Příloha č. 3
zápisu z jednání
15. zasedání ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 9. 3. 2017.
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
356/15/2017 Určení ověřovatelů zápisu ZM.
ZM
1. určuje
ověřovatelé zápisu: Mgr. Radovan Jansa a Dalibor Janošek.
357/15/2017 Schválení programu.
ZM
1. schvaluje
navržený program jednání 15. zasedání ZM dne 9. 3. 2017 s podáním informace o
výsledku forenzního auditu HK se zařazením za bod 5.
358/15/2017 Zpráva o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 1.12.2016 do 28.2.2017.
ZM
1. bere na vědomí
Zprávu o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 1. 12. 2016 do 9. 3. 2017.
359/15/2017 Zpráva o kontrole plnění usnesení ZM.
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného
dne 8. 12. 2016 a z 13. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 10.11.2016.
360/15/2017 Výsledek kontroly provedené kontrolním výborem ZM.
ZM
1. bere na vědomí
výsledek kontroly zaměřené na vymáhání pohledávek za bytové a nebytové prostory
za období let 2012 - 2015.
361/15/2017 Informace o výsledku forenzního auditu HK.
ZM
1. bere na vědomí
informace o výsledku forenzního auditu HK.
362/15/2017 Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě Nový Jičín za rok 2016.
ZM
1. bere na vědomí
Zprávu o bezpečnostní situaci ve městě Nový Jičín za rok 2016.

363/15/2017 Problematika Městské policie Nový Jičín.
ZM
1. vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o zřízení městské policie.
2. zrušilo
zřizovací listinu organizační složky města Nový Jičín Městské policie Nový Jičín ze
dne 24. 5. 2001.
364/15/2017 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Nový Jičín na rok 2017 ADRA,
o.p.s.
ZM
1. bere na vědomí
žádost organizace ADRA, o.p.s., se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5, IČ
1388122, ze dne 17.10.2016, pod č.j.72200/2016, o poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu města ve výši 130 000,- Kč na projekt "Dobrovolníci ADRA v Novém Jičíně
v roce 2017" za účelem: realizace dobrovolnické služby v sociálních zařízeních a
terénním programu, a to v době, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2017 do
21.12.2017,
2. schvaluje
rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města organizaci ADRA,
o.p.s., se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5, IČ 61388122, ve výši 86.000,00 Kč,
na projekt s názvem: " Dobrovolníci ADRA v Novém Jičíně v roce 2017", na účel:
realizace dobrovolnické služby v sociálních zařízeních a terénním programu, v době, v
níž má být dosaženo účelu dotace od 1.1.2017 do 21.12.2017,
3. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města,
dle předloženého návrhu v příloze č. 3, organizaci ADRA, o.p.s., se sídlem Markova
600/6, 158 00 Praha 5, IČ 61388122, na projekt s názvem: " Dobrovolníci ADRA v
Novém Jičíně v roce 2017", na účel: realizace dobrovolnické služby v sociálních
zařízeních a terénním programu, v době, v níž má být dosaženo účelu dotace od
1.1.2017 do 21.12.2017,
4. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 28/2017:
přesun rozpočtových prostředků z rezervy na ORJ 528 ve výši ...... -86.000,00 Kč
na ORJ 541 ve výši ............................................... +86.000,00 Kč
účelově určených na poskytnutí individuální dotace organizaci ADRA, o.p.s., se
sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5, IČ 1388122 na projekt "Dobrovolníci ADRA
v Novém Jičíně v roce 2017" za účelem: realizace dobrovolnické služby v sociálních
zařízeních a terénním programu v době od 1.1.2017 do 21.12.2017.
365/15/2017 Vyjádření potřebnosti organizace Andělé stromu života službě Odborného
sociálního poradenství.
ZM
1. bere na vědomí
žádost organizace Andělé stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, se
sídlem Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín, IČ:06332661, ze dne 26.10.2016.
evidovanou pod č.j. OSV/75089/2016 o znovu projednání vyjádření podporypotřebnosti registrované sociální službě Odborné sociální poradenství, za účelem
zařazení do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji,
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2. nedoporučuje
vyjádřit potřebnost poskytované registrované sociální službě Odborného sociálního
poradenství organizace Andělé stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj,
se sídlem Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín, IČ:06332661.
366/15/2017 OZV č. 2/2017 o stanovení školských obvodů základních škol zřízených
Městem Nový Jičín.
ZM
1. ruší
usnesení č. 343/Z14/2016 z 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín, konané dne
8.12.2016, o vydání Obecně závazné vyhlášky č. 8/2016 o stanovení školských
obvodů základních škol zřizovaných Městem Nový Jičín,
2. vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o stanovení školských obvodů základních škol
367/15/2017 OZV č. 3/2017 o stanovení školských obvodů mateřských škol zřízených
Městem Nový Jičín.
ZM
1. vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o stanovení školských obvodů mateřských škol
zřízených Městem Nový Jičín.
368/15/2017 Program regenerace MPR 2017.
ZM
1. schvaluje
aktualizaci schváleného Programu regenerace městské památkové rezervace Nový
Jičín - rozšíření o akci programu - Měšťanský dům zv. Stará pošta.
2. schvaluje
minimální finanční podíl města Nový Jičín v Programu regenerace MPR a MPZ na rok
2017 na obnovu nemovitých kulturních památek v městské památkové rezervaci Nový
Jičín ve výši 1.500.000,- Kč.
369/15/2017 Žádosti o dotace z oblasti péče o památky.
ZM
1. Žádost Římskokatolické farnosti Nový Jičín na restaurování oltáře P. Marie
Karmelské v boční Justýnské kapli ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie:
a. bere na vědomí
žádost Římskokatolické farnosti Nový Jičín, se sídlem Žerotínova 68/24,741 01
Nový Jičín, IČ 44937431, evidovanou pod č.j. 8127/2017, o individuální dotaci ve
výši 213.900,- Kč,
účel použití dotace: Restaurování oltáře P. Marie Karmelské v boční Justýnské kapli
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v termínu od 1.6.2017 do 30.11.2017,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.6.2017 až 30.11.2017,
projekt s názvem: Oltář P. Marie Karmelské v Justýnské kapli,
b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 171.120,- Kč, na restaurování
oltáře P. Marie Karmelské v boční Justýnské kapli ve farním kostele Nanebevzetí
Panny Marie, doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.6.2017 až 30.11.2017,
projekt s názvem Oltář P. Marie Karmelské v Justýnské kapli, žadateli Římskokatolické
farnosti Nový Jičín, se sídlem Žerotínova 68/24, 741 01 Nový Jičín, IČ 44937431,
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy
č. 1.2) předloženého materiálu,
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c. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 26/2017:
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Nový Jičín dle bodu č. 1b) tohoto
usnesení ve výši ...................... +171.120,00 Kč účelově určené na restaurování
oltáře P. Marie Karmelské v boční Justýnské kapli ve farním kostele nanebevzetí
Panny Marie, dle bodu 1b)
snížením schváleného rozpočtu Programu Města Nový Jičín na zachování a obnovu
kulturních památek o částku .................................... -171.120,00 Kč,
2. Žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické:
a. bere na vědomí
žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické, se sídlem Hodslavice 96,
74271 Hodslavice, IČ 478629904, evidovanou pod č.j. 9107/2017, o individuální
dotaci ve výši 55.595,- Kč,
účel použití dotace: Oprava kapličky ve Straníku v termínu od 1.4.2017 do 31.10.2017,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.4.2017 až 31.10.2017,
projekt s názvem: Oprava evangelické kapličky ve Straníku,
b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 15.000,- Kč,
na opravu kapličky ve Straníku,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.4.2017 až 31.10.2017,
projekt s názvem Oprava evangelické kapličky ve Straníku,
žadateli Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické, se sídlem Hodslavice 96,
74271 Hodslavice, IČ 47862904,
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č.
1.2) předloženého materiálu,
c. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 27/2017:
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Nový Jičín dle bodu č. 1b) tohoto
usnesení ve výši ......................................... +15.000,00 Kč
účelově určené na opravu kapičky ve Straníku dle bodu 1b)
snížením schváleného rozpočtu Programu Města Nový Jičín na zachování a obnovu
kulturních památek o částku .................................... -15.000,00 Kč,
370/15/2017 Žádosti o dotace z oblasti sportu.
ZM
1. Žádost Sportovní stáje Nový Jičín - Hermelín klubu, z.s. o programovou dotaci
(podpora sportovní činnosti dětí a mládeže)
a. bere na vědomí
žádost spolku Sportovní stáj Nový Jičín - Hermelín klub, z.s., IČ 60798408, se
sídlem Hřbitovní 933/101, 74101 Nový Jičín, evidovanou pod čj. 1705/2017, o
programovou dotaci ve výši 121.000,- Kč,
účel použití dotace: podpora sportovní činnosti dětí a mládeže,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2017 do 31.12.2017,
projekt s názvem: Podpora závodní činnosti Pony družstva.
b. rozhodlo
neposkytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín
na účel: podpora sportovní činnosti dětí a mládeže,
projekt s názvem: Podpora závodní činnosti Pony družstva,
žadateli Sportovní stáj Nový Jičín - Hermelín klub, z.s., IČ 60798408, se
sídlem Hřbitovní 933/101, 74101 Nový Jičín.
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2. Žádost Sportovní stáje Nový Jičín - Hermelín klubu, z.s. o programovou dotaci
(podpora sportovní činnosti sportovců nad 20 let)
a. bere na vědomí
žádost spolku Sportovní stáj Nový Jičín - Hermelín klub, z.s., IČ 60798408, se
sídlem Hřbitovní 933/101, 74101 Nový Jičín, evidovanou pod čj. 1704/2017, o
programovou dotaci ve výši 129.000,- Kč,
účel použití dotace: podpora sportovní činnosti sportovců nad 20 let,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2017 do 31.12.2017,
projekt s názvem: Podpora závodní činnosti - jezdectví.
b. rozhodlo
neposkytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín
na účel: podpora jednorázových sportovních akcí,
projekt s názvem: Podpora závodní činnosti - jezdectví,
žadateli Sportovní stáj Nový Jičín - Hermelín klub, z.s., IČ 60798408, se
sídlem Hřbitovní 933/101, 74101 Nový Jičín.
3. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s., oddílu stolního tenisu o individuální
dotaci:
a. bere na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s., IČ 44937504, se sídlem Msgr.
Šrámka 1105/19, 74101 Nový Jičín, evidovanou pod čj. 1981/2017, o
individuální dotaci ve výši 500.000,- Kč,
účel použití dotace: Podpora A družstva oddílu stolního tenisu TJ Nový Jičín v
play off a postupu do 1. ligy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2017 do 31.12.2017,
projekt s názvem: 1. liga stolního tenisu v okresním městě Nový Jičín.
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 500.000,00 Kč,
na účel: Podpora A družstva oddílu stolního tenisu TJ Nový Jičín v play off a
postupu do 1. ligy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2017 do 31.12.2017,
projekt s názvem: 1. liga stolního tenisu v okresním městě Nový Jičín,
žadateli Tělovýchovné jednotě Nový Jičín, z.s., oddílu stolního tenisu, IČ:
44937504, se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 74101 Nový Jičín,
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle
přílohy č. 4 předloženého materiálu
a to za podmínky prokázání účasti žadatele v I. lize stolního tenisu.
d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8/2017:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace TJ Nový Jičín, z.s., IČ 44937504,
se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 74101 Nový Jičín ve výši... +500.000,00 Kč
na projekt "Podpora A družstva oddílu stolního tenisu TJ Nový Jičín v play off
a postupu do 1. ligy"
zapojením nerozdělených prostředků v rezervě Programu Města Nový Jičín na
podporu sportu pro rok 2017, konkrétně v Podprogramu C. Podpora sportovní
činnosti sportovců nad 20 let ve výši .......................... -500.000,00 Kč,
15. zasedání ZM dne 9. 3. 2017
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4. Žádost Orel jednoty Nový Jičín o individuální dotaci
a. bere na vědomí
žádost Orel jednoty Nový Jičín, IČ 60799056, se sídlem Císařská 115, 74101 Nový
Jičín, evidovanou pod čj. 7421/2017, o individuální dotaci ve výši 250.000,- Kč,
účel použití dotace: provoz, údržba, oprava střechy nad tělocvičnou (výměna
krytiny),
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2017 do 31.12.2017,
projekt s názvem: Vytvoření podmínek pro činnost, provoz a údržba Orlovny.
b. rozhodlo
neposkytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín
na účel: provoz, údržba, oprava střechy nad tělocvičnou (výměna krytiny),
projekt s názvem: Vytvoření podmínek pro činnost, provoz a údržba Orlovny,
žadateli Orel jednota Nový Jičín, IČ 60799056, se sídlem Císařská 115, 74101
Nový Jičín.
5. Žádost Hokejového klub Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci (muži)
a. bere na vědomí
žádost Hokejového klubu Nový Jičín, z.s., IČ 27042111, se sídlem U Stadionu
2180/1, 74101 Nový Jičín, evidovanou pod čj. 7896/2017, o individuální
dotaci ve výši 2.000.000,- Kč,
účel použití dotace: financování hokejové činnosti mužů v roce 2017,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2017 do 31.12.2017,
projekt s názvem: Zajištění činnosti hokejového klubu - družstva mužů - v roce
2017.
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 509.900,- Kč,
na účel: Financování hokejové činnosti mužů v roce 2017,
projekt s názvem: Zajištění činnosti hokejového klubu - družstva mužů - v roce
2017, žadateli Hokejovému klubu Nový Jičín, z.s., IČ 27042111, se sídlem U
Stadionu 2180/1, 74101 Nový Jičín.
d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 33/2017:
poskytnutí individuální dotace (muži) Hokejovému klubu Nový Jičín, z.s., IČ
27042111, se sídlem U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín ve výši
......................................... +509.900,00 Kč na projekt " Zajištění činnosti
hokejového klubu - družstva mužů - v roce 2017"
zapojením zbývajících nerozdělených prostředků v rezervě Programu Města
Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2017, konkrétně v Podprogramu C.
Podpora sportovní činnosti sportovců nad 20 let ve výši ......... -509.900,00 Kč.
371/15/2017 Žádost o prominutí vrácení fin. prostředků - Mateřská škola novojičínská
Beruška, spol. s r.o.
ZM
1. bere na vědomí
žádost o prominutí vrácení neoprávněně použitých finančních prostředků ve výši
10.830,- Kč dle čl. VIII, odst. 2, písm. c) Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Nový Jičín č. V2016-016/OŠKS ze dne 28. 1. 2016 Mateřskou školou
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novojičínská Beruška, spol. s r.o., IČ 25381393, se sídlem Husova 1439/1, 74101
Nový Jičín.
2. rozhodlo
prominout vrácení neoprávněně použitých finančních prostředků ve výši 10.830,- Kč
dle čl. VIII, odst. 2, písm. c) Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nový
Jičín č. V2016-016/OŠKS ze dne 28. 1. 2016 Mateřskou školou novojičínská Beruška,
spol. s r.o., IČ 25381393, se sídlem Husova 1439/1, 741 01 Nový Jičín.
372/15/2017 Finanční problematika.
ZM
1. bere na vědomí
tyto úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2017, které schválila Rada města na
svých schůzích ve dnech 18.1.2017 a 22.2.2017:
a. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 10/2017:
na základě žádosti Odboru školství, kultury a sportu:
snížení rezervy u Odboru školství, kultury a sportu (ORJ 414, odd. par. 3113, pol.
5169, org. 0400) ve výši ........................ -82.057,73 Kč na vlastní podíl k dotaci na
projekt MAP rozvoje Novojičínska na rok 2017 (ORJ 414, odd.par. 3113, pol.
5169, org. 0320, ÚZ 00084, NáZ 1031) ve výši .................. +82.057,73 Kč,
b. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 11/2017:
zvýšení neinvestičních rozpočtových příjmů o částku..... +444.018,40 Kč jako vratka
nevyčerpaného příspěvku z r. 2016 na provozování bazénů se sportovní halou
Basketbalovým klubem, o.s., Novosady 10, 741 01 Nový Jičín po konečném vyúčtování
roku 2016 s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ....... +444.018,40 Kč,
c. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 12/2017:
snížení rozpočtové rezervy města na ORJ 741 o částku ............. -93.682,00 Kč
z důvodu vratky části dotace Hokejovému klubu, z.s., Nový Jičín z r. 2016 ve výši
............................................................ +93.682,00 Kč,
d. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 13/2017:
přijetí 1. neinvestiční zálohové platby ze státního rozpočtu pro MŠ Trojlístek na projekt
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši …… +359.702,40 Kč
a zároveň
zvýšení účelového provozního příspěvku zmíněné příspěvkové organizaci města na
daný účel o částku ............................................. +359.702,40 Kč,
e. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 14/2017:
přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu MSK pro město Nový Jičín v rámci dotačního
programu "Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji" ve výši
............................................................ +398.490,00 Kč
a zároveň
s tím související zvýšení, popř. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 035, příp. ORJ
741 ve výši ................................................ +398.490,00 Kč,
2. schvaluje
následující úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2017:
a. na základě žádosti Odboru školství, kultury a sportu:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 15/2017:
snížení rozpočtové rezervy města (ORJ 741, odd. par. 6409, pol. 5901) o částku
................................. -100.000,00 Kč na finanční krytí návštěvy protidrogového
vlaku - projekt Revolution Train, pro celkem 482 žáků 8. a 9. tříd ZŠ v Novém
Jičíně včetně lektorské činnosti a propagace - jedná se o multimediální mobilní
vlakovou soupravu, která formou interaktivního a zážitkového vzdělávání přináší
15. zasedání ZM dne 9. 3. 2017
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

zcela nové pojetí primární prevence pro vybrané cílové skupiny (rezerva u ORJ
414, odd. par. 3113, pol. 5169, org. 0400) .............................. +100.000,00 Kč,
na základě žádosti Odboru majetku, rozvoje a investic:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 16/2017:
a. přesun rozpočtových výdajů z investice Výletní lokalita Čerťák (ORJ 110, odd.
par. 2219, pol. 6121, org. 0386) ve výši ...................... -1.000.000,00 Kč
na opravu WC v lokalitě Čerťák (ORJ 037, odd. par. 3613, pol. 5171, org.
0518) ........................................................ +1.000.000,00 Kč,
b. přesun rozpočtových výdajů z investice Energetické úspory ZŠ Tyršova družina Jiráskova (ORJ 139, odd. par. 3613, pol. 6121, org. 0325) ve výši
.......................................................... -1.000.000,00 Kč
na investici Energetické úspory MŠ Jubilejní (ORJ 139, odd. par. 3613, pol.
6121, org. 0321) .............................................. +1.000.000,00 Kč
z důvodu finančního krytí ceny projektové dokumentace, která v době
sestavování rozpočtu pro r. 2017 ještě nebyla známa,
c. zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ........ -660.000,00 Kč
finančně krýt dokončení investice "Chodník Hřbitovní" bez vad a nedodělků v
I. pololetí 2017 ve výši ........................... +660.000,00 Kč,
na základě žádosti Odboru organizačního:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 17/2017:
přesun rozpočtových výdajů z ORJ 110, odd. par. 2212, pol. 6121, org. 0386 ve
výši .................. -2.000.000,00 Kč a z ORJ 019, odd. par. 6171, pol. 6123, 5171 a
pol. 5168 souhrnně ve výši ....... -810.000,00 Kč na akci "Stavební úpravy domu
č.p. 139/1 na ul. Divadelní 1" (ORJ 019, odd. par. 6171, pol. 6121, org. 0381)
.................................. +2.810.000,00 Kč.
Pozn.: jedná se opravu a částečnou výměnu klempířských prvků, hromosvodu, nové
vyhřívání okapového systému, opravu komínů, části střech a světlíků včetně opravy
fasády a sanace trhlin, nátěr fasády a restaurátorské práce na sousoší u atiky a
vstupním portálu na nemovité kulturní památce,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 18/2017:
zvýšení rozpočtových výdajů na činnost osadních výborů (OV) města Nový Jičín,
konkrétně pro OV Žilina o 36.000,00 Kč a OV Straník o 60.000,00 Kč
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 v souhrnné výši ...... -96.000,00 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 19/2017:
snížení rozpočtových příjmů i výdajů o částku ................ -4.165.000,00 Kč
z důvodu nerealizace pořízení nakladače pro TSM NJ v letošním roce (pozn.: nebyl
vyhlášen příslušný dotační titul, do kterého by se město mohlo přihlásit).
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 20/2017:
sumarizace veškerých nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů a zároveň
veškerých uspořených, popř. z různých důvodů nečerpaných výdajů v nelimitující
výši v rámci celého schváleného-upraveného rozpočtu na rok 2017 (po souhlasném
stanovisku příkazce, popř. správce příslušné ORJ) s konečným přesunem do
rozpočtové rezervy města na ORJ 741,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 21/2017:
navýšení příspěvku na údržbu u Městského kulturního střediska Nový Jičín,
příspěvková organizace o částku .............................. +1.500.000,00 Kč jako
minimální podíl města při obnově fasády objektu Stará pošta, částečně
financovaného z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017 na obnovu
nemovitých kulturních památek v městské památkové rezervaci Nový Jičín
zvýšením financování na pol. 8115 o částku .................. +1.500.000,00 Kč,

15. zasedání ZM dne 9. 3. 2017

8

h. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 22/2017:
zvýšení příspěvku na provoz u MěKS Nový Jičín pro rok 2017 o částku
.......................................................... +350.000,00 Kč
jako částečné zapojení finančních prostředků přijatých od pojišťovny na účet města
koncem roku 2016 za pojistnou událost "požár v Městské knihovně v Novém
Jičíně"
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741, popř. zvýšení financování na tř. 8 ve
výši ..................................................... (-),(+)350.000,00 Kč,
i. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 23/2017:
zvýšení rozpočtových výdajů o částečnou vratku přijaté zálohy na nájem
nebytových prostor a movitých věcí na r. 2016 od Veolia Energie ČR, a.s. dle
fakturace skutečně odebraného množství tepla v GJ v letech 2013, 2014 a 2015
ve výši........................................................ -7.673.585,00 Kč
a zároveň
zvýšení financování, tzn. položky 8115 vyjadřující výši zapojení vlastních
prostředků z minulých let, popř. cizích zdrojů o částku ...... +7.673.585,00 Kč,
j. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 29/2017:
přesun rozpočtových výdajů z ORJ 741, odd. par. 2321, pol. 5329 (splátky půjčky ze
SFŽP na akci Kanalizace Žilina a Loučka) ve výši ............. +303.000,00 Kč
na pol. 8901 ve tř. 8 ve výši ................................... +303.000,00 Kč
z důvodu, že příjemcem půjčky na předmětnou akci je Svazek obcí regionu
Novojičínska, nikoliv jednotlivé obce Nový Jičín, Kopřivnice, Mořkov a Životice u NJ,
k. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 30/2017:
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši .................. -25.000,00 Kč
finančně krýt úhradu autorských práv na nově vzniklé logo organizační složky
Prosenior Nový Jičín ve výši .................................... +25.000,00 Kč,
l. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 31/2017:
na základě žádosti TSM NJ:
a. zvýšení příspěvku na investice pro Technické služby města Nového Jičína o
částku ....................................................... +1.130.000,00 Kč
a to na nákup vozidla pro stř. Místní komunikace jako náhradu za stávající
vozidlo z r. 2004 (300 tis. Kč), na nákup zařízení na likvidaci plevelů horkou
vodou pro stř. Místní komunikace (530 tis. Kč) a na nákup automobilu pro
zahradnice na stř. Veřejná zeleň za stávající vozidlo (300 tis. Kč)
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741, popř. zvýšení financování na tř. 8 ve
výši ................................................... (-),(+)1.130.000,00 Kč,
b. zvýšení příspěvku na investice pro Technické služby města Nového Jičína o
částku ....................................................... +1.010.000,00 Kč
a to na rekonstrukci části elektrorozvodů a garážových vrat v objektu TSM NJ
na ul. Suvorovova
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741, popř. zvýšení financování na tř. 8 ve
výši ................................................... (-),(+)1.010.000,00 Kč.
373/15/2017 Aktuální stav naplnění příjmů z daní a stavy účtů města Nový Jičín k
31.12.2016.
ZM
1. bere na vědomí
informace o naplnění příjmů z daní do rozpočtu města a stavu prostředků na účtech
města Nový Jičín k datu 31.12.2016.
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374/15/2017 Žádosti o povolení splátek.
ZM
1. schvaluje
uzavření dohody o splátkách dluhu formou notářského zápisu se svolením k
vykonatelnosti s panem P. R., Nový Jičín tak, že pohledávka Města z titulu dlužného
nájemného, služeb spojených s nájmem a bezdůvodného obohacení za užívání bytu č. 27,
v Novém Jičíně ve výši, která ke dni 15.2.2017 činí částku 153.033,00 Kč + příslušenství,
bude hrazena pod hrozbou ztráty výhody splátek v měsíčních splátkách po 1.000,00 Kč.
2. schvaluje
uzavření dohody o splátkách dluhu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti
s paní J. P., Nový Jičín tak, že pohledávka Města z titulu dlužného nájemného, služeb
spojených s nájmem a bezdůvodného obohacení za užívání bytů č. 20 a 1, v Novém Jičíně
ve výši, která ke dni 31. 1. 2017 činí částku 21.117,00 Kč + příslušenství, bude hrazena
pod hrozbou ztráty výhody splátek v měsíčních splátkách po 500,00 Kč.
375/15/2017 Dohoda o vzájemném vypořádání nároků na úhradu účelně vynaložených
nákladů na úpravy pronajatých nebytových prostor se společností RUSTY´S, s.r.o. "v
likvidaci".
ZM
1. schvaluje
uzavření Dohody o vzájemném vypořádání nároků na úhradu nájemného a nároků na
úhradu nájemcem účelně vynaložených a pronajímatelem předem písemně
odsouhlasených nákladů na stavební a technické úpravy, případně rekonstrukce
pronajatých nebytových prostor s přihlédnutím k opotřebení a amortizaci se
společností RUSTY´S, s.r.o. "v likvidaci", IČO: 26799146, se sídlem Kaprova 42/14,
110 00, Praha 1 - Staré Město, dle předloženého návrhu.
376/15/2017 Majetkoprávní problematika.
ZM
1. Přijetí záměru prodeje části pozemků v k. ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, MPZ 2895
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje části (cca 6200 m2) pozemku parc. č.
336/97 (trvalý travní porost o evidované výměře 7541 m2) a části (cca 1250
m2) pozemku parc. č. 337/18 (ostatní plocha, neplodná půda o evidované
výměře 11948 m2) oba v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí,
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 2895,
2. Přijetí záměru prodeje části pozemku v k. ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, MPZ 2897
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje části (cca 65 m2) pozemku parc. č. 511/1
(ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 1944 m2) v k. ú.
Nový Jičína – Dolní Předměstí,
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 2897,
3. Přijetí záměru prodeje částí pozemků v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, MPZ 2899
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje části (cca 20 m2) pozemku parc. č. 601/1
(ostatní plocha, manipulační plocha o evidované výměře 4172 m2) v k. ú.
Nový Jičína – Horní Předměstí,
b. neschvaluje přijetí záměru prodej části (cca 20 m2) pozemku parc. č. 598/2
(ostatní plocha, manipulační plocha o evidované výměře 68 m2) v k. ú. Nový
Jičín – Horní Předměstí,
c. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 2899,
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4. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 534/1 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře
444 m2), dle GP č. 1514-62/2016 ze dne 15. 11. 2016, nově vzniklý pozemek parc. č.
534/5 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 61 m2) k. ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí,
pro Společenství vlastníků pro dům Suvorovova 869/10, Nový Jičín, Suvorovova
869/10, Nový Jičín, PSČ 741 01, IČO 04152972, za cenu obvyklou dle ZP č. 294933/16 ze dne 20. 12. 2016, která činí Kč 36 600,- + 21% DPH ve výši Kč 7 686,- +
úhrada nákladů na vyhotoveni znaleckého posudku ve výši K 2 000,- + úhrada
nákladů na vyhotovení geometrického plánu č. 1514-62/2016 ve výši Kč 7 000,- tj.
cena celkem 53 286,- Kč/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č. 2879,
5. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 552/56 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované
výměře 156 m2), dle GP č. 1643-75/2016 označená jako část „a“ o výměře 54 m2 v k.
ú. Nový Jičín – Horní Předměstí a části pozemku parc. č. 552/51 (zahrada o evidované
výměře 58 m2), dle GP č. 1643-75/2016 označená jako část „b“ o výměře 12 m2 v k.
ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, pro pana M. Š., a paní K. Š., oba bytem Nový Jičín,
PSČ 741 01, cena celkem 51 790,-Kč/předmět prodeje, tj. cena obvyklá dle ZP č.
2017020 ze dne 27. 1. 2017, která činí 42 900,-Kč + úhrada nákladů na vyhotovení
znaleckého posudku ve výši 2 200,-Kč + náklady na vyhotovení GP ve výši 6 690,Kč, majetkoprávní záměr č. 2880,
6. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 646/3 (zahrada o evidované výměře 78 m2) a pozemku parc.
č. 654 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 91 m2), oba v k. ú. Kojetín u
Starého Jičína, pro pana A. H., Nový Jičín, PSČ 741 01, cena celkem 42 760,Kč/předmět prodeje, tj. cena obvyklá dle ZP č. 2017018 ze dne 26. 1. 2017, která činí
40 560,-Kč (240,-Kč/m2) + úhrada nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve
výši 2 200,-Kč, majetkoprávní záměr č. 2654,
7. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 37/2 (zahrada o evidované výměře 25 m2) v k. ú. Kojetín u
Starého Jičína, pro M. R., a Z. R., oba trvale bytem Nový Jičín, PSČ 741 01, cena
celkem 7 800,-Kč/předmět prodeje, tj. cena obvyklá dle ZP č. 2017017 ze dne 26. 1.
2017, která činí 6 000,-Kč (240,-Kč/m2) + úhrada nákladů na vyhotovení znaleckého
posudku ve výši 1 800,-Kč, majetkoprávní záměr č. 2665,
8. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 827 (zahrada o evidované výměře 166 m2), k. ú. Nový Jičín –
Horní Předměstí, pro paní M. V., pana R. V., a paní B. V., všichni trvale bytem Nový
Jičín, PSČ 741 01, cena celkem 101 600,-Kč/předmět prodeje, tj. cena obvyklá dle ZP
č. 2950-34/16 ze dne 20. 12. 2016, která činí 99 600,-Kč + úhrada nákladů na
vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 000,-Kč, majetkoprávní záměr č. 2890,
9. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 646/6 (zahrada o evidované výměře 347 m2) v k. ú. Nový
Jičín – Horní Předměstí, pro Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 894 v Novém
Jičíně, Divadelní, Divadelní 894/13, Nový Jičín, PSČ 741 11, IČO: 25877704, cena
celkem 210 700,-Kč/předmět prodeje, tj. cena obvyklá dle ZP č. 2951-1/17 ze dne 6.
2. 2017 činí 208 200,-Kč + úhrada nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve výši
2 500,-Kč, majetkoprávní záměr č. 2894,
10. nepřijalo usnesení
k prodeji části pozemku v k. ú. Nový Jičín- Horní Předměstí, MPZ 1852,
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11. Prodej části pozemku v k. ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 2737
a. bere na vědomí informaci o průběhu vyřízení majetkoprávního záměru
prodeje části pozemků parc. č.550 (ostatní plocha, ostatní komunikace), o
evidované výměře 3134 m2 v k. ú. Žilina u Nového Jičína,
b. ukládá OMRI zahájit kroky ve věci vyjednávání o možnosti jiného návrhu
prodeje části pozemku v jiném úseku dané lokality, majetkoprávní záměr č.
2737,
12. schvaluje
výkup části pozemku parc. č. 384/68 (ostatní plocha, zeleň o evidované výměře 294
m2), dle GP č. 1532-8/2017 ze dne 18. 1. 2017 nově vzniklý pozemek parc. č. 384/99
(ostatní plocha, zeleň o výměře 73 m2), oba v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí z
vlastnictví M. B., bytem Nový Jičín, PSČ 741 01, do majetku města Nový Jičín, dle
ZP č. 2017006 ze dne 23. 1. 2017 za cenu obvyklou 150,-Kč/m2. Celková částka za
vykupovaný pozemek činí 10 950,-Kč, majetkoprávní záměr č. V 546,
13. schvaluje
výkup pozemku parc. č. 124/21 (zahrada o evidované výměře 80 m2) v k. ú. Nový Jičín –
Dolní Předměstí z vlastnictví Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z. s., Msgr. Šrámka
1105/19, Nový Jičín, PSČ 741 01, IČO: 44937504, do majetku města Nový Jičín, dle ZP
č. 2017023 ze dne 31. 1. 2017 za cenu obvyklou 540,-Kč/m2. Celková částka (včetně
DPH) za vykupovaný pozemek činí 43 200,-Kč, majetkoprávní záměr č. V 545,
14. ruší
usnesení č. 163/6/2015 bod 7, ze dne 19. 11. 2015, majetkoprávní záměr č. V 519,
15. schvaluje
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o
zřízení věcného práva č. UZSVM/O/9668/2016-HMSU dle předloženého návrhu, k
pozemkům parc. č.549/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3006m2) a
parc. č.524/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 316m2), oba k. ú. Nový
Jičín – Horní Předměstí mezi účastníky Českou republikou – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, IČO:
69797111, jako převodcem a městem Nový Jičín, jako nabyvatelem, majetkoprávní
záměr č. V 519,
16. Bezúplatný převod pozemků v Novém Jičíně – Dolní Předměstí, MPZ 1585
a. schvaluje bezúplatný převod 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 bezúplatný převod 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,
majetkoprávní záměr č. 1585,
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17. Přijetí záměru prodeje pozemků v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 1585
a. schvaluje přijetí záměru prodeje pozemků parc.č. 275/17 (orná půda) o evidované
výměře 150 m2, parc.č. 275/22 (orná půda) o evidované výměře 1.981 m2, parc.č.
275/23 (orná půda) o evidované výměře 8.656 m2, d) parc. č. 275/24, orná půda,
o evidované výměře 296 m2, parc. č. 504/3, orná půda, o evidované výměře 10
m2 vše v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí pro společnost CTP Property IV
s.r.o., IČO: 25133993, se sídlem: Central Trade Park D 1 1571, PSČ 39601,
Humpolec, v souladu se smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy č. P2012577/OMRI ze dne 21. 11. 2012 ve znění dodatku č. 1,
b. schvaluje přijetí záměru prodeje části pozemků, které vznikají podle
geometrického plánu č. 1529-1/2017 a jsou nově označeny jako pozemky
parc.č. 274/3 (orná půda) o výměře 10.268 m2, parc.č. 274/5 (orná půda) o
výměře 7.608 m2, parc.č. 274/4 (orná půda) o výměře 2.068 m2, parc.č.
274/20 (orná půda) o výměře 630 m2, parc.č. 273/12 (orná půda) o výměře 321
m2 , parc.č. 273/10 (orná půda) o výměře 980 m2, parc.č. 274/2 (orná půda) o
výměře 10.292 m2, parc.č. 275/34 (orná půda) o výměře 582 m2, parc.č.
274/19 (orná půda) o výměře 159 m2, vše v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí
pro společnost CTP Property IV s.r.o., IČO: 25133993, se sídlem: Central
Trade Park D 1 1571, PSČ 39601, Humpolec, v souladu se smlouvou o
uzavření budoucí kupní smlouvy P2012-577/OMRI ze dne 21. 11. 2012 ve
znění dodatku č. 1,
c. schvaluje přijetí záměru prodeje pozemku parc. č. 504/4, orná půda, o
evidované výměře 275 m2 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí pro společnost
CTP Property IV s.r.o., IČO: 25133993, se sídlem: Central Trade Park D 1
1571, PSČ 39601, Humpolec,
d. schvaluje přijetí záměru prodeje části pozemku, který vznikl podle
geometrického plánu č. 1537-41/2017 a je nově označen jako pozemek parc. č.
275/20, orná půda, o výměře 1.652 m2 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí pro
společnost CTP Property IV s.r.o., IČO: 25133993, se sídlem: Central Trade
Park D 1 1571, PSČ 39601, Humpolec,
e. ukládá OMRI vypracování znaleckého posudku na cenu obvyklou na pozemky
parc. č. 504/4, orná půda, o evidované výměře 275 a části pozemku, který vznikl
podle geometrického plánu č. 1537-41/2017 a je nově označen jako pozemek parc.
č. 275/20, orná půda, o výměře 1.652 m2 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí,
f. ukládá OMRI zveřejnit záměr na úřední desce MěÚ Nový Jičín v souladu s §
39, odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, majetkoprávní záměr č. 1585,
18. Přijetí záměru prodeje části pozemku v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 1585
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje části pozemku parc. č. 337/18 (ostatní
plocha, neplodná půda o evidované výměře 11 948 m2), dle GP č. 1531-7/2017
zpracovaného Ing. Marcelem Vojtou dne 7.1.2017 se jedná o nově vzniklý
pozemek parc.č. 337/18 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 8.587 m2) v
k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, pro Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28.
října 117, 702 18 Ostrava, IČO:70890692,
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 1585,
19. Přijetí daru inženýrských sítí a koupě pozemků pod komunikací v Žilině u Nového
Jičína, MPZ 2917
a. schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě darovací na stavbu inženýrských sítí v
k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi Městem Novým Jičínem jako budoucím
obdarovaným a Ing. D. Š., trvale bytem 75652 Střítež nad Bečvou jako
budoucím dárcem dle předloženého návrhu,
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b. schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní na výkup pozemků pod veřejně
přístupnou účelovou komunikací mezi Městem Novým Jičínem a Ing. D. Š.,
trvale bytem 75652 Střítež nad Bečvou dle předloženého návrhu,
majetkoprávní záměr 2917,
20. Prodej pozemku v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, MPZ 2915
a. bere na vědomí informaci o průběhu nabídkového řízení na prodej části
pozemku parc.č. 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),
b. ukončuje nabídkové řízení na prodej části pozemku parc.č. 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, bez vyhlášení vítězné
nabídky z důvodu nesplnění podmínek žádným z uchazečů,
c. stahuje přijetí nového 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, majetkoprávní záměr č. 2915,
21. Prodej pozemku v k. ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 2263
a. bere na vědomí informaci o vyhlášeném nabídkovém řízení na prodej
pozemku parc. č. 464/1 (orná půda o výměře 2333 m2), k. ú. Žilina u Nového
Jičína,
b. schvaluje prodej pozemku parc. č. 464/1 (orná půda o výměře 2333 m2), v k. ú.
Žilina u Nového Jičína, do podílového spoluvlastnictví takto: pro P. N., Nový Jičín,
PSČ 74101, a Z. N., Nový Jičín, PSČ 74101, společně k jedné čtvrtině (do SJM), pro
I. F., Nový Jičín, PSČ 74101, k jedné čtvrtině, pro P. B., Nový Jičín, PSČ 74101, a
B. B., Nový Jičín, PSČ 74101, společně k jedné čtvrtině (do SJM), a pro J. K., Nový
Jičín, PSČ 74101, k jedné čtvrtině, za kupní cenu celkem s DPH ve výši 1.129.172,Kč, s tím, že podmínky stanovené kupujícími v dopise ze dne 1. 2. 2017 (zpevnění
přístupové komunikace, dobudování nutných inženýrských sítí) nebudou městem
Nový Jičín akceptovány;
ZM schvaluje prodej za cenu nižší, než je cena obvyklá z důvodu, že kupující jako
stávající nájemci využívají pozemek déle než 40 let, majetkoprávní záměr č. 2263,
22. bere na vědomí
informaci týkající se zamýšleného prodeje pozemků pod bývalým vlakovým nádražím v
Novém Jičíně Správou železniční dopravní cesty, statní organizace se sídlem Praha 1,
Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, majetkoprávní záměr č. 2923.
377/15/2017 Zmařená investice stavby "Vyhlídka na Svinci" - vyřazení z majetku města.
ZM
1. schvaluje
vyřadit z účtu 042 zmařenou investici "Vyhlídka Svinec" ve výši 139.829,60 Kč.
378/15/2017 Změna provozovatele bezbariérové městské hromadné dopravy v Novém
Jičíně.
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o připravované změně provozovatele městské hromadné dopravy na území
města Nový Jičín.
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379/15/2017 Financování dopravní obslužnosti Novojičínska pro roce 2018.
ZM
1. schvaluje
smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou
linkovou dopravou - oblast "Novojičínsko východ" a oblast "Novojičínsko západ" dle
předloženého návrhu.
380/15/2017 Rezignace člena osadního výboru.
ZM
1. bere na vědomí
rezignaci člena OV Loučka pana Dalibora Janáče.

Mgr. Radovan Jansa
ověřovatel zápisu

Dalibor Janošek
ověřovatel zápisu

PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta města
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