Rada města Příbora
U S N ES E N Í
7 3 . 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 0 6 . 0 9 . 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 9 : 0 0 h o d i n .

1/73/RM/2022

Program schůze RM

(č. bodu programu: 1)
I. Rada města schvaluje
vložení bodu "Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru Školní jídelnou
Komenského" do programu.
II. Rada města schvaluje
vložení bodu "Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru Základní školou Npor.
Loma" do programu.
III. Rada města schvaluje
upravený program 73. schůze rady města.

2/73/RM/2022

Volba člena RM pověřeného podpisem zápisu RM

(č. bodu programu: 2)
I. Rada města pověřuje
ověřením zápisu ze 73. schůze rady města člena rady města pana Stanislava Štefka, DiS.

3/73/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: 18/21/RM/2019, 38/46/RM/2021, 7/54/RM/2021, 12/68/RM/2022.
Splněné úkoly: 21/37/RM/2020, 14/67/RM/2022, 13/68/RM/2022, 34/68/RM/2022,
32/68/RM/2022, 10/68/RM/2022, 35/68/RM/2022, 17/60/RM/2022, 8/65/RM/2022.

4/73/RM/2022

33/68/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 27. zasedání Zastupitelstva města Příbora.

5/73/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.
II. Rada města zmocňuje
starostu města dle § 102 odst. 3 zákona č. 125/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, k rozhodování o
opatřeních při řešení uprchlické krize po dobu trvání ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny vyvolaného invazí
vojsk Ruské federace."

6/73/RM/2022

Zápisy z výborů ZM a komisí RM

(č. bodu programu: 6)
I. Rada města bere na vědomí
1. Zápis č. 28 z komise pro ŽP ze dne 28.06.2022
2. Zápis č. 30 ze SK ze dne 20.06.2022.

7/73/RM/2022

Pozemek parc. č. 2178/28 k. ú. Příbor - podmínky prodeje

(č. bodu programu: 7)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit podmínky pro prodej pozemku parc. č. 2178/28 v k. ú. Příbor dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 a
nabídnout pozemek za těchto podmínek k prodeji.

8/73/RM/2022
Stavební úpravy budovy Technických služeb města Příbora - dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 0164/2022
(č. bodu programu: 8)
I. Rada města schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0164/2022 v předloženém znění mezi městem Příborem, IČO 00298328 a
společností BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., IČO 25392077, upravující cenu díla z 3 801 178,18 Kč včetně DPH na
3 832 003,61 Kč včetně DPH.

9/73/RM/2022

Smlouva o dílo ke stavbě "Park u lávky - I. etapa" - Dodatek č. 1

(č. bodu programu: 9)
I. Rada města schvaluje
v předloženém znění dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci "Park u lávky - I. etapa" mezi městem Příborem a
Technickými službami města Příbora, Štramberská 483, 742 58 Příbor, IČO 00143651, který zohledňuje vícenáklady
spojené s nárůstem cen mobiliáře popsané v příloze tohoto dodatku č. 1 s navýšením finančních prostředků o 27
429,49 Kč včetně DPH.

10/73/RM/2022
Plnění usnesení 22/36/RM/2020 - Informace o vydaných stanoviscích města
Příbora ke stavebním záměrům za 1. pololetí roku 2022
(č. bodu programu: 10)
I. Rada města bere na vědomí
informace odboru investic, rozvoje a správy majetku o vydaných stanoviscích města Příbora (jako majitele
sousedního pozemku) ke stavebním záměrům za 1. pololetí roku 2022.

11/73/RM/2022

Program Dědictví - změna účelu získaného příspěvku

(č. bodu programu: 11)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit změnu účelu získaného finančního příspěvku z rozpočtu města ve výši 240 000 Kč z akce "Obnova části
střešního pláště včetně vikýřů objektu sýpky č. p. 764 na ulici Ostravské" na akci "Obnova části střešního pláště a
obnova krovu objektu sýpky č. p. 764 na ulici Ostravské v Příboře".

12/73/RM/2022

Souhlas s uzavřením dohody o provedení práce pro ředitelku MŠ Kamarád

(č. bodu programu: 12)
I. Rada města souhlasí
s uzavřením dohody o provedení práce mezi Mateřskou školou Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370,
IČO 0064125891 a paní Mgr. Ivou Drholeckou, jejímž předmětem je práce manažera projektu "Učitel-dítě-rodič
III",, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0//20_080/0020694, který je realizován z finančních prostředků Operačního
programu Výzkum, věda a vzdělávání.

13/73/RM/2022

Jmenování vedoucí odboru životního prostředí, dotací a veřejných zakázek

(č. bodu programu: 13)
I. Rada města jmenuje
dle ust. § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na
návrh tajemníka Městského úřadu Příbor do funkce vedoucí odboru životního prostředí, dotací a veřejných
zakázek Městského úřadu Příbor, paní Mgr. Blanku Kovalákovou, s účinnosti od 01.10.2022.

14/73/RM/2022

Veřejná zakázka na úklidy budov MÚ Příbor

(č. bodu programu: 14)
I. Rada města rozhoduje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvýhodnější nabídky a o uzavření smluv o dílo k
veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Zajištění úklidu v budovách MÚ Příbor" pro I. a pro II. část zakázky mezi
městem Příborem a společností FORCORP GROUP spol. s r. o., Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc - Hodolany,
IČO 24841031.

15/73/RM/2022

Jmenování a odvolání členů povodňové komise

(č. bodu programu: 15)
I. Rada města odvolává
Ing. Jiřího Hajdu, Ing. Jaroslava Venzaru a Ing. Zuzanu Gřesíkovou z funkce člena povodňové komise s účinností ke
dni 06.09.2022.
II. Rada města jmenuje
Ing. Michala Šimíčka, Ing. Vladimíra Pavelku a Mgr. Blanku Kovalákovou členy povodňové komise s účinností od
07.09.2022.

16/73/RM/2022

Programy pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Příbora pro rok 2023

(č. bodu programu: 16)
I. Rada města schvaluje
Programy pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Příbora pro rok 2023 pro oblasti:
- provoz a činnost,
- granty,
- sociální služby.

17/73/RM/2022

Kotlíkové dotace 3. výzva - proplacení 6. části

(č. bodu programu: 17)
I. Rada města schvaluje
uzavření "Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - 3. výzva" - 6. část (a) v předloženém znění mezi městem
Příborem a Moravskoslezským krajem na částku 14 000 Kč, vztahující se k projektu realizovaného krajem v rámci
Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638, a to v návaznosti na Smlouvu
o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva", uzavřenou dne
02.07.2019 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 09.01.2020.
II. Rada města schvaluje
uzavření "Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - 3. výzva" - 6. část (b) v předloženém znění mezi městem
Příborem a Moravskoslezským krajem na částku 7 000 Kč, vztahující se k projektu realizovaného krajem v rámci
adaptačního a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019, a to v návaznosti na Smlouvu o spolupráci při
realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva", uzavřenou dne 02.07.2019 a jejího
Dodatku č. 1 ze dne 09.01.2020.

18/73/RM/2022
Přesun prostředků ve výdajové části rozpočtu z § 3635 Projektové přípravy na
§ 3113 na projekt "Energetické úspory v gastroprovozu ZŠ Npor. Loma, Příbor"
(č. bodu programu: 18)

I. Rada města schvaluje
přesun prostředků ve výši 150 000,00 Kč z výdajové části rozpočtu z § 3635 Projektové přípravy na § 3113 na
projekt s pracovním názvem "Energetické úspory v gastroprovozu ZŠ Npor. Loma, Příbor", které budou použity na
zpracování energetického auditu a podání žádosti o dotaci na tento projekt z Operačního programu životního
prostředí.

19/73/RM/2022
486

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská

(č. bodu programu: 19)
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín za období
prvního pololetí roku 2022.

20/73/RM/2022

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Npor. Loma

(č. bodu programu: 20)
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o hospodaření Základní školy Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvkové organizace za
období prvního pololetí roku 2022.

21/73/RM/2022

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád

(č. bodu programu: 21)
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 za období
prvního pololetí roku 2022.

22/73/RM/2022
1519

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Příbor, Pionýrů

(č. bodu programu: 22)
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o hospodaření Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace za období
prvního pololetí roku 2022.

23/73/RM/2022

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského

(č. bodu programu: 23)
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského, Příbor, ul. Komenského č. p. 458 za
období prvního pololetí roku 2022.

24/73/RM/2022
volného času

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace LUNY PŘÍBOR, střediska

(č. bodu programu: 24)
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o hospodaření LUNY PŘÍBOR, střediska volného času, příspěvkové organizace za období prvního pololetí
roku 2022.

25/73/RM/2022
Příbora

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Technických služeb města

(č. bodu programu: 25)
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o hospodaření Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace za období prvního pololetí roku
2022.

26/73/RM/2022

Zpráva o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací k 30.06.2022

(č. bodu programu: 26)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí zprávu o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací k 30.06.2022.

27/73/RM/2022

Výsledek hospodaření města Příbora za 1. pololetí 2022

(č. bodu programu: 27)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města Příbora za 1. pololetí 2022.

28/73/RM/2022
Informace o předložení žádosti o podporu v rámci výzvy Operační program J.
A. Komenský příspěvkovou organizací MŠ Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín
(č. bodu programu: 28)
I. Rada města bere na vědomí
informaci o předložení žádosti o podporu v rámci výzvy Operační program J. A. Komenský příspěvkovou
organizací Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín.

29/73/RM/2022

Žádost Českého centra signálních zvířat, z. s., o poskytnutí finančního daru

(č. bodu programu: 29)
I. Rada města schvaluje
poskytnutí finančního daru Českému centru signálních zvířat, z. s., se sídlem Dostojevského 1387/5, 741 01 Nový
Jičín, IČO 06006205, z rozpočtu města Příbora, paragrafu 4349, ve výši 6 000 Kč za účelem podpory výzkumu a
speciálního výcviku psů pro časnou detekci nádorových onemocnění a uzavření darovací smlouvy mezi městem
Příborem a Českým centrem signálních zvířat, z. s., dle předloženého návrhu.

30/73/RM/2022

Pohledávky z nájmů obecních bytů

(č. bodu programu: 30)
I. Rada města bere na vědomí
informaci o pohledávkách z nájmů obecních bytů za 1. pololetí roku 2022.

31/73/RM/2022

Žádost o dorovnání ceny za dílo

(č. bodu programu: 31)
I. Rada města schvaluje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0263/2020 mezi městem Příborem a společností FORCORP GROUP spol. s
r. o., se sídlem Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc, IČO 27841031, jehož předmětem je navýšení ceny díla v
předloženém znění.

32/73/RM/2022

Žádost o snížení nájmu

(č. bodu programu: 32)
I. Rada města rozhoduje
vyhovět žádosti pana Petra Kuchaře, se sídlem Hájov 147, 742 58 Příbor, IČO 64975878, o snížení nájmu
nebytových prostor v budově č. p. 95 Hájov, 742 58 Příbor na dobu dle zápisu.

33/73/RM/2022

Zachování minigolfového hřiště a odpuštění nájmu

(č. bodu programu: 34)
I. Rada města rozhoduje
vyhovět žádosti Ing. Jitky Holubové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ve věci dočasného bezúplatného
ponechání minigolfového hřiště v areálu koupaliště města Příbora v předloženém znění.

34/73/RM/2022

Financování akce Nové napojení objektů na CZT z kotelny Nerudova Příbor -

1. etapa
(č. bodu programu: 35)
I. Rada města schvaluje
ve funkci Valné hromady TP PŘÍBOR s.r.o. uzavření smlouvy o úvěru mezi TP PŘÍBOR s.r.o. a Komerční bankou,
a.s., IČO 45317054, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, jejímž předmětem je poskytnutí úvěru pro
financování akce "Nové napojení objektů na CZT z kotelny Nerudova Příbor - 1. etapa", ve znění dle přílohy č. 1.

35/73/RM/2022
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
Školní jídelnou Komenského
(č. bodu programu: 36)
I. Rada města souhlasí
s přijetím peněžitého daru Školní jídelnou Komenského, Příbor, ul. Komenského č. p. 458, příspěvkovou
organizací, ve výši 37 316 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, na
obědové služby poskytované v období od 01.09. do 31.12.2022 ve prospěch 15 nezletilých žáků.
II. Rada města souhlasí
s přijetím peněžitého daru Školní jídelnou Komenského, Příbor, ul. Komenského č. p. 458, příspěvkovou
organizací, ve výši 61 478 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, na
obědové služby poskytované v období od 01.01.2023 do 30.06.2023 ve prospěch 15 nezletilých žáků.

36/73/RM/2022
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
Základní školou Npor. Loma
(č. bodu programu: 37)
I. Rada města souhlasí
s přijetím peněžitého daru Základní školou Npor. Loma Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvkovou organizací, ve
výši 10 944 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, na obědové
služby poskytované v období od 01.09. do 31.12.2022 ve prospěch 5 nezletilých žáků.
II. Rada města souhlasí
s přijetím peněžitého daru Základní školou Npor. Loma Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvkovou organizací, ve
výši 16 992 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, na obědové
služby poskytované v období od 01.01.2023 do 30.06.2023 ve prospěch 5 nezletilých žáků.

37/73/RM/2022

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

(č. bodu programu: 38)
I. Rada města ruší
usnesení č. 9/68/RM/2022 ze dne 28.06.2022.
II. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy, v předloženém znění, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku parc. č. 404/14 a části pozemku
parc. č. 486/2, vše v k. ú. Hájov, mezi vlastníkem pozemků městem Příborem a vypůjčitelem SH ČMS Sborem
dobrovolných hasičů Hájov, IČO 64629503. Výpůjčka se sjednává na dobu 20 let pro účel vybudování cvičiště pro
trénink hasičského sportu.

38/73/RM/2022

Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch na ulici Vrchlického

(č. bodu programu: 39)
I. Rada města schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 47/2022/SD mezi městem Příborem a společností SEMITA - DS s.r.o.,
IČO 03829707, na realizaci akce "Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch na ulici Vrchlického", který
zohledňuje vyvolané vícepráce a méněpráce popsané ve změnovém listu ZL-01 navýšením celkové ceny díla
o 1 052 906,46 Kč bez DPH a který zohledňuje vliv vyvolaných víceprací na termín plnění prodloužením doby
plnění o 21 dnů, dle předloženého materiálu.

39/73/RM/2022

Bezbariérová trasa přes ulici Karla Čapka v Příboře I

(č. bodu programu: 40)
I. Rada města vylučuje
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek ze zadávacího řízení akce "Bezbariérová trasa přes ulici Karla Čapka v
Příboře I" společnost TRE BAU s.r.o., U Sportoviště 1165/8, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 29390150.
II. Rada města rozhoduje
v souladu s doporučením zprávy o hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého
rozsahu na stavební práce "Bezbariérová trasa přes ulici Karla Čapka v Příboře I", kterou podala společnost NOSTA,
s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČO 47671416.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Příborem a společností NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín,
IČO 47671416, na akci "Bezbariérová trasa přes ulici Karla Čapka v Příboře I" s cenou za dílo ve výši 1 324.800,00
Kč bez DPH v předloženém znění a podmiňuje její podpis uvolněním finančních prostředků v rozpočtu města.

40/73/RM/2022

Stavební úpravy chodníku na ulici Tovární - odsouhlasení projektu

(č. bodu programu: 41)
I. Rada města schvaluje
projektovou dokumentaci stavby "Stavební úpravy chodníku na ulici Tovární" v předloženém znění, mimo instalace
ostrůvku v křižovatce ulic Tovární a 9. května.

41/73/RM/2022

Sportovní hřiště u ul. Vrchlického v Příboře II. ETAPA - umělé osvětlení

(č. bodu programu: 42)
I. Rada města souhlasí
s přípravou realizace umělého osvětlení sportovního hřiště u ulice Vrchlického v rozsahu tohoto materiálu.
II. Rada města pověřuje
vedoucí odboru kultury, školství, sportu a cestovního ruchu zahájit jednání o úpravě provozního řádu sportovního
hřiště u ulice Vrchlického v návaznosti na možnou instalaci umělého osvětlení hřiště.

42/73/RM/2022

Vánoční výzdoba v Příboře 1. etapa

(č. bodu programu: 43)
I. Rada města bere na vědomí
v souladu s čl. V. písm. d) Směrnice Technických služeb Příbor č. 4/2021 pro zadávání veřejných zakázek, návrh
Technických služeb města Příbora na udělení výjímky z této směrnice v souvislosti s dodávkou zakázky "Vánoční
výzdoba v Příboře 1. etapa" v hodnotě 891 669,51 Kč včetně DPH společností JKV Opava s.r.o., se sídlem Rolnická
663/101, 747 05 Opava 5, IČO 49606182.

43/73/RM/2022

Pořízení nového referentského vozidla pro Městský úřad Příbor v roce 2023

(č. bodu programu: 44)
I. Rada města rozhoduje
o pořízení vozidla pro Městský úřad Příbor dle varianty č. 3 předloženého materiálu.
II. Rada města vyhlašuje
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku "Elektromobil pro Městský úřad Příbor", ve znění přílohy č. 2.

44/73/RM/2022

Jednací řád Rady města Příbora

(č. bodu programu: 45)
I. Rada města schvaluje
Jednací řád č. 2/2022 Rady města Příbora v předloženém znění.

45/73/RM/2022
II. změna závazných ukazatelů Technických služeb města Příbora, příspěvkové
organizace na rok 2022

(č. bodu programu: 46)
I. Rada města rozhoduje
o použití neinvestičního příspěvku na provoz roku 2022 Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace
v celkové výši 35 641 000 Kč, jehož navýšení o 950 000 Kč bylo schváleno zastupitelstvem města v rámci
rozpočtového opatření č. 3 města Příbora, následovně:
na odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v hlavní činnosti 3 350 000 Kč,
na ostatní provozní výdaje 32 291 000 Kč.
II. Rada města rozhoduje
o navýšení účelově určených finančních prostředků z neinvestičního příspěvku na provoz Technických služeb města
Příbora, příspěvkové organizace z částky 4 035 000 Kč na částku 4 985 000 Kč, které budou podléhat finančnímu
vypořádání a jejichž použití bude následující:
1. č. ú. 502 spotřeba energie - elektrická energie ve výši 4 035 000 Kč,
2. č. ú. 558 náklady DDM - nákup vánočního osvětlení I. etapa ve výši 950 000 Kč.

46/73/RM/2022

Návrh rozpočtového opatření č. 4 města Příbora na rok 2022

(č. bodu programu: 47)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 4 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 tohoto materiálu

47/73/RM/2022

Propachtování areálu městského koupaliště v Příboře

(č. bodu programu: 49)
I. Rada města bere na vědomí
informaci, že ke zveřejněnému záměru na propachtování areálu městského koupaliště v Příboře nebyla
předložena žádná nabídka.
II. Rada města schvaluje
odkoupení majetku v areálu městského koupaliště od současného pachtýře pana Rudolfa Korčáka, IČO 11182717 v
předloženém znění a dle zápisu, za podmínky uvolnění příslušné částky v RO č. 5.
III. Rada města schvaluje
zajištění zazimování a následnou správu areálu městského koupaliště panem Rudolfem Korčákem, IČO 11182717 v
předloženém znění.

Projednané body bez přijatého usnesení.
Žádost o započtení vynaložených investic mezi městem Příborem a Základní a mateřskou školou
Gaudi, s. r. o.
(č. bodu programu: 33)
I. Rada města neschvaluje
žádost Základní a mateřské škola Gaudi, s. r. o., IČO 07485018 o započtení vynaložených investic v pronajatých
prostorách budovy Dukelská č. p. 1346 v Příboře dle předloženého znění.
II. Rada města ukládá
1. Vedoucímu OBNF
1.1. jednat znovu o podané žádosti na základě výsledku studie dle důvodové zprávy.
Termín: 28.02.2023

Pronájem budovy č. p. 109 na pozemku parc. č. 1475/2 v k. ú. Příbor
(č. bodu programu: 48)

I. Rada města schvaluje
pronájem nebytových prostor v budově č. p. 109 na ulici U Brány spolku Obnova života, památek a tradic, z.s., se
sídlem Vrchlického 956, 742 58 Příbor.

Studie "Předprostor před budovami COOP a domovem s pečovatelskou službou na ulici Jičínská v
Příboře"
(č. bodu programu: 50)
I. Rada města souhlasí
s návrhem studie "Předprostor před budovami COOP a domovem s pečovatelskou službou na ulici Jičínská v
Příboře" v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu OIRSM
1.1. uplatnit do rozpočtu města Příbora na rok 2023 požadavek na výdaje související se zpracováním
společného povolení stavby (DUSP) a prováděcího projektu (DPS) úprav řešeného území dle předložené
studie.
Termín: 15.12.2022

Informace, podněty a připomínky členů RM
(č. bodu programu: 51)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů RM.

Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta

Mgr. Pavel Netušil, v.r.
místostarosta

