Zastupitelstvo města Příbora

USNESENÍ
_________________________________________________
z 26. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 14.12.2017
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:
26/01
Zahájení, schválení programu
26/01/1
Schválilo složení návrhové komise.
(hlasování č. 1)
26/01/2
Schválilo program svého 26. zasedání.
(hlasování č. 2)

26/02

Zpráva o činnosti Rady města Příbora

26/02/1

Vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady města Příbora za období od 66. schůze
RM do 68. schůze RM.
(hlasování č. 3)

26/03

Kontrola plnění dříve přijatých usnesení

26/03/1

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

26/04

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)
26/04/1

26/05

Zprávy z činnosti výborů ZM

26/05/1
Vzalo na vědomí zápis č. 35 z jednání OV Hájov ze dne 23.10.2017.
(hlasování č. 6)
26/05/2
Vzalo na vědomí zápis č. 36 z jednání OV Hájov ze dne 20.11.2017.
(hlasování č. 7)
26/05/3
Schválilo plán práce FV na 1. pol. roku 2018.
(hlasování č. 8)
26/05/4
Schválilo plán práce OV Prchalov na 1. pol. roku 2018.
(hlasování č. 9)
26/05/5
Schválilo plán práce OV Hájov na 1. pol. roku 2018.
(hlasování č. 10)
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26/05/6
Vzalo na vědomí zápis č. 25 z jednání Kontrolního výboru ze dne 07.11.2017.
(hlasování č. 11)
26/05/7
Vzalo na vědomí zápis č. 31 z jednání OV Prchalov ze dne 01.11.2017.
(hlasování č. 12)
26/05/8
Vzalo na vědomí zápis č. 26 z jednání FV ze dne 15.11.2017.
(hlasování č. 13)

26/06

Majetkoprávní záležitosti

26/06/1

Výkup pozemků pod místní komunikací v Hájově - parcelace dle
geometrického plánu č. 442-147/2016 – oprava usnesení

26/06/1/1
Zrušilo usnesení č. 25/6/1/2 ze dne 02.11.2017.
(hlasování č. 14)
26/06/1/2
Schválilo odkoupení částí pozemků pozemků parc. č. 50/66 – díl „aa“, parc. č.
527/2 díl „r“, „m“, parc. č. 527/3 – díl „ab“, parc. č. 534/2 – díl „q“, parc. č.
534/4 – díl „p“, parc. č. 537/5 – díl „o“, parc. č. 540/2 – díl „x“, parc. č. 540/17
– díl „y“, parc. č. 541/17 – „n“, parc. č. 544/11 – díl „s“, „v“, parc. č. 544/13 –
díl „w“ a parc. č. 544/14 – díl „z“, vše v k. ú. Hájov o
celkové výměře 1990
m2, od pana <anonymizováno>, za kupní cenu 100 Kč/m2, dle kupní smlouvy
v předloženém znění. Další náklady související s převodem nemovitostí uhradí
město Příbor.
(hlasování č. 15)

26/06/2

Změna katastrální hranice - Kopřivnice

26/06/2/1

Schválilo uzavření dohody o změně průběhu hranice obcí, v předloženém
znění, mezi městem Příbor a městem Kopřivnice, řešící převod pozemků parc.
č. 2678/4, 2678/10. 2678/11, 2678/12 a 2678/13 z k. ú. Příbor do k. ú.
Kopřivnice.
(hlasování č. 16)

26/06/3

Nabídka prodeje pozemků v k. ú. Příbor – POZIMOS a. s.

26/06/3/1

Neschválilo odkoupení nemovitostí v k. ú. Příbor – pozemků parc. č. 399/2,
399/3 a 399/4, od právnické osoby POZIMOS a. s., dle její nabídky ze dne
19.05.2017 doplněné dne 12.06.2017 a 04.08.2017.
(hlasování č. 17)

26/06/4

Odkoupení nemovitostí v k. ú. Příbor – objekt č. p. 54, pozemky
parc. č. 1394 a 1395/1 – <anonymizováno>

26/06/4/1

Schválilo odkoupení nemovitostí v k. ú. Příbor – pozemku parc. č. 1394, jehož
součástí je budova č. p. 54 a pozemku parc. č. 1395/1, za kupní cenu dle
znaleckého posudku ve výši 7.500.000,00 Kč, od vlastníků <anonymizováno>,
dle jejich nabídky ze dne 28.08.2017.
(hlasování č. 18)
26/06/4/2
Zrušilo usnesení č. 13/8/5/2 ze dne 29.03.2016 o umístění turistického
informačního centra v domě č. p. 9 na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře.
(hlasování č. 19)
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26/06/4/3

Uložilo zadat vypracování studie využití prostor v objektu č. p. 54 pro účely
turistického informačního centra, zázemí technických služeb, kavárny
a prodejních ploch.
Z: rada města
T: 02/2018
(hlasování č. 20)
26/06/4/4
Uložilo projednat s <anonymizováno> podmínky prodeje – splátkový kalendář,
termín předání nemovitostí, podmínky pronájmu bytových prostor apod. a
vypracovat a předložit zastupitelstvu města návrh kupní smlouvy.
Z: rada města
T: 02/2018
(hlasování č. 21)
26/06/4/5 Uložilo vypracovat a zveřejnit na úřední desce MÚ podmínky pronájmu
nebytových prostor v č. p. 9 na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře.
Z: rada města
T: 02/2018
(hlasování č. 22)

26/06/5

Prodej nemovitostí na ul. Masarykově v Příboře – parcelace dle
geometrického plánu č. 3193-80/2017

26/06/5/1

Schválilo podmínky pro prodej nemovitostí na ul. Masarykově v Příboře pozemek parc. č. 3146/1, jehož součástí je stavba č. p. 586 a pozemky parc. č.
3147/1 a 3148/4:
 kupní cena 3.871.157 Kč
 poplatky za vklad práva do katastru nemovitostí a další náklady spojené
s prodejem hradí kupující
 specifikace záměru, pro který jsou nemovitosti požadovány k prodeji,
v souladu s platnou územně plánovací dokumentací
 zachování účelu a způsobu užívání nemovitostí dle smluvně
dohodnutého záměru po dobu min. 15 let
 výhrada zpětné koupě za cenu dle aktuálního znaleckého posudku pro
město Příbor v případě ukončení sjednaného účelu a způsobu užívání
před uplynutím 15 let
 sjednání předkupního práva pro město Příbor pro případ zamýšleného
zcizení nemovitostí po dobu 15 let
 sjednání výhrady zpětné koupě a předkupního práva jako práva
věcného se zápisem do katastru nemovitostí
 uvedené lhůty počínají běžet ode dne převedení nemovitostí do
vlastnictví kupujícího
 povinnosti vyplývající z kupní smlouvy jsou závazné i pro právní
nástupce kupujícího
(hlasování č. 23)
26/06/5/2
Nebylo přijato usnesení.
(hlasování č. 24)
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26/06/5/3

Uložilo zveřejnit po dobu 60 dnů na úřední desce MÚ záměr města prodat
nemovitosti na ul. Masarykově v Příboře – pozemek parc. č. 3146/1, jehož
součástí je stavba č. p. 586 a pozemky parc. č. 3147/1 a 3148/4, dle
podmínek uvedených v usnesení č. 26/6/5/1
Z: Rada města
T: 20.12.2017
(hlasování č. 25)

26/07/1

Lávka přes řeku Lubinu

26/07/1/1
Nebylo přijato usnesení.
(hlasování č. 26)
26/07/1/2
Rozhodlo o doplnění finančních prostředků do rozpočtu města Příbora na rok
2018 v rozsahu 1 750 tis. Kč z rozpočtové rezervy do paragrafu ODPA 2219 na
akci Lávka přes Lubinu.
(hlasování č. 27)

26/07/2

Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města,
členům rady města, předsedům výborů zastupitelstva města,
předsedům komisí rady města, členům výborů zastupitelstva města
a členům komisí rady města, jakož i příspěvku na úpravu zevnějšku
členům zastupitelstva města pověřených k přijímání projevu vůle
snoubenců, že spolu vstupují do manželství a k vítání občánků

26/07/2/1

Stanovilo výši odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon
funkce člena zastupitelstva ve výši 1.400 Kč/měsíc s účinností od 1.1.2018.
(hlasování č. 28)
26/7/2/2
Stanovilo výši odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon
funkce člena rady města ve výši 5.500 Kč/měsíc s účinností od 1.1.2018.
(hlasování č. 29)
26/7/2/3
Stanovilo výši odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon
funkce předsedy výboru zastupitelstva města a předsedy komise rady města ve
výši 3.690 Kč/měsíc s účinností od 1.1.2018.
(hlasování č. 30)
26/7/2/4
Stanovilo výši odměny za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města
a předsedy komise rady města ve výši 1.386 Kč/měsíc v případě, že není členem
zastupitelstva města s účinností od 1.1.2018.
(hlasování č. 31)
26/7/2/5
Stanovilo výši odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon
funkce člena výborů zastupitelstva města nebo člena komise rady města ve výši
2.300 Kč/měsíc s účinností od 1.1.2018.
(hlasování č. 32)
26/7/2/6
Stanovilo výši odměny členům výborů zastupitelstva města a členům komisí rady
města ve výši 400 Kč/měsíc v případě, že nejsou členy zastupitelstva města s
účinností od 1.1.2018.
(hlasování č. 33)
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26/7/2/7

Stanovilo členům zastupitelstva města pověřených k přijímání projevu vůle
snoubenců, že spolu vstupují do manželství, jakož i k vítání občánků, příspěvek
na úpravu zevnějšku ve výši 800 Kč na každý den (svatební, vítání občánků),
který bude vyplacen v měsíční odměně.
(hlasování č.34)
26/7/2/8
Stanovilo náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena
zastupitelstva města ve výši 220 Kč/hod. v pracovní dny od 08:00 do 16:00
hodin.
(hlasování č. 35)
26/7/2/9
Stanovilo, že v případě souběhu výkonu více funkcí je členu výboru zastupitelstva
města nebo komise rady města nebo předsedovi výboru zastupitelstva města
nebo předsedovi komise rady města, není-li členem zastupitelstva poskytnuta
odměna až do výše souhrnu odměn za dvě různé funkce, za které mu náleží
nejvyšší odměna.
(hlasování č. 36)

26/07/03

Návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města Příbora na rok
2017

26/07/03/1

Schválilo rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města Příbora na rok 2017
v členění a finančních částkách dle předloženého materiálu návrhu
rozpočtového opatření č. 5.
(hlasování č. 37)

26/07/04 Návrh rozpočtu města Příbora na rok 2018
26/07/04/1 Schválilo převést z navrhované rezervy rozpočtu města na rok 2018 částku
ve výši 32,00 tis. Kč na §3113 a o tuto částku povýšit neinvestiční příspěvek na
provozní činnost ZŠ Npor. Loma.
(hlasování č. 38)
26/07/04/2 Schválilo rozpočet města Příbora na rok 2018 v následujících objemech:
Příjmy 2018
Výdaje 2018
Financování 2018

193 592,00 tis. Kč
236 878,00 tis. Kč
43 286,00 tis. Kč

v členění a finančních částkách dle předloženého a výše přijatým usnesením
upraveného návrhu rozpočtu města Příbora na rok 2018.
(hlasování č. 39)
26/07/04/3 Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola
Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 na rok 2018 ve výši 1 311,00 tis. Kč.
(hlasování č. 40)
26/07/04/4 Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Příbor,
Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvková organizace na rok 2018 ve výši
811,00 tis. Kč.
(hlasování č. 41)
26/07/04/5 Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Příbor,
Jičínská 486, okres Nový Jičín na rok 2018 ve výši 3 273,00 tis. Kč.
(hlasování č. 42)
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26/07/04/6

Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Npor.
Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace na rok 2018
ve výši 3 886,00 tis. Kč.
(hlasování č. 43)
26/07/04/7 Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Školní jídelna
Komenského Příbor, ul. Komenského čp. 458 na rok 2018 ve výši 450,00 tis.
Kč.
(hlasování č. 44)
26/07/04/8 Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Luna Příbor, středisko
volného času, příspěvková organizace na rok 2018 ve výši 512,00 tis. Kč.
(hlasování č. 45)
26/07/04/9 Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické služby
města Příbor na rok 2018 ve výši 22 050,00 tis. Kč.
(hlasování č. 46)

26/07/05

Střednědobý výhled rozpočtu města Příbor na roky 2019 -2020

26/07/05/1

Schválilo střednědobý výhled rozpočtu města Příbor na roky 2019 – 2020
dle předloženého materiálu.
(hlasování č. 47)

26/07/06

Návrh počtu členů ZM pro volební období 2018 – 2022

26/07/06/1 Nebylo přijato usnesení.
(hlasování č. 48)
26/07/06/2 Nebylo přijato usnesení.
(hlasování č. 49)
26/07/06/3 Stanovilo podle § 67 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů pro volební období let 2018 – 2022 počet členů
zastupitelstva města celkem 23.
(hlasování č. 50)

26/07/07

Plán práce ZM na 1. pololetí 2018

26/07/07/1 Schválilo plán práce Zastupitelstva města Příbora na 1. pololetí roku 2018.
(hlasování č. 51)

26/08/1

Mimořádné odměny členům výborů zastupitelstva města
a členům komisí rady města

26/08/1/1

Rozhodlo o vyplacení mimořádné odměny členům výborů zastupitelstva
a členům komisí rady města dle přílohy č. 1 v termínu do pěti dnů od přijetí
tohoto usnesení.
(hlasování č. 52)

26/08/2

Výjimky z Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory
z rozpočtu města Příbora č. 3/2016

26/8/2/1

Schválilo výjimku z Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory
z rozpočtu města Příbora č. 3/2016, článek 6 odst. 13 pro Český rybářský svaz,
místní organizaci Příbor, týkající se poskytnuté veřejné finanční podpory –
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grantu ve výši 13 000 na projekt „Slavnostní odpoledne ke 120. výročí MO
ČRS.“
(hlasování č. 53)
26/08/2/2
Schválilo výjimku z Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory
z rozpočtu města Příbora č. 3/2016, článek 5 odst. 13 pro Český rybářský svaz,
místní organizaci Příbor.
(hlasování č. 54)

26/08/3

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místním poplatku ze psů

26/8/3/1

Schválilo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/ 2017, o místním poplatku ze
psů.
(hlasování č. 55)

26/08/4

Návrh III. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
a souvisejících aktivit města Příbora na období 2018 – 2020

26/8/4/1

Schválilo III. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit
města Příbora na období 2018 – 2020.
(hlasování č. 56)

26/08/5

Návrh II. Plánu rozvoje rodinné politiky města Příbora na období
2018 – 2020

26/8/5/1

Schválilo II. Plán rozvoje rodinné politiky města Příbora na období 2018 –
2020.
(hlasování č. 57)

26/08/6

Místní akční plán ORP Kopřivnice

26/8/6/1

Schválilo finální dokument „Místní akční plán ORP Kopřivnice“ ve znění
předloženém prostřednictvím přílohy č. 1.
(hlasování č. 58)

26/08/7

Zrušení poskytnutí návratné finanční výpomoci MŠ Pionýrů

26/08/7/1

Zrušilo usnesení č. 25/8/2/1 a č. 25/8/2/2 z 25. zasedání Zastupitelstva města
Příbora dne 02.11.2017 ve věci poskytnutí návratné finanční výpomoci
právnické osobě Mateřské škole Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín,
příspěvkové organizaci.
(hlasování č. 59)

26/08/8

„Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku
města“

26/08/8/1 Schválilo „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.“
(hlasování č. 60)
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26/08/9

Stavební oddělení domů č.p. 8 a č.p. 9

26/08/9/1

Uložilo uzavřít dohodu mezi městem Příbor a majiteli domu č. p. 8 na náměstí
Sigmunda Freuda o trvalém užívání části domu č. p. 8.
Z: rada města
T: 15.1.2018
(hlasování č. 61)

26/09

Návrhy, připomínky a podněty členů ZM

26/10

Zpráva návrhové komise

26/11

Závěr

Vyhotovila: Kateřina Šimečková
Dne: 14.12.2017

Datum: 18.12.2017

Ing. Bohuslav Majer, v.r.
starosta

MÚ Příbor, OOSČ

Datum: 18.12.2017
Ing. Dana Forišková, Ph.D., v.r.
místostarostka
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