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1/54/RM/2021

Program schůze RM

(č. bodu programu: 1)
I. Rada města schvaluje
program 54. schůze rady města.

2/54/RM/2021

Volba člena RM pověřeného podpisem zápisu RM

(č. bodu programu: 2)
I. Rada města pověřuje
ověřením zápisu z 54. schůze rady města, člena rady města, paní Ivanu Žárskou.

3/54/RM/2021

Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM

(č. bodu programu: 3)
I. Rada města bere na vědomí
plnění úkolů ze schůzí RM.
Trvající úkoly: 7/23/RM/2020.
Splněné úkoly: 21/47/RM/2021.

4/54/RM/2021

Návrhy, podněty a připomínky členů ZM

(č. bodu programu: 4)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů ZM vznesené na 21. zasedání Zastupitelstva města Příbora.

5/54/RM/2021
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.

6/54/RM/2021

Zápisy z výborů ZM a komisí RM

(č. bodu programu: 6)
I. Rada města bere na vědomí
1.
2.
3.
4.
5.

Zápis č. 22 ze SK ze dne 20.09.2021
Zápis č. 24 z FV ze dne 08.09.2021 včetně usnesení
Zápis č. 16 z KV ze dne 07.09.2021
Zápis č. 18 z Komise KCRaS ze dne 06.09.2021
Zápis č. 29 z OV Prchalov ze dne 01.09.2021.

II. Rada města bere na vědomí
informaci o odstoupení člena Stavební komise pana Ing. Ondřeje Tuzy ke dni 30.09.2021.
III. Rada města jmenuje
člena Komise pro životní prostředí pana Radima Friedricha.

7/54/RM/2021

Převod části pozemku parc. č. 805 k. ú. Příbor - výstavba garáží

(č. bodu programu: 7)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
neschválit převod části pozemku parc. č. 805 v k. ú. Příbor dle návrhu Ing. Petry Mückové, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░ , ze dne 14.05.2021.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu OIRSM
1.1. předložit informaci o aktuální situaci možného majetkoprávního převodu pozemků parc. č. 862/1, 862/4
a 862/11 v k. ú. Příbor.
Termín: 26.10.2021

8/54/RM/2021

Prodej části pozemku parc. č. 479/1 k. ú. Klokočov u Příbora - ul. Hluboká

(č. bodu programu: 8)
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu OIRSM
1.1. zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Příbor záměr města prodat panu Karlu Žáčkovi, ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , část pozemku parc. č. 479/1 v k. ú. Klokočov u Příbora o výměře 2 m2,
dotčené stavbou vstupu do rodinného domu, specifikované geometrickým plánem č. 1180-102/2020, jako
pozemek parc. č. 479/20, za podmínek:
• kupní cena 200 Kč/m2 plus DPH v zákonné výši,
• náklady spojené s převodem nemovitosti - vyhotovení geometrického plánu, poplatky za vklad
práva do katastru nemovitostí apod., uhradí kupující.
Termín: 15.10.2021
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej pozemku parc. č. 479/2 v k. ú. Klokočov u Příbora o výměře 2 m2 dotčeného stavbou vstupu do rodinného
domu č. p. 1253, odděleného z pozemku parc. č. 479/1 geometrickým plánem č. 1180-102/2020, panu Karlu
Žáčkovi, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za kupní cenu 200 Kč/m2 plus DPH v zákonné výši. Náklady
s převodem nemovitosti uhradí kupující.

9/54/RM/2021
odpad

Nájem části pozemku parc. č. 3028/2 k. ú. Příbor - kontejnery na tříděný

(č. bodu programu: 9)
I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy, v předloženém znění, jejímž obsahem je pronájem části pozemku parc. č. 3028/2 v k. ú.
Příbor o výměře cca 10 m2 pro umístění kontejnerů na tříděný odpad, mezi městem Příborem a vlastníkem
pozemku panem René Hanzelkou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za roční nájemné ve výši 150 Kč.

10/54/RM/2021
Příboře

Stavební úpravy sociálního zařízení 2. NP domu č. p. 54 na Jičínské ulici v

(č. bodu programu: 11)
I. Rada města vyhlašuje
veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavby "Stavební úpravy sociálního zařízení 2. NP domu č. p. 54 na
Jičínské ulici v Příboře" dle předloženého materiálu.

11/54/RM/2021

Školní družina na ul. Svatopluka Čecha v Příboře

(č. bodu programu: 12)
I. Rada města bere na vědomí
studii využití budovy č. p. 565 na ulici Svatopluka Čecha v Příboře.
II. Rada města schvaluje
1. zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy budovy č. p. 565 na ulici Svatopluka Čecha v Příboře"
v rozsahu studie využití budovy č. p. 565 na ulici Svatopluka Čecha v Příboře.
2. přesun finančních prostředků ve výši 300 000 Kč z výdajové části rozpočtu § 3635 Projektové přípravy na § 3113
Základní školy, ORG 603, na zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy budovy č. p. 565 na ulici
Svatopluka Čecha v Příboře".
III. Rada města rozhoduje
dle čl. 5.4 směrnice RM č. 14/2016, o zadávání veřejných zakázek, o uzavření smlouvy o dílo na zpracování
projektové dokumentace "Stavební úpravy budovy č. p. 565 na ulici Svatopluka Čecha v Příboře" mezi městem
Příborem a Ing. Jiřím Hořínkem, IČO 06453457.

12/54/RM/2021

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

(č. bodu programu: 13)
I. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava a městem Příborem, náměstí
S. Freuda 19, 742 58 Příbor, jejíž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 100 000 Kč na
restaurování kašny - fontány se sochou Hygie na náměstí Sigmunda Freuda ve znění, které je přílohou č. 3 tohoto
materiálu.

13/54/RM/2021

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

(č. bodu programu: 14)
I. Rada města souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 0244/2021 mezi městem Příborem a Technickými
službami spočívající ve změně termínu plnění vyvolaného pozdější dodávkou výrobce a dále v dohodě o možných
úpravách platebních podmínek umožňujících dílčí plnění v předloženém znění.

14/54/RM/2021
obsahu akce

"Příbor, ul. Npor. Loma a Šafaříkova, rekonstrukce rozvodů VO" - schválení

(č. bodu programu: 15)
I. Rada města bere na vědomí
současný stav sítě veřejného osvětlení na ulicích Npor. Loma a Šafaříkově.
II. Rada města souhlasí
s obsahem zadání projektu nového veřejného osvětlení s názvem "Příbor, ul. Npor. Loma a Šafaříkova,
rekonstrukce rozvodů VO".

15/54/RM/2021

Audit Technických služeb města Příbora

(č. bodu programu: 16)
I. Rada města ukládá
1. tajemníkovi
1.1. navrhnout do rozpočtu města na r. 2022 finanční prostředky na provedení auditu Technických služeb
města Příbora, příspěvkové organizace.
Termín: 29.10.2021

16/54/RM/2021
(č. bodu programu: 17)

Předprostor prodejny COOP směrem k ul. Jičínské

I. Rada města bere na vědomí
náměty pro zadání projekčních prací v předprostoru prodejny COOP směrem k ulici Jičínské dle zápisu z přílohy
tohoto materiálu.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu OIRSM
1.1. zadat studii předprostoru prodejny COOP v rozsahu řešeného území dle přílohy a bodů uvedených v
důvodové zprávě.
Termín: 30.10.2021

17/54/RM/2021
Programy pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Příbora pro rok 2022 a
Pracovní skupina pro hodnocení programových dotací pro rok 2022
(č. bodu programu: 18)
I. Rada města schvaluje
Programy pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Příbora pro rok 2022 pro oblasti:
- provoz a činnost,
- granty,
- sociální služby.
II. Rada města jmenuje
Pracovní skupinu pro hodnocení programových dotací z rozpočtu města Příbora pro rok 2022 ve složení: Ing. Jana
Svobodová, Jiří Myška, MUDr. Mořic Jurečka, Ing. Tomáš Krompolc, Martin Monsport, DiS., Mgr. Jiří Tuza,
Ing. Milan Gabzdyl.

18/54/RM/2021
Smlouva o využití systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného
odběru elektrozařízení se spol. ASEKOL a. s.
(č. bodu programu: 19)
I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Příborem a společností
ASEKOL a. s. v předloženém znění, jehož předmětem je nový sazebník odměn v reakci na schválenou novou
odpadovou legislativu.

19/54/RM/2021
hospodářství

Obecně

závazná

vyhláška

města

Příbora

o

systému

odpadového

(č. bodu programu: 21)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
Obecně závaznou vyhlášku města Příbora č.../2021 o systému odpadového hospodářství.

20/54/RM/2021
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
Základní školou Příbor, Jičínská 486
(č. bodu programu: 23)
I. Rada města souhlasí
s přijetím peněžitého daru Základní školou Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín, příspěvkovou organizací do
výše 48 000 Kč od společnosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6,
IČO 29005469 na krytí motivačních finančních odměn pro vedení školy a učitele zapojené do programu kolegiální
podpory v projektu "Pomáháme školám k úspěchu".

21/54/RM/2021

Informace o vyřazení majetku města za 2. pololetí roku 2021

(č. bodu programu: 24)
I. Rada města bere na vědomí
informaci o vyřazení majetku města za 2. pololetí roku 2021.

22/54/RM/2021

Plán inventur za rok 2021

(č. bodu programu: 25)
I. Rada města schvaluje
Plán inventur za rok 2021.

23/54/RM/2021

Smlouva o výpůjčce - ZŠ Jičínská

(č. bodu programu: 26)
I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
smlouvu o výpůjčce mezi městem Příborem a Základní školou Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín, příspěvkovou
organizací, IČO 47657707, dle přílohy č. 1 (zejména nemovitý majetek a vybavení učeben).

24/54/RM/2021

Smlouva o výpůjčce - ZŠ Npor. Loma

(č. bodu programu: 27)
I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
smlouvu o výpůjčce mezi městem Příborem a Základní školou Npor. Loma, Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín,
příspěvkovou organizací, IČO 70983356, dle přílohy č. 1 (zejména nemovitý majetek, vybavení učeben a školní
jídelny).

25/54/RM/2021

Smlouva o výpůjčce Sběrného dvora Točna Příbor a RE-USE centra Příbor

(č. bodu programu: 28)
I. Rada města schvaluje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
smlouvu o výpůjčce Sběrného dvora Točna Příbor a RE-USE centra Příbor mezi městem Příborem a Technickými
službami města Příbora, příspěvkovou organizací, IČO 00143651, dle přílohy č. 1.

26/54/RM/2021

Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě

(č. bodu programu: 29)
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 511367015 o pojištění majetku a odpovědnosti dle přílohy č. 1, mezi městem
Příborem a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., jehož předmětem je připojištění věcí zvláštní kulturní a
historické hodnoty v rodném domě Sigmunda Freuda na místě pojištění Zámečnická 117, 742 58 Příbor.

27/54/RM/2021

Návrh rozpočtového opatření č. 4 města Příbora na rok 2021

(č. bodu programu: 30)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh rozpočtového opatření č. 4 města Příbora na rok 2021 v členění a částkách dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
celkové objemy rozpočtu po zapracování rozpočtového opatření č. 4:
což je navýšení o 8 778 000 Kč oproti upravenému
Příjmy
197 684 500 Kč
rozpočtu po schváleném RO č. 3.
Výdaje

264 489 500 Kč

Financování 66 805 000 Kč

což je navýšení o 8 778 000 Kč oproti upravenému
rozpočtu po schváleném RO č. 3.
což je beze změny oproti upravenému rozpočtu po
schváleném RO č. 3.

28/54/RM/2021

Darovací smlouva

(č. bodu programu: 31)
I. Rada města schvaluje
darovací smlouvu mezi městem Příborem a Alliance Laundry CE s. r. o. spočívající v darování průmyslové pračky
pro potřebu ubytovny v budově Jičínská 247, v předloženém znění.

29/54/RM/2021

Žádost o mimořádné přidělení obecního bytu

(č. bodu programu: 33)
I. Rada města rozhoduje
nevyhovět žádosti pana Bronislava Chaim Bučka, bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ o mimořádné přidělení
obecního bytu.

30/54/RM/2021

Žádost o zřízení sídla spolku Gaudi, z.s.

(č. bodu programu: 34)
I. Rada města souhlasí
se zřízením sídla spolku Gaudi, z.s. v budově Dukelská 1346, Příbor.

31/54/RM/2021

Výpověď z nájmu koupaliště

(č. bodu programu: 35)
I. Rada města bere na vědomí
výpověď z nájmu městského koupaliště Příbor k 30.09.2022 podanou pachtýřem panem Rudolfem Korčákem.

32/54/RM/2021
v k. ú. Příbor

Žádost o pronájem budovy na ulici U Brány č. p. 109 a pozemku č. p. 1475/3

(č. bodu programu: 36)
I. Rada města bere na vědomí
žádost společnosti luielei s. r. o. o pronájem budovy na ulici U Brány č. p. 109 (bývalé WC) a pozemku p. č. 1475/3
v k. ú. Příbor.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu OBNF
1.1. projednat se zájemcem luielei s. r. o. podmínky pronájmu a předložit radě města návrh podmínek
pronájmu.
Termín: 16.11.2021

33/54/RM/2021

Informace, podněty a připomínky členů RM

(č. bodu programu: 37)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů RM.

Projednané body bez přijatého usnesení.
Oplocení na pozemku parc. č. 3287/17 k. ú. Příbor
(č. bodu programu: 10)
I. Rada města souhlasí
s realizací dočasné stavby - oplocení provedeného z ocelových sloupků a drátěného pletiva na části pozemku parc.
č. 3287/17 v k. ú. Příbor specifikované nájemní smlouvou č. 513/2018 ze dne 31.10.2018, uzavřenou mezi

vlastníkem pozemku městem Příborem a nájemcem paní Denisou Jarnotovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ . Na provedení a odstranění stavby se vztahují podmínky nájemní smlouvy.

Audit Technických služeb města Příbora
(č. bodu programu: 16)
I. Rada města schvaluje
zadání auditu Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace v rozsahu dle důvodové zprávy.

Čištění odpadních vod z domácností nepřipojených na kanalizační řad a čistírnu odpadních vod
(č. bodu programu: 20)
I. Rada města bere na vědomí
informace k problematice nakládání s odpadními vodami na území města.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zapracovat do návrhu rozpočtu města pro rok 2022 částku ve výši 1 000 000 Kč za účelem finanční podpory
řešení nakládání s odpadními vodami v rodinných domech na území města, které nejsou napojeny na kanalizační
řad a ČOV Na Kamenci.

Obecně závazná vyhláška města Příbora o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
(č. bodu programu: 22)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
od 01.01.2022 roční poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v sazbě 528,00 Kč.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
Obecně závaznou vyhlášku města Příbora č.../2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.

Byt v kulturním domě
(č. bodu programu: 32)
I. Rada města souhlasí
s využitím bytu v kulturním domě Příbor pro potřeby odboru kultury, školství, sportu a cestovního ruchu.

Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta

Mgr. Pavel Netušil, v.r.
místostarosta

