Rada města Příbora
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1/18/RM/2019

Program schůze RM

(č. bodu programu: 1)
I. Rada města schvaluje
program 18. schůze rady města.

2/18/RM/2019

Volba člena RM pověřeného podpisem zápisu RM

(č. bodu programu: 2)
I. Rada města pověřuje
ověřením zápisu z 18. schůze rady města, člena rady města, p. Stanislava Štefka, DiS.

3/18/RM/2019

Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM

(č. bodu programu: 3)
I. Rada města bere na vědomí
plnění úkolů ze schůzí RM.
trvající úkoly: 4/4/RM/2019, 38/12/RM/2019 (ID: 1147), 38/12/RM/2019 (ID: 1149), 42/13/RM/2019,
24/16/RM/2019, 36/15/RM/2019
splněny úkoly: 38/12/RM/2019 (ID: 1148), 38/12/RM/2019 (ID: 1150), 38/12/RM/2019 (ID: 1151),
36/15/RM/2019 (ID: 1347), 36/15/RM/2019 (ID: 1348), 21/15/RM/2019, 36/15/RM/2019 (ID: 1350),
10/17/RM/2019, 11/17/RM/2019, 9/17/RM/2019, 12/17/RM/2019, 13/17/RM/2019, 14/17/RM/2019

4/18/RM/2019

Zápisy z výborů ZM a komisí RM

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

Zápis č. 11 z jednání Osadního výboru Hájov ze dne 23.09.2019
Zápis č. 8 z jednání Osadního výboru Prchalov, ze dne 05.06.2019
Plán práce Osadního výboru Prchalov na II. pololetí 2019
Zápis č. 6 z jednání komise pro občanské záležitosti, ze dne 26.08.2019
Zápis č. 7 z jednání komise pro občanské záležitosti, ze dne 09.09.2019

II. Rada města bere na vědomí
rezignaci pí. Terezy Horské na pozici člena Stavební komise města Příbor ke dni 30.09.2019.

5/18/RM/2019

Návrhy, podněty a připomínky členů ZM

(č. bodu programu: 5)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů ZM vznesené na 7. zasedání Zastupitelstva města Příbor.

6/18/RM/2019

Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů

(č. bodu programu: 6)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů.

7/18/RM/2019

Lokalita Za školou Npor. Loma - pojmenování ulice

(č. bodu programu: 7)
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu OISM
1.1. vypracovat variantní řešení návrhu pojmenování ulic v lokalitě Za školou od p. č. 26 po 18 (dle materiálu č.
7/18).
Termín: 30.10.2019

8/18/RM/2019
Rychaltice

Bezúplatný převod pozemků do majetku města - Silnice D 48 Rybí - MÚK

(č. bodu programu: 9)
I. Rada města ruší
usnesení č. 8/15/RM/2019 ze dne 09.07.2019.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
v rámci majetkoprávního vypořádání po dokončení části stavby silnice D 48 Rybí - MÚK Rychaltice stavebního
objektu C118, bezúplatný převod pozemků parc. č. 3279/224, 3306/20 a 3086/1, vše v k. ú. Příbor v celkové účetní
hodnotě 96 731 Kč, z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR s. p. o.,
IČO 65993390, do majetku města Příbor, dle podmínek stanovených smlouvou v předloženém znění.

9/18/RM/2019

Prodej části pozemku parc. č. 3028/12 k. ú. Příbor

(č. bodu programu: 10)
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu OISM
1.1. zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ záměr města prodat p. René Hanzelkovi, ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , části pozemku parc. č. 3028/12 v k. ú. Příbor, dotčené stavbou budovy bez č.
p., o celkové výměře cca 40-50 m2, 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
• kupující podá v případě prodeje návrh na změnu územního plánu, a to převedením zastavěných
částí pozemku do plochy výroby a skladování - výroby zemědělské.
Termín: 18.10.2019

10/18/RM/2019

Dodatek k nájemní smlouvě - Rengl s. r. o.

(č. bodu programu: 11)
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu OISM
1.1. zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ záměr města uzavřít s právnickou osobou Rengl s.r.o.,
dodatek k nájemní smlouvě z roku 2016, který upravuje ustanovení týkající se práv a povinností nájemce
Rengl s.r.o.,a pronajímatele města Příbor.
Termín: 18.10.2019

11/18/RM/2019

Žádost o zrušení parkovacích míst před domy č. p. 231 a 233 na ulici ČSA

(č. bodu programu: 12)
I. Rada města bere na vědomí
žádost o zrušení parkovacích míst před domy č. p. 231 a 233 na ulici ČSA.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu OISM
1.1. prověřit projekční návrh dopravního režimu na ulici ČSA, č. p. 231 a 233.
Termín: 30.10.2019

12/18/RM/2019

Návrhy k možným úpravám parkovacího režimu ve městě Příbor

(č. bodu programu: 13)
I. Rada města souhlasí
s navrženým postupem řešení problematiky abonentního a rezidentního parkování dle předloženého materiálu.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu OISM
1.1. předložit návrh Nařízení města o stání silničních motorových vozidel na vymezených místech města
Příbora.
Termín: 10.12.2019
2. vedoucímu OISM
2.1. předložit analýzu potřeby množství rezidentních a abonentních parkovacích míst v lokalitách řešených
v předloženém materiálu.
Termín: 10.12.2019

13/18/RM/2019
souvisejících

Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně

(č. bodu programu: 14)
I. Rada města schvaluje
v předloženém znění dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících
pro splaškovou kanalizaci vybudovanou v rámci stavby "Zastavitelná plocha Z43, Příbor" mezi městem Příborem a
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

14/18/RM/2019
v roce 2020

Programy pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbor

(č. bodu programu: 16)
I. Rada města schvaluje
Programy pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Příbor v roce 2020 pro oblasti:
- činnost a provoz,
- granty,
- materiálně technická základna,
- prevence kriminality,
- sociální služby.

15/18/RM/2019
Vyhodnocení řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na sociální
služby pro rok 2019 - 2. etapa
(č. bodu programu: 17)
I. Rada města rozhoduje
přidělit v řízení pro poskytování veřejné finanční podpory na sociální služby pro rok 2019 - 2. etapa žadatelů
veřejnou finanční podporu na sociální služby následovně:

P.Č. Název
žadatele

Poskytovaná sociální služba

Schválená
(v Kč)

částka

1.

Město
Jičín

Nový Odlehčovací služba, identifikátor sociální služby:
9132305

12 000 Kč

2.

"Máš čas?", z. Nízkoprahové denní centrum, identifikátor sociální
s.
služby: 7075078

15 000 Kč

Celkem:

27 000 Kč

16/18/RM/2019
Obecně závazná vyhláška města Příbor o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(č. bodu programu: 18)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
Obecně závaznou vyhlášku města Příbor č.../2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

17/18/RM/2019

Návrh RO č. 4 města Příbor na rok 2019

(č. bodu programu: 19)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření č. 4 města Příbor na rok 2019 v členění a finančních částkách dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
což je zvýšení oproti schválenému RO č. 3 na rok 2019 o
Příjmy
200 471 000,00 Kč
5 342 500,00 Kč.
Výdaje

256 651 000,00 Kč

Financování 56 180 000,00 Kč

18/18/RM/2019
Příbor, p.o.

což je zvýšení oproti schválenému RO č. 3 na rok 2019 o
5 342 500,00 Kč.
což je beze změny oproti schválenému RO č. 3 na rok
2019.

Změna užívání uvolněných prostor v budově Technických služeb města

(č. bodu programu: 20)
I. Rada města schvaluje
změnu užívání uvolněných prostor v budově č. p. 483 na ulici Štramberské, která je ve správě Technických služeb
města Příbor, příspěvkové organizace.

19/18/RM/2019

Pronájem obecního bytu

(č. bodu programu: 21)
I. Rada města souhlasí
s uzavřením společného nájmu bytu ░░░░ ░░░░ ░░░░ v Příboře pro žadatele pí. Annu Kalužovou a p. Luďka
Kalužu, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ .
II. Rada města schvaluje
prodloužení nájmu obecního bytu ░░░░ ░░░░ ░░░░ v Příboře pro společné nájemce pí. Annu Kalužovou a p.
Luďka Kalužu, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , a to na dobu neurčitou od 01.11.2019.

20/18/RM/2019

Nabídka trvale nepotřebného majetku Základní školy Příbor, Jičínská

(č. bodu programu: 22)
I. Rada města neschvaluje

přijmout do majetku města Příbor trvale nepotřebný majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace Základní školy
Příbor, Jičínská 486, 741 01 Nový Jičín, který je uvedený v evidenčních listech nakládání s nepotřebným majetkem
č. 1/2019/ZŠJ, č. 2/2019/ZŠJ, č. 3/2019/ZŠJ, č. 4/2019/ZŠJ a č. 5/2019/ZŠJ.
II. Rada města souhlasí
s vyřazením trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská 486,
okres Nový Jičín, v celkové pořizovací hodnotě 224 738,10 Kč a způsobem naložení s tímto trvale nepotřebným
majetkem formou likvidace, dle návrhů organizace uvedených v evidenčních listech nakládání s nepotřebným
majetkem č. 1/2019/ZŠJ, č. 2/2019/ZŠJ, č. 3/2019/ZŠJ, č. 4/2019/ZŠJ a č. 5/2019/ZŠJ.
III. Rada města souhlasí
s vyřazením trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská 486,
okres Nový Jičín, v celkové pořizovací hodnotě 54 254 Kč a způsobem naložení s tímto trvale nepotřebným
majetkem formou likvidace dle návrhů organizace uvedených v evidenčních listech nakládání s nepotřebným
majetkem č. 6/2019/ZŠJ a č. 7/2019/ZŠJ.

21/18/RM/2019

Petice za vybudování discgolfového hřiště v Příboře

(č. bodu programu: 23)
I. Rada města bere na vědomí
petici za vybudování discgolfového hříště v Příboře.

22/18/RM/2019

Záměr pronájmu garáže Fučíkova 1303

(č. bodu programu: 24)
I. Rada města schvaluje ke zveřejnění
záměr města pronajmout garáž na ulici Fučíkova 1303.

23/18/RM/2019

Dozorčí rada společnosti Správa majetku města Příbor s.r.o.

(č. bodu programu: 25)
I. Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti Správa majetku města Příbor s.r.o. bere na vědomí
odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Správy majetku města Příbor s.r.o. p. Ing. Jana Monsporta ke
dni 11.06.2019.
II. Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti Správa majetku města Příbor s.r.o. volí
do funkce člena Dozorčí rady společnosti Správa majetku města Příbor s.r.o. se sídlem Freudova 118, 742 58
Příbor, IČO 26865327, p. Radka Jurečku, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .

24/18/RM/2019

Informace, podněty a připomínky členů RM

(č. bodu programu: 26)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů RM.

Projednané body bez přijatého usnesení.
Lokalita Za školou Npor. Loma - vyhodnocení prodeje, další rozvoj
(č. bodu programu: 8)
I. Rada města bere na vědomí
a postupuje zastupitelstvu města informaci o současném stavu prodeje pozemků v lokalitě Za školou Npor. Loma v
Příboře.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
převést v rámci příští změny územního plánu plochu územní rezervy R2 vymezenou pozemky parc. č. 2152,
2178/1, 2178/8, 2178/12 a 2178/13 v k. ú. Příbor do zastavitelného území, plochy smíšené obytné.

Žádost o povolení výjimky z pravidel hlášení v městském rozhlase - vyhlášení o možném
objednání čipování psů ve VETCENTRU
(č. bodu programu: 15)
I. Rada města nesouhlasí
s vyhlášením možného objednání psů k čipování.

Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta

Mgr. Pavel Netušil, v.r.
místostarosta

