Zastupitelstvo města Příbora

USNESENÍ
_________________________________________________
z 19. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 15.12.2016
ve velkém sále Kulturního domu 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:
19/1
Zahájení, schválení programu
19/1/1
Schválilo složení návrhové komise.
(hlasování č. 1)
19/1/2
Schválilo program svého 19. zasedání.
(hlasování č. 2)

19/2

Zpráva o činnosti Rady města Příbora

Vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady města Příbora za období od 46. schůze
RM do 48. schůze RM.
(hlasování č. 3)
19/2/1

19/3

Kontrola plnění dříve přijatých usnesení zasedání ZM

19/3/1
Vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění dříve přijatých usnesení zasedání ZM.
(hlasování č. 4)

19/4

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)
19/4/1

19/5

Zprávy z činnosti výborů ZM

19/5/1
Vzalo na vědomí zápis č. 20 z jednání OV Prchalov ze dne 05.10.2016.
(hlasování č. 6)
19/5/2
Vzalo na vědomí zápis č. 21 z jednání OV Prchalov ze dne 02.11.2016.
(hlasování č. 7)
19/5/3
Vzalo na vědomí zápis č. 22 z jednání OV Prchalov ze dne 07.12.2016.
(hlasování č. 8)
19/5/4
Vzalo na vědomí zápis č. 25 z jednání OV Hájov ze dne 21.11.2016.
(hlasování č. 9)
19/5/5
Vzalo na vědomí zápis č. 18 z jednání FV ze dne 08.11.2016.
(hlasování č. 10)
19/5/6
Vzalo na vědomí zápis č. 19 z jednání FV ze dne 07.12.2016.
(hlasování č. 11)
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19/6

Majetkoprávní záležitosti

19/6/1

Prodej pozemku
<anonymizováno>

parc.

č.

3287/11

k.

ú.

Příbor

–

Neschválilo prodej pozemku parc. č. 3287/11 v k. ú. a obci Příbor panu
<anonymizováno> dle jeho žádosti ze dne 08.08.2016 doplněné dne 10.08.2016.
(hlasování č. 12)
19/6/1/1

19/6/2

Majetkoprávní vypořádání – <anonymizováno>

Zrušilo usnesení zastupitelstva města č. 18/6/6/2 ze dne 03.11.2016 –
<anonymizováno>.
(hlasování č. 13)
19/6/2/2 Schválilo bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 2922/222 – díly „c+f+h“ a „l“
a částí pozemku parc. č. 3279/117 – díly „g“ a „k“, vše v k. ú. a obci Příbor,
z vlastnictví paní <anonymizováno> do majetku města Příbora, dle darovací
smlouvy v předloženém znění. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí
město Příbor.
(hlasování č. 14)
19/6/2/3 Schválilo bezúplatný převod pozemku parc. č. 3279/115 ostatní plochamanipulační plocha o výměře 90 m2, jak je specifikován geometrickým plánem
č. 3070-33/2015 vyhotoveným Václavem Maťátkem, z majetku města Příbora do
vlastnictví paní <anonymizováno>, dle darovací smlouvy v předloženém znění.
(hlasování č. 15)
19/6/2/1

19/6/3

Prodej části pozemku parc. č. 188 k. ú. Příbor – ČEZ Distribuce
a. s.

Schválilo uzavření smlouvy, v předloženém znění, o smlouvě budoucí kupní, pro
prodej části pozemku parc. č. 188 v k. ú. Příbor o výměře cca 20 m2 pro umístění
nové kompaktní trafostanice, za cenu dle znaleckého posudku, mezi budoucím
kupujícím ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín a městem Příbor.
Náklady spojené s převodem nemovitosti včetně vyhotovení geometrického plánu
a znaleckého posudku uhradí nabyvatel.
(hlasování č. 16)
19/6/3/1

19/6/4

Směna pozemků ul. Fučíkova – ČEZ Distribuce a. s.

Schválilo budoucí směnu nemovitostí v k. ú. Příbor – část pozemku parc. č. 805
o výměře cca 20 m2 z majetku města Příbora požadované pro účely výstavby
kompaktní trafostanice za pozemek parc. č. 804 o výměře 38 m2 z majetku ČEZ
Distribuce a. s., dle smlouvy o uzavření smlouvy budoucí směnné, v předloženém
znění. Náklady spojené s převodem nemovitostí včetně vyhotovení geometrického
plánu uhradí ČEZ Distribuce a. s.
(hlasování č. 17)
19/6/4/1

19/6/5

Prodej nemovitostí v k. ú. Hájov – objekt č. 55 a pozemky parc.
č. St. 65, 265/8 a 286/17

19/6/5/1

Uložilo zveřejnit na úřední desce MÚ záměr prodat panu <anonymizováno>,
nemovitosti v k. ú. Hájov:

MÚ Příbor, OOSČ

Usnesení ZM č.19, ze dne 15.12.2016

2 / 11

1. pozemek parc. č. st. 65 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 428 m2 ,
jehož součástí je stavba č. p. 55,
2. pozemek parc. č. 265/8 zahrada o výměře 461 m2 (oddělený
z pozemku parc. č. 265/2 geometrickým plánem č. 347-134/2010,
doposud neevidovaný v katastru nemovitostí),
3. pozemek parc. č. 286/17 ostatní plocha-sportoviště a rekreační plocha
o výměře 1202 m2, za podmínek:
– kupní cena stanovená dle znaleckého posudku navýšena o 10 %, tj.
celkem 2.200.000 Kč,
– náklady spojené s převodem nemovitostí – poplatky za vklad práva do
katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí, apod. uhradí
kupující,
– užívání nemovitostí pro účely předškolního popř. školského vzdělávání
po dobu min. 15 let,
– výhrada zpětné koupě na dobu 15 let dle aktuálního znaleckého
posudku v době zpětné koupě v případě ukončení smluvně dohodnuté
činnosti po dobu účinnosti zpětné koupě,
– v případě záměru kupujícího předmětné nemovitosti jakkoliv zcizit
povinnost nabídnout nemovitosti městu ke koupi za cenu dle
aktuálního znaleckého posudku v době záměru,
– předkupní právo pro město Příbor pro případ záměru prodeje
nemovitostí třetí osobě po skončení účinnosti výhrady zpětné koupě na
dobu neurčitou,
– sjednání výhrady zpětné koupě a předkupního práva jako práva
věcného se zápisem do katastru nemovitostí,
– přechod práv a povinností z kupní smlouvy na právní nástupce
kupujícího,
– patnáctiletá lhůta počíná běžet ode dne převedení nemovitostí do
vlastnictví kupujícího.
Záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů.
Z: rada města
T: 21.12.2016
(hlasování č. 18)

19/7

Hlavní program

19/7/1

Přidělení mimořádné veřejné finanční podpory

Rozhodlo přidělit mimořádnou veřejnou finanční podporu organizaci
Tělovýchovná jednota Příbor, z.s. ve výši 50.000 Kč na úhradu elektrické energie,
dodávky tepla a vody. Vyúčtování této částky předloží Tělovýchovná jednota
Příbor, z.s. do 31.01.2017.
(hlasování č. 19)
19/7/1/1

19/7/2

Návrh 5. změny rozpočtu města Příbora na rok 2016

Schválilo převést z návrhové rezervy 5. změny rozpočtu města částku ve výši
50.000 Kč na § 3429 - zájmová činnost a tuto přidělit jako mimořádnou veřejnou
finanční podporu Tělovýchovné jednotě Příbor, z.s. na úhradu elektrické energie
dodávky tepla a vody. Vyúčtování této částky předloží Tělovýchovná jednota
Příbor, z.s. do 31.01.2017.
(hlasování č. 20)
19/7/2/1
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19/7/2/2

Schválilo 5. změnu rozpočtu města Příbora na rok 2016 v následujících objemech:
Příjmy

176 423,40 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 4. změně
rozpočtu města Příbor na rok 2016 o 1 191,40
tis. Kč

Výdaje

176 830,40 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 4. změně
rozpočtu města Příbor na rok 2016 o 1 191,40
tis. Kč

Financování

407,00 tis. Kč což je beze změny oproti schválené 4. změně
rozpočtu města Příbor na rok 2016

v členění a finančních částkách dle předloženého a výše přijatým usnesením
č. 19/7/2/1 upraveného návrhu 5. změny rozpočtu města Příbor na rok 2016.
(hlasování č. 21)

19/7/3

Návrh rozpočtu města Příbor na rok 2017

19/7/3/1 Nebylo přijato usnesení.
(hlasování č. 22)
19/7/3/2 Nebylo přijato usnesení.
(hlasování č. 23)
19/7/3/3
Schválilo rozpočet města Příbor na rok 2017 v následujících objemech:
Příjmy 2017

149 030,00 tis. Kč

Výdaje 2017

146 335,00 tis. Kč

Financování 2017

-2 695,00 tis. Kč

v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu rozpočtu města Příbor na
rok 2017.
(hlasování č. 24)
19/7/3/4 Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarád,
Příbor, Frenštátská 1370 na rok 2017 ve výši 1 417,00 tis. Kč.
(hlasování č. 25)
19/7/3/5 Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Příbor,
Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvková organizace na rok 2017 ve výši
799,00 tis. Kč.
(hlasování č. 26)
19/7/3/6 Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Příbor,
Jičínská 486, okres Nový Jičín na rok 2017 ve výši 3 220,00 tis. Kč.
(hlasování č. 27)
19/7/3/7 Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Npor.
Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace na rok 2017
ve výši 3 854,00 tis. Kč.
(hlasování č. 28)
19/7/3/8 Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Školní jídelna
Komenského Příbor, ul. Komenského čp. 458 na rok 2017 ve výši 500,00 tis. Kč.
(hlasování č. 29)
19/7/3/9 Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Luna Příbor, středisko
volného času, příspěvková organizace na rok 2017 ve výši 399,00 tis. Kč.
(hlasování č. 30)
MÚ Příbor, OOSČ
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19/7/3/10 Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické služby města
Příbor na rok 2017 ve výši 19 222,00 tis. Kč.
(hlasování č. 31)

19/7/4

Rozpočtový výhled města Příbora na roky 2018-2019

19/7/4/1 Vzalo na vědomí rozpočtový výhled města Příbora na roky 2018-2019.
(hlasování č. 32)

19/7/5

Plány práce KV a FV, plány práce OV (Hájov a Prchalov)

19/7/5/1 Schválilo plán práce OV Hájov na 1. pololetí roku 2017.
(hlasování č. 33)
19/7/5/2 Schválilo plán práce FV na 1. pololetí roku 2017.
(hlasování č. 34)

19/7/6

Plán práce ZM na 1. pololetí 2017

Schválilo plán práce Zastupitelstva města Příbora na 1. pololetí roku 2017 po
úpravě.
(hlasování č. 35)
19/7/6/1

19/8

Organizační záležitosti

19/8/1

Obecně závazná vyhláška města Příbora o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Příbora č. 02/2016 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu.
(hlasování č. 36)
19/8/1/1

19/8/2

Návrh na vyřazení akcí ze seznamu dlouhodobého hmotného
majetku

Odsouhlasilo vyřazení těchto akcí ze seznamu dlouhodobého hmotného majetku :
Plynofikace ulice Štramberské - ORG 553, Plynofikace ulice Smetanovy - ORG
554, Plynofikace ulice 9. května - ORG 555, Dětské hřiště na ulici Z. Nejedlého ORG 683.
(hlasování č. 37)
19/8/2/1

19/8/3

Převod příspěvku z programu Dědictví

Schválilo převod nedočerpaných finančních prostředků ve výši 19.326 Kč do
rozpočtu města roku 2017 na renovaci pískovcového kříže na pozemku parc.
č. 3097/25 v k. ú. Příbor přiděleného paní <anonymizováno> a panu
<anonymizováno> (v zastoupení <anonymizováno>).
(hlasování č. 38)

19/8/3/1

19/8/4

Smlouva o společném zadávání

19/8/4/1
•

Schválilo uzavření smlouvy o společném zadávání mezi městem Kopřivnice a
Kulturním domem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 368, 74221,
IČ 66741122

MÚ Příbor, OOSČ

Usnesení ZM č.19, ze dne 15.12.2016

5 / 11

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Městem Štramberk, se sídlem ve Štramberku, Náměstí 9, 74266, IČ 00298468
ASK TATRA KOPŘIVNICE, se sídlem v Kopřivnici, Masarykovo náměstí 540,
74221, IČ 16627873
BK KOPŘIVNICE, se sídlem v Kopřivnici, Masarykovo náměstí 540, 74221,
IČ 22846158
Mateřskými školami Kopřivnice, příspěvková organizace, okres Nový Jičín,
Krátká 1105, 74221 Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Krátká 1105, 74221,
IČ 70988633
Regionálním muzeem v Kopřivnici, o.p.s., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní
367, 74221, IČ 25394509
Základní školou a Mateřskou školou Kopřivnice, 17.listopadu 1225 okres Nový
Jičín, příspěvková organizace, se sídlem v Kopřivnici, 17.listopadu 1225, 74221,
IČ 47998121
Střediskem sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace, se
sídlem v Kopřivnici, Česká 320, 74221, IČ 60798891
Základní školou Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace,
se sídlem v Kopřivnici, Lubina 60, 74221, IČ 70988650
Základní školou Kopřivnice-Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace, se
sídlem v Kopřivnici, Mniší 66, 74221, IČ 70988641
Obcí Petřvald, se sídlem v Petřvaldu, Petřvald 175, 74260, IČ 00298263
Základní školou dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový
Jičín, se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 369, 74221, IČ 64125874
Obcí Skotnice, se sídlem ve Skotnici, Skotnice 24, 74258, IČ 00600806
SLUMEKEM, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 58, 74221, IČ 25376021
Městem Příbor, se sídlem v Příboře, náměstí Sigmunda Freuda 19, 74258,
IČ 00298328
Základní školou Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín, se
sídlem v Kopřivnici, Pionýrská 791, 74221, IČ 64125866
Sportovním klubem Kopřivnice, o.s., se sídlem v Kopřivnici, Husova 1340,
74221, IČ 64629074
Správou sportovišť Kopřivnice, příspěvková organizace, se sídlem v Kopřivnici,
Masarykovo nám.540, 74221, IČ 62331078
TEPLEM Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, 74221,
IČ 26789264
Základní školou a Mateřskou školou Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122,
příspěvková organizace, se sídlem v Kopřivnici, Smetanova 1122, 74221,
IČ 64125912
Základní školou Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín, se sídlem
v Kopřivnici, Alšova 1123, 74221, IČ 00848310
Občanským sdružením při dětském centru Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici,
Smetanova 1122, 74221, IČ 66741777
Kabelovou televizí Kopřivnice, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152,
74221, IČ 60318988
Atletickým klubem Emila Zátopka Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Kpt.
Nálepky 1073, 74221, IČ 22873279
Domem dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace, se
sídlem v Kopřivnici, Kpt. Jaroše 1077, 74221, IČ 73929182
Základní školou a Mateřskou školou Štramberk, se sídlem ve Štramberku, Zauličí
485, 74266, IČ 60336293
Technickými službami města Příbor, se sídlem v Příboře, Štramberská 483,
74258, IČ 00143651
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•
•

Správou majetku města Příbor s.r.o., se sídlem v Příboře, Freudova 118, 74258,
IČ 26865327
Spartakem Lubina, z.s., se sídlem v Kopřivnici, Lubina 182, 74221, IČ 44937580

za účelem společného zadávání veřejné zakázky „Telekomunikační mobilní služby
pro město Kopřivnice a další organizace“ ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
(hlasování č. 39)

19/9

Návrhy, připomínky a podněty členů ZM

19/10

Zpráva návrhové komise

19/11

Závěr

Vyhotovila: Kateřina Vaňková
Dne: 15.12.2016

Datum: 19.12.2016

Datum: 19.12.2016

Ing. Bohuslav Majer, v. r.
starosta

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