Zastupitelstvo města Příbora

USNESENÍ
_________________________________________________
z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 14.09.2017
v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod.
_____________________________________________________________________

Zastupitelstvo města:
24/1
Zahájení, schválení programu
24/1/1
Schválilo složení návrhové komise.
(hlasování č. 1)
24/1/2
Vložilo do programu bod č. 24/7/3 – Návrh na udělení Ceny obce.
(hlasování č. 2)
24/1/3
Schválilo upravený program svého 24. zasedání.
(hlasování č. 3)

24/2

Zpráva o činnosti Rady města Příbora

Vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady města Příbora za období od 59. schůze
RM do 63. schůze RM.
(hlasování č. 4)
24/2/1

24/3

Kontrola plnění dříve přijatých usnesení zasedání ZM

24/3/1
Vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění dříve přijatých usnesení zasedání ZM.
(hlasování č. 5)

24/4

Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZM

Vzalo na vědomí zprávu o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů
Zastupitelstva města Příbora.
(hlasování č. 6)
24/4/1

24/5

Zprávy z činnosti výborů ZM

Vzalo na vědomí zápis č. 31 z jednání OV Hájov ze dne 12.06.2017 včetně plánu
práce na 2. pololetí roku 2017.
(hlasování č. 7)
24/5/2
Vzalo na vědomí zápis č. 22 z jednání Kontrolního výboru ze dne 02.05.2017.
(hlasování č. 8)
24/5/3
Vzalo na vědomí zápiš č. 23 z jednání Kontrolního výboru ze dne 06.06.2017
včetně plánu práce na 2. pololetí roku 2017.
(hlasování č. 9)
24/5/1

24/6

Majetkoprávní záležitosti

24/6/1

Nabídka převodu pozemku parc. č. 3174 k. ú. Příbor – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových

Neschválilo převod pozemku parc. č. 3174 v k. ú. Příbor z majetku České
republiky do vlastnictví města Příbora dle nabídky Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových ze dne 27.02.2017.
(hlasování č. 10)
24/6/1/1
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24/6/2

Nabídka převodu pozemků parc. č. 438/1 a 439 k. ú. Hájov –
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Nechválilo převod podílů pozemků parc. č. 438/1 a 439 v k. ú. Hájov v rozsahu
id. 2/49 z majetku České republiky do vlastnictví města Příbora dle nabídky
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 04.04.2017.
(hlasování č. 11)
24/6/2/1

24/6/3

Nemovitosti na ul. Masarykově v Příboře – objekt č. p. 586
a pozemky parc. č. 3146/1, 3146/2, 3147/1, 3147/2, 3148/2,
a 3148/4, k. ú. Příbor

Uložilo zadat vypracování geometrického plánu pro rozdělení pozemků
parc. č. 3146/2, 3147/2 a 3148/2 v k. ú. Příbor pro účel zřízení příjezdové
komunikace k pozemku 3148/1 v k. ú. Příbor.
Z: rada města
T: 30.11.2017
(hlasování č. 12)
24/6/3/2 Uložilo připravit na základě geometrického plánu dle usnesení č. 24/6/3/1
aktualizované podmínky pro prodej nemovitostí v k. ú. Příbor – pozemku
parc. č. 3146/1, jehož součástí je stavba č. p. 586 a pozemků parc. č. 3146/2,
3147/1, 3147/2, 3148/2 a 3148/4.
Z: rada města
T: 14.12.2017
(hlasování č. 13)
24/6/3/1

24/6/4

Prodej nemovitostí – ul. U brány

Schválilo podmínky pro vyhlášení nabídkového řízení pro prodej nemovitostí
v k. ú. Příbor – pozemku parc. č. 1475/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
57 m2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 109 a pozemku
parc. č. 1475/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 141 m2:
 kupní cena pozemku parc. č. 1475/2 v k. ú. Příbor včetně objektu č. p. 109
ve výši 610.290 Kč
 kupní cena pozemku parc. č. 1475/3 v k. ú. Příbor kalkulovaná dle Pravidel
sazbou 600 Kč/m2, tj. celkem 84.600 Kč
 uvedení účelu, pro který jsou nemovitosti požadované k prodeji
 předložení studie řešící využití nemovitostí v souladu s územním plánem
a v kontextu s navazujícím historickým centrem města včetně podrobné
vizualizace zpracované s ohledem na umístění nemovitostí v městské
památkové rezervaci
 složení zálohy ve výši ½ kupní ceny před podpisem smlouvy o budoucí
kupní smlouvě
 podmínka dokončení realizace záměru (kolaudace, souhlas s užíváním)
do 3 let od podpisu budoucí kupní smlouvy (ve stanovení lhůty zohlednit
časovou náročnost projektové přípravy a územního a stavebního řízení)
 úhrada zbývající části kupní ceny před podpisem kupní smlouvy
 udržitelnost záměru, pro který byly nemovitosti prodány po dobu 15 let –
kontrola města nad způsobem užívání
 výhrada města připomínkovat architektonické řešení staveb na předmětných
nemovitostech
 sjednání předkupního práva pro město
(hlasování č. 14)
24/6/4/1
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Uložilo zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města odprodat nemovitosti –
pozemek parc. č. 1475/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2, jehož
součástí je stavba občanského vybavení č. p. 109 a pozemek parc. č. 1475/3
ostatní plocha – jiná plocha o výměře 141 m2, za podmínek uvedených
v usnesení č. 24/6/4/1. Nabídky v uzavřené obálce s označením
„Nemovitosti U brány“ lze podat do 05.01.2018 včetně.
Záměr bude zveřejněn po dobu 30 dnů.
Z: rada města
T: 20.09.2017
(hlasování č. 15)
24/6/4/2

24/7

Hlavní program

24/7/1

Zpráva o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací
k 30.06.2017

Vzalo na vědomí zprávu o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací
k 30.6.2017.
(hlasování č. 16)
24/7/1/1

24/7/2

Výsledek hospodaření města Příbor za 1. pololetí roku 2017

Vzalo na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města Příbor za 1. pololetí roku
2017.
(hlasování č. 17)
24/7/2/1

24/7/3

Návrh na udělení Ceny obce

24/7/3/1 Udělilo Cenu obce panu Jiřímu Myškovi.
(hlasování č. 23)

24/8

Organizační záležitosti

24/8/1

Zpráva o uplatňování územního plánu Příbora

Vzalo na vědomí projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu
Příbora ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 1 podkladového
materiálu.
(hlasování č. 18)
24/8/1/2 Schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Příbora včetně vyhodnocení
výsledků projednání ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 1 a č. 2.
podkladového materiálu.
(hlasování č. 19)
24/8/1/3 Schválilo pořízení 1. změny Územního plánu Příbora.
(hlasování č. 20)
24/8/1/1

24/8/2 Změna účelu použití účelové investiční dotace FK PRIMUS
Příbor
24/8/2/1 Nebylo přijato usnesení.
(hlasování č. 21)

MÚ Příbor, OOSČ

Usnesení ZM č. 24, ze dne 14.09.2017

3/7

24/8/3 JSDH Příbor - bezúplatný převod majetku
24/8/3/1 Schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem
Příborem a městysem Litultovice, IČO 00300381, se sídlem Litultovice 1, 747 55
Litultovice, jejímž předmětem je bezúplatný převod automobilu CAS 32T 815
v předloženém znění.
(hlasování č. 22)

24/9

Návrhy, připomínky a podněty členů ZM

24/10

Zpráva návrhové komise

24/11

Závěr

Vyhotovila: Pavla Urbanová
Dne: 14.09.2017

Datum: 18.09.2017

Ing. Bohuslav Majer, v.r.
starosta

MÚ Příbor, OOSČ

Datum: 18.09.2017
Ing. Dana Forišková, Ph.D., v.r
místostarostka
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