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1/53/RM/2021

Program schůze RM

(č. bodu programu: 1)
I. Rada města schvaluje
program 53. schůze rady města.

2/53/RM/2021

Volba člena RM pověřeného podpisem zápisu RM

(č. bodu programu: 2)
I. Rada města pověřuje
ověřením zápisu z 53. schůze rady města, člena rady města, pana Stanislava Štefka DiS.

3/53/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, 21/47/RM/2021.
Splněny úkoly: 31/32/RM/2020, 14/50/RM/2021,
18/48/RM/2021.

4/53/RM/2021

38/50/RM/2021,

20/52/RM/2021,

19/48/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 20. zasedání Zastupitelstva města Příbora.

5/53/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.

6/53/RM/2021

Zápisy z výborů ZM a komisí RM

(č. bodu programu: 6)
I. Rada města bere na vědomí
1. Zápis č. 26 z OV Hájov ze dne 02.08.2021
2. Zápis č. 28 z KPOZ ze dne 23.08.2021.
II. Rada města bere na vědomí
informaci o odstoupení členky Komise pro životní prostředí paní Ing. Alice Hambálkové.

7/53/RM/2021

Pronájem pozemků parc. č. 3287/6 a 180/1 k. ú. Příbor

(č. bodu programu: 7)
I. Rada města neschvaluje
pronájem nemovitostí, které jsou v současnosti pronajaty p. Jaroslavu Kovaříkovi, a to části pozemku parc. č.
3287/6 a pozemku parc. č. 180/2 v k. ú. Příbor, paní Janě Chudíkové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , dle její
žádosti ze dne 15.07.2021.

8/53/RM/2021

Náhrada za užívání pozemku - Mgr. Honsová

(č. bodu programu: 8)
I. Rada města souhlasí
s úhradou náhrady za užívání části pozemku parc. č. 137/4 v k. ú. Hájov ve výši 6 720 Kč paní Mgr. Lence Honsové,
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ dle její žádosti ze dne 22.07.2021.

9/53/RM/2021

Obnova místních komunikací na Prchalově 2. část

(č. bodu programu: 9)
I. Rada města rozhoduje
realizovat akci "Obnova místních komunikací na Prchalově - 2. část" v rozsahu dle předloženého materiálu.
II. Rada města rozhoduje
o výjimce ze Směrnice RM č. 4/2016 o zadávání veřejných zakázek za účelem uzavření smlouvy o dílo mezi
městem Příborem, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, IČO 00298328 a společností EUROVIA CS, a. s., U
Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 45274924 na realizaci akce "Obnova místních komunikací
na Prchalově - 2. část" s celkovou cenou za dílo ve výši 706 915,77 Kč bez DPH.
III. Rada města schvaluje
smlouvu o dílo mezi městem Příborem, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor, IČO 00298328 a společností
EUROVIA CS, a. s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 45274924 na realizaci akce "Obnova
místních komunikací na Prchalově - 2. část" s celkovou cenou za dílo ve výši 706 915,77 Kč bez DPH a termínem
realizace 30.10.2021.

10/53/RM/2021
Likvidace teplovodní šachty situované na pozemku parc. č. 247/1 v k. ú.
Příbor na ulici ČSA.
(č. bodu programu: 10)
I. Rada města ukládá
1. starostovi
1.1. projednat s vedením TP Příbor a OIRSM problematiku údržby a nakládání nevyužitých součástí
teplovodních rozvodů na území města
Termín: 30.10.2021

11/53/RM/2021

Odkanalizování části ulice Juráňovy

(č. bodu programu: 11)
I. Rada města bere na vědomí
žádost občanů ulice Juráňovy o pomoc města Příbora při řešení odkanalizování jejich nemovitostí.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uvolnit finanční prostředky na zpracování studie ověřující technické a provozní možnosti vybudování kanalizace na
ulici Juráňově.

12/53/RM/2021
(č. bodu programu: 12)
I. Rada města schvaluje

Kotlíkové dotace 3. výzva - proplacení 4. části

uzavření "Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - 3. výzva" - 4. část v předloženém znění mezi městem
Příborem a Moravskoslezským krajem na částku 14 000 Kč, vztahující se k projektu realizovaného krajem v rámci
adaptačního a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019, a to v návaznosti na Smlouvu o spolupráci při
realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva", uzavřenou dne 02.07.2019 a jejího
Dodatku č. 1 ze dne 09.01.2020.

13/53/RM/2021

Smlouva o společném zadání veřejné zakázky

(č. bodu programu: 13)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy mezi městem Příborem a městem Kopřivnice o společném zadání veřejné zakázky malého
rozsahu "Zpevněná plocha a odvodnění, p. č. 2922/224, k. ú. Příbor", v předloženém znění.

14/53/RM/2021

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Npor. Loma

(č. bodu programu: 14)
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o hospodaření Základní školy Npor. Loma, Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace za
období prvního pololetí roku 2021.

15/53/RM/2021
486

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská

(č. bodu programu: 15)
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín za období
prvního pololetí roku 2021.

16/53/RM/2021

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád

(č. bodu programu: 16)
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 za období
prvního pololetí roku 2021.

17/53/RM/2021
1519

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Příbor, Pionýrů

(č. bodu programu: 17)
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o hospodaření Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace za období
prvního pololetí roku 2021.

18/53/RM/2021

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského

(č. bodu programu: 18)
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského, Příbor, Komenského 458 za období
prvního pololetí roku 2021.

19/53/RM/2021
volného času

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace LUNY PŘÍBOR, střediska

(č. bodu programu: 19)
I. Rada města bere na vědomí

zprávu o hospodaření LUNY PŘÍBOR, střediska volného času, příspěvkové organizace za období prvního pololetí
roku 2021.

20/53/RM/2021
Příbora

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Technických služeb města

(č. bodu programu: 20)
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o hospodaření Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace za období prvního pololetí roku
2021.

21/53/RM/2021

Zpráva o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací k 30.06.2021

(č. bodu programu: 21)
I. Rada města bere na vědomí
zprávu o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací k 30.06.2021.

22/53/RM/2021

Výsledek hospodaření města Příbora za 1. pololetí 2021

(č. bodu programu: 22)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města Příbora za 1. pololetí 2021.

23/53/RM/2021
Žádost o poskytnutí souhlasu k přijetí drobného hmotného majetku
"Výuková krabice pro EVVO" formou věcného daru příspěvkovou organizací ZŠ Příbor, Jičínská
486, okres Nový Jičín
(č. bodu programu: 23)
I. Rada města souhlasí
s přijetím drobného hmotného majetku "VÝUKOVÁ KRABICE PRO EVVO" formou věcného daru v celkové
hodnotě 10 032,00 Kč příspěvkovou organizací Základní školou Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín od Města
Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice, PSČ 742 21, IČO 00298077.

24/53/RM/2021
Žádost o poskytnutí souhlasu k přijetí drobného hmotného majetku
"Výuková krabice pro EVVO" formou věcného daru příspěvkovou organizací MŠ Příbor, Pionýrů
1519, okres Nový Jičín.
(č. bodu programu: 24)
I. Rada města souhlasí
s přijetím drobného hmotného majetku "VÝUKOVÁ KRABICE PRO EVVO" formou věcného daru v celkové
hodnotě 9 601,00 Kč příspěvkovou organizací Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín od Města
Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice, PSČ 742 21, IČO 00298077.

25/53/RM/2021
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
Základní školou Npor. Loma
(č. bodu programu: 25)
I. Rada města souhlasí
s přijetím peněžitého daru Základní školou Npor. Loma Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvkovou
organizací, ve výši 10 032 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, na
úhradu stravování žáků ze sociálně slabých rodin ve školním roce 2021/2022 pro období od 01.09.2021 do
31.12.2021.
II. Rada města souhlasí
s přijetím peněžitého daru Základní školou Npor. Loma, Příbor, Školní 1510, okres Nový Jičín, příspěvkovou
organizací, ve výši 16 080 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, na

úhradu stravování žáků ze sociálně slabých rodin ve školním roce 2021/2022 pro období od 01.01.2022 do
30.06.2022.

26/53/RM/2021
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru
Základní školou Npor. Loma
(č. bodu programu: 26)
I. Rada města souhlasí
s přijetím peněžitého daru Základní školou Npor. Loma, Příbor, Školní 1510, 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".

27/53/RM/2021

Pohledávky z nájmů obecních bytů

(č. bodu programu: 29)
I. Rada města bere na vědomí
informaci o pohledávkách z nájmů obecních bytů za 1. pololetí roku 2021.

28/53/RM/2021

Nákup energií pro rok 2022

(č. bodu programu: 30)
I. Rada města rozhoduje
realizovat nákup plynu a elektrické energie pro město Příbor, jeho příspěvkové organizace a TP Příbor s.r.o. na
období 01.01.2022 - 31.12.2022 prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno.

29/53/RM/2021

Modernizace MaR Lomená

(č. bodu programu: 31)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo při výkonu působnosti valné hromady společnosti TP PŘÍBOR s.r.o. mezi TP PŘÍBOR s.r.o.
jako objednatelem a Domat Control System s. r. o., IČO 27189465, se sídlem v Pardubicích, Staré Čívice, U
Panasonicu 376, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je dodávka hardware a software systému měření a
regulace (dále jen MaR) na akci "Modernizace MaR Lomená", ve znění dle přílohy č.1.

30/53/RM/2021

Tisk měsíčníku města Příbora

(č. bodu programu: 32)
I. Rada města schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise vyloučení z posuzování a hodnocení nabídek veřejné zakázky Tisk
měsíčníku města Příbora firmu DELTA Business spol. s r. o., třída 3. května, č. p. 1147, Zlín 763 02, IČO 46980199.
II. Rada města rozhoduje
v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce "Tisk Měsíčníku
města Příbora" ve variantě č. 2, kterou podala firma KLEINWÄCHTER holding s. r. o., Čajkovského č. p. 1511,
Frýdek-Místek 738 01, IČO 05539528.
III. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Příborem a firmou KLEINWÄCHTER holding s. r. o., Čajkovského č. p. 1511,
Frýdek-Místek, 738 01, IČO 05539528, jejímž předmětem je "Tisk Měsíčníku města Příbora" ve variantě č. 2
(celobarevný tisk bez korektur) za cenu 880 308 Kč s DPH na období od 01.10.2021 do 31.12.2024 ve znění přílohy
č. 2 podkladového materiálu.

31/53/RM/2021
(č. bodu programu: 33)

Oprava cesty okolo domu č. p. 787 a 788 na ul. Jičínské v Příboře.

I. Rada města bere na vědomí
Žádost občanů domu č. p. 787 na ulici Jičínské o opravu zpevněné plochy kolem tohoto domu.
II. Rada města nesouhlasí
s opravou zpevněné plochy kolem domu č. p. 787 na ulici Jičínské v Příboře.

32/53/RM/2021

Informace, podněty a připomínky členů RM

(č. bodu programu: 34)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů RM.

Projednané body bez přijatého usnesení.
Ceník vstupného do rodného domu Sigmunda Freuda
(č. bodu programu: 27)
I. Rada města schvaluje
ceník vstupného do rodného domu Sigmunda Freuda s účinností od 12.09.2021 v následující výši:
Dospělí: 100 Kč
Studenti: 50 Kč
Senioři: 50 Kč
Děti nad 6 let: 30 Kč
Děti do 6 let: vstup zdarma
Skupinové vstupné: 30 Kč (jedná se o vstupné pro jednu osobu ve skupině)
Zdravotně handicapované osoby: vstup zdarma.

Žádost o finanční dar spolku Na Mechu
(č. bodu programu: 28)
I. Rada města schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč spolku Na Mechu, se sídlem Trnávka 88, 742 58 Trnávka, IČO
09634622.

Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta

Mgr. Pavel Netušil, v.r.
místostarosta

