Příloha č. 3
zápisu z jednání
12. zasedání ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 8. 9. 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
288/12/2016 Určení ověřovatelů zápisu ZM.
ZM
1. určuje
ověřovatelé zápisu: Hana El-Shikha, Ing. Vladimír Bárta.
289/12/2016 Schválení programu.
ZM
1. schvaluje
zařazení bodu č. 23 k bodu č. 18 Majetkoprávní problematika – majetkoprávní
záměr č 2528 + ZS 296.
2. schvaluje
upravený program jednání 12. zasedání ZM dne 8. 9. 2016.
290/12/2016 Kontrola plnění usnesení ZM.
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 9. 6. 2016.
291/12/2016 Výsledek kontroly provedené kontrolním výborem ZM.
ZM
1. bere na vědomí
výsledek kontroly, která byla zaměřena na:
a) kontrolu postupu při pronájmech a propachtovávání pozemků Města Nový Jičín,
b) zjištění ekonomické výhodnosti při pronajímání a propachtovávání pozemků Města
Nový Jičín.

292/12/2016 Rozšíření plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru ZM.
ZM
1. schvaluje
rozšíření plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru ZM na rok 2016 dle
předloženého návrhu.

293/12/2016 Veřejnoprávní smlouva s obcí Jeseník nad Odrou.
ZM
1. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů obecní policie s obcí
Jeseník nad Odrou dle předloženého návrhu.
294/12/2016 Žádost Basketbalového klubu Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci.
ZM
1. bere na vědomí
žádost Basketbalového klubu Nový Jičín, z.s. se sídlem Novosady 914/10, 741 01
Nový Jičín, IČ 14614791, evidovanou pod čj. 40568/2016 o individuální dotaci ve
výši 730.000,- Kč,
účel použití dotace: Podpora sportovní činnosti družstva I. ligy mužů - basketbal,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace od 1.8.2016 do 30.6.2017,
projekt s názvem I. basketbalová liga mužů,
2. 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 (čl. VI,
odst. 5) ve smyslu umožnění čerpání poskytnuté individuální dotace na projekt, u
něhož již žadatel žádal o Programovou dotaci,
3. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 547.500,00 Kč,
na podporu sportovní činnosti družstva I. ligy mužů - basketbal,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace od 1.8.2016 do 30.6.2017,
projekt s názvem I. basketbalová liga mužů,
žadateli Basketbalovému klubu Nový Jičín, z.s., se sídlem Novosady 914/10, 741 01
Nový Jičín, IČ 14614791
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
4. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 64/2016:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace Basketbalovému klubu Nový Jičín, z.s. se
sídlem Novosady 914/10, 741 01 Nový Jičín, IČ 14614791, na základě jeho žádosti ve
výši ................................................. 547.500,00 Kč
účelově určené na částečné financování projektu "Podpora sportovní činnosti družstva
I. ligy mužů - basketbal"
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ........... 547.500,00 Kč.
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295/12/2016 Žádost TJ Nový Jičín, z.s., oddílu volejbalu, o prominutí vrácení neproúčtované
části dotace z roku 2015.
ZM
1. bere na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín z.s., oddílu volejbalu, se sídlem Nový Jičín
Msgr. Šrámka 19, 741 01 Nový Jičín, IČ: 44937504, zastoupeného na základě plné
moci Mgr. Oldřichem Valentou, evidovanou pod čj. 40709/2016 ze dne 3.6.2016 o
prominutí vrácení neproúčtované části dotace města ve výši 35.488,- Kč z roku 2015
poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č.
V2015 - 550/OŠKS v celkové výši 250.000,- Kč.
2. neschvaluje
tuto žádost.
296/12/2016 Žádost TJ Nový Jičín, z.s. o úpravu účelového určení programové dotace na
rok 2016.
ZM
1. odkládá
projednání žádosti TJ Nový Jičín, z.s. do příštího zasedání Zastupitelstva města Nový
Jičín dne 10.11.2016.
297/12/2016 Schválení dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace.
ZM
1. Sdělení Spolku výtvarných umělců Arkáda:
a. bere na vědomí
sdělení Spolku výtvarných umělců Arkáda, se sídlem Střelniční 1573, 744 01
Frenštát pod Radhoštěm, IČ 005 34 811, o změně účtu jako příjemce dotace z
rozpočtu města r. 2016 v Programu Města Nový Jičín na podporu kultury,
Podprogramu A. Podpora jednorázových kulturních akcí na základě smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu města č. V2016-099/OŠKS.
b. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Nový Jičín č. V2016-099/OŠKS dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
2. Sdělení spolku Junák - český skaut, středisko Pagoda Nový Jičín, z.s.:
a. bere na vědomí
sdělení spolku Junák - český skaut, středisko Pagoda Nový Jičín, z.s., se
sídlem U Jičínky 9, 741 01 Nový Jičín, IČ 146 147 82, o změně účtu jako
příjemce dotace z rozpočtu města r. 2016 v Programu Města Nový Jičín na
podporu volnočasových aktivit, Podprogramu A. Podpora jednorázových akcí
v oblasti využití volného času na základě smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu města č. V2016-044/OŠKS a Podprogramu B. Podpora celoroční
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činnosti v oblasti využití volného času na základě smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města č. V2016-045/OŠKS.
b. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Nový Jičín č. V2016-044/OŠKS dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
a dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Nový Jičín č. V2016-045/OŠKS dle přílohy č. 8.
298/12/2016 Žádost o individuální dotaci SSS Kopřivnice.
ZM
1. bere na vědomí
žádost Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p.o., se sídlem Česká 320/29,
742 21 Kopřivnice, IČ 60798891, ze dne 30.5.2016, evidovanou pod č.j. 39158/2016,
o individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 140 616,- Kč, jako dotaci na
dofinancování poskytnuté odlehčovací služby občanům města Nový Jičín v roce 2015,
projektu "Dofinancování sociálních služeb poskytnutých občanům města Nový Jičín",
2. neschvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 140 616,- Kč na dofinancování poskytnuté
odlehčovací služby občanům města Nový Jičín v roce 2015 projektu "Dofinancování
sociálních služeb poskytnutých občanům města Nový Jičín" žadateli Středisku
sociálních služeb města Kopřivnice p.o., se sídlem Česká 320/29, 742 21 Kopřivnice,
IČ 60798891, z důvodu uvedených v předkládací zprávě.
299/12/2016 Žádost společnosti SENIOR DOMY POHODA a.s. o budoucí spolupráci.
ZM
1. bere na vědomí
žádost organizace o zřízení domova pro seniory a domova se zvláštním režimem ve
městě Nový Jičín a návrh Smlouvy o budoucí vzájemné spolupráci mezi Městem
Nový Jičín a společností SENIOR DOMY POHODA a.s. se sídlem 739 61 Třinec,
Palackého 1331, IČO 28568877,
2. neschvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí vzájemné spolupráci mezi Městem Nový Jičín a
společností SENIOR DOMY POHODA a.s., se sídlem Palackého 331, 739 61 Třinec,
IČO 28568877, dle předloženého návrhu, jako rámcové úpravy budoucí možné
spolupráce v oblasti poskytování sociálních služeb na úseku péče o seniory a péče o
osoby se sníženou soběstačností.
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300/12/2016 Zapojení do projektu "Podpora služeb sociální prevence".
ZM
1. schvaluje
zapojení Města Nový Jičín do projektu Moravskoslezského kraje "Podpora služeb
sociální prevence 2",
2. rozhodlo
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města mezi Městem Nový Jičín a
Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava, dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu.
301/12/2016 Andělé Stromu života - vyjádření potřebnosti služeb.
ZM
1. bere na vědomí
žádost organizace Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, se
sídlem Msgr. Šrámka 186/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 604641238, o vyjádření
potřebnosti sociálních služeb Odlehčovací služby v terénní formě a Odborného
sociálního poradenství, za účelem zahrnutí do krajem podporovaných sociálních
služeb Moravskoslezského kraje,
2. navrhuje
Moravskoslezskému kraji převzetí funkce veřejného zadavatele obou registrovaných
sociálních služeb organizace Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský
kraj, se sídlem Msgr. Šrámka 186/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 604641238 uvedených v
žádosti z důvodu rozsahu poskytovaných služeb na území celého Moravskoslezského
kraje,
3. schvaluje
vyjádření potřebnosti poskytované služby Odlehčovací služby v terénní formě,
poskytované organizací Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj,
se sídlem Msgr. Šrámka 186/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 604641238, pro projekt Nový
Jičín, včetně převzetí povinného podílu na oprávněné provozní ztrátě daných
sociálních služeb pro místní příslušnost Novojičínska v rámci vyhlášeného Programu
města Nový Jičín na podporu sociální oblasti pro rok 2018.
4. neschvaluje
vyjádření potřebnosti poskytované služby Odborného sociálního poradenství,
poskytované organizací Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj,
se sídlem Msgr. Šrámka 186/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 604641238, pro projekt Nový
Jičín, včetně převzetí povinného podílu na oprávněné provozní ztrátě dané sociální
služby pro místní příslušnost Novojičínska.
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302/12/2016 Prodej spoluvlastnického podílu na ulici Purkyňova 42.
ZM
1. prodej spoluvlastnického podílu na pozemku s bytovým domem na ulici
Purkyňova 42
a. bere na vědomí informaci o výsledku zveřejněného majetkoprávního záměru nabídkového řízení na prodej spoluvlastnického podílu o velikosti
23801/36444 na pozemku parc. č. st. 691, jehož součástí je budova č. p. 1313,
byt. dům, vše v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí,
b. schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 23801/36444 na
pozemku parc. č. st. 691 o výměře 223 m2;, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba: Nový Jičín, č. p. 1313, byt. dům, stavba stojí
na pozemku parc. č. st. 691 v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový
Jičín, který je vedený u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
katastrální pracoviště Nový Jičín a zapsaný na LV č. 1066, ve prospěch
předložené nabídky, tj. nabídky manželů Ing. ***** Zaice, ***** trvale bytem
***** Košice, Slovenská republika a Ing. ***** Zaicové, ***** trvale bytem
***** Košice, Slovenská republika, do jejich společného jmění za nabídnutou
kupní cenu 2,310.000,- Kč/předmět prodeje. Záměr č. 83/2016/OB.
303/12/2016 Dar města Nemocnici Nový Jičín a.s. na akci "Oprava komunikace před
dětským oddělením v areálu nemocnice v Novém Jičíně.
ZM
1. schvaluje
darovací smlouvu na dar 150.000,- Kč (slovy: jednostopadesáttisíc korun českých) pro
Nemocnici Nový Jičín a.s., se sídlem, Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČO:
25886207 dle předloženého návrhu, majetkoprávní záměr č. 2909,
304/12/2016 Finanční problematika.
ZM
1. bere na vědomí
přečíslování původního ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 56/2016 schváleného v
ZM dne 9.6.2016 na ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 63/2016 (z důvodu zařazení a
schválení dvou úprav rozpočtu města NJ na rok 2016 se stejným pořadovým číslem),
2. bere na vědomí
úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2016, které schválila Rada města na svých
schůzích ve dnech 22.6.2016 a 24.8.2016:
a. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 57/2016:
úprava výše příspěvku na provoz na rok 2016 v návaznosti na nevyčerpaný
závazný ukazatel spotřeby energií a nadměrnou vyrovnávací platbu u
kulturních zařízení (obojí z roku 2015):
- snížení příspěvku na provoz u Beskydského divadla o částku ... -506.441,84
Kč,
- snížení příspěvku na provoz u MěKS o částku .................. -415.192,55 Kč,
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- snížení příspěvku na provoz u MŠ Sady o částku ............... -41.697,93 Kč,
- snížení příspěvku na provoz u MŠ Trojlístek o částku .......... -39.118,34 Kč,
- snížení příspěvku na provoz u SVČ Fokus o částku .......,,..... -21.377,74 Kč,
- snížení příspěvku na provoz u ZŠ a MŠ Jubilejní 3 o částku ... -286.019,83
Kč,
- snížení příspěvku na provoz u ZŠ Komenského 66 o částku ....... -81.361,27
Kč,
- snížení příspěvku na provoz u ZŠ Tyršova 1 o částku ........... -64.531,63 Kč,
úprava příspěvku na provoz v důsledku aktualizace odpisových plánů
(rozúčtování odpisů na hlavní a doplňkovou činnost, zařazení nového majetku
a další úpravy):
- snížení u MěKS o částku .......................................... -667,00 Kč,
- zvýšení u MŠ Sady o částku ..................................... +3.480,00 Kč,
- zvýšení u ZŠ Tyršova 1 o částku ............................... +32.183,00 Kč,
- zvýšení u MŠ Máj o částku ..................................... +12.507,78 Kč,
- zvýšení u ZŠ a MŠ Jubilejní 3 o částku ........................ +11.943,00 Kč,
úprava závazného ukazatele odvodu z fondu investic do rozpočtu zřizovatele z
důvodu aktualizace účetních odpisů majetku takto:
- snížení u MŠ Máj o částku ........................................ -625,00 Kč,
- snížení u ZŠ Tyršova 1 o částku .................................. -294,00 Kč,
- snížení u ZŠ a MŠ Jubilejní 3 o částku ............................ -10,00 Kč,
snížení příspěvku na provoz u ZŠ Tyršova 1 o částku ............ -23.315,69 Kč
z důvodu vyčíslení rozdílu vzniklého mezi skutečnou výší odpisů za rok 2015
v hlavní činnosti (555.643,31 Kč) a schváleným odpisovým plánem na rok
2015 (578.959,00 Kč),
snížení příspěvku na údržbu u ZŠ Komenského 68 o částku ......... -230.000,00
Kč
z úspory akce "Oprava elektroinstalace, výměna osvětlovacích těles II. etapa"
na
zvýšení příspěvku na investice u ZŠ Tyršova 1 o částku .......... +230.000,00 Kč
na zakoupení plynového kotle do ŠJ z důvodu zjištění překročení emise CO2,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4/1/2016:
snížení rozpočtové výše neinvestiční účelové dotace jako státního příspěvku z
Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče (na základě Rozhodnutí ÚP ČRkrajská pobočka v Ostravě ze dne 22.4.2016 a 18.5.2016) o částku ......... 64.000,00 Kč
a zároveň
snížení rozpočtových výdajů na ORJ 528, ORJ 019, popř. ORJ 741 na daný
účel ve výši ............................................................ -64.000,00 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 59/2016:
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přijetí neinvestiční dotace z MPSV ve výši ..................... + 935.500,00 Kč
účelově určené na výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 92-§93a
zákona č. 108/2006., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a
ustanovením § 63-§65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 528, ORJ 019, popř. ORJ
741 účelově určené na výše uvedený projekt ve stejné výši ......... + 935.500,00
Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 60/2016:
přijetí neinvestičních účelových transferů (dotací) ze státního rozpočtu ČR v
souhrnné výši .................................................. + 159.000,00 Kč
v rámci Programu prevence kriminality v roce 2016 na projekty "Nový JičínTerapeutický pobyt pro děti a mládež s omezenými příležitostmi 2016" (125
tis. Kč) a "Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek" (34 tis.
Kč)
a zároveň
zvýšení, popř. úprava rozpočtovaných výdajů na ORJ 528, popř. ORJ 018 a
ORJ 741 na daný účel v souhrnné výši ................................... +159.000,00 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 61/2016:
přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 29008) ze státního rozpočtu
(poskytovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR) ve výši ......... +137.329,00
Kč
na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za I.Q.2016 podle
vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu
nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost
hradí stát
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 035, popř. ORJ 741 ve výši
........................................................... +137.329,00 Kč,
b. na základě žádosti organizace Charita Javorník, se sídlem Lidická 89, 790 70
Javorník, IČ 60339241, evidované pod č.j. 21977/2016 ze dne 22.3.2016
rozhodla RM poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve
výši 7.500 Kč na úhradu provozních nákladů střediska Domov pokojného stáří
sv. Hedviky v roce 2016 žadateli a schválila ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.
58/2016 spočívající v poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Nový
Jičín dle bodu 2 tohoto usnesení ve výši 7.500,00 Kč účelově určené na úhradu
provozních nákladů střediska Domov pokojného stáří sv. Hedviky organizace
Charita Javorník zapojením nevyčerpaných prostředků z Programu města na
podporu sociální oblasti, konkrétně Podprogramu B. Podpora jednorázových
akcí v oblasti sociální (ORJ 541, org. 1112) ve výši
............................................................ -7.500,00 Kč,
c. na základě žádosti odboru školství, kultury a sportu:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 65/2016:
a. snížení příspěvku na údržbu u MěKS částku ....................... -403.800,00
Kč
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(z úspory akce Oprava fasády a pláště Knihovny ul. Husova;, rozpočet
2.800.000,00 Kč, vysoutěžená cena 1.484.938,00 Kč, úspora
1.315.062,00 Kč)
a zároveň
zvýšení příspěvku na provoz u:
- ZŠ Komenského 68 o částku .............................. +50.000,00 Kč,
- ZŠ Tyršova 1 o částku ................................. +154.000,00 Kč,
- MŠ Máj o částku ........................................ +37.800,00 Kč,
- MŠ Sady o částku ...................................... +108.000,00 Kč,
- MŠ Trojlístek o částku ................................. +54.000,00 Kč,
(jedná se o zapojení se do projektů Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání. Jde o předfinancování období září až prosinec 2016
na zřízení funkce asistentů pedagoga, chůvy a dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků od 01.09.2016. Po schválení projektů
MŠMT budou finanční prostředky vráceny zpět do rozpočtu
zřizovateli),
b. snížení příspěvku na údržbu u ZŠ a MŠ Jubilejní 3 o částku ....... 40.000,00 Kč
(z úspory akce Zregulování otopné soustavy; rozpočet 1.350.000,00
Kč, skutečnost 758.186,00 Kč, úspora 591.814,00 Kč)
a zároveň
zvýšení příspěvku na provoz u MŠ Sady o částku ...................
+40.000,00 Kč
(36.000,00 Kč na studium Montessori kurzu pro 3-6ti leté děti pro 1
pedagoga a 4.000,00 Kč na akci vyhodnocení pedagoga v roce 2016),
c. snížení příspěvku na údržbu u ZŠ a MŠ Jubilejní 3 o částku ...... 101.362,00 Kč
(z úspory akce Zregulování otopné soustavy;, rozpočet 1.350.000,00
Kč, skutečnost 758.186,00 Kč, úspora 591.814,00 Kč)
a zároveň
zvýšení příspěvku na investice u ZŠ Tyršova 1 o částku ......... +
101.362,00 Kč
(z důvodu havarijního stavu krouhače zeleniny ve školní jídelně),
d. snížení příspěvku na údržbu u MěKS o částku ..................... 170.000,00 Kč
(z úspory akce Oprava fasády a pláště II. etapa)
a zároveň
zvýšení příspěvku na údržbu u ZŠ Tyršova 1 o částku .............
+170.000,00 Kč
(škola má schváleno v rozpočtu na rok 2016 na účelovou údržbu
Oprava šaten a nové šatní skříně částku 350.000,00 Kč. Dle projektové
dokumentace je cena šaten stanovena na 524.943,00 Kč jako celek a
nelze akci rozdělit),
d. na základě žádosti odboru sociálních věcí:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 66/2016:
přesun rozpočtových výdajů v souhrnné výši 1.129.400,00 Kč v rámci ORJ
541, z § 6409 (rezerva) na § 4371, 4375, 4356, 4374 pro subjekty DOMINO
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cz. o.p.s., Bunkr, o.p.s., Slezská diakonie a Charita, tj jedná se o subjekty, které
zvítězily v II. kole Programu města NJ na podporu sociální oblasti,
e. na základě žádosti odboru majetku, rozvoje a investic:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 67/2016:
přesun nepoužitých, popř. ušetřených rozpočtových výdajů v rámci ORJ 1XX
ve výši ............................................................ -250.000,00 Kč
na "Dětská hřiště-opravy, opěrná zeď Kojetín" .................. +250.000,00 Kč z
důvodu vyšší vysoutěžené ceny na kompletní opravu opěrné zdi v letošním
roce,
f. na základě žádosti Návštěvnického centra Nový Jičín-město klobouků:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 68/2016:
přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 011 v souhrnné výši ....... 100.000,00
Kč
navzájem mezi § 2141-Vnitřní obchod, § 2143-Cestovní ruch a §6223-Vnější
vztahy z důvodu pořizování tištěných propagačních materiálů v českém jazyce
i cizojazyčných verzích, stejně tak i nákupu dalších upomínkových předmětů k
uspokojení zvýšeného zájmu ze strany návštěvníků města,
g. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 69/2016:
přijetí 1. splátky neinvestiční dotace ve výši ................... +28.700,00 Kč
účelově určené na realizaci projektu "Zkvalitnění služeb turistického
Informačního centra" v rámci dotačního programu Podpora turistických
Informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016
a zároveň
zvýšení, resp. úpravy rozpočtových výdajů na ORJ 011, popř. ORJ 741 s
přijetím této dotace související ve výši ................................. +28.700,00 Kč,
h. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 70/2016:
přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro Středisko
volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace ve výši ... +40.000,00
Kč
účelově určené na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s organizací
okresních a krajských kol soutěží typu A a B vyhlášených Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro rok 2016
a zároveň
zvýšení neinvestičního účelového příspěvku (ÚZ 133) zmíněné příspěvkové
organizaci města Nový Jičín o částku ............................. +40.000,00 Kč
v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě pro daný účel,
i. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 71/2016:
přijetí finančního vypořádání neinvestiční dotace z roku 2015
Moravskoslezským krajem určené ke spolufinancování azylového domu na
území města NJ ve výši .................................................,.......... +205.650,00 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 .............. +205.650,00
Kč,
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j. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 72/2016:
přijetí 3 investičních i neinvestičních doplatků dotací
a zároveň
i vrácení části 1 investiční dotace
týkající se těchto projektů (akcí) města Nový Jičín v roce 2015:
- "Energetické úspory objektu MŠ v Bludovicích 73" ve výši…+83.944,13 Kč,
- "Energetické úspory - Azylový dům" ve výši ................... +337.078,80 Kč,
- "Zahrada dobrodružství" (MŠ Beskydská) ve výši ................. +9.684,63 Kč,
- "Příroda na dosah i dotek (MŠ Máchova) ve výši ................... -871,71 Kč,
s vyrovnáním prostřednictvím rozpočtové rezervy města na ORJ 741 v
souhrnné výši ........................................................... +429.835,85 Kč,
k. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 73/2016:
úprava rozpočtové výše přijaté neinvestiční dotace na výkon sociálně právní
ochrany dětí v souhrnné výši .................................. +5.251.000,00 Kč
(oproti původně rozpočtované výši ve schváleném rozpočtu města Nový Jičín
na rok 2016, tj. 4.257.000,00 Kč)
a zároveň s tím související úprava výše rozpočtových výdajů na ORJ 019, ORJ
5XX, popř. ORJ 741 ve výši ................................... +5.251.000,00 Kč,
l. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 74/2016:
přijetí neinvestiční dotace z EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání na realizaci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání
Novojičínska" v maximální výši ................................ +2.248.609,72 Kč
a zároveň
s tím související zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 414, ORJ
019, popř. ORJ 741 ve stejné výši ............................ +2.248.609,72 Kč,
m. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4/2/2016:
další snížení rozpočtové výše neinvestiční účelové dotace jako státního
příspěvku z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče (na základě
Rozhodnutí ÚP ČR-krajská pobočka v Ostravě ze dne 16.6.2016) o částku
.......... -28.000,00 Kč
a zároveň
snížení rozpočtových výdajů na ORJ 528, ORJ 019, popř. ORJ 741 na daný
účel ve výši ............................................................ -28.000,00 Kč,
3. schvaluje
tyto úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2016:
a. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 75/2016:
poskytnutí finančního daru Nemocnici Nový Jičín, a.s., se sídlem Purkyňova
2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČO 25886207 ve výši ................ +150.000,00 Kč
na opravu komunikací v areálu Nemocnice Nový Jičín, a.s. (viz majetkoprávní
záměr č. 2909)
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši .......... -150.000,00
Kč,
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b. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 76/2016:
snížení rozpočtových příjmů i výdajů ve výši ................... 4.000.000,00 Kč
z investice "RPS Bezručova-Riegrova 3.etapa" z důvodu neobdržení dotace v
r. 2016, přesto bude akce provedena z vlastních zdrojů města v letošním roce,
c. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 77/2016:
přesun rozpočtových výdajů z akce "Hücklovy vily-projektová dokumentace +
architektonická soutěž" ve výši ............................... -2.500.000,00 Kč
na akci "Dům sester - projektová dokumentace" ve výši ....... +2.500.000,00 Kč
(přičemž přesunuté prostředky nebudou letos využity - jedná se pouze o
finanční krytí nezbytné pro vyhlášení veřejné zakázky na zmíněnou
projektovou dokumentaci na Dům sester),
d. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 78/2016:
snížení rozpočtové výše podílu na zisku (dividendy) z ASOMPO, a.s., Životice
u Nového Jičína 194, za rok 2015 z původní výše 680.000,00 Kč o ... 340.454,75 Kč
s finančním krytím z rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši 340.454,75 Kč,
e. na základě žádosti odboru dopravy:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 79/2016:
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 210 o částku ................. +30.000,00 Kč
na dofinancování nákupu interaktivní tabule pro výuku na dopravním hřišti z
důvodu dorovnání ceny dle jednotlivých posuzovaných nabídek
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ................ -30.000,00 Kč.
305/12/2016 Majetkoprávní problematika.
ZM
1. Výpůjčka pozemků v k. ú. Žilina u Nového Jičína - MPZ č. 2739
a. schvaluje přijetí záměru výpůjčky pozemku parc. č. 428 (zastavěná plocha a
nádvoří, o evidované výměře 613 m2), jehož součástí je budova č.p. 176 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 pro Školu života, o.p.s., se
sídlem Beskydská 176, Žilina, 741 01 Nový Jičín, IČO: 01791664 za účelem
provozování sociálních služeb – denního stacionáře,
b. ukládá OMRI zveřejnit schválený záměr na úřední desce Města Nový Jičín v
souladu s par.39, odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, majetkoprávní
záměr č. 2739,
2. Prodeje části pozemku v k.ú. Loučka u Nového Jičína - MPZ č. 2528 + ZS 296
a. neschvaluje prodej části pozemku parc.č. 397/8 (ostatní plocha, jiná plocha o
evidované výměře 12372 m2) v k.ú. Loučka u Nového Jičína, dle GP nově
označenou jako pozemek parc.č. 397/10, druh pozemku ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 4 m2 v k.ú. Loučka u Nového Jičína pro Bytové družstvo za
Korunou, Za Korunou 206, Nový Jičín, PSČ: 741 01, IČO 258 50 202,
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b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 2528 + ZS 296,
3. schvaluje
přijetí záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 397/8 (jiná plocha, ostatní plocha) v k.
ú. Loučka u Nového Jičína o výměře 4 m2 za účelem umístění 3 ks jednotek vnějších
tepelných čerpadel pro stavbu čp. 204 (bytový dům), který je součástí pozemku parc.
č. 390 v k. ú. Loučka u Nového Jičína, na dobu určitou 8 let,
ukládá
Městskému úřadu Nový Jičín – odboru majetku, rozvoje a investic zveřejnit záměr
výpůjčky dle bodu 1. Tohoto usnesení na úřední desce města,
T: 15.9.2016
Z: vedoucí OMRI
ukládá
Městskému úřadu Nový Jičín – odboru majetku, rozvoje a investic předložit návrh na
uzavření smlouvy o výpůjčce dle bodu 1. tohoto usnesení na příští zasedání
Zastupitelstva města Nový Jičín.
T: 10.11.2016
Z: vedoucí OMRI
majetkoprávní záměr č. 2528 + ZS 296,
4. Přijetí záměru prodeje částí pozemků v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí - MPZ č.
2869
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje části pozemku parc.č. 384/27 (ostatní
plocha, zeleň o evidované výměře 39 740m2), dle GP č. 1502-62/2016 ze dne
25.5.2016 nově vzniklý pozemek parc.č. 384/96 (ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 57m2) a prodej části pozemku parc.č. 384/51 (ostatní plocha, zeleň o
evidované výměře 7225m2) dle GP č.1502-62/2016 ze dne 25.5.2016 nově
vzniklý pozemek parc.č.384/97 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 103m2)
oba v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí,
b. ukládá OMRI zahájit úkony ve věci výkupu pozemku parc.č. 384/68, k.ú.
Nový Jičín-Dolní Předměstí, až následně realizovat kroky ve věci prodeje části
pozemku parc.č. 384/27 (ostatní plocha, zeleň) a části pozemku parc.č. 384/51
(ostatní plocha, zeleň), majetkoprávní záměr č. 2869,
5. Přijetí záměru prodeje pozemků v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí - MPZ č.2 882
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje pozemků parc.č.210 (zahrada o evidované
výměře 338m2), parc.č.209 (zahrada o evidované výměře 132m2),
parc.č.st.94/2 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o evidované výměře
166m2) a parc.č.st.94/1 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o evidované
výměře 68m2), k.ú.Nový Jičín-Horní Předměstí,
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 2882,
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6. Prodej pozemku v k.ú. Žilina u Nového Jičína - MPZ č. 2173
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje části (cca 440m2) pozemku parc. č. 615/1
(zahrada o evidované výměře 1347m2) a prodej celého pozemku parc.č.
615/10 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 90m2), jehož součástí
je stavba bez čp/če tech. vyb., oba v k.ú. Žilina u Nového Jičína.
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 2173
7. Prodej pozemku v k.ú. Kojetín u Starého Jičína MPZ č.2878
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje pozemku parc. č. 520/6 (lesní pozemek o
evidované výměře 6718m2) a prodej pozemku parc.č. 520/16 (ostatní plocha,
neplodná půda o evidované výměře 313m2), v k.ú. Kojetín u Starého Jičína.
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 2878
a
Prodej části pozemku v k.ú. Kojetín u Starého Jičína
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje části (cca 2294 m2) pozemku parc. č. 520/6
(lesní pozemek o evidované výměře 6718 m2) a prodej celého pozemku parc.č. 520/16
(ostatní plocha, neplodná půda o evidované výměře 313m2), oba v k.ú. Kojetín u
Starého Jičína.
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 2878
8. schvaluje
prodej části pozemku parc.č.191/37 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované
výměře 4684m2), dle GP č.618-56/2016 ze dne 27.6.2016 nově vzniklý pozemek
parc.č.191/79 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 70m2), k.ú. Straník pro
pana V***** T***** Straník ***** a paní V***** T*****Straník ***** cena 19
900,-Kč /předmět prodeje, tj. cena obvyklá dle ZP č.2928-12/16 ze dne 2.6.2016, která
činí 11 900,-Kč + úhrada nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 000,Kč + úhrada nákladů na vyhotovení geometrického plánu č.618-56/2016 ve výši 6
000,-Kč, majetkoprávní záměr č. 2873,
9. Prodej části pozemku v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí - MPZ č. 2738
a. schvaluje přijetí záměru prodeje části (cca 280 m2) pozemku parc. č. 359/35
(ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 1136 m2) v k. ú.
Nový Jičín – Dolní Předměstí, se zřízením věcného břemene,
b. ukládá OMRI zveřejnit schválený záměr na úřední desce Města Nový Jičín v
souladu s par.39, odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, majetkoprávní
záměr č. 2738,
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10. Přijetí záměru prodeje pozemků v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí - MPZ č. 1585
a. schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemků parc.č. 300/3 (orná půda) o
výměře 2.339 m2, parc.č. 301/17 (orná půda) o výměře 507 m2, parc.č. 301/18
(orná půda) o výměře 117 m2, parc.č. 302/2 (orná půda) o výměře 5.205 m2,
parc.č. 304/1 (orná půda) o výměře 931 m2, parc.č. 502/2 (orná půda) o
výměře 127 m2, parc.č. 502/4 (orná půda) o výměře 235 m2, vše v k.ú. Nový
Jičín – Dolní Předměstí,
b. schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemků parc.č. 275/15 (orná
půda, o evidované výměře 4.714 m2) o výměře 4.587 m2, parc.č. 304/2 (orná
půda, o evidované výměře 3.905 m2) o výměře 2.653 m2, parc.č. 307/1 (orná
půda, o evidované výměře 15.453 m2) o výměře 2.559 m2, parc.č. 505/2
(ostatní plocha, ostatní komunikace, o evidované výměře 1.242 m2) o výměře
673 m2, vše v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí,
c. ukládá OMRI zveřejnit schválený záměr na úřední desce Města Nový Jičín v
souladu s par.39, odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, majetkoprávní
záměr č.1585,
11. schvaluje
prodej části pozemku parc.č.677 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
4749m2), části pozemku parc.č.689/3 (zahrada o výměře 253m2), části pozemku
parc.č.696/3 (zahrada o výměře 501m2), části pozemku parc.č.742 (zahrada o výměře
246m2), části pozemku parc.č.761 (ostatní plocha, silnice o výměře 2868m2), vše k.ú.
Žilina u Nového Jičína.
Dle GP č.1329-00732/2015 ze dne 1.7.2015 se jedná o nově vzniklé pozemky
parc.č.1856 (zastavěná plocha, vodní dílo, hráz pod) o výměře 1m2 (oddělený z
pozemku parc.č.677), parc.č.1859 (zastavěná plocha, vodní dílo, hráz pod.) o výměře
31m2 (oddělený z pozemků parc.č. 689/3 a parc.č.696/3), parc.č.689/4 (ostatní plocha,
jiná plocha) o výměře 125m2, (oddělený z pozemků parc.č. 689/3 a parc.č.696/3),
parc.č.1854 (zastavěná plocha, vodní dílo, hráz pod) o výměře 1m2, (oddělený z
pozemku parc.č.761), parc.č.1851 (zastavěná plocha, vodní dílo, hráz pod) o výměře
7m2, (oddělený z pozemku parc.č.761), parc.č.761/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o
výměře 36m2, (oddělený z pozemku parc.č.761), parc.č.761/3 (ostatní plocha, jiná
plocha) o výměře 36m2, (oddělený z pozemku parc.č.761), parc.č.1853 (zastavěná
plocha, vodní dílo, hráz pod) o výměře 32m2, (oddělený z pozemku parc.č.761),
parc.č.742/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 189m2, (oddělený z pozemku
parc.č.742), parc.č.1848 (zastavěná plocha, vodní dílo, hráz pod) o výměře 23m2,
(oddělený z pozemku parc.č.742), vše k.ú. Žilina u Nového Jičína, pro Lesy České
republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ: 500 08
Hradec Králové, IČO: 421 96 451, za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku
(cena obvyklá) ve výši 25 410,- Kč + DPH 21% 5 336,10 Kč. Celková cena činí 30
746,10 Kč, majetkoprávní záměr č. 2870,
12. Darování pozemků v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí - MPZ č. 2734
a. schvaluje přijetí záměru o darování pozemků parc. č. st. 1912 (zastavěná
plocha a nádvoří, o evidované výměře 95 m2), parc. č. st. 1913 (zastavěná
plocha a nádvoří, o evidované výměře 93 m2), parc. č. st. 1914 (zastavěná
plocha a nádvoří, o evidované výměře 50 m2), parc. č. st. 1915 (zastavěná
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plocha a nádvoří, o evidované výměře 191 m2), parc. č. st. 1916 (zastavěná
plocha a nádvoří, o evidované výměře 10 m2), parc. č. 346/1 (ostatní plocha,
jiná plocha, o evidované výměře 1372 m2), část pozemku parc. č. 364/2
(ostatní plocha, jiná plocha, o evidované výměře 771 m2) o výměře cca 520
m2, vše v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí pro Moravskoslezský kraj, se
sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO:
70890692 za účelem zřízení a užívání zahrady a za účelem zajištění provozu
příspěvkové organizace,
b. ukládá OMRI zveřejnit schválený záměr na úřední desce Města Nový Jičín v
souladu s par.39, odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, majetkoprávní
záměr č. 2734,
13. neschvaluje
koupi Music clubu Koruna skládajícího se z budovy č.p.157/1 na parcele 379 (o
výměře 801 m2, zastavěná plocha a nádvoří), parcely 380/3 (o výměře 415 m2, ostatní
plocha) a parcely 380/4 (o výměře 23 m2, ostatní plocha) vše v k.ú Loučka u Nového
Jičína a veškerého vnitřního vybavení nacházejícího se v uvedeném objektu,
majetkoprávní záměr č. V 544,
14. Přijetí záměru směny částí pozemků v k.ú. Loučka u Nového Jičína - MPZ č. V 537
a. schvaluje přijetí záměru směny části (cca 40m2) pozemku parc.č. 827/1 (lesní
pozemek o evidované výměře 10 802m2),k.ú. Loučka u Nového Jičína,
ukládá OMRI zveřejnit schválený záměr na úřední desce Města Nový Jičín v souladu s
par.39, odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, majetkoprávní záměr č. V 537.
306/12/2016 Krytý bazén v Novém Jičíně.
ZM
1. schvaluje
zařazení investiční akce "Krytý bazén - modernizace relax centra v hale dětského
bazénu a úpravy vnějších ploch venkovního bazénu" s náklady dle realizačního
projektu 28 000 000,- Kč do rozpočtu města na rok 2017.
307/12/2016 Průběžná zpráva o postupu projektu "Revitalizace sportovní haly a krytého
bazénu v Novém Jičíně.
ZM
1. bere na vědomí
Průběžnou zprávu o postupu projektu Revitalizace sportovní haly a krytého bazénu v
Novém Jičíně.
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308/12/2016 Žádost o podporu "Nákup ekologických autobusů pro MHD Nový Jičín.
ZM
1. bere na vědomí
podanou žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu výzvy
č. 20 Nákup ekologických vozidel pro MHD Nový Jičín a studii proveditelnosti, která
je součástí podané žádosti o dotaci.
309/12/2016 Návrh na pořízení změny územního plánu Nový Jičín.
ZM
1. 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 pana J***** S***** týkající se změny
funkčního využití pozemku parc.č. 476 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy
OVz - občanské vybavení – veřejná infrastruktura se zvláštním režimem na plochu pro
bydlení se zvláštním režimem 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.

Hana El-Shikha

Ing. Vladimír Bárta

ověřovatel zápisu

ověřovatel zápisu

PhDr. Jaroslav Dvořák

starosta města
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