Zastupitelstvo města Příbora

USNESENÍ
_________________________________________________
z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 23.06.2016
v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod.
VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané
České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce
nemovitost) a v § 17 (cizí státní občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanovíli tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici v kanceláři
odboru Organizačního a správních činností, Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda
Freuda 19, Příbor.
_____________________________________________________________________

Zastupitelstvo města:
15/1
Zahájení, schválení programu
15/1/1
Schválilo složení návrhové komise.
(hlasování č. 1)
15/1/2
Schválilo program svého 15. zasedání.
(hlasování č. 2)

15/2

Zpráva o činnosti Rady města Příbora

Vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady města Příbora za období od 36. schůze
RM do 37. schůze RM.
(hlasování č. 3)
15/2/1

15/3

Kontrola plnění dříve přijatých usnesení zasedání ZM

15/3/1
Vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění dříve přijatých usnesení zasedání ZM.
(hlasování č. 4)

15/4

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. 5)
15/4/1

15/5

Zprávy z činnosti výborů ZM

15/5/1
Vzalo na vědomí zápis č. 18 ze schůze OV Prchalov ze dne 01.06.2016.
(hlasování č. 6)
15/5/2
Vzalo na vědomí zápis č. 19 ze schůze OV Hájov ze dne 16.05.2016.
(hlasování č. 7)
15/5/3
Vzalo na vědomí zápis. č. 20 ze schůze OV Hájov ze dne 13.06.2016.
(hlasování č. 8)
15/5/4
Vzalo na vědomí plán práce OV Hájov na 2. pololetí 2016.
(hlasování č. 9)
15/5/5
Vzalo na vědomí zápis č. 11 ze schůze KV ze dne 05.04.2016.
(hlasování č. 10)
15/5/6
Vzalo na vědomí zápis č. 12 ze schůze KV ze dne 17.05.2016.
(hlasování č. 11)
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15/5/7
Vzalo na vědomí zápis č. 13 ze schůze KV ze dne 07.06.2016.
(hlasování č. 12)
15/5/8
Vzalo na vědomí zápis č. 15 ze schůze FV ze dne 14.06.2016.
(hlasování č. 13)
15/5/9
Vzalo na vědomí plán práce FV Zastupitelstva města Příbora na 2. pololetí 2016.
(hlasování č. 14)

15/6

Majetkoprávní záležitosti

15/6/1

Věcné břemeno na pozemcích parc. č. 818/6 a 825/2 v k. ú.
Klokočov u Příbora – SO 443 – Osvětlení autobus. zastávek, km
32,500

Schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „SO 443
Osvětlení autobus. zastávek, km 32,500“ na pozemcích parc. č. 818/6 a 825/2
v k. ú. Klokočov u Příbora, obci Příbor, v předloženém znění, mezi povinným
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
a oprávněným městem Příbor, v rozsahu dle geometrického plánu č. 830-50/2016
zpracovaného Geprois s. r. o. Veškeré související náklady uhradí povinný.
(hlasování č. 15)
15/6/1/1

15/6/2

Převod pozemku parc.
Moravskoslezský kraj

č.

3281/17

k.

ú.

Příbor

–

Schválilo uzavření darovací smlouvy na pozemek parc. č. 3281/17 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 714 m2, v k. ú. a obci Příbor, v předloženém znění,
mezi dárcem Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava
a obdarovaným městem Příbor. Poplatky spojené s vkladem práva do katastru
nemovitostí uhradí obdarovaný.
(hlasování č. 16)
15/6/2/1

15/6/3

Prodej pozemku parc. č. 17/2 k. ú. Klokočov u Příbora –
<anonymizováno>

Neschválilo prodej pozemku parc. č. 17/2 v k. ú. Klokočov u Příbora panu
<anonymizováno> dle jeho žádosti ze dne 29.01.2016.
(hlasování č. 17)

15/6/3/1

15/6/4

Prodej pozemku
<anonymizováno>

parc.

č.

2933/1

k.

ú.

Příbor

–

Schválilo prodej pozemku parc. č. 2933/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
a obci Příbor o výměře 254 m2 panu <anonymizováno> za kupní cenu 200 Kč/m2,
dle kupní smlouvy v předloženém znění. Náklady spojené s převodem
nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující.
(hlasování č. 18)

15/6/4/1
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15/7

Hlavní program

15/7/1

Návrh 3. změny rozpočtu města Příbor na rok 2016

Schválilo převést z § 3635, položka projektové přípravy, zpracování projektů,
žádosti o dotace částku 290.000 Kč na § 3722, položka vybudování sběrného
dvoru Příbor – Točna v souladu s usnesením RM 33/30/1.
(hlasování č. 19)
15/7/1/2 Schválilo převést z § 3635, položka projektové přípravy, zpracování projektů,
žádosti o dotace částku 40.000 Kč na § 3113, položka přestavba části přízemí
budovy ZŠ Příbor, Jičínská v souladu s usnesením RM 37/19/1.
(hlasování č. 20)
15/7/1/3 Schválilo převést z § 3635, položka projektové přípravy, zpracování projektů,
žádosti o dotace částku 36.000 Kč na § 5512, položka zateplení střechy garáže
hasičské zbrojnice Příbor v souladu s cenovou nabídkou a usnesením RM 35/24/2.
(hlasování č. 21)
15/7/1/4 Schválilo 3. změnu rozpočtu města Příbor na rok 2016 v následujících objemech:
15/7/1/1

Příjmy

174 802,50 tis. Kč

Výdaje

203 209,50 tis. Kč

Financování

28 407,00 tis. Kč

což je zvýšení oproti schválené 2.změně
rozpočtu města Příbor na rok 2016 o 35 105,50
tis. Kč
což je zvýšení oproti schválené 2.změně
rozpočtu města Příbor na rok 2016 o 35 105,50
tis. Kč
což je beze změny oproti schválené 2. změně
rozpočtu města Příbor na rok 2016

v členění a finančních částkách dle předloženého a výše přijatými usneseními
upraveného návrhu 3. změny rozpočtu města Příbor na rok 2016.
(hlasování č. 22)

15/7/2

Banka projektů 2017-2020 a Akční plán 2017-2018

15/7/2/1 Projednalo Banku projektů pro období 2017-2020.
(hlasování č. 23)
15/7/2/2 Projednalo Akční plán pro léta 2017-2018.
(hlasování č. 24)

15/7/3

Informace o průběhu zpracování nového strategického plánu
rozvoje města pro období 2017-2025

Vzalo na vědomí informace o průběhu zpracování nového strategického plánu
rozvoje města.
(hlasování č. 25)
15/7/3/1

15/7/4

Pravidla financování činnosti osadních výborů města Příbora

Schválilo pravidla financování činnosti osadních výborů města Příbora ve znění
dle přílohy č. 1.
(hlasování č. 26)
15/7/4/1
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15/7/5

Výroční zpráva města Příbora za rok 2015

15/7/5/1 Vzalo na vědomí Výroční zprávu města Příbora za rok 2015.
(hlasování č. 27)

15/7/6

Program dědictví města Příbora 2016 – rozdělení finančních
příspěvků vlastníkům nemovitostí

Schválilo rozdělení finančních příspěvků vlastníkům nemovitostí v Programu
Dědictví města Příbora pro rok 2016 dle externí tabulkové přílohy.
(hlasování č. 28)

15/7/6/1

15/8

Organizační záležitosti

15/8/1

Návrh dodatku zřizovací listiny Technických služeb města
Příbora

Schválilo v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 27 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
dodatek č. 1 Zřizovací listiny Technických služeb města Příbora, příspěvkové
organizace, IČ: 00143651, dle předloženého návrhu.
(hlasování č. 29)
15/8/1/1

15/8/2 Návrh na udělení Ceny obce a Čestného občanství města
Příbora
15/8/2/1 Schválilo udělení ceny obce Mgr. Libuši Klaudové.
(hlasování č. 30)
15/8/2/2 Schválilo udělení ceny obce panu Janu Monsportovi.
(hlasování č. 31)
15/8/2/3 Schválilo udělení čestného občanství in memoriam Ing. Milanu Strakošovi.
(hlasování č. 32)
15/8/2/4 Schválilo udělení čestného občanství in memoriam Ing. Bedřichu Turkovi.
(hlasování č. 33)

15/8/3 Plán práce Zastupitelstva města Příbora na 2. pololetí roku 2016
Schválilo po úpravách plán práce Zastupitelstva města Příbora na 2. pololetí roku
2016.
(hlasování č. 34)
15/8/3/1

15/9

Návrhy, připomínky a podněty členů ZM

Schválilo v rámci voleb do krajského zastupitelstva a senátu ČR inzerci politických
stran a sdružení o maximální velikosti ½ formátu A4 za cenu obvyklou pro inzerci
v Měsíčníku města Příbor pro měsíce srpen, září 2016.
(hlasování č. 35)
15/9/1

15/10

Zpráva návrhové komise

15/11

Závěr
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Vyhotovila: Kateřina Vaňková
Dne: 23.06.2016

Datum: 27.06.2016

Datum: 27.06.2016

Ing. Bohuslav Majer, v. r.
starosta

Ing. Dana Forišková, Ph.D., v. r.
místostarostka
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