Rada města Příbora
U S N ES E N Í
5 0 . s c h ů ze R a d y m ě sta P ř í b o r a
ko n a n é d n e 2 9 . 0 6 . 2 0 2 1
v j e d n a c í m s á l e p i a r i st i c ké h o k l á šte r a o d 0 8 : 0 0 h o d i n .

1/50/RM/2021

Program schůze RM

(č. bodu programu: 1)
I. Rada města souhlasí
s vložením bodu do programu "Nabídka trvale nepotřebného majetku - ZŠ Npor. Loma Příbor" a "návrh RO č. 3 a
poskytnutí finanční pomocí obcím zasaženým živelnou pohromou."
II. Rada města schvaluje
upravený program 50. schůze rady města.

2/50/RM/2021

Volba člena RM pověřeného podpisem zápisu RM

(č. bodu programu: 2)
I. Rada města pověřuje
ověřením zápisu z 50. schůze rady města, člena rady města, pana Radka Jurečku.

3/50/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: 6/15/ZM/2021.
Splněny úkoly: 20/46/RM/2021, 10/43/RM/2021, 6/46/RM/2021.

4/50/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 19. zasedání Zastupitelstva města Příbora.

5/50/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.

6/50/RM/2021

Zápisy z výborů ZM a komisí RM

(č. bodu programu: 6)
I. Rada města bere na vědomí
1. Zápis č. 18 z komise pro ŽP ze dne 25.05.2021
2. Zápis č. 23 z FV ze dne 09.06.2021 včetně usnesení
3. Zápis č. 27 z KPOZ ze dne 07.06.2021
4. Zápis č. 28 z OV Prchalov ze dne 02.06.2021

5. Plán práce KPOZ na 2. pololetí 2021.

7/50/RM/2021

Obnova místních komunikací v Příboře

(č. bodu programu: 7)
I. Rada města schvaluje
zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem "Obnova místních komunikací v Příboře", v předloženém znění.
II. Rada města vyhlašuje
veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem "Obnova místních komunikací v Příboře", v předloženém znění.

8/50/RM/2021
Revitalizace obvodového pláště a stavební úpravy objektu Technické služby
města Příbora - vyhlášení VZ
(č. bodu programu: 8)
I. Rada města schvaluje
zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem "Revitalizace obvodového pláště a stavební úpravy objektu
Technické služby města Příbora", v předloženém znění.
II. Rada města vyhlašuje
veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem "Revitalizace obvodového pláště a stavební úpravy objektu Technické
služby města Příbora", v předloženém znění.

9/50/RM/2021

Pronájem části pozemku parc. č. 862/6 k. ú. Příbor

(č. bodu programu: 9)
I. Rada města neschvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 862/6 v k. ú. Příbor dle žádosti pana Jaroslava Krupy, ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░ , ze dne 07.04.2021.

10/50/RM/2021
Hájov

Výpůjčka části pozemku parc. č. 486/2 k. ú. Hájov - Sbor dobrovolných hasičů

(č. bodu programu: 11)
I. Rada města schvaluje
uzavření dodatku č. 1, v předloženém znění, ke smlouvě č. 160/2021 ze dne 05.05.2021, jehož předmětem je
výpůjčka části pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Hájov v rozsahu cca 255 m2, mezi vlastníkem pozemku městem
Příborem a vypůjčitelem SH ČMS Sborem dobrovolných hasičů Hájov, IČO 64629503.

11/50/RM/2021

Nájem části pozemku parc. č. 106/1 k. ú. Hájov - kontejnery na tříděný odpad

(č. bodu programu: 12)
I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy, v předloženém znění, jejímž obsahem je pronájem části pozemku parc. č. 106/1 v k. ú.
Hájov o výměře cca 10 m2 pro umístění kontejnerů na tříděný odpad, mezi městem Příborem a vlastníkem
pozemku panem Daliborem Matulou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za roční nájemné ve výši 150 Kč.

12/50/RM/2021

Pacht pozemku parc. č. 2178/8 k. ú. Příbor

(č. bodu programu: 13)
I. Rada města schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy, v předloženém znění, jejímž předmětem je pacht pozemku parc. č. 2178/8 v k. ú.
Příbor o výměře 9 275 m2, mezi vlastníkem pozemku městem Příborem a pachtýřem, paní
Evou Humpolcovou,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za roční pachtovné ve výši 2 783 Kč s
každoročním navýšením o míru meziroční inflace dle ČSÚ. Pacht se sjednává na dobu neurčitou.

13/50/RM/2021

Směna pozemků v k. ú. Příbor - ul. Větřkovská, ul. Sušilova

(č. bodu programu: 14)
I. Rada města bere na vědomí
vyjádření obyvatel ul. Sušilovy v Příboře ze dne 31.05.2021 ke zveřejněnému záměru města, jehož předmětem je
směna nemovitostí v k. ú. Příbor - pozemku parc. č. 1986 a části pozemku parc. č. 1982 o souhrnné výměře cca 95
m2 z vlastnictví paní Jaroslavy Žaludové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za část pozemku parc. č. 1836/1 o stejné
výměře z majetku města Příbora.

14/50/RM/2021

Plocha R2 - výkup pozemků parc. č. 2178/12 a 2251/8 k. ú. Příbor

(č. bodu programu: 15)
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu OIRSM
1.1. jednat ve věci kupní ceny pozemku parc. č. 2178/12 a 2251/8 v k. ú. Příbor dle důvodové zprávy.
Termín: 31.08.2021

15/50/RM/2021

Sjezd na pozemek parc. č. 404/1 k. ú. Hájov - propustek

(č. bodu programu: 16)
I. Rada města bere na vědomí
informaci o jednání zástupců města, Sboru dobrovolných hasičů Hájov a společnosti MORAVAN Mléčná farma a. s.
spojeného s místním šetřením na pozemku parc. č. 404/1 v k. ú. Hájov dne 20.05.2021.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
uvolnit pro rok 2022 z rozpočtu města částku 500 000 Kč na realizaci propustku mezi pozemky parc. č. 486/1 a
404/1 v k. ú. Hájov.

16/50/RM/2021

Školní družina na ul. Svatopluka Čecha v Příboře

(č. bodu programu: 17)
I. Rada města bere na vědomí
informaci o stavu budovy školní družiny na ul. Svatopluka Čecha v Příboře.
II. Rada města schvaluje
přesun finančních prostředků ve výši 30 000 Kč z výdajové části rozpočtu § 3635 Projektové přípravy na § 3113
Základní školy, ORG 603, na zpracování studie využití budovy č. p. 565 na ulici Svatopluka Čecha v Příboře.

17/50/RM/2021

Digitální technická mapa MSK - smlouva o spolupráci

(č. bodu programu: 18)
I. Rada města rozhoduje
o uzavření "Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje
pro část dopravní a technické infrastruktury obcí" mezi městem Příborem a Moravskoslezským krajem dle
předloženého materiálu.

18/50/RM/2021
Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1346 Dukelská v Příboře průběžná informace
(č. bodu programu: 20)
I. Rada města bere na vědomí
informaci k současné situaci týkající se akce "Snížení energetické náročnosti objektu č. p. 1346 Dukelská v Příboře"
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
odmítnout dotaci na akci "Snížení energetické náročnosti objektu č. p. 1346 Dukelská v Příboře"

19/50/RM/2021
(č. bodu programu: 21)

Sportovní hřiště u ul. Vrchlického v Příboře"- dodatek č. 1

I. Rada města schvaluje
v předloženém znění dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi městem Příborem a společností Pavlacký s. r. o.,
IČO 63472902 na stavbu "Sportovní hřiště u ul. Vrchlického v Příboře", kterým se v návaznosti na nepříznivé
klimatické podmínky posouvá termín dokončení díla na 21.07.2021.

20/50/RM/2021

Změna Plánu prevence kriminality města Příbora na léta 2017-2021

(č. bodu programu: 22)
I. Rada města schvaluje
úpravu složení členů pracovní skupiny prevence kriminality následovně:
- vrchní strážník Městské policie Příbor (vedoucí skupiny),
- starosta města Příbora,
- strážník Městské policie Příbor za oblast prevence kriminality,
- vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Příbor,
- vedoucí odboru sociálních věcí,
- referent odboru kultury, školství, sportu a cestovního ruchu,
- ředitelka Luna Příbor, středisko volného času, příspěvková organizace.
II. Rada města schvaluje
úpravu Plánu prevence kriminality města Příbora na léta 2017-2021 dle předloženého návrhu.
III. Rada města schvaluje
prodloužení platnosti dokumentu "Plán prevence kriminality města Příbora na léta 2017 - 2021" o jeden rok, tedy
do konce roku 2022.

21/50/RM/2021

Směrnice k poskytování informací

(č. bodu programu: 23)
I. Rada města schvaluje
Směrnici města k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v
předloženém znění.

22/50/RM/2021

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti

(č. bodu programu: 25)
I. Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského
kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Novojičínsko východ 2 mezi Moravskoslezským krajem a městy Příbor,
Kopřivnice a Nový Jičín v předloženém znění.

23/50/RM/2021

Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací města Příbor

(č. bodu programu: 26)
I. Rada města stanovuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
odměnu Mgr. Ivě Drholecké, ředitelce příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370,
za hospodaření organizace v roce 2020 ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odměna může být vyplacena za podmínky
dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn.
II. Rada města stanovuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
odměnu Mgr. Pavlíně Jordánkové, ředitelce Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace, za hospodaření organizace v roce 2020 ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odměna může být vyplacena
za podmínky dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn.
III. Rada města stanovuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
odměnu Mgr. Jarmile Bjačkové, ředitelce příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový
Jičín, za hospodaření organizace v roce 2020 ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odměna může být vyplacena za
podmínky dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn.
IV. Rada města stanovuje

v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
odměnu Olze Skřivánkové, ředitelce příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského, Příbor, ul. Komenského čp.
458, za hospodaření organizace v roce 2020 ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odměna může být vyplacena za
podmínky dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn.
V. Rada města stanovuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
odměnu Lence Nenutilové, ředitelce LUNY PŘÍBOR, střediska volného času, příspěvkové organizace, za
hospodaření organizace v roce 2020 ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odměna může být vyplacena za podmínky
dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn.
VI. Rada města stanovuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
odměnu Ing. Zuzaně Gřesíkové, ředitelce Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace, za
hospodaření organizace v roce 2020 ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odměna může být vyplacena za podmínky
dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn.
VII. Rada města stanovuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
odměnu Mgr. Aleně Urbanové, ředitelce příspěvkové organizace Základní školy Npor. Loma, Příbor, Školní 1510,
okres Nový Jičín za hospodaření organizace v roce 2020 ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odměna může být
vyplacena za podmínky dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu
odměn.

24/50/RM/2021

Darovací smlouva na dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Příbor

(č. bodu programu: 27)
I. Rada města schvaluje
darovací smlouvu mezi městem Příborem a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO
70890692, jejímž předmětem je inventorová elektrocentrála k dovybavení JSDH Příbor v celkové hodnotě 23 716
Kč, v předloženém znění.

25/50/RM/2021

Smlouva o provozování Sběrného dvoru Točna Příbor

(č. bodu programu: 28)
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o provozování Sběrného dvoru Točna Příbor mezi městem Příborem a Technickými službami
města Příbora, p. o. v předloženém znění.

26/50/RM/2021
Smlouva o využití systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného
odběru elektrozařízení
(č. bodu programu: 29)
I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení mezi městem Příborem a společností ELEKTROWIN a. s. v předloženém znění.

27/50/RM/2021

Veřejná zakázka "Kompletní pojištění pro město Příbor"

(č. bodu programu: 30)
I. Rada města rozhoduje
dle § 48 odst.2 písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek vyloučit ze zadávacího řízení k veřejné zakázce
"Kompletní pojištění pro město Příbor - část 1 - pojištění majetku a odpovědnosti za újmu", společnost Generali
Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45272956, z důvodu nesplnění podmínek
zadávací dokumentace.
II. Rada města rozhoduje
v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce "Kompletní pojištění
pro město Příbor - část 1 - pojištění majetku a odpovědnosti za újmu", kterou podala společnost Hasičská
vzájemná pojišťovna a. s., IČO 46973451.
III. Rada města schvaluje

smlouvu "Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Příbora" mezi městem Příbor, náměstí Sigmunda
Freuda 19, 742 58 Příbor, IČO 00298328 a společností Hasičská vzájemná pojišťovna a. s., Římská 2135/45, 120 00
Praha, IČO 46973451 v celkové ceně 4 027 925 Kč za 5 let.
IV. Rada města rozhoduje
v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce "Kompletní pojištění
pro město Příbor - část 2 - pojištění motorových vozidel", kterou podala společnost Generali Česká pojišťovna a. s.,
IČO 45272956.
V. Rada města schvaluje
smlouvu "Pojištění motorových vozidel města Příbora" mezi městem Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58
Příbor, IČO 00298328 a společností Generali Česká pojišťovna a. s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO 45272956, v celkové ceně 135 480 Kč za 5 let.

28/50/RM/2021

Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 706-59003-17

(č. bodu programu: 31)
I. Rada města schvaluje
Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 706-59003-17 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů, kterým se
připojistí věci zvláštní kulturní a historické hodnoty v rodném domě Sigmunda Freuda na místě pojištění
Zámečnická 117, 742 58 Příbor.

29/50/RM/2021

Tisk měsíčníku města Příbora

(č. bodu programu: 32)
I. Rada města schvaluje
výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem "Tisk měsíčníku města Příbora".
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu OKU
1.1. zveřejnit výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem "Tisk měsíčníku
města Příbora".
Termín: 30.06.2021

30/50/RM/2021

Prodloužení veřejné produkce

(č. bodu programu: 33)
I. Rada města schvaluje
prodloužení kulturní akce Letní večer pořádanou SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Prchalov, Pchalov 37, 742
58 Příbor, na mísním hřišti, od 07.08.2021 od 19:00 hod. do 08.08.2021 do 02:00 hod., za předpokladu možnosti
pořádání akce dle epidemiologické situace související s nákazou covid-19.
II. Rada města schvaluje
prodloužení kulturní akce Zábavné odpoledne pro celou rodinu pořádanou SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů
Prchalov, Pchalov 37, 742 58 Příbor, na mísním hřišti, od 04.09.2021 od 08:00 hod. do 04.09.2021 do 24:00 hod.,
za předpokladu možnosti pořádání akce dle epidemiologické situace související s nákazou covid-19.
III. Rada města schvaluje
prodloužení kulturní akce Krmášová zábava pořádanou SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Prchalov, Pchalov
37, 742 58 Příbor, na mísním hřišti, od 16.10.2021 od 08:00 hod. do 17.10.2021 do 01:00 hod., za předpokladu
možnosti pořádání akce dle epidemiologické situace související s nákazou covid-19.
IV. Rada města schvaluje
prodloužení kulturní akce Myslivecký letní večer pořádanou Mysliveckým spolkem I, Štramberská ev. č. 13, 742 58
Příbor, na myslivecké chatě na Točně, od 17.07.2021 od 16:00 hod. do 18.07.2021 do 01:00 hod., za předpokladu
možnosti pořádání akce dle epidemiologické situace související s nákazou covid-19.

31/50/RM/2021
Příboře
(č. bodu programu: 34)

Návrh pořadníků pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou v

I. Rada města schvaluje
pořadníky pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou v Příboře na období od 01.07.2021 do 31.12.2021.

32/50/RM/2021

Pronájem obecního bytu za smluvní nájemné

(č. bodu programu: 35)
I. Rada města rozhoduje
pronajmout byt č. 20 na ul. Choráze 1489 panu Vojtěchovi Kahánkovi, trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ za
podmínky přistoupení k dluhu.

33/50/RM/2021

Pronájem bytu na ul. Jičínská 54 v Příboře za smluvní nájemné

(č. bodu programu: 36)
I. Rada města rozhoduje
odstoupit od nabídky pronajmout byt č. 5 na ulici Jičínská 54 v Příboře za smluvní nájemné zveřejněné na úřední
desce dne 04.05.2021.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu OBNF
1.1. zajistit zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 5 na ulici Jičínská 54 v Příboře za smluvní nájemné dle
Pravidel pro pronájem bytů v majetku města Příbora č. 6/2020.
Termín: 02.07.2021

34/50/RM/2021

Pronájem garáže na ulici Choráze 1489 v Příboře

(č. bodu programu: 37)
I. Rada města schvaluje
záměr města pronajmout nebytový prostor-garáž na ulici Choráze 1489 v Příboře paní Simoně Kovalčíkové, bytem
░░░░ ░░░░ ░░░ v předloženém znění.
II. Rada města ukládá
1. vedoucímu OBNF
1.1. zajistit zveřejnění záměru města pronajmout nebytový prostor-garáž na ulici Choráze 1489 v Příboře paní
Simoně Kovalčíkové, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ v předloženém znění na úřední desce MÚ Příbor na
dobu 15 dnů.
Termín: 02.07.2021

35/50/RM/2021

Provozní doba Turistického informačního centra Příbor

(č. bodu programu: 38)
I. Rada města schvaluje
změnu provozní doby v Turistickém informačním centru Příbor od 01.07.2021 následovně:
pondělí - pátek

08:00 - 12:00

12:30 - 17:00

sobota

08:00 - 12:00

zavřeno

neděle

zavřeno

zavřeno

36/50/RM/2021

Nabídka trvale nepotřebného majetku - ZŠ Npor. Loma Příbor

(č. bodu programu: 40)
I. Rada města neschvaluje
přijmout do majetku města Příbora trvale nepotřebný majetek ve vlastnictví Základní školy Npor. Loma Příbor
Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace, který je uvedený v evidenčním listě nakládání s nepotřebným
majetkem č. 1/2021/ZŠNL.
II. Rada města souhlasí

s vyřazením trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový
Jičín, příspěvková organizace, v celkové pořizovací hodnotě 22 959 Kč a způsobem naložení s tímto trvale
nepotřebným majetkem formou likvidace dle návrhu organizace uvedeného v evidenčním listě č. 1/2021/ZŠNL.

37/50/RM/2021
Návrh RO č. 3 města Příbora na rok 2021 a poskytnutí finanční pomoci obcím
zasaženým živelní pohromou
(č. bodu programu: 41)
I. Rada města schvaluje
rozpočtové opatření č. 3, které spočívá ve vyčlenění 100 000 Kč z rezervy rozpočtu města na humanitární pomoc
několika obcím v souvislosti s živelnou pohromou v Jihomoravském kraji způsobenou tornádem.
II. Rada města schvaluje
poskytnutí finanční humanitární pomoci obci Lužice ve výši 20 000 Kč v souvislosti s živelnou pohromou, kterou
postihla obec dne 24. června 2021.
III. Rada města schvaluje
poskytnutí finanční humanitární pomoci obci Hrušky ve výši 20 000 Kč v souvislosti s živelnou pohromou, kterou
postihla obec dne 24. června 2021.
IV. Rada města schvaluje
poskytnutí finanční humanitární pomoci obci Moravská Nová Ves ve výši
živelnou pohromou, kterou postihla obec dne 24. června 2021.

20 000 Kč v souvislosti s

V. Rada města schvaluje
poskytnutí finanční humanitární pomoci obci Hodonín Bažantice ve výši 20 000 Kč v souvislosti s
živelnou pohromou, kterou postihla obec dne 24. června 2021.
VI. Rada města schvaluje
poskytnutí finanční humanitární pomoci obci Mikulčice ve výši 20 000 Kč v souvislosti s živelnou pohromou, kterou
postihla obec dne 24. června 2021.

38/50/RM/2021

Informace, podněty a připomínky členů RM

(č. bodu programu: 42)
I. Rada města bere na vědomí
návrhy, podněty a připomínky členů RM.
II. Rada města ukládá
1. starostovi
1.1. podat žádost o určení právního vztahu dle § 142 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění
pozdějších předpisů ve věci užívání pozemku parc. č. 787/6 v k. ú. Klokočov u Příbora prostřednictvím AK
Hajduk & PARTNER.
Termín: 30.07.2021

Projednané body bez přijatého usnesení.
Pronájem části pozemku parc. č. 554/1 k. ú. Příbor - bytový dům č. p. 1397, ul. Šafaříkova
(č. bodu programu: 10)
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu OIRSM
1.1. zajistit zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 554/1 v k. ú. Příbor o výměře 12 m2
vlastníkům bytového domu č. p. 1397 na ul. Šafaříkově v Příboře za podmínek:
účel pronájmu - umístění mobiliáře sloužícího k individuální rekreaci obyvatel domu,
osazení jistící kotvy zabezpečující mobiliář proti odcizení bude konzultováno s technickými
službami se zohledněním možného průběhu inženýrských sítí,
pronájem na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou,

roční nájemné kalkulované sazbou ... Kč/rok s každoročním navýšením o míru meziroční inflace
dle ČSÚ.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů.
Termín: 09.07.2021

Předprostor prodejny COOP směrem k ul. Jičínské
(č. bodu programu: 19)
I. Rada města bere na vědomí
náměty pro zadání projekčních prací v předprostoru prodejny COOP směrem k ul. Jičínské dle zápisu z přílohy
tohoto materiálu.
II. Rada města souhlasí
s návrhem schematického prostorového uspořádání před prodejnou COOP, který je uveden v příloze tohoto
materiálu.
III. Rada města ukládá
1. vedoucímu OIRSM
1.1. zadat studii předprostoru COOP v rozsahu zadání dle přílohy tohoto materiálu.
Termín: 30.09.2021

Plnění úkolu: zajistit zavedení doporučení ze Závěrečné zprávy z personálního a kapacitního
auditu Městského úřadu Příbor.
(č. bodu programu: 24)
I. Rada města bere na vědomí
Zprávu o plnění doporučení z personálního a kapacitního auditu v předloženém znění.

Prodej budovy na pozemku parc. č. 1475/2 v k. ú. Příbor
(č. bodu programu: 39)
I. Rada města ukládá
1. vedoucímu OIRSM
1.1. předložit radě města návrh podmínek prodeje budovy na pozemku parc. č. 1475/2 v k. ú. Příbor.
Termín: 07.09.2021

Ing. arch. Jan Malík, v.r.
starosta

Mgr. Pavel Netušil, v.r.
místostarosta

