MĚSTO PŘÍBOR
Rada města Příbora

USNESENÍ
z 12. schůze Rady města Příbora konané dne 18. května 2015
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, stanoví-li
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 vedení
města, Městský úřad Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor.
______________________________________________________________________

12/01

Program schůze RM

12/01/1 Vyřadila z programu schůze bod č. 12/31 – Prodloužení smlouvy o pronájmu – kotelna Nerudova.
12/01/2 Schválila upravený program 12. schůze Rady města Příbora.

12/02

Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM

12/02/1 Vzala na vědomí plnění úkolů ze schůzí RM.
Trvají úkoly: 6/30/1, 9/40/3, 9/39/2, 6/27/3, 11/03/4, 100/59/1, 100/59/2,
Splněny úkoly: 5/13/1, 11/41/2, 10/12/3, 11/32/2.

12/03

Zápisy z jednání komisí a výborů

12/03/1 Vzala na vědomí zápis č. 7 z jednání Osadního výboru v Prchalově dne 06.05.2015.
12/03/2 Vzala na vědomí zápis č. 3. z jednání Komise pro životní prostředí ze dne
25.03. 2015.
12/03/3 Vzala na vědomí zápis č. 4. z jednání Komise pro životní prostředí ze dne
29.04. 2015.

12/04

Návrhy, podněty a připomínky členů ZM
Nebyly předloženy.

12/05

Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů
Nebyly předloženy.

12/06

Informace, podněty a připomínky členů RM

12/06/1 Odvolala na vlastní žádost z komise Strategického plánování – rozvoj území, člena
komise, p. Martina Monsporta, Dipl. ek., ke dni 19.05.2015.

12/07

Volba člena rady města pověřeného podpisem zápisu rady města

12/07/1 Pověřila podpisem zápisu z 12. schůze Rady města Příbora, člena rady města
JUDr. Františka Bergra.

12/08

Uzavření městské knihovny z důvodu zákonné revize

12/08/1 Schválila uzavření knihovny z důvodu zákonné revize stanovené Knihovním zákonem č. 257 ze dne 29.06.2001 v termínu od 15. do 30.06. 2015.
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12/08/2 Uložila provést od 15.06. do 30.06.2015 zákonnou revizi knihovního fondu.
Z: vedoucí knihovny
T: 06/2015

12/09

(viz závěr usnesení)

12/10

(viz závěr usnesení)

12/11

Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 17.12.2002

12/11/1 Vzala na vědomí výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 17.12.2002
na ul. Lidická 560, Příbor.
12/11/2 Uložila předložit radě města podmínky pronájmu nebytového prostoru na ul. Lidická č. p. 560 v Příboře za účelem zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce
MÚ.
Z: vedoucí OISM
T: 6/2015

12/12

Rekonstrukce elektroinstalace v domě č.p. 1304-1308 ul. Fučíkova – odstoupení vybraného uchazeče

12/12/1 Vzala na vědomí odstoupení vybraného uchazeče od realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace v domě č.p. 1304-1308 ul. Fučíkova “.
12/12/2 Rozhodla zrušit usnesení č. 10/10/2 ve věci výběru nejvhodnější nabídky k veřejné
zakázce „Rekonstrukce elektroinstalace v domě č.p. 1304-1308 ul. Fučíkova“.
12/12/3 Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky
k veřejné zakázce „Rekonstrukce elektroinstalace v domě č.p. 1304-1308 ul. Fučíkova“, kterou podal uchazeč druhý v pořadí tj. R+P Elektromont s.r.o., Česká 867,
742 21 Kopřivnice, IČ: 28641264.

12/13

Plnění usnesení č. 11/32/2 - Písemné záruky paní <anonymizováno>
nájemnice nebytových prostor v přízemí budovy na nám. S. Freuda
č.p. 35, Příbor

12/13/1 Vzala na vědomí předložené písemné záruky možností placení nájemného a umořování dluhu paní <anonymizováno> nájemnice nebytových prostor v přízemí budovy nám. S. Freuda č. p. 35, Příbor.

12/14

Oznámení o podání žádosti o finanční podporu z OP VK

12/14/1 Vzala na vědomí oznámení příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská
486, okres Nový Jičín o podání žádosti o finanční podporu z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci výzvy č. 56, která je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

12/15

Pronájem bytů za podmínky přistoupení k dluhu

12/15/1 Schválila v souladu s Čl. VI odst. 8 Pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví města
Příbora, v platném znění, převedení částek, o které vítězné nabídky na pronájem
obecních bytů za podmínky přistoupení k dluhu přesáhnou skutečnou výši peněžního závazku na předmětných bytech, na umoření obtížně vymahatelných pohledávek po bývalých nájemnících obecních bytů:
- <anonymizováno>, byt <anonymizováno>
- <anonymizováno>, byt <anonymizováno>
- <anonymizováno>, byt <anonymizováno>.
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12/16

Žádost o souhlas s pronájmem bytu

12/16/1 Souhlasila v souladu s Čl. VII odst. 7 bodu e) Zřizovací listiny Základní školy
Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvkové organizace s pronájmem bytu na ul. Školní 1510, 742 58 Příbor na dobu určitou od 01.07.2015 do
30.06.2018.

12/17

Veřejná zakázka Rozšíření svozu biologicky rozložitelného odpadu – nákup vleku

12/17/1 Schválila zadávací dokumentaci k zakázce Rozšíření svozu biologicky rozložitelného
odpadu od občanů – nákup vleku, kterou budou realizovat Technické služby města
Příbora.

12/18

Informace o stavu zařízení dětských hřišť a sportovišť v Příboře

12/18/1 Vzala na vědomí informace o stavu zařízení dětských hřišť a sportovišť v Příboře
k 30.04.2015.

12/19

Přijetí finančního daru na zabezpečení XII. Valentýnského plesu města
Příbora dne 07.02.2015

12/19/1

Schválila přijetí finančního daru ve výši 1.000 Kč od společnosti Bednář Ostrava,
s.r.o., Spojná 192/17, 709 00 Ostrava-Nová Ves, IČ 25876678, na zabezpečení slosovatelné sbírky XII. Valentýnského plesu města Příbora dne 07.02.2015.

12/20

Žádost o prodloužení veřejné produkce SDH Hájov na akci ,,Hasičská
soutěž“

12/20/1 Schválila prodloužení veřejné produkce při pořádání akce ,,Hasičská soutěž“ od soboty 05.09.2015, 19:00 hodin do neděle 06.09.2015, 03:00 hodin.

12/21

Žádost o prodloužení veřejné produkce SDH Hájov na akci ,,Skupina
KIWI – Letní večer“

12/21/1 Schválila prodloužení veřejné produkce při pořádání akce ,,Skupina KIWI – Letní večer" od soboty 18.07.2015, 19:00 hodin do neděle 19.07.2015, 03:00 hodin.

12/22

Svěření pravomocí rady města odboru sociálních věcí Městského úřadu
Příbor

12/22/1 Pověřila odbor sociálních věcí Městského úřadu Příbor k vydávání stanoviska za
obec dle § 33 odst. 3 a dle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

12/23

Žádost Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež o finanční
podporu

12/23/1 Schválila Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, se sídlem Mořkov,
Za Sušárnou 391, IČ: 270 19 259, z rozpočtu města, paragrafu 4329, finanční dar
ve výši 2.000 Kč na podporu 7. setkání postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.
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12/24

Budoucí věcné břemeno na pozemku parc. č. 551/1, k. ú. Klokočov
u Příbora – přípojka NN Bayer

12/24/1 Schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro
stavbu „Příbor-Klokočov, Bayer, p. č. 540/1, NNv, NNk“ na pozemku parc. č.
551/1, k. ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor, v předloženém znění, mezi budoucím
oprávněným společností ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/4, 405 02 Děčín a budoucím povinným městem Příbor, v rozsahu dle zákresu ve výkresu situace, za jednorázovou úhradu 2.000 Kč, plus DPH v zákonné výši.

12/25

Věcné břemeno na pozemcích parc. č. 677/9 a 677/10, k. ú. Klokočov
u Příbora – přípojka NN, Kubíčková

12/25/1 Schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Příbor, Kubíčková p. č. 716/6, NNv, NNk“ na pozemcích parc. č. 677/9 a 677/10 v k. ú. Klokočov
u Příbora, obci Příbor, v předloženém znění, mezi oprávněným právnickou osobou
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV a povinným městem Příbor,
v rozsahu dle geometrického plánu č. 797-263/2014 zpracovaného GEOPOINT Morava s. r. o., na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč plus DPH
v zákonné výši.

12/26

Věcné břemeno na pozemku parc. č. 461/4, k. ú. Hájov – přípojka NN,
Hajda

12/26/1 Schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Příbor Hájov,
Hajda, p. č. 268 – NNv, NNk“ na pozemku parc. č. 461/4 v k. ú. Hájov, obci Příbor,
v předloženém znění, mezi oprávněným právnickou osobou ČEZ Distribuce a. s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV a povinným městem Příbor, v rozsahu dle geometrického plánu č. 406-260/2014 zpracovaného GEOPOINT Morava s. r. o., na dobu
neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč plus DPH v zákonné výši.

12/27

Bezúplatné převody v lesním hospodářství

12/27/1 Vzala na vědomí informace k tradičním bezúplatným převodům v lesním hospodářství.
12/27/2 Pověřila ke schválení a podpisu jednorázových bezúplatných převodů v lesním hospodářství starostu města Ing. Bohuslava Majera.

12/28

Veřejná zakázka "Těžba dříví v městských lesích Příbor v roce 2015" vyhlášení

12/28/1 Schválila po úpravách výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu pro
realizaci akce "Těžba dříví v městských lesích Příbor v roce 2015".

12/29

Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 348/2014 ze dne 14.10.2014 uzavřené dne 14.10.2014 mezi městem Příbor a Rudolfem Korčákem

12/29/1 Projednala návrh dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 348/2014 ze dne 14.10.2014
uzavřené dne 14.10.2014 mezi městem Příbor a Rudolfem Korčákem.
12/29/2 Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města, propachtovat Rudolfovi Korčákovi, nábřeží RA 897, 742 58 Příbor, pozemky, které se nacházejí v areálu koupaliště v Příboře a které město Příbor nabylo do svého majetku dne 16.01.2015,
formou dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 348/2014.
Záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů.
Z: vedoucí OISM
T: do 22.05.2015
Usnesení RM č. 12 ze dne 18. května 2015
20 2014

4/7

12/30

Smlouva o výpůjčce uzavřená mezi městem Příbor a Základní uměleckou školou, p.o., Lidická 50, 742 58 Příbor

12/30/1 Schválila uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Příbor a Základní uměleckou
školou, p.o., Lidická 50, 742 58 Příbor, v předloženém znění, která nahrazuje
smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 174/2005/NS/org uzavřenou mezi městem
Příbor a Základní uměleckou školou, p.o., Lidická 50, 742 58 Příbor dne 5.12.2005
a smlouvu o výpůjčce č.287/2012/SV/ISM ze dne 27.8.2012.

12/31

Prodloužení smlouvy o pronájmu a provozování kotelny na ulici Lomené
Bod byl vyřazen z projednávání schůze RM.

12/32

Koupaliště – zpráva o stavebně technickém stavu areálu koupaliště

12/32/1 Vzala na vědomí zprávu odboru investic a správy majetku MÚ v Příboře o aktuálním
stavebně technickém stavu areálu městského koupaliště.
12/32/1 Uložila zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci pochůzích ploch,
oplocení a obnovu mobiliáře areálu městského koupaliště.
Z: vedoucí OISM
T: 30.11.2015

12/33

Výkup pozemků u koupaliště <anonymizováno>

12/33/1 Doporučila zastupitelstvu města schválit výkup pozemků parc. č. 2201/6, 2208,
2215/14 a 2215/15, vše v k. ú. a obci Příbor, od pana <anonymizováno>, za kupní
cenu 580 Kč/m2, plus náklady spojené s prodejem včetně daně z nabytí nemovitých
věcí.
12/33/2 Doporučila zastupitelstvu města schválit výkup pozemku parc. č. 2212 v k. ú. a obci
Příbor, od paní <anonymizováno>, za kupní cenu 580 Kč/m2, plus náklady spojené
s prodejem včetně daně z nabytí nemovitých věcí.
12/33/3 Doporučila zastupitelstvu města schválit v rámci 2. změny rozpočtu města Příbora
pro rok 2015 navýšení rozpočtové položky určené pro výkupy pozemků o částku
253.000 Kč.

12/34

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

12/34/1 Vzala na vědomí oznámení ředitele Základní školy Npor.Loma Příbor Školní 1510
okres Nový Jičín, příspěvkové organizace pana Mgr. Jána Drtila o vyhlášení ředitelského volna pro žáky školy ve dnech 25.06., 26.06., 29.06. a 30.06.2015 z provozních důvodů.

12/35

Uzavření smluv o pachtu a provozování vodovodu a kanalizace na ulici
Na Benátkách

12/35/1 Projednala návrh smluv o pachtu a provozování a dohody o úpravě vzájemných práv
a povinností vlastníků vodovodů a kanalizací provozně souvisejících pro provozování vodovodu a kanalizace na ulici Na Benátkách v Příboře firmou: Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
12/35/2 Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města uzavřít smlouvy o pachtu a provozování vodovodu a kanalizace na ulici Na Benátkách v Příboře s firmou: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské
Hory, 709 00 Ostrava. Záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů.
Z: vedoucí OISM
T: do 20.05.2015
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12/36

Plnění usnesení č. 5/13/1 - Směna pozemků u Boroveckých rybníků –
Český rybářský svaz

12/36/1 Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města směnit pozemek parc. č.
3021/6 trvalý travní porost o výměře 176 m2 v k. ú. a obci Příbor z majetku města
Příbora za pozemek parc. č. 3086/18 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře
176 m2 v k. ú. a obci Příbor z majetku Českého rybářského svazu MO Příbor Nábřeží Rudoarmějců 888, 742 58 Příbor. Náklady spojené s převodem nemovitostí
ponese město Příbor.
Zveřejnění bude realizováno po dobu 15 dnů.
Z: vedoucí OISM
T: 22.05.2015
12/36/2 Doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemku parc. č. 3021/6 trvalý
travní porost o výměře 176 m2 v k. ú. a obci Příbor z majetku města Příbora za pozemek parc. č. 3086/18 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 176 m 2 v k. ú.
a obci Příbor z majetku Českého rybářského svazu MO Příbor, Nábřeží Rudoarmějců
888, 742 58 Příbor. Náklady spojené s převodem nemovitostí ponese město Příbor.

12/37

Obecně závazná vyhláška - o stanovení podmínek pro pořádání, průběh
a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků,
včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků,
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

12/37/1 Doporučila zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních
podniků, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

12/38

Podnět týkající se akce “Příbor rekultivace území Skládka na Točně“
v rámci stavby I/58 Příbor – obchvat

12/38/1 Vzala na vědomí podnět pana <anonymizováno>, adresa Pionýrů 1508, 742 58 Příbor, týkající se podezření na znečištění zeminy z akce “Příbor rekultivace území
Skládka na Točně“.
12/38/2 Rozhodla informovat podatele podnětu o postupech při rekultivaci skládky, umožnit mu nahlédnutí do dokumentace včetně výsledků měření znečištění zemin použitých při rekultivaci a seznámit jej s výsledky složení vody pod garáží
v ul. Bezručova.

12/39

Výroční zpráva města Příbora za rok 2014

12/39/1 Odložila projednání Výroční zprávy města Příbora za rok 2014.

RM ve funkci valné hromady společnosti SMMP s.r.o.
12/09 Pronájem skladového prostoru na ul. Nerudova 146, Příbor
12/09/1 Udělila souhlas s pronájmem skladového prostoru na ul. Nerudova 146, Příbor jedinému zájemci panu <anonymizováno>, za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

12/10

Rekonstrukce teplovodu v lokalitě ulic Npor. Loma v Příboře – II. etapavýběr zhotovitele

12/10/1 Vzala na vědomí pořadí nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební
práce akce „Rekonstrukce teplovodu v lokalitě ulic Npor. Loma v Příboře – II. etapa“.
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12/10/2 Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky
k veřejné zakázce akce „Rekonstrukce teplovodu v lokalitě ulic Npor. Loma v Příboře
– II. etapa, kterou podal uchazeč Bednář Ostrava, s.r.o., Spojná 192/17,
Ostrava- N. Ves, IČ: 25876678.

Zpracoval:
Dne:

Ing. Arnošt Vaněk
18.05.2015

Dne: 20.05.2015

Dne: 20.05.2015

Ing. Bohuslav Majer, v.r.
starosta města

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