Příloha č. 3
zápisu z jednání
14. zasedání ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 8. 12. 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
335/14/2016 Určení ověřovatelů zápisu ZM.
ZM
1. určuje
ověřovatelé zápisu: Mgr. Ondřej Syrovátka a MUDr. Petr Výskala.
336/14/2016 Schválení programu.
ZM
1. schvaluje
upravený program jednání 14. zasedání ZM dne 8. 12. 2016.
337/14/2016 Bezúplatný převod pozemků budoucího areálu Centrální hasičské stanice v
Novém Jičíně.
ZM
1. Bezúplatný převod pozemků budoucího areálu Centrální hasičské stanice v Novém
Jičíně, MPZ 1585
a. schvaluje přijetí záměru bezúplatného převodu 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 pro Českou republiku - Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem Vyškovická 2995/40,
Ostrava – Zábřeh IČO: 70884561,
b. schvaluje přijetí záměru bezúplatného převodu části pozemků parc.č. 275/15
(orná půda, o evidované výměře 4.714 m2) o výměře 4.588 m2, parc.č. 304/2
(orná půda, o evidované výměře 3.905 m2) o výměře 2.654 m2, parc.č. 307/1
(orná půda, o evidované výměře 15.453 m2) dle GP z ní nově vzniklá parcela
307/4 o výměře 2.590 m2, parc.č. 505/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace, o
evidované výměře 1.242 m2) o výměře 670 m2, vše v k.ú. Nový Jičín – Dolní
Předměstí. Rozdělení parcel bylo provedeno geometrickým plánem č.151561/2016 zpracovaný firmou GEOSTA Ostrava s.r.o. ze dne 3.10.2016, pro
Českou republiku - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se
sídlem Vyškovická 2995/40, Ostrava – Zábřeh IČO: 70884561,

c. ukládá OMRI zveřejnit schválený záměr na úřední desce MěÚ Nový Jičín v
souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, majetkoprávní
záměr č. 1585.
338/14/2016 Zpráva o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 1.11.2016 do
30.11.2016.
ZM
1. bere na vědomí
Zprávu o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2016.
339/14/2016 Návrh na doplnění počtu členů kontrolního výboru ZM Nový Jičín.
ZM
1. bere na vědomí
návrh na doplnění členů kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín.
2. volí
dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů od dne 9. 12. 2016 člena kontrolního výboru: paní Marii
Mynářovou.
340/14/2016 Výsledek kontroly provedené kontrolním výborem ZM.
ZM
1. bere na vědomí
výsledek kontroly vyúčtování poskytnutých dotací na přepravu a pronájem sportovišť
po dobu rekonstrukce bazénu.
341/14/2016 Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru ZM na rok 2017.
ZM
1. schvaluje
doplněný plán kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín
na rok 2017 dle předloženého návrhu s dalším novým bodem: kontrola čerpání
příspěvku na provoz zimního stadiónu poskytnutých Městem Nový Jičín v letech 2013
a 2014.
342/14/2016 Žádost organizace Renarkon o.p.s. o změnu v rozpočtu projektu "Terénní
program na Novojičínsku".
ZM
1. bere na vědomí
žádost organizace Renarkon o.p.s., se sídlem Mariánohorská 1328/29,702 00 Ostrava,
IČ 25380443, ze dne 13.10.2016, evidovanou pod č.j. 71586/2016 o změnu účelovosti
poskytnuté dotace číslo V2016-196/OSV projektu "Terénní program Novojičínsko",
2. schvaluje
upravený předložený rozpočet projektu "Terénní program Novojičínsko" žadateli
Renarkon o.p.s., se sídlem Mariánohorská 1328/29,702 00 Ostrava, IČ 25380443, na
který byla žadateli poskytnuta dotace z rozpočtu města v roce 2016 na základě
smlouvy č. V2016-196/OSV, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
3. schvaluje
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nový Jičín
č. V2016-196/OSV dle přílohy č. 5, tohoto materiálu, organizaci Renarkon o.p.s., se
sídlem Mariánohorská 1328/29,702 00 Ostrava, IČ 25380443.
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343/14/2016 OZV č. 8/2016 o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných
Městem Nový Jičín.
ZM
1. vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2016 o stanovení školských obvodů základních škol
zřizovaných Městem Nový Jičín.
344/14/2016 Zapojení ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p. o. do Integrovaného regionálního
operačního programu.
ZM
1. schvaluje
v souladu s § 34 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, aby Základní škola a
Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, 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 "Moderní vyučování ve 21. století",
2. schvaluje
v případě získání dotace v rámci IROP realizaci projektu s názvem "Moderní
vyučování ve 21. století",
3. schvaluje
podání žádosti Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková
organizace o dotaci na projekt s názvem "Moderní vyučování ve 21. století" v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu, Výzva č. 47 "Infrastruktura
základních škol SVL",
4. schvaluje
spolufinancování způsobilých výdajů projektu s názvem "Moderní vyučování ve 21.
století" 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 "Moderní vyučování ve 21. století"
financování provozních nákladů projektu Městem Nový Jičín Základní škole a
Mateřské škole Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace po dobu udržitelnosti
projektu, tj. 5 let od data ukončení realizace projektu.
345/14/2016 Zapojení ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1, p. o. do Integrovaného regionálního
operačního programu.
ZM
1. schvaluje
podání žádosti Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace o dotaci
na projekt s názvem "Cesta k jazykům a technickému vzdělávání" 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 "Cesta k jazykům a
technickému vzdělávání",
3. schvaluje
v souladu s § 34 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, aby Základní škola Nový
Jičín, Tyršova 1, 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
"Cesta k jazykům a technickému vzdělávání",
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4. schvaluje
spolufinancování způsobilých výdajů projektu s názvem "Cesta k jazykům a
technickému vzdělávání" 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 "Cesta k jazykům a technickému
vzdělávání" financování provozních nákladů projektu Městem Nový Jičín Základní
škole Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace po dobu udržitelnosti projektu,
tj. 5 let od data ukončení realizace projektu.
346/14/2016 Žádosti o individuální dotace z rozpočtu města NJ na rok 2017 z oblasti
volnočasu a školství.
ZM
1. Žádost o individuální dotaci - Základní škola Galaxie s.r.o.
a. bere na vědomí
žádost Základní školy Galaxie s.r.o., se sídlem Nový Jičín, K Nemocnici
211/1, IČ 29454956, evidovanou pod čj. 72535/2016 ze dne 17.10.2016 o
individuální dotaci ve výši 135.000,- Kč,
účel použití dotace: úhrada režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace od 1.1.2017 do 31.12.2017,
projekt s názvem: Režijní náklady a doprava stravy.
b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 135.000,- Kč,
na účel: úhrada režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace od 1.1.2017 do 31.12.2017,
projekt s názvem: Režijní náklady a doprava stravy,
žadateli Základní škole Galaxie, s.r.o., se sídlem Nový Jičín, K Nemocnici
211/1, IČ 29454956,
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu.
2. Žádost o individuální dotaci - Mateřská škola novojičínská Beruška, spol. s r.o.
a. bere na vědomí
žádost Mateřské školy novojičínská Beruška, spol. s r.o., se sídlem Nový Jičín,
Husova 1, IČ 25381393, evidovanou pod čj. 72531/2016 ze dne 17.10.2016 o
individuální dotaci ve výši 155.000,- Kč,
účel použití dotace: úhrada režijních nákladů na stravu dětí a dopravu stravy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace od 1.1.2017 do 31.12.2017,
projekt s názvem: Režijní náklady a doprava stravy.
b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 155.000,- Kč,
na účel: úhrada režijních nákladů na stravu dětí a dopravu stravy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace od 1.1.2017 do 31.12.2017,
projekt s názvem: Režijní náklady a doprava stravy,
žadateli Mateřské škole novojičínská Beruška, spol. s r.o., se sídlem Nový
Jičín, Husova 1, IČ 25381393,
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle
přílohy č. 4 předloženého materiálu.
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3. Žádost o individuální dotaci - Mateřská škola Bludovice
a. bere na vědomí
žádost Mateřské školy Bludovice, se sídlem Nový Jičín, Bludovice 73, IČ
02541181, evidovanou pod čj. 71450/2016 ze dne 12.10.2016 o individuální
dotaci ve výši 56.000,- Kč,
účel použití dotace: příspěvek na režijní náklady na stravování v Mateřské
škole Bludovice, které nepokrývají státní normativy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace od 1.1.2017 do 31.12.2017,
projekt s názvem: Příspěvek na režijní náklady na stravování v Mateřské škole
Bludovice.
b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 56.000,- Kč,
na účel: příspěvek na režijní náklady na stravování v Mateřské škole
Bludovice, které nepokrývají státní normativy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace od 1.1.2017 do 31.12.2017,
projekt s názvem: Příspěvek na režijní náklady na stravování v Mateřské škole
Bludovice,
žadateli Mateřské školy Bludovice, se sídlem Nový Jičín, Bludovice 73, IČ
02541181,
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle
přílohy č. 6 předloženého materiálu.
347/14/2016 Žádost o úpravu rozpočtu projektu u poskytnuté dotace (Spolek výtvarných
umělců Arkáda).
ZM
1. bere na vědomí
žádost Spolku výtvarných umělců Arkáda, se sídlem Střelniční 1573, 744 01 Frenštát
pod Radhoštěm, IČ 00534811, evidovanou pod čj. 73522/2016 ze dne 20.10.2016 o
úpravu položky v rámci rozpočtu poskytnuté dotace z rozpočtu města Nový Jičín na
základě smlouvy č. V2016-099/OŠKS.
2. schvaluje
žádost o úpravu položky v rámci rozpočtu poskytnuté dotace z rozpočtu města Nový Jičín
na základě veřejnoprávní smlouvy č. V2016-099/OŠKS Spolku výtvarných umělců
Arkáda, se sídlem Střelniční 1573, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00534811.
3. schvaluje
upravený rozpočet projektu "AKCE TĚLA 2/OKRUH UHERSKOHRADIŠŤSKÉ
UMPRUMKY - reciproční výstavy: prezentace tvorby umělců spjatých s Novým
Jičínem (inspirováno odkazem Antona Koliga) v Galerii výtvarného umění v Hodoníně
a výstava tvorby umělců spojených se SUPŠ v Uh. Hradišti jako součást programu
Slavností města v Novém Jičíně - pokračování otevřeného projektu" Spolku výtvarných
umělců Arkáda, se sídlem Střelniční 1573, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ
00534811, na který byla žadateli poskytnuta dotace z rozpočtu města v roce 2016 na
základě smlouvy č. V2016-099/OŠKS dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
4. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Nový Jičín č. V2016-099/OŠKS dle přílohy č. 3 předloženého návrhu.
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348/14/2016 Finanční problematika.
ZM
1. bere na vědomí
úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2016, které schválila RM na své schůzi dne
23.11.2016:
a. na základě žádostí Odboru školství, kultury a sportu
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 105/2016:
- snížení příspěvku na investice u ZŠ Komenského 68 o částku ....... -93,00 Kč
- snížení příspěvku na investice u ZŠ Tyršova 1 částku .......... -40.128,90 Kč
- snížení příspěvku na údržbu u ZŠ a MŠ Jubilejní o částku ..... -548.092,62 Kč
- snížení příspěvku na provoz u MŠ Trojlístek o částku ......... -140.000,00 Kč
- snížení příspěvku na provoz u MŠ Sady o částku ............... -100.000,00 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtové rezervy města na ORJ 741 o částku ......... +828.313,62 Kč,
b. dle žádosti Technických služeb města Nového Jičína, p. o.:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 106/2016:
- snížení příspěvku na údržbu místních komunikací a vodorovné dopravní
značení o částku ..................................................... -2.200.000,00 Kč
- snížení příspěvku na údržbu dětských hřišť o částku ......... -126.366,72 Kč
- snížení příspěvku na mobiliář o částku ........................ -13.885,44 Kč
- snížení příspěvku na jarmarky, vánoční strom a Pivobraní o .... -58.540,45 Kč
- snížení příspěvku na opravy veřejného osvětlení o částku ..... -500.000,00 Kč
- snížení příspěvku na provoz veřejného WC o částku ........... -195.000,00 Kč
- snížení příspěvku na péči a vzhled obcí a veřejnou zeleň o částku
......................................................... -500.000,00 Kč
- snížení příspěvku na provoz bezbariérového MHD o částku .. -200.000,00 Kč
- snížení příspěvku na veřejně prospěšné práce o částku ........ -150.000,00 Kč
- snížení příspěvku na investice o částku ...................... -24.000,00 Kč
- zvýšení příspěvku na sběr a svoz komunálních odpadů o .... +800.000,00 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtové rezervy města na ORJ 741 o částku ..... +3.167.792,61 Kč,
c. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 109/2016:
přijetí investičního transferu z Ministerstva vnitra v rámci programu Podpora
prevence kriminality na projekt: "Nový Jičín - Rozšíření MKDS" (na pořízení
2 ks kamerového mobilního setu včetně příslušenství a instalace) ve výši
........................................................... +110.000,00 Kč
a zároveň
s tím související úprava rozpočtových výdajů na ORJ 018 (Městská policie NJ)
ve výši ........................................................... +110.000,00 Kč,
d. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 48/2016 - storno:
vratka přijaté neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím
Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Bezpečný prostor“ v rámci
dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník ve výši .............. -15.090,00 Kč
a zároveň
snížení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 018, ORJ 019, popř. ORJ
741 s přijetím této dotace související ve výši ......................... -15.090,00 Kč
z důvodu, že přes veškerá opatření směřující k realizaci projektu se nepodařilo
zajistit vhodné dobrovolníky pro výkon činnosti, který byl předmětem a cílem
tohoto projektu,
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e. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 110/2016:
přijetí účelového finančního příspěvku z Ministerstva kultury ČR na obnovu
nemovité kulturní památky - Vila Ferdinanda Czeinera č.p. 1151 na obnovu
fasády a pláště budovy Husova 2 ve výši ................................ +133.000,00 Kč
a zároveň
úprava rozpočtových výdajů na ORJ 416 s přijetím této dotace související ve
výši ........................................................... +133.000,00 Kč,
tzn. zvýšení účelového příspěvku na údržbu MěKS při současném snížení
vlastních prostředků příspěvkové organizace na tuto údržbu,
f. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 111/2016:
přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 41X-Odbor školství, kultury a sportu
z ORJ 416, odd. par. 3322, pol. 5166 ve výši ....................... -67.096,19 Kč
na dofinancování a vlastní podíl k dotaci na projekt MAP pro rok 2016 ve výši
............................................................ +67.096,19 Kč,
2. schvaluje
tyto úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2016:
a. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 112/2016:
přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra prostřednictvím
Moravskoslezského kraje ve výši .................................. +4.500,00 Kč
účelově určené na úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 019 ve výši .. +4.500,00 Kč
na daný účel,
b. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 113/2016:
přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ve výši ...... +835.000,00 Kč
účelově určené v rámci podpory v Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu nemovité
kulturní památky - hotelu Praha č.p. 128 (pokračování obnovy fasády
kavárenské a hotelové části, pokračování obnovy interiéru - salónky, vstupní
hala, oprava podlah a dlažeb, ... )
a zároveň
zvýšení,resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 037 ve výši +835.000,00 Kč
na daný účel,
c. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 114/2016:
přijetí finančních plnění za pojistné události od pojišťoven v souhrnné výši
............................................................. +95.321,00 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 037 o částku ................... +7.437,00 Kč
a na ORJ 741 (rozpočtová rezerva města) o částku ................ +87.884,00 Kč,
d. na základě žádosti odboru školství, kultury a sportu:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 115/2016:
a. snížení příspěvku na údržbu majetku města u ZŠ Nový Jičín, Tyršova
1, p.o. o částku ...................................................... -282.007,40 Kč
z akce "Oprava šaten, šatní skříně" z důvodu nepřihlášení žádného
uchazeče do výběrového řízení formou elektronické aukce
s přesunem
na zvýšení příspěvku na provoz u ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p.o.
ve výši ........................................................ +200.000,00 Kč z důvodu
opravy technických dat ze strany Centropol (hodnota jističe) a
doúčtování spotřeby el. energie za období 2/2013-12/2014
a do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ........+82.007,40 Kč,
14. zasedání ZM dne 8. 12. 2016

7

b. přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 414, z § 3111-Mateřské školy
ve výši ....................................................... -13.035,00 Kč
na § 3113-Základní školy ve výši ........................... +13.035,00 Kč
z důvodu nutnosti přeúčtování skutečných nákladů projektu MAP
rozvoje vzdělávání Novojičínska dle podmínek dotace,
e. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 98/1/2016 - úprava:
další zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 019,§ 6112 o částku +54.000,00 Kč
v důsledku odchodu dvou členů zastupitelstva města z funkcí místostarostů a s
tím spojený zákonný nárok na tříměsíční odměnu
snížením nepoužitých výdajů na ORJ 019, § 6171 ve výši ...... -54.000,00 Kč
(v původním schváleném RO č. 98/2016 v ZM 10.11.2016 byl propočet odměn
chybně proveden pouze ve výši 2 měsíců).
349/14/2016 Rozpočet Města Nový Jičín na rok 2017.
ZM
1. projednalo
předložený návrh rozpočtu města Nový Jičín na rok 2017, který je od 21.11.2016
zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín,
2. schvaluje
a. předložený návrh rozpočtu města Nový Jičín na rok 2017 jako rozpočet města
Nový Jičín na rok 2017 v rozsahu:
- úhrn příjmů rozpočtu ve výši ............................. 533.482,907 tis. Kč
- úhrn výdajů rozpočtu ve výši ............................. 612.065.219 tis. Kč
- financování celkem ........................................ 78.582,312 tis. Kč
z toho:
- použití volných zdrojů z minulých let včetně možného využití
kontokorentního úvěru k běžnému účtu města ve výši ..........................
79.996,612 tis. Kč
- splátky půjčky na akci Kanalizace Beskydská I. ........... - 1.141,800 tis. Kč
- splátky půjčky Autopalu, a.s. na nástavbu bytů na ul. Bulharská .... - 202,500
tis. Kč
- splátky úvěru na služební vozidlo Dacia Duster ............. - 70,000 tis. Kč
v členění dle tabulkové části rozpočtu města Nový Jičín na rok 2017 tohoto
usnesení,
b. objem prostředků na platy pro zaměstnance Městského úřadu včetně
zaměstnanců Městské policie, organizační složky města Návštěvnické centrum
Nový Jičín-město klobouků a organizační složky města ProSenior Nový Jičín v
celkové výši 82.479 tis. Kč, jež jsou ve výdajích součástí ORJ 019, ORJ 018,
ORJ 011 a ORJ 029 tohoto znění rozpočtu, doplněný o prostředky na platy v
rámci projektů realizovaných v průběhu roku 2017,
c. příděl do sociálního fondu začleněný v ORJ 019 ve výši 4.219,95 tis. Kč
doplněný o nevyčerpaný zůstatek osobních účtů zaměstnanců k 31.12.2016 a
souhlasí, aby jeho čerpání pro zaměstnance i uvolněné členy zastupitelstva
města bylo upraveno kolektivní smlouvou,
d. závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Nový Jičín na rok 2017
stanovené v tabulkové části rozpočtu města Nový Jičín na rok 2017,
3. pověřuje
a. Radu města Nový Jičín v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění:
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a. prováděním rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč v rámci
příjmové třídy či výdajové ORJ schváleného rozpočtu města Nový Jičín
na rok 2017,
b. prováděním úprav rozpočtu města v nelimitující výši týkajících se
nezbytného vrácení dotačních prostředků poskytovateli (z jakéhokoliv
oprávněného důvodu),
c. aktuálním rozhodováním spolu s následným schválením úprav rozpočtu
města v neomezené výši s cílem získání jakýchkoliv dotací do rozpočtu
v zájmu města Nový Jičín,
d. přijetím veškerých dotací, transferů, darů, příspěvků, popř. jiných
příjmů do rozpočtu města Nový Jičín v průběhu roku 2017,
b. zaměstnance Městského úřadu Nový Jičín v souladu s § 109, odst. 3, písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, plněním úkolů spojených s
realizací schváleného (následně i upraveného) rozpočtu na r. 2017,
c. vedoucí odboru finančního k permanentnímu sledování cash-flow; v případě
rizika přechodného deficitu prostředků na účtech města z důvodu zajištění
časového nesouladu při výběru rozpočtových příjmů a potřebou finančních
prostředků (rozpočtových výdajů) kdykoliv v průběhu rozpočtového roku 2017
podá vedoucí odboru finančního ihned návrh na řešení vzniklé situace do
vedení města, které rozhodne o dalším postupu.
350/14/2016 Návrh Hodnotící skupiny na poskytnutí dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín v roce 2017 (dle Směrnice ZM č. 5/2015).
ZM
1. bere na vědomí
zápis z jednání Hodnotící skupiny ze dne 14.11.2016 ve věci posouzení žádostí o
programové dotace z rozpočtu Města Nový Jičín dle Přílohy č. 1,
2. neschvaluje
poskytnutí programových dotací žadatelům dle Přílohy č. 2 z důvodů tam uvedených,
s výjimkou žadatele Hokejový klub Nový Jičín z.s., IČO: 27042111, sídlo: Nový Jičín,
U Stadionu 2180/1, o dotaci z Programu města Nový Jičín na podporu sportu,
Podprogramu B: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, pro kterého schvaluje v
souladu s čl. XIV. odst. 2 směrnice ZM č. 5/2015 Poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín, výjimku z čl. III. odst. 2 této
směrnice,
3. schvaluje
na základě vyhlášeného Programu Města Nový Jičín na podporu estetizace objektů dotace ex-post a na základě doporučení Hodnotící skupiny poskytnutí programové
dotace fyzickým osobám na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 A a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
4. schvaluje
na základě vyhlášeného Programu Města Nový Jičín na podporu sociální oblasti a na
základě doporučení Hodnotící skupiny poskytnutí programové dotace:
a. právnickým osobám dle Podprogramu A: Podpora sociálních služeb dle zákona
o sociálních službách na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 B a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
b. fyzickým a právnickým osobám dle Podprogramu B: Podpora jednorázových
akcí v oblasti sociální na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 B a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
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5.

6.

7.

8.

9.

c. právnickým osobám dle Podprogramu C: Podpora celoroční činnosti v oblasti
sociální na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 B a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace,
d. právnickým osobám dle Podprogramu D: Podpora občanů města Nový Jičín v
pobytových sociálních zařízeních na projekt a ve výši dle přílohy č. 3 B a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
schvaluje
na základě vyhlášeného Programu Města Nový Jičín na podporu domácí hospicové
péče v roce 2017 a na základě doporučení Hodnotící skupiny poskytnutí programové
dotace právnickým osobám na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 C a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
schvaluje
na základě vyhlášeného Programu Města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních
památek a na základě doporučení Hodnotící skupiny poskytnutí programové dotace
právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č. 3 D a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace,
schvaluje
na základě vyhlášeného Programu Města Nový Jičín na podporu volnočasových
aktivit a na základě doporučení Hodnotící skupiny poskytnutí programové dotace:
a. fyzickým a právnickým osobám dle Podprogramu A: Podpora jednorázových
akcí v oblasti využití volného času a na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 E a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
b. právnickým osobám dle Podprogramu B: Podpora celoroční činnosti v oblasti
využití volného času a na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 E a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
schvaluje
na základě vyhlášeného Programu Města Nový Jičín na podporu kultury a na základě
doporučení Hodnotící skupiny poskytnutí programové dotace:
a. fyzickým a právnickým osobám dle Podprogramu A: Podpora jednorázových
kulturních akcí na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 F a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace,
b. právnickým osobám dle Podprogramu B: Podpora celoroční činnosti v kulturní
oblasti na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 F a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace,
schvaluje
na základě vyhlášeného Programu Města Nový Jičín na podporu sportu a na základě
doporučení Hodnotící skupiny poskytnutí programové dotace:
a. fyzickým a právnickým osobám dle Podprogramu A: Podpora jednorázových
sportovních akcí na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 G a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
b. právnickým osobám dle Podprogramu B: Podpora sportovní činnosti dětí a
mládeže na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 G a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace,
c. právnickým osobám dle Podprogramu C: Podpora sportovní činnosti sportovců
nad 20 let na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 G a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace,
d. právnickým osobám dle Podprogramu D: Podpora provozu, údržby a oprav
sportovišť a sportovních zařízení na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 G a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
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10. schvaluje
a. poskytnutí dotace na základě vyhlášeného Programu Města Nový Jičín na podporu
sportu, Podprogramu B: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, žadateli Hokejový
klub Nový Jičín, z.s., IČO: 27042111, sídlo: Nový Jičín, U Stadionu 2180/1,na projekt
"Financování hokejové činnosti mládeže v roce 2017"do maximální výše1.434.100,Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
b. odchylku od vzorové smlouvy v čl. IV. odst.2 tak, že dotace dle bodu 10 a) budou
Hokejovému klubu Nový Jičín, z.s. poskytnuty ve splátkách s tím, že první splátka
ve výši 1/12 dotace bude poskytnuta do 20dnů po podpisu smlouvy a každá další
splátka do 5 pracovních dnů po prokázání uznatelných výdajů projektu ve výši
těchto uznatelných výdajů, maximálně však do zbylé výše schválené dotace,
11. schvaluje
změnu vzorů veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace jakožto součástí schválených
Programů Města Nový Jičín pro poskytování dotací na rok 2016/2017 dle
předloženého návrhu – viz Příloha č. 4 materiálu.
351/14/2016 Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 o místním poplatku za komunální odpad.
ZM
1. vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 6/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2017.
352/14/2016 Majetkoprávní problematika.
ZM
1. Přijetí záměru prodeje pozemku v k. ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 2884
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje pozemku parc. č 130 (ostatní plocha,
ostatní komunikace o evidované výměře 197 m2), k. ú. Žilina u Nového Jičína,
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 2884,
2. Přijetí záměru prodeje pozemku v k. ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 2885
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje pozemku parc. č. 1474 (zahrada o
evidované výměře 5316 m2), k. ú. Žilina u Nového Jičína,
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 2885,
3. Přijetí záměru prodeje části pozemku v k. ú. Loučka u Nového Jičína, MPZ 2892
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje části (cca 200 m2) pozemku parc. č. 558
(ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 404 m2), k. ú. Loučka u
Nového Jičína,
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 2892,
4. schvaluje
prodej pozemku parc.č.1491/2 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 151
m2), k. ú. Žilina u Nového Jičína, pro pana P. H., Nový Jičín – Žilina, PSČ 741 01 a
paní M. H., Nový Jičín – Žilina, PSČ 741 01, cena celkem 62.900,-Kč/předmět
prodeje, tj. cena obvyklá dle ZP č. 187-19/2016 ze dne 08.11.2016, která činí 60.400,Kč + úhrada nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2.500,-Kč,
majetkoprávní záměr č. 2881,
5. schvaluje
prodej pozemků parc. č. st. 117/3 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6m2), na
pozemku stojí stavba: vodní dílo, hráz př., parc.č.st. 117/14 (zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 6m2), na pozemku stojí stavba: vodní dílo, hráz př., parc.č.st.117/15
(zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51m2), na pozemku stojí stavba: vodní dílo,
hráz př., parc.č.st. 118/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49m2), na pozemku
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stojí stavba: vodní dílo, hráz př., parc.č.84/3 (vodní plocha, vodní nádrž umělá o
výměře 120m2), parc.č.84/4 (vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 259m2),
parc.č.620/9 (vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 493m2), parc.č.621 (vodní
plocha, vodní nádrž umělá o výměře 622m2), parc.č.622/4 (vodní plocha, vodní nádrž
umělá o výměře 960m2), parc.č.670/2 (vodní plocha, koryto vodního toku umělé o
výměře 45m2), parc.č.670/5 (vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře
13m2), vše k. ú. Kojetín u Starého Jičína, pro Lesy České republiky, s. p., Správa toků
– oblast povodí Odry, Nádražní 2811, Frýdek Místek, PSČ 738 01, IČO: 42196451, za
kupní cenu stanovenou na základě znaleckého posudku (cena obvyklá) ve výši
107.584,-Kč, majetkoprávní záměr č. 2702,
6. Prodej pozemku parc. č. 573/2, k. ú. Nový Jíčín – 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. ruší jeho usnesení č. 259/10/2016, bod 8, ze dne 9. 6. 2016,
c. ukládá OMRI učinit kroky k vrácení kauce uhrazené fa SEIMEX FUTURE,
s.r.o. v nabídkovém řízení,
d. schvaluje ukončit tento majetkoprávní záměr č. 2876,
7. Dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků v k.ú. Nový Jičín –
Dolní Předměstí, MPZ 1585
a. bere na vědomí informaci týkající se jednání OMRI s CTP Property IV s.r.o. o
průběhu prodeje pozemků v průmyslové zóně,
b. schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy
č. P2012-577/OMRI uzavřené dne 21.11.2012 se společností CTP Property IV,
a.s. (právním nástupcem je společnost CTP Property IV s.r.o.) dle
předloženého návrhu, majetkoprávní záměr č. 1585,
8. Nabídkové řízení na prodej pozemků pro výstavbu objektu "Bytové domy - Dolní
Brána", MPZ 2915
a. schvaluje přijetí záměru prodeje části pozemku parc. č. 28/1 (ostatní plocha,
zeleň) v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí (dle GP č. 1516-55/2016 nově
vzniklý pozemek parc. č. 28/15 o výměře 2358 m²), formou nabídkového
řízení za následujících podmínek:
a) minimální nabídková kupní cena bude činit 2.475.900,- Kč
(dvamilionyčtyřistasedmdesátpěttisícdevětset korun českých) plus DPH
b) v kupní smlouvě bude sjednán zákaz zcizení pozemku jako právo věcné
zapsané do katastru nemovitostí; návrh na jeho výmaz z katastru nemovitostí
bude Městem podán nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu na
stavbu dle bodu c), nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak;
c) uchazeč se zaváže realizovat na prodávaném pozemku výstavbu bytových
domů a nezbytné infrastruktury (inženýrské sítě, obslužné komunikace,
parkoviště, zeleň, veřejné osvětlení), a to dle Zastavovací studie lokality Dolní
Brána v Novém Jičíně ze dne 11.12.2015 zpracované Ing. Arch. Oldřichem
Poulem, ARCHITRÁV s.r.o.; jakákoli změna výstavby oproti Zastavovací
studii bude možná pouze se souhlasem Města;
d) kupní smlouva bude obsahovat rozvazovací podmínku pro případ nezahájení
výstavby bytových domů a nezbytné infrastruktury na prodávaném pozemku v
souladu se stavebním povolením nejpozději do 30měsíců od převodu
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vlastnického práva k pozemku; naplněním této rozvazovací podmínky přechází
vlastnické právo k pozemku zpět na Město jako podávajícího; současně bude
pro případ porušení povinnosti zahájit výstavbu ve stanovené lhůtě sjednána
smluvní pokuta ve výši 1.000.000,- Kč;
e) součástí kupní smlouvy bude závazek kupujícího dokončit výstavbu
bytových domů a nezbytné infrastruktury nejpozději do 60 měsíců od převodu
vlastnického práva k pozemku; při porušení této povinnosti bude kupující
povinen zaplatit Městu smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý
započatý rok prodlení; za dokončenou stavbu je považována stavba, na kterou
byl vydán příslušným správním orgánem souhlas s jejím užíváním;
f) celá kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy
bezhotovostně na účet Města;
g) Město si vyhradí právo nabídkové řízení zrušit bez vybrání vítězné nabídky,
b. pověřuje RM stanovením dalších podmínek nabídkového řízení na prodej
pozemku, majetkoprávní záměr č. 2915,
9. schvaluje
zřízení služebnosti inženýrské sítě s právem uložení vodovodního řadu do pozemku
parc. č. 958/2 (ostatní plocha, silnice) v k. ú. Loučka u Nového Jičína v rámci stavby s
názvem: „prodloužení vodovodu Nový Jičín – Loučka, ulice Císařská“ s právem
zřízení a umístění stavby, jejího provozování, údržby a oprav a s právem zajištění
přístupu a příjezdu dopravními prostředky a stavebními mechanismy na služebný
pozemek v souvislosti s kontrolami, údržbou, změnami nebo odstraňováním
inženýrské sítě mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 2771/117, Ostrava, IČO:
70890692 s právem hospodaření Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO: 00095711 jako vlastníkem služebného
pozemku (povinným) a městem Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, IČO:
00298212 jako oprávněným, na dobu neurčitou, za cenu stanovenou jako jednorázová
úplata ve výši Kč 1.000,-Kč této výši bude připočtena DPH v zákonné výši, a za
podmínky, že oprávněný zůstane minimálně po dobu 5 let vlastníkem předmětné IS a
provede sanaci narušeného povrchu komunikace vzniklou umístěním inženýrské sítě.
V případě nesplnění podmínek je jednorázová náhrada za omezení užívání silnice
umístěním IS stanovena v plné výši dle sazebníku náhrad platné interní směrnice
SSMSK (v době podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene), majetkoprávní záměr
č. ZS 404.
353/14/2016 Regenerace panelového sídliště Bezručova - Riegrova Nový Jičín - IV. etapa
(rok 2017).
ZM
1. schvaluje
Aktualizaci projektu regenerace sídliště - Nový Jičín, sídliště Bezručova - Riegrova,
IV. etapa, pro rok 2017.
2. schvaluje
zpracování a podání žádosti o dotaci do programu v oblasti podpory politiky bydlení,
financovaném Ministerstvem pro místní rozvoj, na akci "RS - Nový Jičín, sídliště
Bezručova - Riegrova, IV. etapa", pro rok 2017.
3. schvaluje
zajištění finančních prostředků na spolufinancování projektu "RS - Nový Jičín, sídliště
Bezručova - Riegrova, IV. etapa", pro rok 2017. Na spolufinancování realizace akce
před čerpáním dotačních prostředků budou vyčleněny dostačující vlastní zdroje města
dle rozpočtu projektu.
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354/14/2016 Aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.
ZM
1. bere na vědomí
aktualizaci plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací dle důvodové zprávy,
2. schvaluje
aktualizaci plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací dle předloženého návrhu.
355/14/2016 Směrnice "Způsob projednání majetkoprávních záměrů a rozhodování o
právním jednání v orgánech města".
ZM
1. schvaluje
směrnici „Způsob projednávání majetkoprávních záměrů a rozhodování o právním
jednání v orgánech města“ dle předloženého návrhu.

Mgr. Ondřej Syrovátka
2. místostarosta města
ověřovatel zápisu

MUDr. Petr Výskala
ověřovatel zápisu

PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta města
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