Příloha č. 3
zápisu z jednání
16. zasedání ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 08.06.2017.
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
381/16/2017 Určení ověřovatelů zápisu ZM.
ZM
1. určuje
ověřovatelé zápisu: Ing. Mojmír Zetocha, Marcel Brož.
382/16/2017 Schválení programu.
ZM
1. schvaluje
upravený program jednání 16. zasedání ZM dne 08.06.2017.
383/16/2017 Prezentace projektu a výstavby Zdravotnické záchranné stanice v Novém
Jičíně.
ZM
1. bere na vědomí
prezentaci projektu a výstavby Zdravotnické záchranné stanice v Novém Jičíně
2. Přijetí záměru bezúplatného převodu části pozemku v k. ú. Nový Jičín - Dolní
Předměstí, MPZ 1585
a. schvaluje
přijetí záměru bezúplatného převodu 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. 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.
384/16/2017 Zpráva o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 15.03.2017 do
08.06.2017.
ZM
1. bere na vědomí
Zprávu o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 15.03.2017 do 08.06.2017.
385/16/2017 Zpráva o kontrole plnění usnesení ZM.
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 9. 3. 2017.
386/16/2017 Výsledek kontroly provedené kontrolním výborem ZM.
ZM
1. bere na vědomí
výsledek kontroly využití individuálních dotací z rozpočtu města a jejich způsob
vyúčtování za rok 2016 - Podpora jednorázových akcí v sociální oblasti.
387/16/2017 Problematika smluv s Hokejovým klubem, z. s.
ZM
1. bere na vědomí
informaci o průběhu jednání s Hokejovým klubem Nový Jičín, z.s. ve věci uzavření
Dodatku č. 4 ke Smlouvě o provozování zimního stadionu v Novém Jičíně a Dodatku
č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí a movitých věcí.
2. schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o provozování zimního stadionu v Novém Jičíně s
Hokejovým klubem Nový Jičín, z.s. U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín, IČ
27042111 ve znění upraveného návrhu (viz příloha č. 1 tohoto usnesení).
388/16/2017 Souhlas se zapojením do projektu Euroregionu Silesia MŠ Máj Nový Jičín, K.
Čapka 6, p.o.
ZM
1. schvaluje
podání žádosti MŠ Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace, do projektu
INTERREG V-A ČR - Polsko, Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia
na vymezeném území, s názvem "Poznejme se!",
2. schvaluje
v případě získání dotace, realizaci projektu INTERREG V-A ČR - Polsko, Fondu
mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia na vymezeném území, s názvem
"Poznejme se!",
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3. schvaluje
v případě schválení dotace, spolufinancování způsobilých výdajů projektu
INTERREG V-A ČR - Polsko, Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia
na vymezeném území, s názvem "Poznejme se!" ve výši 15 % městem Nový Jičín,
4. schvaluje
v případě schválení dotace, předfinancování projektu INTERREG V-A ČR - Polsko,
Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia na vymezeném území, s
názvem "Poznejme se!".
389/16/2017 Žádost o finanční dar - Klub rodáků a přátel města Nového Jičína.
ZM
1. bere na vědomí
žádost Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, IČ: 60798351, Generála Hlaďo 2,
741 01 Nový Jičín, o finanční dar na opravu havarijního stavu náhrobku rodiny
Weissů na Městském hřbitově v Novém Jičíně, ve výši 190.000,-Kč.
2. schvaluje
poskytnutí finančního daru Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, IČ: 60798351,
Generála Hlaďo 2, 741 01 Nový Jičín, za účelem opravy havarijního stavu náhrobku
rodiny Weissů na Městském hřbitově v Novém Jičíně ve výši 190.000,-Kč,
a uzavřít s tímto žadatelem darovací smlouvu dle přílohy č. 2) předloženého materiálu.
3. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 53/2017:
poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Nový Jičín dle bodu 2 výše uvedeného
usnesení na opravu havarijního stavu náhrobku rodiny Weissů na Hřbitově v Novém
Jičíně v částce ................................................. +190.000,00 Kč
snížením zbývající části rezervy schváleného rozpočtu Programu Města Nový Jičín na
zachování a obnovu kulturních památek ...................... -90.880,00,00 Kč
a zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ............... -99.120,00 Kč.
390/16/2017 Žádosti o individuální dotace v oblasti využití volného času.
ZM
1. Žádost Orel jednota Nový Jičín
a. bere na vědomí
žádost Orel jednota Nový Jičín, IČ 607 990 56, se sídlem Císařská 115, Nový
Jičín, evidovanou pod č.j. 7433/2017 o individuální dotaci ve výši 117.000,Kč,
účel použití dotace: zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí pro
širokou veřejnost a obyvatele m. č. Loučky,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2017 do 31.12.2017,
projekt s názvem: Dny pro rodinu.
b. rozhodlo
neposkytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín,
na účel: zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí pro širokou
veřejnost a obyvatele m.č. Loučky,
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doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2017 do 31.12.2017,
projekt s názvem: Dny pro rodinu,
žadateli Orel jednota Nový Jičín, IČ 607 990 56, se sídlem Císařská 115, Nový
Jičín,
2. Žádost PROFICIO, z.s.
a. bere na vědomí
žádost PROFICIO, z.s., IČ 227 34 147, se sídlem Bohuslava Martinů 1994/4,
Nový Jičín, evidovanou pod č.j. 12866/2017 o individuální dotaci ve výši
491.999,25 Kč,
účel použití dotace: podpora pravidelných aktivit pro rodiny s dětmi ve věku 06 let pořádaných RC Provázek v Novém Jičíně,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.4.2017 do 31.7.2017,
projekt s názvem: Šance pro Provázek.
b. rozhodlo
neposkytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín,
na účel: podpora pravidelných aktivit pro rodiny s dětmi ve věku 0-6 let
pořádaných RC Provázek v Novém Jičíně,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.4.2017 do 31.7.2017,
projekt s názvem: Šance pro Provázek,
žadateli PROFICIO, z.s., IČ 227 34 147, se sídlem Bohuslava Martinů 1994/4,
Nový Jičín.
391/16/2017 Žádosti o individuální dotace v oblasti sportu.
ZM
1. Žádost TJ Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci:
a. bere na vědomí
žádost TJ Nový Jičín,z.s., IČ 44937504, se sídlem Msgr. Šrámka 1123/19, 741
01 Nový Jičín, evidovanou pod čj. 27967/2017, o individuální dotaci ve výši
555.624,-Kč,
účel použití dotace: zajištění mimořádné údržby povrchu hřiště s umělou
trávou pro získání certifikátu FAČR,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 03 až 12/2017,
projekt s názvem: Mimořádná údržba hřiště s umělou trávou TJ Nový Jičín z.s.
v roce 2017,
b. schvaluje
výjimku podle čl. XIV odst. 2 směrnice ZM č. 5/2015 Poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín z této směrnice z
čl. VI., odst. 5 ve smyslu umožnění čerpání poskytnuté individuální dotace na
projekt, u něhož již žadatel žádal o Programovou dotaci,
c. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 491.000,-Kč
na účel: zajištění mimořádné údržby povrchu hřiště s umělou trávou pro
získání certifikátu FAČR,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 03 až 12/2017,
projekt s názvem: Mimořádná údržba hřiště s umělou trávou TJ Nový Jičín z.s.
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v roce 2017,
žadateli TJ Nový Jičín, z.s., IČ 44937504, se sídlem Msgr. Šrámka 1123/19,
741 01 Nový Jičín
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace/NFV
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 55/2017:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace TJ Nový Jičín, z.s., IČ 44937504,
se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín ve výši ....... +491.000,00
Kč
na projekt "Mimořádná údržba hřiště s umělou trávou TJ Nový Jičín z.s. v roce
2017"
zapojením zbývajících nerozdělených prostředků v rezervě Programu Města
Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2017, konkrétně v Podprogramu D.
Podpora provozu, údržby a opravy sportovišť a sportovních zařízení ve výši
..................................... -491.000,00 Kč,
2. Žádost Hokejového klubu Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci:
a. bere na vědomí
žádost Hokejového klubu Nový Jičín,z.s., IČ 27042111, se sídlem U Stadionu
2180/1, 741 01 Nový Jičín evidovanou pod čj. 25079/2017, o individuální
dotaci ve výši 3.000.000,-Kč,
účel použití dotace: financování hokejové činnosti mužů v roce 2017,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.12017 - 31.12.2017,
projekt s názvem: Zajištění činnosti hokejového klubu - družstva mužů - v roce
2017,
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. III., odst. 2 ve smyslu vyrovnaných veškerých finančních a jiných závazků
vůči městu a čl.VI. odst.5 ve smyslu umožnění čerpání poskytnuté individuální
dotace na projekt, u něhož již žadatel žádal o Programovou dotaci,
c. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 500.000,00 Kč
na účel: financování hokejové činnosti mužů v roce 2017
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2017 - 31.12.2017,
projekt s názvem: Zajištění činnosti hokejového klubu - družstva mužů - v roce
2017, žadateli Hokejový klub Nový Jičín, z.s., IČ 27042111, U Stadionu
2180/1, 741 01 Nový Jičín
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace,
d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 59/2017:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace Hokejového klubu Nový Jičín,z.s.,
IČ 27042111, se sídlem U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín ve výši
……………………………………………………………….…+500.000,00 Kč
na projekt „Zajištění činnosti hokejového klubu - družstva mužů - v roce 2017“
zapojením zbývajících nerozdělených prostředků v rezervě Programu Města
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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.
392/16/2017 Žádost org. Společnost Parkinson, z.s., o prominutí vrácení neoprávněně
použitých finančních prostředků.
ZM
1. bere na vědomí
žádost ze dne.4.5.2017 evidovanou pod č.j. 31038/2017 o prominutí vrácení
neoprávněně použitých finančních prostředků ve výši 2 000,- Kč dle čl. VIII. odst. 2,
písm. c) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nový Jičín, ze
dne 30.3.2016 Společnosti Parkinson, z.s., IČ 60458887, se sídlem Volyňská 933/20,
100 00 Praha,
2. schvaluje
prominutí vrácení neoprávněně použitých finančních prostředků ve výši 2 000,- Kč dle
čl.VIII, odst. 2., písm. c) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Nový Jičín č. V2016-186/OSV, ze dne 30.3.2016, uzavřené se Společností Parkinson,
z.s., IČ 60458887, se sídlem Volyňská 933/20, 100 00 Praha.
393/16/2017 Schválení účetní závěrky města Nový Jičín za rok 2016.
ZM
1. schvaluje
účetní závěrku města Nový Jičín za rok 2016.
394/16/2017 Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2016.
ZM
1. bere na vědomí
Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2016 v předloženém znění,
2. vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením města Nový Jičín za rok 2016 bez výhrad.
395/16/2017 Veřejná soutěž na prodej areálu zrušené železniční stanice Nový Jičín – Horní
Nádraží.
ZM
1. "Veřejná soutěž na prodej areálu zrušené železniční stanice Nový Jičín – Horní
Nádraží", MPZ 2923
a. bere na vědomí informaci o zrušení vyhlášené veřejné soutěže na prodej
areálu zrušené železniční stanice Nový Jičín – Horní Nádraží a dalších
okolnostech tohoto prodeje,
b. pověřuje starostu města jednáním se Správou železniční dopravní cesty, státní
organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, a Vládou České
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republiky za účelem bezúplatného převodu nemovitostí, které byly předmětem
zrušené veřejné soutěže, případně za účelem přímého prodeje uvedených
nemovitostí Městu za cenu vycházející ze znaleckého posudku,
c. pověřuje Radu města rozhodnutím o podání nabídky v nově vyhlášené veřejné
soutěži Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, na prodej areálu
zrušené železniční stanice Nový Jičín – Horní Nádraží, včetně stanovení výše
nabízené ceny, majetkoprávní záměr č. 2923.
396/16/2017 Finanční problematika.
ZM
1. bere na vědomí
úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2016 a 2017, které schválila Rada města na
svých schůzích ve dnech 18.1.2017, 15.3.2017, 6.4.2017, 26.4.2017 a 17.5.2017:
a. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 120/2016:
snížení závazného ukazatele odvodu z fondu investic (odpisy za 4.Q.2016) u
ZŠ Nový Jičín, Komenského 68 o částku ............................... -56.703,50 Kč
zapojením nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů v rámci příjmové tř.
2 ve výši ............................................................ +56.703,50 Kč
na základě zákona č. 250/2000 Sb., v pl. znění (pozn.: odvod bude zmíněnou
příspěvkovou organizací proveden v r. 2017),
b. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2017:
poskytnutí finančního daru Krizovému centru Ostrava, z.s., se sídlem Ruská
94/29, 703 00 Ostrava, IČ 22735283 ve výši ...................... +20.000,00 Kč
za účelem snížení ztráty hospodaření zmíněného Krizového centra za rok 2016
zapojením schválené rezervy na ORJ 528 ve výši .................. -20.000,00 Kč,
c. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2017:
přijetí finančního daru od Rask-PUL, a.s., K Nemocnici 1/211, 741 01 Nový
Jičín, IČO 27814076 ve výši ...................................... +20.000,00 Kč
a zároveň
zvýšení, popř. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 416 na dárcem vymezený
účel ve výši ............................................................ +20.000,00 Kč,
d. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3/2017:
úprava rozpočtované výše souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k
rozpočtu města Nový Jičín obsahující příspěvek na výkon státní správy (včetně
výkonu agendy veřejného opatrovnictví) o částku ............... +1.685.100,00 Kč
a zároveň
snížení financování na pol. 8115 ............................. -1.685.100,00 Kč,
e. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4/2017:
přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 110, a to z investiční akce
Cyklolávka Novosady ve výši ................................................ -310.000,00 Kč
na investiční akci Parkoviště U Jičínky ve výši ................ +310.000,00 Kč.
(Pozn.: stavební povolení bylo vydáno v lednu 2017, tzn. až po schválení
rozpočtu města na rok 2017. Realizací této akce dojde k navýšení stávajících
parkovacích míst v dané lokalitě),
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f. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5/2017:
přesun schválených rozpočtových příjmů z pol. 1351 a pol. 1355 v souhrnné
výši ......................................................... -18.000.000,00 Kč
na nově zavedenou položku 1381, pol. 1382 (dříve pol. 1351) a pol. 1383
(dříve pol. 1355) v souhrnné výši .................................. +18.000.000,00 Kč
z důvodu novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném
znění s účinností od 1.1.2017,
g. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 6/2017:
na základě Rozhodnutí č.j. 13872/17/OT z Úřadu práce ČR - Krajská pobočka
v Ostravě ze dne 5.1.2017:
snížení neinvestičního účelového příspěvku na výkon pěstounské péče v rámci
schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2017 z původní výše
528.000,00 Kč
na novou výši 480.000,00 Kč, tzn. o .............................. -48.000,00 Kč
a zároveň
s tím související snížení rozpočtových účelových výdajů na ORJ 528 o částku
........................................................... -48.000,00 Kč
na daný účel,
h. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2017:
zvýšení závazného ukazatele odvodu z fondu investic (odpisy za 4.Q.2016) u
ZŠ Nový Jičín, Komenského 68 o částku ............................... +56.703,50 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 o částku
........................................................... +56.703,50 Kč
na základě zákona č. 250/2000 Sb., v pl. znění (pozn.: odvod byl zmíněnou
příspěvkovou organizací proveden 2.1.2017),
i. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9/2017:
poskytnutí neinvestičního finančního daru Vyšší odborné škole, Střední
odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Kopřivnice, příspěvková
organizace, se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice, IČ 00601624 ve výši
........ +5.000,00 Kč
na konání přehlídky technických profesí s názvem "Řemeslo má zlaté dno" ve
dnech 26. a 27. dubna 2017
snížením rezervy města NJ na ORJ 441 ve výši ..................... -5.000,00 Kč,
j. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 11/2017 - doplnění:
dodatečné zvýšení neinvestičních rozpočtových příjmů o částku ........ +62,00
Kč
(na celkovou výši 444.080,40 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 .................... +62,00 Kč
(tzn. celkem 444.080,40 Kč),
k. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 25/2017:
přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
.......................................................... +2.990.000,00 Kč
účelově určené pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko Nový
16. zasedání ZM dne 08.06.2017
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Jičín na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v
Moravskoslezském kraji pro rok 2017
a zároveň
s tím související zvýšení příspěvku na provoz pro Městské kulturní středisko
Nový Jičín pro rok 2017 na daný účel o částku ................ +2.990.000,00 Kč.
Zároveň v tomto smyslu Rada města schvaluje i změnu závazných ukazatelů u
příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Nový Jičín na rok 2017,
l. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 32/2017:
na základě žádosti Odboru školství, kultury a sportu:
přijetí 1. neinvestiční zálohové platby ze státního rozpočtu pro MŠ Máj Nový
Jičín na projekt v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši ...................................... +494.772,60 Kč
a zároveň
zvýšení účelového provozního příspěvku zmíněné příspěvkové organizaci
města na daný účel o částku ............................................. +494.772,60 Kč,
m. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 33/2017:
přijetí 2. neinvestiční zálohové platby ze státního rozpočtu prostřednictvím
Moravskoslezského kraje na realizaci projektu "Místní akční plán rozvoje
vzdělávání Novojičínska" (v rámci výzvy v prioritní ose 3 Rovný přístup ke
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání) ve výši .................... +668.325,00 Kč
a zároveň
zvýšení, popř. úprava rozpočtových účelových výdajů na ORJ 414 ve výši
........................................................... +668.325,00 Kč,
n. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 34/2017:
přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu (poskytovatelem je
Ministerstvo zemědělství ČR) ve výši ............................ +141.034,00 Kč
na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za IV.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
........................................................... +141.034,00 Kč,
o. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 35/2017:
poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Nový Jičín Circus! Dance Studio,
z.s., se sídlem Bernartice nad Odrou č.p. 299, PSČ 741 01, IČ: 049 72 988, ve
výši ............................................................ +5.000,00 Kč
na částečné finanční krytí nákladů při konání 2. ročníku celorepublikové
soutěže Pole Princess 2017 dne 25.3.2017 snížením schváleného rozpočtu na
Program Města Nový Jičín na podporu sportu, a to konkrétně Podprogramu A.
Podpora jednorázových sportovních akcí ORJ 441 (org. 1133) o částku
.................................................. -5.000,00 Kč,
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p. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 36/2017:
na základě žádosti Odboru školství, kultury a sportu:
- přijetí 1. neinvestiční zálohové platby ze státního rozpočtu pro MŠ Sady
Nový Jičín na projekt v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši ..................................... + 393.408,00 Kč
a zároveň
zvýšení účelového provozního příspěvku zmíněné příspěvkové organizaci
města na daný účel o částku .............................................+ 393.408,00 Kč.
- přijetí dalšího pojistného plnění od pojišťovny Kooperativa ve výši
............................................................ +260.350,00 Kč
za požár v Městské knihovně v r. 2016
a zároveň
zvýšení příspěvku na provoz pro MěKS Nový Jičín o částku
......................................................... +260.350,00 Kč,
q. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 37/2017:
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ........ ................... +8.000,00 Kč
účelově určené na krytí nákladů souvisejících s vydáním knihy básní v období
měsíců 3-8/2017 žadatelce paní Kupkové, Nový Jičín dle předchozích bodů
1.a. a 1.b.
zapojením nerozdělených prostředků z Programu Města na podporu kultury, a
to konkrétně v Podprogramu A. Podpora jednorázových kulturních akcí (org.
1122) ve výši ............................................................. -8.000,00 Kč,
r. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 38/2017:
přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci
projektu "Stavební úpravy domu č.p. 139/1 na ul. Divadelní" v maximální výši
............................................................ +350.000,00 Kč
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 037 na daný účel ve stejné
výši ........................................................... +350.000,00 Kč,
s. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 39/2017:
přijetí 1. zálohové platby neinvestiční dotace v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši ............................ +1.114.773,00 Kč
účelově určené pro ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 na projekt v oblasti
prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání
a zároveň
zvýšení účelového příspěvku na provoz pro výše zmíněnou příspěvkovou
organizaci města o částku ............................................... +1.114.773,00 Kč,
t. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 40/2017:
přijetí 1. zálohové platby neinvestiční dotace v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši .............................. +974.832,00 Kč
účelově určené pro ZŠ Nový Jičín, Komenského 66 na projekt v oblasti
prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání
a zároveň
16. zasedání ZM dne 08.06.2017
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zvýšení účelového příspěvku na provoz pro výše zmíněnou příspěvkovou
organizaci města o částku ................................................. +974.832,00 Kč,
u. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 41/2017:
přijetí 1. splátky neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních
věcí pro město Nový Jičín na rok 2017 ve výši ..... +2.821.310,00 Kč,
která je určena na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností
vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
a zároveň
úprava, popř. zvýšení rozpočtovaných výdajů na ORJ 019, ORJ 741, ORJ 528
na účel s touto dotací související ve výši ...................... +2.821.310,00 Kč,
v. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 42/2017:
přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro Prosenior Nový Jičín na
poskytování sociálních služeb v roce 2017 ve výši .........................
+1.449.000,00 Kč
a zároveň
s tím související zvýšení, popř. úprava rozpočtovaných výdajů na ORJ 029,
ORJ 019, resp. ORJ 741 na požadovaný účel ve výši ................ +1.449.000,00
Kč,
w. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 43/2017:
přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 019 z § 6171, pol. 5133 o .. 4.461,00 Kč
na § 5511, pol. 6339 o částku .................................... + 4.461,00 Kč
z důvodu navýšení o míru inflace za rok 2016 dle smlouvy s Hasičským
záchranným sborem Moravskoslezského kraje,
x. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 6/2017/1:
další snížení neinvestičního účelového příspěvku z Úřadu práce ČR pro město
Nový Jičín pro rok 2017 na výkon pěstounské péče o částku ........ -44.000,00
Kč
a zároveň
s tím související snížení rozpočtových výdajů na ORJ 019, ORJ 528, popř.
ORJ 741 na daný účel o částku ....................................... -44.000,00 Kč,
y. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 44/2017:
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ........................... +10.000,00 Kč
účelově určené na autorskou licenci divadelní hry žadateli Divadlo bez
portfeje, o.s., IČ 22863541, se sídlem Divadelní 5, 741 01 Nový Jičín
zapojením nerozdělených prostředků z Programu Města na podporu kultury, a
to konkrétně v Podprogramu A. Podpora jednorázových kulturních akcí (org.
1122) ve výši ............................................................ -10.000,00 Kč,
z. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 45/2017:
na základě žádosti odboru dopravy:
přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 210 mezi odd.,par. § 2223Bezpečnost silničního provozu a § 2292-Dopravní obslužnost v souhrnné
výši...-111.187,00 Kč
na zajištění zvýšených platů řidičů autobusů, na které stát nepřispěl a kraje a
obce je musí hradit ze svých rozpočtů ve výši....................+111.187,00 Kč,
16. zasedání ZM dne 08.06.2017
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aa. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 52/2017:
zvýšení rozpočtových příjmů v podobě finančního daru od společnosti CTP
Property IV s.r.o., Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec o částku
.......................................................... +200.000,00 Kč
a zároveň
s tím související zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 011 o .. ... +200.000,00
Kč
na pořízení bronzové busty "Generál Laudon",
2. bere na vědomí
přečíslování původního RO č. 33/2017 (poskytnutí individuální dotace Hokejovému
klubu, z.s., Nový Jičín ve výši 509.900,00 Kč) schváleného na ZM dne 9.3.2017 na
nově označené jako RO č. 24/2017 z důvodu duplicity dvou úprav rozpočtu pod
číslem 33/2017, a to právě na ZM schválené Hokejovému klubu a poté i v RM dne
15.3.2017 (přijetí 2. neinvestiční zálohové platby ze státního rozpočtu na realizaci
projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska" ve výši 668.325,00 Kč).
3. schvaluje
následující úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2017:
a. na základě žádosti odboru bytového:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 46/2017:
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 037 na akci "Energetické úspory
Azylový dům Straník" včetně výdajů na dozory, BOZP a DPH o částku ...........
+800.000,00 Kč
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ................ -800.000,00 Kč,
b. na základě žádosti odboru bytového:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 47/2017:
přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 037 akce "Krytý bazén - vybavení
ubytovny" schválené v režii odboru bytového ve výši ............. -720.000,00 Kč
na stejný účel a ve stejné výši, tj. ............................ +720.000,00 Kč
- pouze akci z důvodů zjednodušení a urychlení bude zajišťovat přímo
Basketbalový klub Nový Jičín, z.s.,
c. na základě žádosti odboru majetku, rozvoje a investic:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 48/2017:
přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 139 z investiční akce "Energetické
úspory MŠ Máj-pracoviště na ul. Jubilejní" ve výši ............ -3.300.000,00 Kč
na
investiční akci "Energetické úspory ZŠ Tyršova-školní družina na ul. Jiráskova
ve výši ...................................................... +3.300.000,00 Kč,
d. na základě žádosti odboru majetku, rozvoje a investic:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 49/2017:
snížení rozpočtových příjmů z investiční akce "Energetické úspory MŠ Májpracoviště na ul. Jubilejní" ve výši .......................... -1.500.000,00 Kč
a zároveň
snížení rozpočtových výdajů na tuto akci ve stejné výši ....... -1.500.000,00 Kč
z důvodu nezískání dotace na tuto akci v roce 2017,
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e. na základě žádosti odboru majetku, rozvoje a investic:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 50/2017:
snížení rozpočtových příjmů z investiční akce "Skládka Kojetín" ve výši
......................................................... -19.000.000,00 Kč
a zároveň
snížení rozpočtových výdajů na tuto akci ve stejné výši ...... -19.000.000,00 Kč
z důvodu nezískání dotace na tuto akci v roce 2017,
f. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 51/2017:
zvýšení rozpočtovaných příjmů na ORJ 741 na skutečnou výši daně z příjmů
právnických osob za město Nový Jičín za rok 2016 oproti rozpočtované výši o
částku ....................................................... +14.223.550,00 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtovaných výdajů na ORJ 741 na skutečnou výši daně z příjmů
právnických osob za město Nový Jičín oproti rozpočtované výši o částku
...................................................... +14.223.550,00 Kč,
g. dle žádosti odboru organizačního:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 54/2017:
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 019 na finanční krytí dopadů Obecného
nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (General Data Protection Regulation, v důvodové zprávě dále jen
"GDPR") o částku .......................................................... +300.000,00 Kč
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ................ -300.000,00 Kč,
h. sdělení předsedy oddílu stolního tenisu Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s.,
k individuální dotaci ve výši 500.000,00 Kč schválené ZM dne 9.3.2017:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8/2017 - storno:
neposkytnutí individuální neinvestiční dotace TJ Nový Jičín, z.s., IČ
44937504, se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín ve výši ...... 500.000,00 Kč
z důvodu nesplnění podmínek, tj. "nepostoupením A družstva stolního tenisu
do I. ligy"
s přesunem těchto nečerpaných prostředků zpět do rezervy Programu Města
Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2017, konkrétně v Podprogramu C.
Podpora sportovní činnosti sportovců nad 20 let ........................ +500.000,00
Kč,
i. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 56/2017:
přijetí příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury v maximální výši
.............................................................+513.000,00 Kč
v rámci "výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních
pruhů pro cyklisty na místních komunikacích" pro Nový Jičín na akci
"Rozšíření ulice Palackého"
a zároveň zvýšení rozpočtových výdajů na Odboru majetku, rozvoje a investic
na stanovený účel ve stejné výši .................................. +513.000,00 Kč,
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j. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 57/2017:
na základě žádosti odboru bytového (z 22.5.2017):
- zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 037 o částku ............... +425.000,00 Kč
na zajištění finančního krytí pro zadání projektové dokumentace na
rekonstrukci střechy zimního stadiónu
snížením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ............ -425.000,00
Kč
(pozn.: schválený rozpočet města na rok 2017 zahrnoval výdaje na opravu
střechy 300 tis. Kč, částka byla následně přesunuta a použita na financování
znaleckých posudků a forenzního auditu Hokejového klubu),
- zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 037 o částku ............... +708.875,00 Kč
na úhradu nákladů na energie a služby za rok 2016 v Domě bydlení a
sociálních služeb
snížením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ........... -708.875,00 Kč
(pozn.: vyúčtování od dodavatelů bylo provedeno v únoru 2017 a ve
schváleném rozpočtu města na rok 2017 nebylo zahrnuto),
- zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 037 o částku ............... +867.866,00 Kč
na úhradu technického zhodnocení objektu zimního stadiónu provedeného
firmou RUSTYS s.r.o. v likvidaci dle Dohody o vzájemném vypořádání
nároků (V2017-187/OB)
snížením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ........... -867.866,00
Kč.
(pozn.: jedná se celkem o čtyři splátky za zmíněné technické zhodnocení, z
nichž dvě jsou splatné v roce 2017),
k. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 58/2017:
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 120 o maximální výši .....
+10.000.000,00 Kč
účelově určených na případnou koupi areálu zrušené železniční stanice Nový
Jičín - Horní nádraží
zapojením rozpočtové rezervy města v maximální výši ......... -10.000.000,00
Kč.
397/16/2017 Žádost Hokejového klubu, z. s. o prominutí peněžních prostředků.
ZM
1. nepřijalo usnesení
k žádosti Hokejovému klub Nový Jičín, z. s. o prominutí odvodu za porušení
rozpočtové kázně ve výši 48.240,00 Kč,
2. schvaluje
subjektu Hokejový klub Nový Jičín, z. s., se sídlem U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový
Jičín, IČO: 27042111, prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové
kázně ve výši 27.207,36 Kč, dle jeho žádosti.
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398/16/2017 Návrh programů města Nový Jičín pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín.
ZM
1. schvaluje
úpravu předloženého návrhu Programu města Nový Jičín na podporu sociální oblasti v
bodě IX, podprogram A, odstavec 11 navýšením zde uvedené alokované částky
4.154.800.- Kč o částku 33.480.- Kč na částku 4.188.280.- Kč
2. schvaluje
Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín dle předloženého
návrhu:
a. Program města Nový Jičín na podporu životního prostředí - dotace ex post,
b. Program města Nový Jičín na podporu estetizace objektů - dotace ex post,
c. Program města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek,
d. Program města Nový Jičín na podporu kultury,
e. Program města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit,
f. Program města Nový Jičín na podporu sportu,
g. Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče,
3. schvaluje
vyhlášení Programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín dle bodu 1.
tohoto usnesení,
4. ukládá
vyhlášení (zveřejnění) Programů dle bodu 1. tohoto usnesení na úřední desce města
Nový Jičín způsobem umožňující dálkový přístup.
Termín: 30.06.2016
Z: člen RM Bc. Blanka Faluši
399/16/2017 Majetkoprávní problematika.
ZM
1. odkládá
projednání Přijetí záměru prodeje části pozemků v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí,
majetkoprávní záměr č. 2898,
2. Přijetí záměru prodeje pozemku v k. ú. Kojetín u Starého Jičína, MPZ 2902
a. neschvaluje
přijetí záměru prodeje pozemku parc. č. 188/5 (zahrada o evidované výměře 1205 m2)
k. ú. Kojetín u Starého Jičína,
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b. ukončuje
tento majetkoprávní záměr č. 2902,
3. mění
usnesení č. 305/12/2016 bod č. 11, ze dne 08.09.2016 a to tak, že nově zní takto:
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: 42196451, za kupní cenu stanovenou na základě
znaleckého posudku (cena obvyklá) ve výši 25.414 Kč + DPH 21% 5.337 Kč. Celková
cena činí 30.751 Kč, majetkoprávní záměr č. 2870,
4. mění
usnesení č. 376/15/2017 bod 8, ze dne 09.03.2017 a to tak, že nově zní takto:
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 827 (zahrada o evidované výměře 166 m2), k. ú. Nový Jičín –
Horní Předměstí, ideální polovinou pro paní ***** Vagnerovou,***** ideální
polovinou pro manžele pana ***** Vybírala,***** a paní ***** Vybíralovou, *****
do SJM, všichni trvale bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01, za kupní cenu, která činí
99.600 Kč (600 Kč/m2-cena obvyklá) dle ZP č. 2950-34/16 ze dne 20.12.2016 +
úhradu nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2.000 Kč, cena celkem
101.600 Kč, majetkoprávní záměr č. 2890,
5. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 359/35 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované
výměře 1136 m2) dle GP nově vzniklý pozemek parc.č. 359/118 o výměře 301 m2 v
k. ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí pro Antonína *****u nar. *****, *****, PSČ 741
01 Nový Jičín a Marii *****, nar. *****, *****, PSČ 741 01Nový Jičín za kupní cenu
celkem 12.040 Kč, cena je nižší než cena obvyklá stanovená znaleckým posudkem a
to z důvodu vložených investic žadatele, značných terénních nerovností, zatížení
inženýrskými sítěmi a z důvodu nevyužitelnosti pozemků pro potřeby města,
majetkoprávní záměr č. 2738,
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6. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 561/1 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře
4139 m2), dle GP č. 540-374/2016 ze dne 11.01.2017, nově označenou jako pozemek
parc. č. 561/7 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 148 m2 ) v k. ú. Bludovice u
Nového Jičína, pro paní ***** Holišovou,***** trvale bytem ***** Nový Jičín, PSČ
741 01, cena obvyklá dle ZP č. 069-003/2017 ze dne 08.02.2017 činí 3.900 Kč +
úhrada nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1.200 Kč + úhrada nákladů
na vyhotovení geometrického plánu ve výši 4.500 Kč, cena celkem 9.600 Kč,
majetkoprávní záměr č. 2896,
7. schvaluje
výkup pozemku parc. č. 115 (ostatní plocha, ostatní komunikace, o evidované výměře
33 m2) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, od paní ***** Škarkové, ***** Bludovice
*****, Nový Jičín, PSČ 741 01 za cenu 4.890,- Kč, tj. cena obvyklá dle znaleckého
posudku č. 2952-2/17 ze dne 08.02.2017, majetkoprávní záměr č. 2920,
8. Přijetí záměru darování pozemků v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 2734
a. rozšiřuje
usnesení ZM č.305/12/2016 bod 12 ze dne 8.9.2016 spočívající v upřesnění parcel
určených k darování a to rozšíření o pozemky - část (1m2) parc.č. 330/8 (ostatní
plocha, jiná plocha), část (3m2) parc.č. 673/36 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a
část (12 m2) parc.č. 346/2 vše v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, nově tedy zní
usnesení takto: ZM schvaluje přijetí záměru darování pozemků parc. č. st. 1912
(zastavěná plocha a nádvoří, o evidované výměře 95 m2), na pozemku stojí stavba:
bez čp/če, jiná st., LV 3261, parc. č. st. 1913 (zastavěná plocha a nádvoří, o evidované
výměře 93 m2), na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st., LV 3261, parc. č. st. 1914
(zastavěná plocha a nádvoří, o evidované výměře 50 m2), na pozemku stojí stavba:
bez čp/če, garáž, LV 3261, parc. č. st. 1915 (zastavěná plocha a nádvoří, o evidované
výměře 191 m2) na pozemku stojí stavba: Nový Jičín, č.p. 1435, rod.dům, LV 3261,
parc. č. st. 1916 (zastavěná plocha a nádvoří, o evidované výměře 10 m2), na pozemku
stojí stavba: bez čp/če, tech. vyb., LV 3261, část (1276 m2) parc. č. 346/1 (ostatní
plocha, jiná plocha, o evidované výměře 1372 m2), část (12 m2) parc. č. 346/2 (ostatní
plocha, ostatní komunikace, o evidované výměře 406 m2), část (406 m2) parc. č.
364/2 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 771 m2), část (1 m2) parc. č.
330/8 (ostatní plocha, jiná plocha, o evidované výměře 1327 m2), část (3 m2) parc. č.
673/36 (ostatní plocha, ostatní komunikace, o evidované výměře 399 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 záměr na úřední desce Nový Jičín, v souladu s § 39, odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, majetkoprávní záměr č. 2734,
9. schvaluje
směnu části pozemku parc. č. 1827/3 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o
evidované výměře 101 m2), dle GP č. 631-365/2016 nově vzniklý pozemek parc. č.
1827/5 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 14 m2) a směnu části
pozemku parc. č. 1830 (zahrada o evidované výměře 1885 m2), dle GP č. 631365/2016 nově vzniklý pozemek parc. č. 1830/2 (zahrada o výměře 5 m2) vše v k. ú.
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Straník ve vlastnictví pana ***** Kopřivy, ***** bytem Straník *****, 741 01 Nový
Jičín za část pozemku parc. č. 172 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované
výměře 478 m2), dle GP č. 631-365/2016 nově vzniklý pozemek parc. č. 172/2
(ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m2), vše v k. ú. Straník ve vlastnictví
města Nový Jičín s tím, že od rozdílové obvyklé ceny 3.680 Kč bude odečten
poloviční náklad na úhradu znaleckého posudku ve výši 1.500 Kč a poloviční náklad
na úhradu geometrického plánu č. 631-365/2016 ve výši 2.375 Kč, pan ***** Kopřiva
tak uhradí městu Nový Jičín částku ve výši 195 Kč, majetkoprávní záměr č. 2883,
10. schvaluje
uzavření Smlouvy budoucí darovací na stavbu chodníku „Chodníkové těleso od ZD
Starojicko po ulici Na Drážkách, Loučka u Nového Jičína“ umístěnou na části (cca
423 m2) pozemku parc. č. 958/2 (ostatní plocha, silnice o výměře 25613 m2) v k. ú.
Loučka u Nového Jičína mezi účastníky Moravskoslezským krajem, ul. 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČO: 70890692 zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava,
středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 01 Nový Jičín, IČO: 00095711, jako
budoucím dárcem a městem Nový Jičín, jako budoucím obdarovaným,
majetkoprávní záměr č. V 537,
11. schvaluje
uzavření smlouvy o Smlouvě budoucí darovací na stavbu: „Přechody pro chodce na ul.
K Nemocnici, Pod Skalkou a B. Martinů“ na pozemku parc. č. 658/1 (ostatní plocha,
silnice o výměře 11762 m2) v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí mezi účastníky
Moravskoslezským krajem, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Nový Jičín,
Suvorovova 525, 741 01 Nový Jičín, IČO: 00095711, jako budoucím dárcem a
městem Nový Jičín, jako budoucím obdarovaným, majetkoprávní záměr č. 2745.
400/16/2017 Prodej metropolitní sítě.
ZM
1. Vyhlášení záměru na prodej metropolitní sítě města – lokalita Nový Jičín, MPZ 2931
a. bere na vědomí
informace k metropolitní síti města – lokalita Nový Jičín,
b. schvaluje
vyhlášení záměru prodeje metropolitní sítě města jednomu zájemci, z důvodu
propojenosti se sítí v majetku společnosti OpavaNet a.s., se sídlem Příčná
2828/10, 746 01 Opava, IČ0 25860011 (obě sítě tvoří jeden funkční celek).
c. schvaluje
vyhlášení záměru prodeje metropolitní sítě města - lokalita Nový Jičín,
specifikované v přílohách č. 2, 3 a 4 tohoto usnesení, konkrétnímu zájemci společnosti OpavaNet a.s., se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ0
25860011, a to minimálně za cenu obvyklou dle znaleckého posudku č. 432314/17 zpracovaného Jaroslavem Sedlákem ke dni 22.03.2017 ve výši 12 246
000,- Kč bez DPH + náklady na vypracování znaleckého posudku 10.000,- Kč.
K celkové ceně bude připočtena částka odpovídající DPH dle platných
předpisů,
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d. ukládá
OMRI následně zveřejnit schválený záměr na úřední desce MěÚ Nový Jičín v
souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, s informací, že k
záměru je možno se vyjádřit a podat připomínky popř. další nabídky,
majetkoprávní záměr č. 2931.
401/16/2017 Prodej pozemků společnosti CTP Property IV s.r.o.
ZM
1. Prodej pozemků v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 1585
a. schvaluje
prodej 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, 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. P2012-577/OMRI
ze dne 21. 11. 2012 ve znění dodatku č. 1,
b. schvaluje
prodej částí pozemků, které vznikají podle geometrického plánu č. 15291/2017 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
prodej 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
prodej 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. schvaluje
uzavření Kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o
zřízení předkupního práva a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných
břemen se společností CTP Property IV s.r.o., IČO: 25133993, se sídlem:
Central Trade Park D 1 1571, Humpolec, PSČ 396 01, dle předloženého
návrhu, majetkoprávní záměr 1585.
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402/16/2017 Nabídkové řízení na prodej pozemků pro výstavbu objektu "Bytové domy Dolní Brána".
ZM
1. 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 2 358 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), nebudeli 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; počet bytů ze studie je stanoven jako minimální počet bytů,investor může při
splnění všech ostatních parametrů počet bytů navýšit;
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 42 měsíců od převodu vlastnického
práva k pozemku; naplněním této rozvazovací podmínky přechází vlastnické právo k
pozemku zpět na Město jako prodávajícího; 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 72 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,
majetkoprávní záměr 2915.
403/16/2017 Veřejná zakázka "Energetické úspory Suvorovova 152 v Novém Jičíně".
ZM
1. schvaluje
zařazení investiční akce "Energetické úspory Suvorovova 152 v Novém Jičíně" s
náklady dle realizačního projektu 9 800 000,- Kč do rozpočtu města na rok 2018.
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404/16/2017 Projekt MSK - kotlíkové dotace.
ZM
1. schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji", ve znění dle přílohy č.1 tohoto usnesení.
405/16/2017 Návrhy na změnu 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 O***** S***** týkající se změny
funkčního využití pozemků parc.č. st. 1471, st. 1472, 558/14, 558/15, 558/34, 558/36
v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy OV – občanské vybavení – veřejná
infrastruktura na plochu umožňující kanceláře a související sklady (občanská
vybavenost komerční) - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 1 předloženého materiálu,
2. nesouhlasí
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s pořízením změny
Územního plánu Nový Jičín podle návrhu pana M***** Ž*****, pana Z*****
Pa*****, paní R***** P*****, paní Z***** S*****, paní A***** K*****, paní
A***** T*****, pana Ing. S***** T*****, pana J***** S***** týkající se změny
funkčního využití pozemků parc.č. 336/130, 336/139, 336/140, 2053, 336/101, st. 519,
688, 750 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí z plochy VD – výroba a skladování –
drobná a řemeslná výroba na plochu bydlení případně plochu smíšeného bydlení
umožňující stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci - v rozsahu vyznačeném v příloze
č. 2 předloženého materiálu,
3. souhlasí
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s pořízením změny
Územního plánu Nový Jičín podle návrhu pana Ing. R***** P***** týkající se změny
funkčního využití pozemků parc.č. 1589/4, 1589/7 v k.ú. Žilina u Nového Jičína z
plochy ZP – zeleň – přírodního charakteru na plochu BI – bydlení individuální – v
rodinných domech – městské a příměstské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 3
předloženého materiálu,
4. souhlasí
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s pořízením změny
Územního plánu Nový Jičín podle návrhu společnosti F. 67 s.r.o. týkající se změny
funkčního využití pozemků parc.č. 527/19 a st. 278 v k.ú. Nový Jičín – Dolní
Předměstí z plochy DZ – dopravní infrastruktura – drážní na plochu občanské
vybavenosti s umožňující prodej a servis automobilů - v rozsahu vyznačeném v
příloze č. 4 předloženého materiálu,
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5. 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 manželů J***** a M***** B***** týkající
se změny funkčního využití pozemků parc.č. st. 1723, 44/2, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8 v
k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí (bývalý J-klub) z plochy OV – občanské vybavení –
veřejná infrastruktura na plochu smíšené zástavby - v rozsahu vyznačeném v příloze č.
5 předloženého materiálu.406/16/2017
406/16/2017 Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě o vzájemné spolupráci při plnění úkolů
jednotky požární ochrany.
ZM
1. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o vzájemné spolupráci při plnění
úkolů jednotky požární ochrany č. V2016-358/OO uzavřené dne 10.8.2016 s Česká
republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, se
sídlem Výškovická 40, 700 30, Ostrava-Zábřeh, dle předloženého návrhu.

Ing. Mojmír Zetocha
ověřovatel zápisu

Marcel Brož
ověřovatel zápisu

PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta města
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