Příloha č. 3
zápisu z jednání
13. zasedání ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 10.11.2016.
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 stání občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li
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 na
sekretariátu vedení města, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín
310/13/2016 Určení ověřovatelů zápisu ZM.
ZM
1. určuje
ověřovatelé zápisu: MUDr. Pavel Andrýsek a Jaroslav Kotas.
311/13/2016 Schválení programu.
ZM
1. schvaluje
navržený program jednání 13. zasedání ZM dne 10.11.2016.
312/13/2016 Zpráva o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 1.6.2016 do 31.10.2016.
ZM
1. bere na vědomí
Zprávu o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 1.6.2016 do 31.10.2016.
313/13/2016 Kontrola plnění unesení ZM.
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 8. 9. 2016 a z 11. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného
dne 18. 8. 2016.
314/13/2016 Rezignace člena kontrolního výboru ZM Nový Jičín.
ZM
1. bere na vědomí
rezignaci člena kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín pana Mgr.
Ondřeje Syrovátky ke dni 18. 8. 2016.
315/13/2016 Výsledky kontrol provedených kontrolním výborem ZM.
ZM
1. bere na vědomí
výsledek kontroly vyúčtování poskytnuté dotace na přepravu a pronájem sportovišť po
dobu rekonstrukce bazénu u příjemce Basketbalový klub Nový Jičín, z.s., Novosady
914/10, 741 01 Nový Jičín,
2. bere na vědomí
výsledek kontroly vyúčtování poskytnuté dotace na přepravu a pronájem sportovišť po
dobu rekonstrukce bazénu u příjemce Klub vodních sportů Laguna Nový Jičín, o. s., se
sídlem Novosady 914/10, 741 01 Nový Jičín.

316/13/2016 Žádost CZP MSK o souhlas se změnou rozpočtu v projektu Poradna pro osoby
se zdravotním postižením.
ZM
1. bere na vědomí
žádost Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., detašovaného
pracoviště Nový Jičín, se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava, IČ 26593548, ze dne
6.10.2016, evidovanou pod č.j. 69776/2016, o změnu položek rozpočtu projektu
"Poradna pro osoby se zdravotním postižením", realizovaného na základě poskytnuté
účelové dotace z rozpočtu Města Nový Jičín, jejíž čerpání je vázáno na rozpočet
předložení k žádosti o dotaci,
2. schvaluje
upravený předložený rozpočet projektu "Poradna pro osoby se zdravotním postižením"
Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., detašovaného
pracoviště Nový Jičín, se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava, IČ 26593548, dle
přílohy č. 2,
3. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Nový Jičín č. V2016-198/OSV, dle předloženého návrhu v příloze č. 5 tohoto
materiálu
317/13/2016 Zpráva o stavu na úseku školství.
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o stavu na úseku školství na území města Nový Jičín dle předloženého materiálu.
318/13/2016 Zapojení ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p. o. do Integrovaného regionálního
operačního programu.
ZM
1. schvaluje
podání žádosti Základní školy Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace o
dotaci na projekt s názvem "Modernizovaná učebna fyziky a chemie" v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu, Výzva č. 47 "Infrastruktura
základních škol SVL",
2. schvaluje
v případě získání dotace v rámci IROP realizaci projektu s názvem "Modernizovaná
učebna fyziky a chemie",
3. schvaluje
v souladu s § 34 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, aby Základní škola Nový
Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace v případě získání dotace na projekt v
rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Výzva č. 47 "Infrastruktura
základních škol SVL", uzavřela smlouvu o úvěru na profinancování projektu s názvem
"Modernizovaná učebna fyziky a chemie",
4. schvaluje
spolufinancování způsobilých výdajů projektu s názvem "Modernizovaná učebna
fyziky a chemie" ve výši 10 % Městem Nový Jičín v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, Výzva č. 47 "Infrastruktura základních škol SVL",
5. schvaluje
v případě získání dotace na projekt s názvem "Modernizovaná učebna fyziky a
chemie" financování provozních nákladů projektu Městem Nový Jičín Základní škole
Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace po dobu udržitelnosti projektu,
tj. 5 let od data ukončení realizace projektu.
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319/13/2016 Zapojení ZŠ Nový Jičín, Komenského 68, p. o. do Integrovaného regionálního
operačního programu.
ZM
1. schvaluje
podání žádosti Základní školy Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace o
dotaci na projekt s názvem "Modernizací výuky k rozvoji přírodovědné a jazykové
gramotnosti" v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Výzva č. 47
"Infrastruktura základních škol SVL",
2. schvaluje
v případě získání dotace v rámci IROP realizaci projektu s názvem "Modernizací
výuky k rozvoji přírodovědné a jazykové gramotnosti",
3. schvaluje
v souladu s § 34 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, aby Základní škola Nový
Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace v případě získání dotace na projekt v
rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Výzva č. 47 "Infrastruktura
základních škol SVL", uzavřela smlouvu o úvěru na profinancování projektu s názvem
"Modernizací výuky k rozvoji přírodovědné a jazykové gramotnosti",
4. schvaluje
spolufinancování způsobilých výdajů projektu s názvem "Modernizací výuky k
rozvoji přírodovědné a jazykové gramotnosti" ve výši 10 % Městem Nový Jičín v
rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Výzva č. 47 "Infrastruktura
základních škol SVL",
5. schvaluje
v případě získání dotace na projekt s názvem "Modernizací výuky k rozvoji
přírodovědné a jazykové gramotnosti" financování provozních nákladů projektu
Městem Nový Jičín Základní škole Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková
organizace po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let od data ukončení realizace projektu.
320/13/2016 Žádost o prominutí vrácení neoprávněně použitých finančních prostředků - TJ
Nový Jičín z.s.
ZM
1. bere na vědomí
žádost o prominutí vrácení neoprávněně použitých finančních prostředků ve výši
40.000,- Kč dle čl. VIII, odst. 2, písm. c) Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Nový Jičín č. V2015-547/OŠKS ze dne 8.12.2015 Tělovýchovnou jednotou
Nový Jičín, z.s., IČ 44937504, se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín.
2. schvaluje
prominutí vrácení neoprávněně použitých finančních prostředků ve výši 40.000,- Kč
dle čl. VIII, odst. 2, písm. c) Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nový
Jičín č. V2015-547/OŠKS ze dne 8.12.2015 Tělovýchovnou jednotou Nový Jičín, z.s.,
IČ 44937504, se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín.
321/13/2016 Doplnění žádosti o úpravu účelového určení dotace poskytnuté z rozpočtu
města - TJ Nový Jičín z.s.
ZM
1. bere na vědomí
sdělení Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s., IČ 44937504, zast. Ing. Jiřím
Hrachovcem, se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, Nový Jičín ze dne 4.10.2016
evidované pod čj. 68999/2016 ve smyslu doplnění žádosti o úpravu účelového určení
dotace poskytnuté veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu města č.
V2016-011/OŠKS (podaná dne 7.7.2016 pod čj. 48227/2016).
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2. schvaluje
žádost o úpravu účelového určení dotace poskytnuté veřejnoprávní smlouvou o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Nový Jičín č. V2016-011/OŠKS Tělovýchovné
jednotě Nový Jičín, z.s., zast. Ing. Jiřím Hrachovcem, IČ 44937504, se sídlem Msgr.
Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, na základě předloženého sdělení žadatele ze dne
4.10.2016, evidovaného pod čj. 68999/2016.
3. schvaluje
upravený rozpočet projektu "Zajištění provozuchopnosti sportovišť v majetku TJ
Nový Jičín" Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s., IČ 44937504, se sídlem Msgr.
Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, na který byla žadateli poskytnuta dotace z
rozpočtu města v roce 2016 na základě smlouvy č. V2016-011/OŠKS dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
4. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Nový Jičín č. V2016-011/OŠKS dle přílohy č. 6 předloženého návrhu.
322/13/2016 Žádosti o individuální dotace z oblasti sportu.
ZM
1. Žádost TJ Sokol Žilina z.s. o individuální dotaci
a. bere na vědomí
žádost TJ Sokol Žilina, z.s., IČ: 44937636, se sídlem U Hřiště 419, Žilina, 741
01 Nový Jičín, evidovanou pod čj. 50675/2016, o individuální dotaci z
rozpočtu města ve výši 20.000,00 Kč,
účel použití dotace: nákup sekačky pro účely sekání fotbalového hřiště v místní
části NJ - Lamberk,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: květen 2016 až květen 2019,
projekt s názvem Sekání hřiště na Lamberku.
b. schvaluje
podle čl. XIV odst. 2 směrnice ZM č. 5/2015 Poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín výjimku z této směrnice
a. z čl. VI., odst. 5 ve smyslu umožnění čerpání poskytnuté individuální
dotace na projekt, u něhož již žadatel žádal o Programovou dotaci,
b. z čl. VI., odst. 2 ve smyslu umožnění čerpání poskytnuté individuální
dotace na investiční výdaj,
c. z čl. VI., odst. 10 bod e) ve smyslu umožnění čerpání poskytnuté
individuální dotace na akontaci u leasingu.
c. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 20.000,00 Kč,
na účel: nákup sekačky pro účely sekání fotbalového hřiště v místní části NJ Lamberk,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.5.2016 až 31.12.2016,
projekt s názvem: Sekání hřiště na Lamberku,
žadateli TJ Sokol Žilina, z.s., IČ: 44937636, se sídlem U Hřiště 419, Žilina,
741 01 Nový Jičín,
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu.
d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 84/2016:
poskytnutí individuální dotace žadateli TJ Sokol Žilina, z.s., IČ 44937636, se
sídlem U Hřiště 419, Žilina, 741 01 Nový Jičín, na částečné finanční krytí
pořízení sekačky formou leasingu pro účely sekání trávy na fotbalovém hřišti v
13. zasedání ZM dne 10.11.2016
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místní části NJ-Lamberk ve výši .................................. +20.000,00 Kč
snížením schválené rezervy na ORJ 441, org. 1180 o částku ..... -20.000,00 Kč.
2. Žádost TJ Nový Jičín z.s. o individuální dotaci
a. bere na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s., IČ: 44937504, se sídlem Msgr.
Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, evidovanou pod čj. 54398/2016, o
individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 415.000,- Kč,
účel použití dotace: pokrytí provozních nákladů roku 2016 u Tělovýchovné
jednoty Nový Jičín, z.s.,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2016 až 31.12.2016,
projekt s názvem Provoz a údržba sportovišť v majetku TJ Nový Jičín, z.s..
b. schvaluje
výjimku podle čl. XIV odst. 2 směrnice ZM č. 5/2015 Poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín z této směrnice z
čl. VI., odst. 5 ve smyslu umožnění čerpání poskytnuté individuální dotace na
projekt, u něhož již žadatel žádal o Programovou dotaci.
c. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města ve výši 415.000,00 Kč,
na účel: Pokrytí provozních nákladů roku 2016 u Tělovýchovné jednoty Nový
Jičín, z.s.,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2016 až 31.12.2016,
projekt s názvem: Provoz a údržba sportovišť v majetku TJ Nový Jičín, z.s.,
žadateli Tělovýchovné jednotě Nový Jičín, z.s., IČ: 44937504, se sídlem Msgr.
Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín,
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle
přílohy č. 4 předloženého materiálu.
d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 85/2016:
poskytnutí neinvestiční dotace žadateli Tělovýchovné jednotě Nový Jičín, z.s.,
IČ 44937504, se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín na krytí
provozních nákladů u tohoto subjektu v roce 2016 ve výši...... +415.000,00 Kč
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ….... -415.000,00 Kč.
3. Žádost FK Nový Jičín o individuální dotaci
a. bere na vědomí
žádost FK Nový Jičín, z.s., IČ: 22902155, se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19,
741 01 Nový Jičín, evidovanou pod čj. 54401/2016, o individuální dotaci z
rozpočtu města ve výši 400.000,- Kč,
účel použití dotace: zajištění činnosti družstva dospělých FK Nový Jičín
hrajícího Moravskoslezskou divizi - výkonnostní kopaná,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.7.2016 až 31.12.2016,
projekt s názvem Zajištění činnosti družstva dospělých FK Nový Jičín
hrajícího Moravskoslezskou divizi - výkonnostní kopaná, v kalendářním roce
2016.
b. schvaluje
výjimku podle čl. XIV odst. 2 směrnice ZM č. 5/2015 Poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín z této směrnice z
čl. VI., odst. 5 ve smyslu umožnění čerpání poskytnuté individuální dotace na
projekt, u něhož již žadatel žádal o Programovou dotaci.
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c. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města ve výši 200.000,00 Kč,
na účel: zajištění činnosti družstva dospělých FK Nový Jičín hrajícího
Moravskoslezskou divizi - výkonnostní kopaná,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.7.2016 až 31.12.2016,
projekt s názvem: Zajištění činnosti družstva dospělých FK Nový Jičín hrajícího
Moravskoslezskou divizi - výkonnostní kopaná, v kalendářním roce 2016,
žadateli FK Nový Jičín, z.s., IČ: 22902155, se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19,
741 01 Nový Jičín,
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle
přílohy č. 6 předloženého materiálu.
d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 86/2016:
poskytnutí neinvestiční dotace žadateli FK Nový Jičín, z.s., IČ: 22902155, se
sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín na zajištění činnosti
družstva dospělých FK Nový Jičín, hrajícího Moravskoslezskou divizi výkonnostní kopaná, v kalendářním roce 2016 ve výši............ +200.000,00 Kč
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ....... -200.000,00 Kč.
4. Žádost Hokejového klubu Nový Jičín z.s. o individuální dotaci (II. liga mužů)
a. bere na vědomí
žádost Hokejového klubu Nový Jičín, z.s., IČ: 27042111, se sídlem U Stadionu
2180/1, 741 01 Nový Jičín, evidovanou pod čj. 54574/2016, o individuální
dotaci z rozpočtu města ve výši 750.000,- Kč,
účel použití dotace: dofinancování hokejové činnosti II. ligy mužů na rok
2016,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2016 až 31.12.2016
projekt s názvem Zajištění činnosti hokejového klubu - družstva II. ligy mužů v roce 2016.
b. schvaluje
a) výjimku podle čl. III odst. 2 směrnice ZM č. 5/2015 Poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín z této směrnice,
b) výjimku z čl. VI., odst. 5 ve smyslu umožnění čerpání poskytnuté
individuální dotace na projekt, u něhož již žadatel žádal o Programovou dotaci.
c. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města ve výši 375.000,00 Kč,
na účel: dofinancování hokejové činnosti II. ligy mužů na rok 2016,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2016 až 31.12.2016,
projekt s názvem: Zajištění činnosti hokejového klubu - družstva II. ligy mužů
- v roce 2016, žadateli Hokejovému klubu Nový Jičín, z.s., IČ: 27042111, se
sídlem U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín,
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, která
bude vyplacena do 14 dnů po předložení finančního vypořádání dotace,
ukládá OŠKS ve spolupráci s právníky města upravit smlouvy ve smyslu
tohoto usnesení.
d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 107/2016:
poskytnutí neinvestiční dotace žadateli Hokejovému klubu Nový Jičín, z.s., IČ
27042111, se sídlem U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín na dofinancování
hokejové činnosti II. ligy mužů na rok 2016 u tohoto subjektu v roce 2016 ve
výši...... +375.000,00 Kč
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ...... -375.000,00 Kč.
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5. Žádost Hokejového klubu Nový Jičín z.s. o individuální dotaci (mládež)
a. bere na vědomí
žádost Hokejového klubu Nový Jičín, z.s., IČ: 27042111, se sídlem U Stadionu
2180/1, 741 01 Nový Jičín, evidovanou pod čj. 54574/2016, o individuální
dotaci z rozpočtu města ve výši 1.000.000,- Kč,
účel použití dotace: dofinancování hokejové činnosti mládeže na rok 2016,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2016 až 31.12.2016
projekt s názvem Zajištění činnosti hokejového klubu - devíti družstev
mládeže, školek a škol - v roce 2016.
b. schvaluje
a) výjimku podle čl. III odst. 2 směrnice ZM č. 5/2015 Poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín z této směrnice,
b) výjimku z čl. VI., odst. 5 ve smyslu umožnění čerpání poskytnuté
individuální dotace na projekt, u něhož již žadatel žádal o Programovou dotaci.
c. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města ve výši 500.000,00 Kč,
na účel: dofinancování hokejové činnosti mládeže na rok 2016,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2016 až 31.12.2016,
projekt s názvem: Zajištění činnosti hokejového klubu - devíti družstev
mládeže, školek a škol - v roce 2016, žadateli Hokejovému klubu Nový Jičín,
z.s., IČ: 27042111, se sídlem U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín,
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, která
bude vyplacena do 14 dnů po předložení finančního vypořádání dotace,
ukládá OŠKS ve spolupráci s právníky města upravit smlouvy ve smyslu
tohoto usnesení.
d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 108/2016:
poskytnutí neinvestiční dotace žadateli Hokejovému klubu Nový Jičín, z.s., IČ
27042111, se sídlem U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín na dofinancování
hokejové činnosti mládeže na rok 2016 u tohoto subjektu v roce 2016 ve
výši...... +500.000,00 Kč
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ...... -500.000,00 Kč.
6. Žádost LK Svinec z.s. o individuální dotaci (pronájem sněžného děla)
a. bere na vědomí
žádost Lyžařského klubu Svinec, z.s., IČ: 00534978, se sídlem Kojetín 56, 741
01 Nový Jičín, evidovanou pod čj. 58394/2016, o individuální dotaci z
rozpočtu města ve výši 50.000,- Kč,
účel použití dotace: podpora provozu lyžařského areálu Svinec - kompenzace
deficitu provozních dotací proti roku 2015,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: prosinec 2016
projekt s názvem Zasněžování lyžařského areálu - pronájem 1 ks sněžného děla
Supersnow 600 ECO.
b. schvaluje
výjimku podle čl. XIV odst. 2 směrnice ZM č. 5/2015 Poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín z této směrnice z
čl. VI., odst. 5 ve smyslu umožnění čerpání poskytnuté individuální dotace na
projekt, u něhož již žadatel žádal o Programovou dotaci.
c. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města ve výši 50.000,00 Kč,
na účel: podpora provozu lyžařského areálu Svinec - kompenzace deficitu
provozních dotací proti roku 2015,
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doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: prosinec 2016,
projekt s názvem: Zasněžování lyžařského areálu - pronájem 1 ks sněžného
děla Supersnow 600 ECO,
žadateli Lyžařského klubu Svinec, z.s., IČ: 00534978, se sídlem Kojetín 56,
741 01 Nový Jičín,
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle
přílohy č. 11 předloženého materiálu.
d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 87/2016:
poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města ve výši
.................. +50.000,00 Kč žadateli Lyžařskému klubu Svinec, z.s., IČ
00534978, se sídlem Kojetín 56, 741 01 Nový Jičín na projekt s názvem
"Zasněžování lyžařského areálu - pronájem 1 ks sněžného děla Supersnow 600
ECO v prosinci 2016"
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ................. -50.000,00 Kč.
7. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s., oddílu házená, o individuální dotaci:
a. bere na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s., oddílu házené, zast. p. Petrem
Jaroněm, IČ 4937504, se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín,
evidovanou pod čj. 67951/2016, o individuální dotaci ve výši 100.000,- Kč,
účel použití dotace: doprava mládežnických družstev na mistrovské utkání podzim 2016,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.9.2016 - 31.12.2016,
projekt s názvem Dofinancování mládeže - Házená.
b. schvaluje
výjimku podle čl. XIV odst. 2 směrnice ZM č. 5/2015 Poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín z této směrnice z
čl. VI., odst. 5 ve smyslu umožnění čerpání poskytnuté individuální dotace na
projekt, u něhož již žadatel žádal o Programovou dotaci.
c. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 50.000,- Kč,
na dopravu mládežnických družstev na mistrovské utkání - podzim 2016,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.9.2016 - 31.12.2016,
projekt s názvem Dofinancování mládeže - Házená, žadateli Tělovýchovné
jednotě Nový Jičín, z.s., oddílu házené, zast. Petrem Jaroněm, IČ 44937504, se
sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín,
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle
přílohy č. 13 předloženého materiálu.
d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 91/2016:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace Tělovýchovné jednotě Nový Jičín,
z.s., oddílu házené, se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČ
44937504, na základě jeho žádosti ve výši ............................. +50.000,00 Kč
účelově určené na dopravu mládežnických družstev na mistrovské utkání podzim 2016, projekt s názvem Dofinancování mládež - házená,
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ......... -50.000,00 Kč.
8. Žádost Lyžařského klubu Svinec z.s. o individuální dotaci (pořízení rolby)
a. bere na vědomí
žádost Lyžařského klubu Svinec, z.s., IČ: 00534978, se sídlem Kojetín 56, 741
01 Nový Jičín, evidovanou pod čj. 72198/2016, o individuální dotaci z
rozpočtu města ve výši 900.000,- Kč,
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účel použití dotace: obnova technické infrastruktury lyžařského areálu Svinec pořízení novější rolby,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: prosinec 2016
projekt s názvem Nákup novější rolby pro lyžařský areál Svinec.
b. schvaluje
výjimku ze směrnice ZM č. 5/2015 Poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín podle čl. XIV odst. 2:
- z čl. VI., odst. 5 ve smyslu umožnění čerpání poskytnuté individuální dotace
na projekt, u něhož již žadatel žádal o Programovou dotaci,
- z čl. VI., odst. 2 ve smyslu umožnění čerpání poskytnuté individuální dotace
na investiční výdaj.
c. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města ve výši 500.000,00 Kč,
na účel: obnova technické infrastruktury lyžařského areálu Svinec - pořízení
novější rolby,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: prosinec 2016,
projekt s názvem: Nákup novější rolby pro lyžařský areál Svinec,
žadateli Lyžařského klubu Svinec, z.s., IČ: 00534978, se sídlem Kojetín 56,
741 01 Nový Jičín,
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle
přílohy č. 15 předloženého materiálu.
d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 101/2016:
poskytnutí investiční individuální dotace z rozpočtu města ve výši
....................................................... +500.000,00 Kč
žadateli Lyžařskému klubu Svinec, z.s., IČ 00534978, se sídlem Kojetín 56,
741 01 Nový Jičín na projekt s názvem "Nákup novější rolby pro lyžařský
areál Svinec"
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ........... -500.000,00 Kč.
323/13/2016 Finanční problematika.
ZM
1. bere na vědomí
úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2016, které schválila Rada města Nový Jičín
na svých schůzích ve dnech 14.9.2016, 12.10.2016 a 26.10.2016:
a. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 80/2016:
RM poskytla finanční dar z rozpočtu města Nový Jičín ve výši
................................................. +20.000,00 Kč
žadateli p. Zemánkovi, 741 01 Nový Jičín na vydání publikace (katalogu) k
výstavě v Galerii Muzea Novojičínska v r. 2017
snížením nevyčerpané rezervy na ORJ 441, org. 1180........ -20.000,00 Kč,
b. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 81/2016:
zvýšení výdajů rozpočtu o částku ............................. +11.000,00 Kč
v ORJ 541 odd., par. 6409 pol. 5492 org. 1180
a zároveň
snížení výdajů rozpočtu o částku ............................ -11.000,00 Kč
v ORJ 528 odd., par. 4349 pol. 5169 org. 0439
tj. zvýšení rozpočtových výdajů účelově určených na poskytnutí peněžitých
darů fyzickým osobám - bezpříspěvkovým dárcům krve zapojením
nevyčerpaných prostředků z komunitního plánování,
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c. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 82/2016:
přijetí neinvestiční dotace (transferu) z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve
výši ............................................................. +51.900,00 Kč
účelově určené pro příspěvkovou organizaci Základní škola Nový Jičín,
Tyršova 1, Nový Jičín na úhradu uznatelných nákladů spojených s realizací
projektu "Revitalizace školní zahrady ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1, p.o."
a zároveň
zvýšení neinvestičního příspěvku zmíněné příspěvkové organizaci města Nový
Jičín na daný účel o částku ..................................... +51.900,00 Kč,
d. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 83/2016:
přesun nepoužitých, popř. ušetřených rozpočtových výdajů v rámci ORJ 1XX
ve výši ............................................................ -250.000,00 Kč
na akci "Oplocení pozemků ul. Hřbitovní-Kompostárna" ....... +250.000,00 Kč.
e. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 88/2016:
RM poskytla neinvestiční dotaci žadatelce p. Urbánkové, 741 01 Nový Jičín,
na vydání knížky pohádek ve výši ................................. +17.600,00 Kč
snížením nevyčerpané rezervy na ORJ 441, org. 1180 ve výši... -17.600,00 Kč,
f. na základě žádosti odboru školství, kultury a sportu:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 89/2016:
a. snížení příspěvku na údržbu u MŠ Sady o částku ....... -176.000,00 Kč
(přesun z účelové údržby akce "oprava vodoinstalace na MŠ
Jiráskova", rozpočet 320.000,00 Kč, el. aukce 143.856,00 Kč, úspora
176.144,00 Kč)
a zároveň
zvýšení příspěvku na provoz u MŠ Sady o částku ....... +176.000,00 Kč
(na údržbu zahrady dle výběr. řízení 120.000,00 Kč, praní prádla
16.000,00 Kč a zabezpečení budovy 40.000,00 Kč),
b. snížení příspěvku na investice u ZŠ Komenského 66 o částku ... 69.000,00 Kč
(přesun úspory investičních prostředků u akce "konvektomat", rozpočet
440.000,00 Kč, skutečnost 338.800,00 Kč, úspora 101.200,00 Kč)
s přesunem do investiční rezervy na OŠKS (ORJ 414 odpa 3111 org.
300 pol 6121) ve výši ................................................... +69.000,00 Kč,
c. změna charakteru rozpočtovaných výdajů v rezervě OŠKS z
neinvestičních (z ORJ 414 odpa 3111 org 0300 pol 5171) ve výši
..................... -161.000,00 Kč
na investiční (ORJ 414 odpa 3111 org 0300 pol 6121) ve výši ...
+161.000,00 Kč
na dofinancování akce zateplení budovy MŠ Jubilejní,
g. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 90/2016:
RM poskytla peněžitý dar z rozpočtu města panu Mgr. Pavlu Rozbrojovi ve
výši ............................................................. +20.000,00 Kč
snížením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ........... -20.000,00 Kč,
h. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 93/2016:
přijetí neinvestičního transferu z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
prostřednictvím Moravskoslezského kraje ve výši ............... +725.980,00 Kč
účelově určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Senátu
Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů ve dnech 7.-8.10.2016
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 31X (Odbor správních činností), popř.
ORJ 019 (Odbor organizační) na požadovaný účel ve výši .... +725.980,00 Kč,
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i. na základě žádostí odboru majetku, rozvoje a investic
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 94/2016:
- přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 139 z akce "investice IS Za
Školou" ve výši ........................................................... -200.000,00 Kč
na marketing ve výši ............................................ +200.000,00 Kč
z důvodu finančního krytí výběrového řízení na zpracování žádostí a podkladů
k výzvě IROP - "Energetické úspory bytových domů",
- přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 139 z akce "investice Skládka
Kojetín" ve výši .......................................................... -75.000,00 Kč
na "investici Work-outové hřiště" ve výši ....................... +75.000,00 Kč
z důvodu, že původní rozpočtovaná cena neobsahovala i vybudování dopadové
plochy,
j. na základě žádosti odboru organizačního
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 95/2016:
přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 019 z § 5511, pol. 6339 ... 56.047,00 Kč
na § 5512, pol. 5137 ve výši ..................................... +10.000,00 Kč
a § 6171, pol. 5171 ve výši .................................... +46.047,00 Kč,
k. na základě žádostí odboru školství, kultury a sportu
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 96/2016:
a. snížení příspěvku na investice u ZŠ Komenského 68 o částku ... 116.365,37 Kč
(jako úspora z el. aukce na konvektomat, rozpočet 470.000,00 Kč,
skutečnost 298.870,00 Kč, rozdíl 171.130,00 Kč)
a zároveň
zvýšení příspěvku na údržbu u této organizace o částku+116.365,37 Kč
na vícepráce elektro dle dodatku č. 1 Smlouvy o zapojení a výměnu
dveří vchodu 2. stupně vč. výměny dlažby a polykarbonátu
a dále
snížení příspěvku na investice u ZŠ Komenského 68 o částku ..............
-54.764,63 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ......
+54.764,63 Kč,
b. snížení příspěvku na údržbu u Beskydského divadla o částku ………....
-170.000,00 Kč
(z úspory akce "oprava terasy Beskydského divadla", rozpočet
940.000,00 Kč, skutečnost 49.800,00 Kč, úspora 890.200,00 Kč)
a zároveň
zvýšení příspěvku na provoz u MŠ Máj o částku ......... +170.000,00 Kč
na výsadbu velké části rostlin - projekt ROP, úhyn v období sucha,
doplnění kůry pod herními prvky, na výměnu skleněných výplní zpráva SIBP nad stavem BOZP a na propadlou kanalizaci před
budovou MŠ Vančurova,
c. snížení příspěvku na investice u MŠ Trojlístek o částku -100.842,67 Kč
z akce "rekonstrukce výdejny stravy na MŠ Komenského"
na zvýšení příspěvku na provoz u této organizace o ..... +100.842,67 Kč
na dovybavení zrekonstruované výdejny na MŠ Komenského gastronádoby, nerez várnice, termoporty, stoly, úprava kuchyňské
linky, pro ŠJ Máchova průmyslovou lednici, mlýnek na maso
a zároveň
snížení příspěvku na investice u MŠ Trojlístek o částku -17.202,00 Kč
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(úspora z el. aukce smažící pánev 17.188,00 Kč, zahradní mobiliář
úspora 14,00 Kč) s přesunem do rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve
výši ....... +17.202,00 Kč,
d. snížení příspěvku na údržbu u Beskydského divadla o částku .... 159.844,72 Kč
z úspory akce "oprava terasy"),
na zvýšení příspěvku na údržbu u MŠ Sady o částku ... +118.704,72 Kč
v souvislosti s havarijním stavem rozvodu vody, havarijním stavem
parket ve třídách na MŠ Smetanovy sady, opravou záložního čerpadla,
opravou vodovodních svodů na MŠ Revoluční
a další zvýšení příspěvku na provoz u MŠ Sady o ........ + 41.140,00 Kč
na výměnu písku v MŠ Sady (požadavek zdejší Okresní hygienické
stanice),
e. snížení příspěvku na investice u ZŠ Komenského 66 o částku ………...
-33.091,00 Kč
z důvodu nižší vysoutěžené částky v el. aukci - úspora na zabezpečení
školy 891,00 Kč a úspora na konvektomatu 32.200,00 Kč, tzn. konečná
výše investic bude činit 639.909,00 Kč)
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ... +33.091,00 Kč,
f. snížení příspěvku na investice u ZŠ a MŠ Jubilejní 3 o ... -12.671,00 Kč
jako úspora z el. aukcí na konvektomat 11.671,00 Kč a stolní robot
1.000,00 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ... +12.671,00 Kč,
g. snížení příspěvku na investice u Beskydského divadla o...-58.304,00 Kč
z důvodu úspory při výběrových řízeních
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ... +58.304,00 Kč,
h. zvýšení příspěvku na provoz u MěKS o částku ............ +91.196,00 Kč
z důvodu navýšení platů od 01.11.2016 dle Nařízení vlády č. 316/2016
Sb.
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ....... -91.196,00 Kč,
i. snížení příspěvku na provoz u MěKS o částku .............. -150.000,00 Kč
(jedná se o změnu výše částky nákladů na spotřebu energií z důvodu
její úspory z původní výše 1.546.000,00 Kč na novou výši
1.396.000,00 Kč) s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741
ve výši .. +150.000,00 Kč,
j. zvýšení příspěvku na provoz u MěKS o částku .......... +916.187,00 Kč
na dofinancování akcí Slavnosti města 2016 a Novojičínského léta
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ...... -916.187,00 Kč,
k. přesun rozpočtových výdajů z ORJ 414, ORG 410, par. 3419, pol.
5XXX ve výši ..................... -70.000,00 Kč na ORJ 416, ORG 1380,
par. 3319 ve výši ..................... +70.000,00 Kč v souvislosti s
finančním krytím kulturního programu na Vánočním jarmarku 2016,
l. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 97/2016:
staženo z programu schůze RM,
2. schvaluje
následující úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2016:
a. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 98/2016:
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 019 o částku ................ +147.400,00 Kč
v důsledku odchodu dvou členů zastupitelstva města z funkcí místostarostů a s
tím spojený zákonný nárok na tříměsíční odměnu
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ..............-147.400,00 Kč,
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b. na základě žádosti odboru rozvoje, majetku a investic
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 99/2016:
- přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 110 z investiční akce
"Cykloopatření na ul. Palackého" ve výši ................................. -650.000,00 Kč
na investici "Zpevněná plocha před budovou bazénu" ve výši +650.000,00 Kč
(z důvodu, že původně rozpočtovaná výše ve schváleném rozpočtu byla pouze
odhadnuta bez podkladů a projektové dokumentace),
- přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 139 z investiční akce "Veřejné
osvětlení na ul. Slovanská" ve výši ............................ -708.395,31 Kč
na investici "Veřejné osvětlení ul. Pod Lipami" ve výši ..... +708.395,31 Kč
(úspora elektronickou aukcí u první zmíněné akce bude využita na další
požadovanou akci),
c. na základě žádosti odboru bytového
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 100/2016:
přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 037 z § 3613-Nebytové
hospodářství, pol. 6121, org. 0518 ve výši ............................... -700.000,00 Kč
na § 3612-Bytové hospodářství, pol. 6121, org. 7518 ("Dům sester") ve výši
........................................................... +700.000,00 Kč,
d. na základě žádosti odboru školství, kultury a sportu
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 102/2016:
přijetí prvního pojistného plnění z pojišťovny za požár v městské knihovně za
provedené sanační a malířské práce do maximální výše ........ +597.800,00 Kč
a zároveň
zvýšení příspěvku na údržbu majetku města MěKS do maximální výše
............................................................ +597.800,00 Kč
na odstranění následků požáru,
e. na základě žádosti Návštěvnického centra Nový Jičín-města klobouků
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 103/2016:
- zvýšení rozpočtových příjmů na ORJ 011 o částku ................ +85.000,00 Kč
na zvýšení rozpočtových výdajů na stejném ORJ o částku ........ +85.000,00 Kč
a současně
přesun z § 6223-Vnější vztahy, pol. 5169-Nákup služeb ve výši -60.000,00 Kč
na § 2143-Cestovní ruch, pol. 5139-Nákup materiálu ve výši ... +60.000,00 Kč,
obojí v souvislosti s požadavkem pořízení dalších tištěných propagačních
materiálů a upomínkových předmětů,
3. bere na vědomí
informace o plnění příjmů z daní k 30.9.2016 a upravené informace o stavu prostředků
na účtech města Nový Jičín k datu 30.9.2016 a 31.10.2016.
4. bere na vědomí
výsledky hospodaření města Nový Jičín včetně příspěvkových organizací města Nový
Jičín za I. pololetí 2016.
324/13/2016 Vyřazení neupotřebitelného a nepoužitelného nemovitého majetku města Nový
Jičín.
ZM
1. schvaluje
vyřazení nemovitého majetku města v celkové výši 133.063,42 Kč dle předloženého
materiálu.
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325/13/2016 Majetkoprávní problematika.
ZM
1. Rozhodnutí o prodeji pozemku v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, MPZ 2876
a. bere na vědomí informaci o průběhu zpracování majetkoprávního záměru ve
věci uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 573/2 (trvalý travní
porost o evidované výměře 6261 m2) v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí mezi
Městem Nový Jičín jako prodávajícím a fa SEIMEX FUTURE, s.r.o.,
Rybníčky 812/43, 741 01 Nový Jičín, IČO: 25371410 jako kupujícím, za kupní
cenu ve výši 4.566.066,-K + DPH 21% schválený usnesením ZM č.
259/10/2016, bod 8, ze dne 9. 6. 2016,
b. bere na vědomí korespondenci s vybraným žadatelem fa SEIMEX FUTURE
s.r.o., Rybníčky 812/43, 741 01 Nový Jičín, IČO: 25371410,
c. ukládá OMRI dále jednat ve věci uzavření kupní smlouvy, majetkoprávní
záměr č. 2876,
2. Přijetí záměru prodeje části pozemku v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, MPZ 2888
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje části pozemku parc. č.509/189 (orná půda
o evidované výměře 1529 m2), k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí,
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 2888,
3. schvaluje
vzdání se předkupního práva Města Nový Jičín sjednaného jako právo věcné, kterým
je zatížen pozemek parc. č.509/188 (orná půda o evidované výměře 1022 m2) v k. ú.
Nový Jičín – Horní Předměstí ve vlastnictví pana P. P., bytem Šenov u Nového Jičína,
PSČ 742 42 a paní I. P., bytem Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42, zapsaného na LV
č. 6091 v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, majetkoprávní záměr č. 2889,
4. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části 4 m2 pozemku parc.č. 397/8 (ostatní plocha, jiná
plocha o evidované výměře 12372 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína pro Bytové
družstvo Za Korunou, Za Korunou 206, Nový Jičín – Loučka, PSČ 741 01, IČO 258
50 202 za účelem umístění 3 ks vnějších jednotek tepelných čerpadel pro stavbu
bytového domu č.p. 204 k.ú. Loučka u Nového Jičína, stavba je součástí pozemku
parc.č. 390 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Loučka u Nového Jičína, na dobu
určitou 8 let, dle přiloženého návrhu smlouvy, majetkoprávní záměr č. 2528 + ZS
296.
5. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 336/131 (orná půda o evidované výměře 388 m2 v k. ú.
Nový Jičín – Dolní Předměstí, dle GP č. 1446-23/2016 se jedná o nově vzniklý
pozemek parc. č. 336/141 (orná půda o výměře 18 m2) v k. ú. Nový Jičín – Dolní
Předměstí pro pana M. Ž., trvale bytem Nový Jičín, za cenu stanovenou ZP tj. 1.980,Kč a povinností úhrady nákladů spojených s realizací záměru, tj. úhrada nákladů na
vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2.000,-Kč + úhrada na vyhotovení
geometrického plánu ve výši 2.000,-Kč. Celková cena 5.980,-Kč/předmět prodeje,
majetkoprávní záměr č. 2410,
6. Prodej části pozemku v k. ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 2737
a. schvaluje přijetí záměru prodeje části pozemku parc. č. 550 (ostatní plocha,
ostatní komunikace, o evidované výměře 3134 m2) v k.ú. Žilina u Nového
Jičína ve variantě D, majetkoprávní záměr č. 2737,
7. Schválení výpůjčky pozemků vč. stavby občanské vybavenosti v k. ú. Žilina u Nového
Jičína (Škola života o.p.s.), MPZ 2739
a. schvaluje přistoupení Města Nový Jičín k pověření Moravskoslezského kraje
podle Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě ze dne 5. 11.
2015, na základě které Škola života o.p.s. poskytuje a hodlá poskytovat v
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předmětu výpůjčky dle bodu c) tohoto usnesení sociální službu – denní
stacionář v režimu závazku veřejné služby dle Rozhodnutí Komise č.
2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití č. 106 odst. 2 Smlouvy o
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za
závazek veřejné služby, udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním
služeb obecného hospodářského zájmu a schvaluje poskytnutí Škole života
o.p.s. (umožněním bezúplatného užívání předmětu výpůjčky dle bodu b)
tohoto usnesení) veřejnou podporu rovnající se výši v místě a čase obvyklého
nájemného 75.748,- Kč/rok (cena včetně DPH). Výpůjčka bude poskytována
jako „součást“ jednotné vyrovnávací platby hrazené na základě „pověření“ a
Město Nový Jičín se tak bude spolupodílet na jejím financování,
b. schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. 428 (zastavěná plocha a nádvoří, o
evidované výměře 613 m2), jehož součástí je budova č.p. 176 (obč.
vybavenost) na ul. Beskydská, Nový Jičín, Žilina a pozemku parc. č. 429
(zahrada, o evidované výměře 948 m2), vše v k. ú. Žilina u Nového Jičína
(předmět výpůjčky), pro Školu života, o.p.s., se sídlem Beskydská 176, Žilina,
741 01 Nový Jičín, IČO: 01791664 za účelem provozování registrované
sociální služby dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů – denního stacionáře, na dobu 4 let s účinností od 1.
1. 2017, s možností prodloužení ve vazbě na Smlouvu o závazku veřejné
služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ze dne 5. 11. 2015, uzavřené mezi
Moravskoslezským krajem a Školou života, o.p.s., majetkoprávní záměr č.
2739.
326/13/2016 Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2015.
ZM
1. bere na vědomí
Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2015 včetně Zprávy revizní
komise za rok 2015.
327/13/2016 Zhodnocení hospodaření s byty a nebytovými prostory za rok 2015.
ZM
1. bere na vědomí
Zprávu o zhodnocení hospodaření s byty a nebytovými prostory za rok 2015.
328/13/2016 Prodej nemovitého majetku Trlicova 8.
ZM
1. Vyhodnocení nabídkového řízení na prodej nemovitého majetku - MŠ Trlicova 8,
Nový Jičín
a. bere na vědomí průběh nabídkového řízení na prodej nemovitého majetku, a
to pozemku parc. č. st. 1476 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře
499 m2), jehož součástí je budova č. p. 109/č. o. 8 na ulici Trlicova, pozemku
parc. č. 620/1 (ostatní plocha, jiná plocha o nové výměře 2 753 m2 stanovené
GP č. 1494-8/2016 a pozemku parc. č. 620/2 (ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 340 m2), vše k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí,
b. schvaluje prodej nemovitého majetku, a to pozemku parc. č. st. 1476
(zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 499 m2), jehož součástí je
budova č. p. 109/č. o. 8 na ulici Trlicova, vedená na katastrálním úřadě jako
rodinný dům, pozemku parc. č. 620/1 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2
753 m2, stanovené GP č. 1494-8/2016 vyhotoveným a ověřeným Ing. Ivo
Míčkem dne 19. 2. 2016 pod č. 22/2016 a odsouhlaseným KÚ pro
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Moravskoslezský kraj, KP Nový Jičín dne 25. 2. 2016, PGP-306/2016-804) a
pozemku parc. č. 620/2 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 340 m2), včetně
součástí a příslušenství, vše v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, ve prospěch
předložené nabídky, tj. nabídky společnosti KS Residential Properties, s. r. o.,
sídlo podnikání Jiřího z Poděbrad 1009, Hranice 1-Město, IČO: 05181852, za
nabídnutou kupní cenu 4.515.900,- Kč/předmět prodeje.
329/13/2016 Průběžná zpráva o postupu projektu "Revitalizace areálu Hücklových vil v
Novém Jičíně".
ZM
1. bere na vědomí
Průběžnou zprávu o postupu projektu Revitalizace areálu Hücklových vil v Novém
Jičíně.
330/13/2016 Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice za rok
2015.
ZM
1. bere na vědomí
Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice za rok 2015 včetně
souvisejících příloh.
331/13/2016 Vyhodnocení ostatní dopravní obslužnosti okresu Nový Jičín za rok 2015.
ZM
1. bere na vědomí
vyhodnocení ostatní dopravní obslužnosti okresu Nový Jičín za rok 2015.
2. schvaluje
ponechat částku vyúčtování závazku veřejné služby zajištění ostatní dopravní
obslužnosti za rok 2015 na zvláštním účtu sdružených prostředků pro snížení částky
na úhradu ztrátovosti v roce 2017.
332/13/2016 Návrhy na změnu územního plánu Nový Jičín.
ZM
1. nesouhlasí
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s pořízením změny
Územního plánu Nový Jičín podle návrhu pana Františka Fiuráška týkající se změny
funkčního využití pozemku parc.č. 1708/11 v k.ú. Žilina u Nového Jičína z plochy NZ
– zemědělské pozemky na plochu pro bydlení - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 1
předloženého materiálu.
2. souhlasí
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s pořízením změny
Územního plánu Nový Jičín podle návrhu společnosti AHOLD Czech Republic, a.s.
týkající se změny funkčního využití pozemků parc.č. 1731, 336/108, 336/109, 498/8 v
k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí z plochy OK – občanské vybavení - komerční
zařízení plošně rozsáhlá na plochu VS – plochy smíšené výrobní, komerční a
logistické s tím, že předmětný návrh bude řešen v rámci Zprávy o uplatňování
územního plánu, jejíž součástí budou i pokyny pro zpracování návrhu změny
územního plánu.
3. souhlasí
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s pořízením změny
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Územního plánu Nový Jičín podle návrhu společnosti GEDOS NOVÝ JIČÍN týkající
se změny funkčního využití pozemků parc.č. 665, 666, 668/5, 668/6 v k.ú. Žilina u
Nového Jičína z plochy VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba na
plochu pro bydlení s tím, že předmětný návrh bude řešen v rámci Zprávy o
uplatňování územního plánu, jejíž součástí budou i pokyny pro zpracování návrhu
změny územního plánu.
333/13/2016 Změna č. 4 územního plánu Nový Jičín.
ZM
1. bere na vědomí
informaci o projednání návrhu Změny č. 4 územního plánu Nový Jičín ve znění
předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.
2. konstatuje
po ověření ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Změny č. 4
územního plánu Nový Jičín není v rozporu s Politikou územního rozvoje České
republiky, ve znění Aktualizace č. 1, s územně plánovací dokumentací vydanou
Moravskoslezským krajem – Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, s
výsledkem řešení rozporu, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
3. vydává
ve smyslu § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4
stavebního zákona ve spojení s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
Změnu č. 4 územního plánu Nový Jičín, která je obsahem přílohy předloženého
materiálu.
334/13/2016 Plán jednání zasedání ZM Nový Jičín v roce 2017.
ZM
1. schvaluje
Plán jednání zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín na rok 2017.

MUDr. Pavel Andrýsek
ověřovatel zápisu

Jaroslav Kotas
ověřovatel zápisu

PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta města
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