Rada města Příbora
U S N ES E N Í
6 6 . s c h ů ze R a d y m ě sta P ř í b o r a
ko n a n é d n e 1 7 . 0 5 . 2 0 2 2
v za s e d a c í m í st n o st i r a d y m ě sta o d 0 8 : 0 0 h o d i n .

1/66/RM/2022

Program schůze RM

(č. bodu programu: 1)
I. Rada města schvaluje
vložení bodu do programu "Finanční příspěvek na obnovu kříže s podstavcem na ulici Štramberské".
II. Rada města schvaluje
vložení bodu do programu "Souhlas s navýšením kapacity mateřských škol v Příboře v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny".
III. Rada města schvaluje
upravený program 66. schůze rady města.

2/66/RM/2022

Volba člena RM pověřeného podpisem zápisu RM

(č. bodu programu: 2)
I. Rada města pověřuje
ověřením zápisu z 66. schůze rady města člena rady města pana Stanislava Štefka, DiS.

3/66/RM/2022

Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM

(č. bodu programu: 3)
I. Rada města bere na vědomí
plnění úkolů ze schůzí RM.
Trvající úkoly: 13/58/RM/2021.

4/66/RM/2022

Návrhy, podněty a připomínky členů ZM

(č. bodu programu: 4)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů ZM vznesené na 25. zasedání Zastupitelstva města Příbora.

5/66/RM/2022
Návrhy, připomínky tajemníka, ředitelů škol, ředitelů příspěvkových organizací
a vedoucích odborů
(č. bodu programu: 5)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, připomínky tajemníka, ředitelů škol, ředitelů příspěvkových organizací a vedoucích odborů.

6/66/RM/2022

Zápisy z výborů ZM a komisí RM

(č. bodu programu: 6)
I. Rada města bere na vědomí
1. Zápis č. 22 z Komise KCRaS ze dne 21.03.2022
2. Zápis č. 25 z Komise pro ŽP ze dne 29.03.2022

3. Zápis č. 26 z Komise pro ŽP ze dne 26.04.2022
4. Zápis č. 30 z FV ze dne 27.04.2022 včetně usnesení
5. Zápis č. 36 z OV Prchalov ze dne 06.04.2022
6. Zápis č. 24 z Komise pro regeneraci MPR ze dne 19.04.2022
7. Zápis č. 37 z OV Prchalov ze dne 04.05.2022 včetně plánu práce
8. Zápis č. 28 ze SK ze dne 25.04.2022.

7/66/RM/2022

Převzetí pozemku parc. č. 1546 k. ú. Sedlnice

(č. bodu programu: 7)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 1546 v k. ú. Sedlnice z vlastnictví obce Skotnice, IČO 00600806 do
majetku města Příbora, za podmínek dle darovací smlouvy v předloženém znění.

8/66/RM/2022
Převzetí pozemků parc. č. 699/1 a 699/2 k. ú. Klokočov u Příbora - Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových
(č. bodu programu: 8)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
odmítnout úplatný převod pozemků parc. č. 699/1 a 699/2 v k. ú. Klokočov u Příbora z vlastnictví České republiky s
právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Příbora a požádat o
jejich bezúplatný převod ve veřejném zájmu.

9/66/RM/2022
Převzetí pozemku parc. č. 3110/1 k. ú. Příbor - Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových
(č. bodu programu: 9)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
odmítnout úplatný převod pozemku parc. č. 3110/1 v k. ú. Příbor z vlastnictví České republiky s právem
hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Příbora a požádat o jeho
bezúplatný převod ve veřejném zájmu.

10/66/RM/2022

Prodej částí pozemků parc. č. 2395/2 a 2396/2 k. ú. Příbor

(č. bodu programu: 10)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
neschválit prodej částí pozemků parc. č. 2395/2 a 2396/2 v k. ú. Příbor panu Jiřímu Pazděrovi, ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ , dle jeho žádosti ze dne 07.02.2022.

11/66/RM/2022

Převod pozemku parc. č. 2722/3 k. ú. Příbor - město Kopřivnice

(č. bodu programu: 11)
I. Rada města souhlasí
se záměrem bezúplatného převodu pozemku parc. č. 2722/3 v k. ú. Příbor o výměře 2 m2 odděleného
geometrickým plánem č. 3419-7173/2021 z pozemku parc. č. 2722/1 z majetku města Příbora do vlastnictví města
Kopřivnice, IČO 00298077. Pozemek je dotčen vyústěním cyklostezky, která je součástí cyklotrasy "Cyklistické
propojení Kopřivnice, Paseky - Závišice". Náklady související s převodem pozemku ponese město Kopřivnice.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu OIRSM
1.1. zajistit zveřejnění záměru bezúplatně převést městu Kopřivnice, IČO 00298077, pozemek parc. č. 2722/3
v k. ú. Příbor, dle předchozího usnesení, na úřední desce MÚ Příbor po dobu 15 dnů.
Termín: 27.05.2022
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 2722/3 v k. ú. Příbor z majetku města Příbora do vlastnictví města
Kopřivnice, IČO 00298077.

12/66/RM/2022

Pronájem pozemku - garáž na ul. Fučíkově v Příboře

(č. bodu programu: 12)
I. Rada města schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 862/6 v k. ú. Příbor, o celkové výměře cca 11,3 m2, panu Karlu
Grossmannovi, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , pro účel umístění stavby montované garáže or. č. 23, za roční
nájemné kalkulované sazbou 50 Kč/m2/rok a dalších podmínek dle nájemní smlouvy v předloženém znění.

13/66/RM/2022

Výpůjčka pozemků v k. ú. Hájov - Sbor dobrovolných hasičů Hájov

(č. bodu programu: 13)
I. Rada města souhlasí
v návaznosti na vznik pozemku parc. č. 404/14 v k. ú. Hájov se záměrem poskytnout Sboru dobrovolných hasičů
Hájov do výpůjčky na dobu 20 let pozemek parc. č. 404/14 a část pozemku parc. č. 486/2 o výměře cca 255 m2,
vše v k. ú. Hájov, za účelem vybudování cvičiště pro trénink hasičského sportu.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu OIRSM
1.1. zajistit zveřejnění záměru výpůjčky pozemku parc. č. 404/14 a části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Hájov
Sboru dobrovolných hasičů Hájov, dle předchozího usnesení, na úřední desce MÚ Příbor po dobu 15 dnů.
Termín: 27.05.2022

14/66/RM/2022

Výkup pozemku parc. č. 1395/3 k. ú. Příbor - Pavel a Alena Grodzovi

(č. bodu programu: 14)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit odkoupení pozemku parc. č. 1395/3 ostatní plocha v k. ú. Příbor o výměře 7 m2 od PharmDr. Pavla Grodzy
a Mgr. Aleny Grodzové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu 100 Kč/m2, tj. celkem 700 Kč,
pro účel přípravy a realizace investiční akce "Bezbariérová trasa přes ulici K. Čapka v Příboře".

15/66/RM/2022

Zpřístupnění obchodní a podnikatelské plochy u D 48

(č. bodu programu: 15)
I. Rada města bere na vědomí
informaci o dosavadním jednání s vlastníky pozemků vhodných pro realizaci příjezdové a přístupové trasy k
podnikatelské a obchodní ploše vymezené ul. Jičínskou a rychlostní komunikací D 48.

16/66/RM/2022

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti

(č. bodu programu: 16)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského
kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Novojičínsko východ 2 mezi Moravskoslezským krajem a městy Příbor,
Kopřivnice a Nový Jičín v předloženém znění.

17/66/RM/2022

Technický stav osvětlení památek v Příboře

(č. bodu programu: 17)
I. Rada města bere na vědomí
technický stav osvětlení památek v Příboře.

18/66/RM/2022

Nájemní smlouva - osvětlení farního kostela Narození Panny Marie

(č. bodu programu: 18)
I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy, v předloženém znění, mezi nájemcem městem Příborem a vlastníky domu č. p. 1 na
ul. Politických vězňů v Příboře, jejímž předmětem je umístění zařízení k osvětlení západní stěny věže farního
kostela Narození Panny Marie na střeše domu č. p. 1 za roční nájemné ve výši 3 000 Kč.

19/66/RM/2022

Smlouva o nájmu hrobového místa

(č. bodu programu: 19)
I. Rada města schvaluje
vzor Smlouvy o nájmu hrobového místa na pohřebišti parc. č. 1539/1 a parc. č. 1539/2, vedených pro město Příbor
na LV 3947 v k. ú. Příbor (starý hřbitov) v předloženém znění.

20/66/RM/2022

Darovací smlouva na bezplatné převedení herních prvků do majetku města

(č. bodu programu: 20)
I. Rada města souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Příborem a Občanským sdružením Klokočov z.s., jejímž předmětem je
bezúplatný převod movitého majetku - dvou herních prvků, situovaných na pozemku p. č. 552/1 v k. ú. Klokočov u
Příbora v celkové účetní hodnotě 48 280 Kč, do vlastnictví města Příbora v předloženém znění.

21/66/RM/2022

Vánoční výzdoba v Příboře

(č. bodu programu: 21)
I. Rada města schvaluje
postupnou obnovu vánoční výzdoby v Příboře dle přílohy tohoto materiálu.

22/66/RM/2022

Revize hranic Městské památkové rezervace Příbor

(č. bodu programu: 22)
I. Rada města bere na vědomí
revizi zákresu hranic Městské památkové rezervace Příbor dle předloženého znění.

23/66/RM/2022

Měšťanské domy č. p. 44 a 45 na náměstí S. Freuda

(č. bodu programu: 23)
I. Rada města schvaluje
cenové nabídky na zpracování podkladů souvisejících s rozhodnutím zastupitelstva města o možné koupi domů
č. p. 44 a 45 na náměstí S. Freuda v předloženém znění.
II. Rada města schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 142 000 Kč z ODPA 3635 - Projekční práce na akci zařazenou na ODPA 3613 Objemová studie a zhodnocení stavebně technického stavu objektů č. p. 44 a 45 na náměstí S. Freuda.

24/66/RM/2022
Příbora

Výběr zhotovitele - Stavební úpravy budovy Technických služeb města

(č. bodu programu: 24)
I. Rada města rozhoduje
v souladu s doporučením zprávy o hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce "Stavební
úpravy budovy Technických služeb města Příbora", kterou podala společnost BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.,
Besední 259/2, 715 00 Ostrava - Michálkovice, IČO 25392077.
II. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Příborem, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, IČO 00298328 a společností
BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava - Michálkovice, IČO 25392077, na realizaci akce "
Stavební úpravy budovy Technických služeb města Příbora" s celkovou cenou za dílo ve výši 3 141 469,57 Kč bez
DPH.

25/66/RM/2022
(č. bodu programu: 25)
I. Rada města schvaluje

Rekonstrukce objektu č. p. 118

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 384/2020 na zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy objektu
č. p. 118" mezi městem Příborem a Ateliérem KLAR, IČO 01903781, jehož obsahem je rozšíření předmětu smlouvy
(zejména o částečnou výměnu krovu, výměnu střešní krytiny, zateplení podlahy podkroví, výměnu vodovodních
rozvodů, úpravu vnitřních povrchů, úpravu dispozičního řešení sociálního zázemí, zajištění bezbariérového vstupu
do budovy, napojení na CZT, řešení hydroizolace objektu, zakomponování použití tepelně izolačních omítek,
rekonstrukci vnitřní kanalizace, projekt interiérů a dílčích dispozičních úprav), navýšení ceny díla o 839 200 Kč
a stanovení termínu na zpracování projektu interiérů v předloženém znění.

26/66/RM/2022

Návrh na odprodej notebooků členům Zastupitelstva města Příbora

(č. bodu programu: 26)
I. Rada města schvaluje
odprodej notebooků současným členům ZM za cenu 2 500 Kč/ks.

27/66/RM/2022
Veřejná zakázka "Pořízení notebooků pro členy Zastupitelstva města Příbora
pro volební období 2022-2026"
(č. bodu programu: 27)
I. Rada města schvaluje
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Pořízení notebooků pro členy Zastupitelstva
města Příbora pro volební období 2022-2026" v předloženém znění.

28/66/RM/2022

Návrhy na udělení cen obce za rok 2021

(č. bodu programu: 28)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit udělení cen obce za rok 2021 dle předloženého materiálu.

29/66/RM/2022

Výroční zpráva města Příbora za rok 2021

(č. bodu programu: 29)
I. Rada města bere na vědomí
Výroční zprávu města Příbora za rok 2021.

30/66/RM/2022

Dohoda o mimosoudním narovnání

(č. bodu programu: 30)
I. Rada města souhlasí
s uzavřením Dohody o mimosoudním narovnání, jejímž předmětem je narovnání sporu u Okresního soudu ve
Vsetíně - pobočka ve Valašském Meziříčí, pod sp.zn. 19 C 152/2021 zaplacením částky 400 000 Kč ze strany
společnosti JVAgro Morava s.r.o., IČO 26826411, se sídlem Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm městu
Příboru.

31/66/RM/2022
Příbora

Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku Technických služeb města

(č. bodu programu: 31)
I. Rada města vyhlašuje
výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Technické služby města
Příbora, se sídlem Štramberská 483, Příbor, IČO 00143651 v upraveném znění dle zápisu.
II. Rada města jmenuje
výběrovou komisi pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Technické služby města Příbora, se sídlem Štramberská 483, Příbor, IČO 00143651 ve složení:
JUDr. Rostislav Michálek, předseda komise
Ing. arch. Jan Malík, člen komise
Mgr. Pavel Netušil, člen komise
MUDr. Jan Krkoška, člen komise

Stanislav Štefek, DiS., člen komise
Ing. Jaroslav Šimíček, člen komise
Ing. Vladimír Pustka, člen komise
Ing. Zuzana Gřesíková, členka komise s hlasem poradním.

32/66/RM/2022
republiky

Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České

(č. bodu programu: 32)
I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha
11 a městem Příborem, náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční
podpory ve výši 140 500 Kč na projekt "Park u lávky" realizovaný v roce 2021 ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto
materiálu.

33/66/RM/2022

Gastroodpady

(č. bodu programu: 33)
I. Rada města bere na vědomí
informace o přípravě svozu gastroodpadů ve městě Příboře.
II. Rada města ukládá
1. zástupci vedoucího OŽPD
1.1. zajistit sběr a svoz gastroodpadů ve městě Příboře od 01.01.2023.
Termín: 23.12.2022

34/66/RM/2022

Informace o vyřazení majetku města za 1. pololetí roku 2022

(č. bodu programu: 34)
I. Rada města bere na vědomí
informaci o vyřazení majetku města za 1. pololetí roku 2022.

35/66/RM/2022
Frenštátská 1370

Nabídka trvale nepotřebného majetku - Mateřská škola Kamarád, Příbor,

(č. bodu programu: 35)
I. Rada města neschvaluje
přijmout do majetku města Příbora trvale nepotřebný majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace Mateřské
školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, který je uvedený v evidenčních listech nakládání s nepotřebným
majetkem č. 1/2022/MŠKŠ a č. 2/2022/MŠKF.
II. Rada města souhlasí
s vyřazením trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor,
Frenštátská 1370, v celkové pořizovací hodnotě 36 180,80 Kč a způsob naložení s tímto trvale nepotřebným
majetkem formou likvidace dle návrhů organizace uvedených v evidenčních listech nakládání s nepotřebným
majetkem č. 1/2022/MŠKŠ a č. 2/2022/MŠKF.

36/66/RM/2022
Žádost Junáka - českého skautu, střediska Příbor, z. s. o poskytnutí
individuální dotace
(č. bodu programu: 36)
I. Rada města rozhoduje
poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města Příbora ve výši 40 000 Kč, účelově určenou na zateplení hlavní
stěny velkého sálu klubovny žadateli Junák - český skaut, středisko Příbor, z. s., se sídlem Lidická 51, Příbor 742 58,
IČO 60798076, a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Příbora
na rok 2022 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

37/66/RM/2022

Propachtování areálu městského koupaliště v Příboře

(č. bodu programu: 37)
I. Rada města bere na vědomí
informaci, že ke zveřejněnému záměru na propachtování areálu městského koupaliště v Příboře nebyla podána
žádná nabídka.
II. Rada města schvaluje
záměr propachtování areálu městského koupaliště v předloženém znění.
III. Rada města ukládá
1. vedoucímu OBNF
1.1. zveřejnit záměr města propachtovat areál městského koupaliště na úřední desce po dobu min. 30 dnů.
Termín: 20.05.2022

38/66/RM/2022
Souhlas s navýšením kapacity mateřských škol v Příboře v souvislosti s
ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny
(č. bodu programu: 39)
I. Rada města souhlasí
v souvislosti s naplněním zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství s ozbrojeným konfliktem na území
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, se zvýšením nejvyššího povoleného počtu dětí v Mateřské škole
Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, z počtu 175 na počet 181 a zvýšením nejvyššího povoleného počtu
stravovaných ve školní jídelně z počtu 175 na 181, a to od 01.09.2022 do 31.03.2023.
II. Rada města souhlasí
v souvislosti s naplněním zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství s ozbrojeným konfliktem na území
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, se zvýšením nejvyššího povoleného počtu dětí v Mateřské škole
Pionýrů 1519, Příbor, okres Nový Jičín, p. o., z počtu 75 na počet 78 a zvýšením nejvyššího povoleného počtu
stravovaných ve školní jídelně z počtu 75 na 78, a to od 01.09.2022 do 31.03.2023.

39/66/RM/2022

Informace, podněty a připomínky členů RM

(č. bodu programu: 40)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů RM.

Projednané body bez přijatého usnesení.
Finanční příspěvek na obnovu kříže s podstavcem na ulici Štramberské
(č. bodu programu: 38)
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu OIRSM
1.1. zabezpečit kroky související s možným vložením kříže na hranici pozemků parc. č. 2906 a 2906/1 v k. ú.
Příbor do majetku města.
Termín: 22.06.2022

Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta

Mgr. Pavel Netušil, v.r.
místostarosta

