Zastupitelstvo města Příbora

USNESENÍ
_________________________________________________
z 18. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 03.11.2016
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:
18/1
Zahájení, schválení programu
18/1/1
Schválilo složení návrhové komise.
(hlasování č. 1)
18/1/2
Schválilo program svého 18. zasedání.
(hlasování č. 2)

18/2

Zpráva o činnosti Rady města Příbora

Vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady města Příbora za období od 44. schůze
RM do 45. schůze RM.
(hlasování č. 3)
18/2/1

18/3

Kontrola plnění dříve přijatých usnesení zasedání ZM

18/3/1
Vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění dříve přijatých usnesení zasedání ZM.
(hlasování č. 4)

18/4

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)
18/4/1

18/5

Zprávy z činnosti výborů ZM

Vzalo na vědomí odstoupení Ing. Zdeňka Pařízka z Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Příbora k 30.09.2016.
(hlasování č. 6)
18/5/2
Zvolilo členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbora pana Jiřího
Myšku.
(hlasování č. 7)
18/5/3
Vzalo na vědomí zápis č. 23 z jednání OV Hájov ze dne 19. září 2016.
(hlasování č. 8)
18/5/4
Vzalo na vědomí zápis č. 24 z jednání OV Hájov ze dne 17. října 2016.
(hlasování č. 9)
18/5/5
Vzalo na vědomí zápis č. 17 z jednání FV ze dne 11. října 2016.
(hlasování č. 10)
18/5/1
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18/5/6
Vzalo na vědomí zápis č. 14 z jednání KV ze dne 20. září 2016.
(hlasování č. 11)
18/5/7
Vzalo na vědomí zápis č. 15 z jednání KV ze dne 11. října 2016.
(hlasování č. 12)

18/6

Majetkoprávní záležitosti

18/6/1

Prodej části pozemku parc. č. 3287/17 k. ú. Příbor –
<anonymizováno>

Neschválilo prodej části pozemku parc. č. 3287/17 v k. ú. Příbor panu
<anonymizováno> dle jeho žádosti ze dne 13.04.2016 doplněné dne 05.05.2016.
(hlasování č. 13)
18/6/1/1

18/6/2

Prodej pozemku
<anonymizováno>

parc.

č.

1655/2

k.

ú.

Příbor

–

18/6/2/1 Nebylo přijato usnesení.
(hlasování č. 14)

18/6/3

Výkup pozemků parc. č. 527/2, 544/11 a 544/13 k. ú. Hájov –
<anonymizováno>

Schválilo odkoupení nemovitostí – pozemek parc. č. 527/2 ostatní plocha – ostatní
komunikace část o výměře cca 450 m2 a pozemky parc. č. 544/11 ostatní plocha –
ostatní komunikace o výměře 421 m2 a parc. č. 544/13 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 490 m2, vše v k. ú. Hájov, od pana <anonymizováno>, za
kupní cenu 100 Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitostí včetně daně
z nabytí nemovitých věcí.
(hlasování č. 15)
18/6/3/1

18/6/4

Výkup pozemku parc. č. 316/1 k. ú. Hájov – <anonymizováno>

Schválilo výkup pozemku parc. č. 316/1 zahrada o výměře 1432 m2 v k. ú. Hájov
obci Příbor od manželů <anonymizováno>, za kupní cenu 270 Kč/m2 plus
náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z nabytí nemovitých věcí,
dle kupní smlouvy v předloženém znění.
(hlasování č. 16)
18/6/4/1

18/6/5

Pozemní komunikace na pozemku parc. č. 2383/2 k. ú. Příbor –
<anonymizováno>

Neschválilo majetkoprávní vypořádání dotčení pozemku parc. č. 2383/2 v k. ú.
a obci Příbor stavbou pozemní komunikace dle požadavků paní
<anonymizováno> a pana <anonymizováno> ze dne 27.07.2016.
(hlasování č. 17)
18/6/5/2 Uložilo projednat s vlastníky pozemku parc. č. 2383/2 v k. ú. Příbor
odkoupení pozemku parc. č. 2383/2 v celé výměře/části pozemku parc.
č. 2383/2 dotčené tělesem komunikace, za cenu dle znaleckého posudku
a úhradu ušlého nájemného za umístění pozemní komunikace na části
pozemku parc. č. 2383/2 za uplynulé dva roky ve výši 10 % z ceny pozemku
dle znaleckého posudku za každý jednotlivý rok, v rozsahu dotčení pozemku
tělesem komunikace.
18/6/5/1
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Z: vedoucí OISM
(hlasování č. 18)

18/6/6

T: 12/2016

Majetkoprávní vypořádání – <anonymizováno>

Neschválilo způsob majetkoprávního vypořádání dle návrhu paní
<anonymizováno> ze dne 22.09.2016.
(hlasování č. 19)
18/6/6/2 Uložilo zahájit ve věci plnění smlouvy č. 86/2013/BDS/ISM ze dne 04.02.2013
postup dle ustanovení § 1787 odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění.
Z: právník MÚ
T: 10.11.2016
(hlasování č. 20)
18/6/6/1

18/6/7

Výkup pozemku parc. č. 3291/25 k. ú. Příbor – Povodí Odry s. p.

Schválilo uzavření kupní smlouvy, v předloženém znění, o prodeji pozemku parc.
č. 3291/25 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 4592 m2 v k. ú. a obci Příbor,
z majetku České republiky s právem hospodaření pro Povodí Odry s. p. do
vlastnictví města Příbora, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 337.660 Kč.
Náklady na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1.936 Kč, další náklady
spojené s převodem nemovitosti a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí nabyvatel
– město Příbor.
(hlasování č. 21)
18/6/7/1

18/7

Hlavní program

18/7/1

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

Schválilo od 01.01.2017 roční poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v sazbě 468 Kč.
(hlasování č. 22)
18/7/1/2 Vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Příbora č. 01/2016 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu v upraveném znění se zapracovanými
připomínkami Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru
a kontroly.
(hlasování č. 23)
18/7/1/1

18/8

Organizační záležitosti

18/8/1

Výjimka z Pravidel č. 5/2015 pro poskytování veřejné finanční
podpory materálně-technické základny z rozpočtu města Příbora

Schválilo výjimku Občanskému sdružení Klokočov z. s. z Pravidel č. 5/2015 pro
poskytování veřejné finanční podpory materiálně-technické základny z rozpočtu
města Příbora na rok 2016 spočívající ve změně termínu pro čerpání podpory
z 31.12.2016 na 31.12.2017.
(hlasování č. 24)
18/8/1/1
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18/8/2

Plán odpadového hospodářství 2017 až 2021

18/8/2/1

Vzalo na vědomí Plán odpadového hospodářství města Příbora na období 2017 2021.

(hlasování č. 25)

18/8/3

Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Schválilo v souladu s § 34 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí návratné
finanční výpomoci v roce 2016 příspěvkové organizaci Základní škola Příbor,
Jičínská 486, okres Nový Jičín ve výši 60.000 Kč. Návratná finanční výpomoc je
určena na předfinancování projektu „Personální podpora a profesní rozvoj
pedagogů
v
ZŠ
Příbor,
Jičínská“,
registrační
číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001496 a bude vrácena příspěvkovou organizací do
rozpočtu zřizovatele nejpozději do 31. března 2017.
(hlasování č. 26)
18/8/3/2 Schválilo znění smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci právnické
osobě, příspěvkové organizaci Základní škole Příbor, Jičínská 486, okres Nový
Jičín, IČ: 47657707.
(hlasování č. 27)
18/8/3/1

18/8/4

Využívání služeb technologického centra města Kopřivnice

Souhlasilo s využitím služeb technologického centra města Kopřivnice pro
realizaci projektu Modernizace informačního systému města v rozsahu dle
důvodové zprávy.
(hlasování č. 28)
18/8/4/2 Uložilo Ing. Bohuslavu Majerovi, starostovi města zahájit jednání
s vedením města Kopřivnice k zajištění služeb technologického centra.
Z: Ing. Bohuslav Majer
T: ihned
(hlasování č. 29)
18/8/4/1

18/9

Návrhy, připomínky a podněty členů ZM

18/10

Zpráva návrhové komise

18/11

Závěr

Vyhotovila: Kateřina Vaňková
Dne: 03.11.2016

Datum: 04.11.2016

Datum: 04.11.2016

Ing. Bohuslav Majer, v. r.
starosta

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

MÚ Příbor, OOSČ

Usnesení ZM č.18, ze dne 03.11.2016

4/7

MÚ Příbor, OOSČ

Usnesení ZM č.18, ze dne 03.11.2016

5/7

MÚ Příbor, OOSČ

Usnesení ZM č.18, ze dne 03.11.2016

6/7

MÚ Příbor, OOSČ

Usnesení ZM č.18, ze dne 03.11.2016

7/7

