Příloha č. 3
zápisu z jednání
17. zasedání ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 7. 9. 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
407/17/2017 Určení ověřovatelů zápisu ZM.
ZM
1. určuje
ověřovatelé zápisu: Bc. Žaneta Marková a Ing. Jiří Strýček.
408/17/2017 Schválení programu.
ZM
1. schvaluje
doplněný a upravený program jednání 17. zasedání ZM dne 7. 9. 2017.
409/17/2017 Udělení čestného občanství JUDr. Miloslavu Balášovi.
ZM
1. schvaluje
udělit čestné občanství in memoriam JUDr. Miloslavu Balášovi za výrazný kulturní a
historický přínos městu Nový Jičín zejména prostřednictvím jeho spisovatelské a
překladatelské činnosti.
410/17/2017 Zpráva o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 9.6.2017 do 7.9.2017.
ZM
1. bere na vědomí
Zprávu o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 9. 6. 2017 do 7. 9. 2017.
411/17/2017 Bezúplatný převod části pozemku 337/18 v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí,
MPZ 1585.
ZM
1. schvaluje
bezúplatný převod 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, majetkoprávní záměr č. 1585.
412/17/2017 Zpráva o kontrole plnění usnesení ZM.
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 8. 6. 2017.

413/17/2017 Výsledek kontroly provedené kontrolním výborem ZM.
ZM
1. bere na vědomí
výsledek kontroly zaměřené na postup při vymáhání pohledávky za bývalým
nájemcem Hotelu Praha panem Luc Marie-Therésé Bobbaersem.
414/17/2017 Návrh na rozšíření plánu kontrolní činnosti KV ZM na rok 2017.
ZM
1. schvaluje
rozšíření plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru ZM na rok 2017.
415/17/2017 Zařazení služby krizové pomoci do sítě sociálních služeb města Nový Jičín.
ZM
1. schvaluje
zařazení služby krizové pomoci poskytovatele Krizové centrum Ostrava z.s., se sídlem
Ruská 94/29, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ 22735283 do sítě sociálních služeb města
Nový Jičín a doplnění přílohy č. 1 Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a
služeb souvisejících ve městě Nový Jičín na léta 2016-2019 o uvedenou organizaci.
416/17/2017 Žádost Linky bezpečí o dar z rozpočtu města.
ZM
1. bere na vědomí
žádost organizace Linka bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 181 00 Praha, IČ 61383198,
ze dne 2.5.2017,evidovanou pod č.j. 30247/2017, o poskytnutí daru z rozpočtu města ve
výši 35.000.- Kč za účelem podpory provozu Linky bezpečí v roce 2017,
2. schvaluje
poskytnutí daru z rozpočtu města organizaci Linka bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95,
181 00 Praha, IČ 61383198, ve výši 10.000.- Kč, na podporu provozu Linky bezpečí v
roce 2017 a uzavření smlouvy,
3. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 91/2017
poskytnutí neinvestičního finančního daru organizaci Linka bezpečí, z.s., se sídlem
Ústavní 95, 181 00 Praha, IČ 61383198 ve výši 10.000.- Kč za účelem podpory
provozu Linky bezpečí v roce 2017 zapojením nevyčerpané rezervy na ORJ 528 ve
výši ve výši 10.000.- Kč.
417/17/2017 Žádosti organizace Domino cz., o.p.s. o individuální dotace z rozpočtu města.
ZM
1. Žádost organizace DOMINO cz, o.p.s. o individuální dotaci na projekt s názvem
"Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi":
a. bere na vědomí
žádost organizace DOMINO cz, o.p.s., se sídlem Štefánikova 5462, 760 01
Zlín, IČ 48472476, ze dne 9.5.2017, evidovanou pod č.j. 31783/2017, o
individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 989.800,00 Kč, na projekt s
názvem "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi", na účel: sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, v době, v níž má být dosaženo účelu
dotace od 1.1.2017 do 31.12.2017,
b. schvaluje
výjimku ze směrnice č. 5/2015 Poskytování dotací a NFV z rozpočtu města
Nový Jičín - článku VI., bodu 5,
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c. rozhodlo
poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města organizaci DOMINO cz,
o.p.s., se sídlem Štefánikova 5462, 760 01 Zlín, IČ 48472476 ve výši
248.475,00 Kč na projekt s názvem "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi", na účel: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, v době, v níž
má být dosaženo účelu dotace od 1.1.2017 do 31.12.2017,
d. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města,
dle předloženého návrhu v příloze č. 2, organizaci DOMINO cz, o.p.s., se sídlem
Štefánikova 5462, 760 01 Zlín, IČ 48472476,na projekt s názvem: "Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi", na účel: sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, v době, v níž má být dosaženo účelu dotace od 1.1.2017 do 31.12.2017,
e. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 71/2017:
poskytnutí neinvestiční individuální dotace organizaci DOMINO cz, o.p.s., se
sídlem Štefanikova 5462, 760 01 Zlín, IČ 48472476, za účelem realizace sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi dle odstavce 1.c. ve výši.. +248.475,00 Kč
zapojením zbývající části nevyčerpané rezervy na ORJ 541,
a to na org. 1113 ve výši .................................... -222.175,00 Kč
a na org. 1111 ve výši ......................................... - 26.300,00 Kč.
2. Žádost organizace DOMINO cz, o.p.s. o individuální dotaci na projekt s názvem "Na
jedné lodi:
a. bere na vědomí
žádost organizace DOMINO cz, o.p.s., se sídlem Štefanikova 5462, 760 01
Zlín, IČ 48472476, ze dne 9.5.2017, pod č.j. 31783/2017, o individuální dotaci
z rozpočtu města ve výši 60 000.- Kč, na projekt s názvem" "Na jedné lodi", na
účel: aktivity pro rodiny s dětmi, v době, v níž má být dosaženo účelu dotace
od 1.1.2017 do 31.12.2017,
b. neschvaluje
výjimku ze směrnice 5/2015 Poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Nový
Jičín - článku VI., bodu 5,
c. rozhodlo
neposkytnout individuální dotaci z rozpočtu města organizaci DOMINO cz,
o.p.s., se sídlem Štefanikova 5462, 760 01 Zlín, IČ 48472476 ve výši 60 000.Kč na projekt s názvem "Na jedné lodi", na účel: aktivity pro rodiny s dětmi, v
době, v níž má být dosaženo účelu dotace od 1.1.2017 do 31.12.2017,
418/17/2017 Žádost Střediska sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí o dotaci z rozpočtu
města.
ZM
1. bere na vědomí
žádost Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00847020, se
sídlem Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, evidovanou pod č.j.
30065/2017 o individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 70 000.- Kč, účel použití příspěvek na provozní náklady pobytových služeb žádající organizace.
2. neschvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad
Ostravicí, IČ 00847020, se sídlem Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí,
ve výši 70 000.- Kč, účel použití - příspěvek na provozní náklady pobytových služeb
žádající organizace.
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419/17/2017 Žádost o individuální dotaci - Římskokatolická farnost Hodslavice.
ZM
1. bere na vědomí
žádost Římskokatolické farnosti Hodslavice, IČ: 47863391, Hodslavice 160,
Hodslavice 742 71, o individuální dotaci z rozpočtu Města Nový Jičín, na stavební
úpravy dešťové kanalizace okolo objektu kostela v Hodslavicích.
2. neschvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Nový Jičín, Římskokatolické farnosti
Hodslavice, IČ: 47863391, Hodslavice 160, Hodslavice 742 71, za účelem stavební
úpravy dešťové kanalizace okolo objektu kostela v Hodslavicích ve výši 150.000,-Kč.
420/17/2017 Zapojení ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace do projektu ITI.
ZM
1. bere na vědomí
podání žádosti Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace o dotaci
na projekt s názvem "Cesta k jazykům" v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu, Výzva č. 66 "Infrastruktura pro vzdělávání – Integrované
projekty ITI",
2. schvaluje
v případě získání dotace v rámci IROP, realizaci projektu s názvem "Cesta k jazykům",
3. schvaluje
v souladu s § 34 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, aby Základní škola Nový
Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace v případě získání dotace na projekt v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu, Výzva č. 66 "Infrastruktura pro
vzdělávání – Integrované projekty ITI", uzavřela smlouvu o úvěru na profinancování
projektu s názvem "Cesta k jazykům",
4. schvaluje
spolufinancování způsobilých výdajů projektu s názvem "Cesta k jazykům" ve výši 10
% Městem Nový Jičín v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,
Výzva č. 66 "Infrastruktura pro vzdělávání – Integrované projekty ITI",
5. schvaluje
v případě získání dotace na projekt s názvem "Cesta k jazykům" financování provozních
nákladů projektu Městem Nový Jičín Základní škole Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková
organizace po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let od data ukončení realizace projektu.
421/17/2017 Zapojení ZŠ Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace do projektu ITI.
ZM
1. bere na vědomí
podání žádosti Základní školy Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace o
dotaci na projekt s názvem "Modernizací výuky k rozvoji jazykové gramotnosti" v
rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Výzva č. 66 "Infrastruktura
pro vzdělávání – Integrované projekty ITI",
2. schvaluje
v případě získání dotace v rámci IROP, realizaci projektu s názvem "Modernizací
výuky k rozvoji jazykové gramotnosti",
3. schvaluje
v souladu s § 34 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, aby Základní škola Nový Jičín,
Komenského 68, příspěvková organizace v případě získání dotace na projekt v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu, Výzva č. 66 "Infrastruktura pro
vzdělávání – Integrované projekty ITI", uzavřela smlouvu o úvěru na profinancování
projektu s názvem "Modernizací výuky k rozvoji jazykové gramotnosti",
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4. schvaluje
spolufinancování způsobilých výdajů projektu s názvem "Modernizací výuky k
rozvoji jazykové gramotnosti" ve výši 10 % Městem Nový Jičín v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu, Výzva č. 66 "Infrastruktura pro
vzdělávání – Integrované projekty ITI",
5. schvaluje
v případě získání dotace na projekt s názvem "Modernizací výuky k rozvoji jazykové
gramotnosti" financování provozních nákladů projektu Městem Nový Jičín Základní
škole Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace po dobu udržitelnosti
projektu, tj. 5 let od data zahájení provozní fáze projektu.
422/17/2017 Návrh programu města Nový Jičín pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín - Program města Nový Jičín na podporu
sportu.
ZM
1. ruší
Program města Nový Jičín na podporu sportu schválený usnesením Zastupitelstva
města č. 398/16/2017 bod 2 písm. f. ze dne 8. 6. 2017 a vyhlášený dne 30. 6. 2017,
2. schvaluje
Program města Nový Jičín na podporu sportu dle předloženého návrhu,
3. schvaluje
vyhlášení Programu města Nový Jičín na podporu sportu dle předloženého návrhu,
4. ukládá
vyhlášení (zveřejnění) Programu dle bodu 2. tohoto usnesení na úřední desce města
Nový Jičín způsobem umožňující dálkový přístup.
Termín: 8. 9. 2017
Z: člen RM PhDr. Jaroslav Dvořák
423/17/2017 Finanční problematika.
ZM
1. bere na vědomí
úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2017, které schválila Rada města Nový Jičín
na svých schůzích ve dnech 21. 6. 2017 a 23. 8. 2017:
a. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 61/2017:
snížení příspěvku na provoz u ZŠ Tyršova 1 o částku ......... - 155.938,79 Kč
(jedná se o celkovou částku úspory energie za rok 2016),
s přesunem do rozpočtové rezervy města ve výši .............. + 155.938,79 Kč,
b. na základě žádosti Odboru školství, kultury a sportu:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 62/2017:
snížení příspěvku na provoz u MŠ Máj o částku ....... - 37.800,00 Kč
(jedná se o finanční prostředky poskytnuté příspěvkové organizaci na
předfinancování projektu OP VVV),
s přesunem do rozpočtové rezervy města ve výši ...... + 37.800,00 Kč,
snížení příspěvku na provoz u MŠ Sady o částku ......... - 79.000,00 Kč
(jedná se o finanční prostředky poskytnuté příspěvkové organizaci na
předfinancování projektu OP VVV),
s přesunem do rozpočtové rezervy města ve výši ......... + 79.000,00 Kč,
snížení příspěvku na provoz u MŠ Trojlístek o částku ..... - 41.100,00 Kč
(jedná se o finanční prostředky poskytnuté příspěvkové organizaci na
předfinancování projektu OP VVV),
s přesunem do rozpočtové rezervy města ve výši ........... + 41.100,00 Kč,
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c.

d.

e.

f.

g.

h.

snížení příspěvku na provoz u ZŠ Tyršova 1 o částku .... - 133.783,00 Kč
(jedná se o finanční prostředky poskytnuté příspěvkové organizaci na
předfinancování projektu OP VVV),)
s přesunem do rozpočtové rezervy města ve výši ......... - 133.783,00 Kč,
na základě žádosti Odboru školství, kultury a sportu:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 63/2017:
přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
ve výši .......................................................... +93.000,00 Kč
účelově určené pro příspěvkovou organizaci Středisko volného času Fokus,
Nový Jičín, na úhradu uznatelných nákladů spojených s organizací okresních a
krajských kol soutěží typu A a B vyhlášených MŠMT pro rok 2017
a zároveň
zvýšení neinvestičního příspěvku zmíněné příspěvkové organizaci města Nový
Jičín na daný účel o částku ..................................... +93.000,00 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 64/2017:
zvýšení rozpočtových příjmů na ORJ 741 v podobě vratek za energie z roku 2016
od příspěvkových organizací města s přesunem do rozpočtové rezervy města takto:
od MŠ Sady o částku ................ + 56.488,70 Kč,
od MŠ Trojlístek o částku ......... + 10.741,70 Kč,
od ZŠ a MŠ Jubilejní 3 o částku .......... + 244.536,82 Kč,
od ZŠ Komenského 66 o částku .......... + 25.262,92 Kč,
od SVČ Fokus o částku ................. + 1.259,81 Kč,
na základě žádosti Odboru územního plánování a stavebního řádu:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 65/2017:
přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 040, odd., par. 3635 - Územní
plánování, pol. 5169-Nákup služeb ve výši ................. -670.000,00 Kč na pol.
6119-Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku….. +670.000,00 Kč
v důsledku přiznání a následného čerpání dotace z IROP prostřednictvím
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt "Regulační plán Městské
památkové rezervace Nový Jičín",
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 66/2017:
přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon
sociální práce podle ustanovení § 92-93a zákona o sociálních službách a § 6365a zákona o pomoci v hmotné nouzi ve výši .................... +1.118.208,00 Kč
a zároveň zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 528, ORJ 019,
popř. ORJ 741 ve výši .............................................. +1.118.208,00 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 67/2017:
na základě provedeného finančního vypořádání rozpočtu města Nový Jičín a
rozpočtu ČR za rok 2016:
- přijetí doplatku neinvestiční dotace z roku 2016 ve výši ....... +72.577,74 Kč
účelově určené na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Senátu
Parlamentu ČR a Zastupitelstev krajů ve dnech 7. - 8. října 2016
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 019, popř. ORJ 741 ve výši..+72.577,74 Kč,
- vratka části nevyčerpané neinvestiční dotace na výkon činnosti města Nový Jičín
v roce 2016 v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ........ +163.199,79 Kč
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ................ -163.199,79 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 68/2017:
přijetí 3. zálohové platby neinvestiční dotace na projekt "Místní akční plán
rozvoje vzdělávání Novojičínska" v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání ve výši .............................................. +266.000,00 Kč
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i.

j.

k.

l.

m.

n.

a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 414, popř. ORJ 019, ORJ 741 na daný
účel ve výši ........................................................... +266.000,00 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 69/2017:
přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro město Nový Jičín účelově
určená na činnost odborného lesního hospodáře .................... +87.000,00 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 035, popř. ORJ 741 na daný účel ve výši
............................................................ +87.000,00 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 70/2017:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín na
provoz záchranné stanice, záchranu volně žijících zraněných a
handicapovaných volně žijících živočichů na správním území města Nového
Jičína v roce 2017 žadateli ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem
Bartošovice č.p. 146, PSČ 742 54, IČ 47657901 ve výši .......... +50.000,00 Kč
zapojením zbývající části rezervy schváleného rozpočtu Programu Města Nový
Jičín na podporu volnočasových aktivit, konkrétně Podprogramu B. Podpora
celoroční činnosti v oblasti využití volného času (org. 1141) ve výši
.......................................................... -23.500,00,00 Kč
a dále snížením nevyčerpané části rezervy schváleného rozpočtu Programu
Města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit, konkrétně Podprogramu
A. Podpora jednorázových akcí v oblasti využití volného času (org. 1142) ve
výši ............................................................ -26.500,00 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 72/2017:
poskytnutí neinvestičního finančního daru z rozpočtu města Nový Jičín dle
bodu č. 2 tohoto usnesení ve výši ............... +20.000,00 Kč účelově určeného
na výrobu a pořízení historických kostýmů ze života generála Laudona
zapojením nevyčerpaných prostředků z rezervy Programu na podporu kultury,
podprogram A. Podpora jednorázových kulturních akcí ve výši..-20.000,00 Kč.
na základě žádosti Odboru školství, kultury a sportu:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 73/2017:
příjem vratky nevyčerpané účelové dotace z roku 2016 od ZŠ Tyršova na
projekt "Revitalizace školní zahrady ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1, p.o." ve výši
............................................................. +1.500,00 Kč
a zároveň
přeposlání této vratky na výzvu dle podmínek poskytovatele dotace na účet
Moravskoslezského kraje .......................................... +1.500,00 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 74/2017:
přijetí 2. části neinvestiční dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím
Moravskoslezského kraje na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením
činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017 ve
výši ......................................................... +2.729.690,00 Kč
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 019, ORJ 528, popř. ORJ
741 na daný účel ve výši ............................................ +2.729.690,00 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 75/2017:
přijetí 1. zálohové platby neinvestiční dotace pro ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1
prostřednictvím Moravskoslezského kraje na projekt v oblasti prioritní osy 3
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši ..........
+877.305,60 Kč
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a zároveň
zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz (ÚZ 33063) u ZŠ Nový Jičín,
Tyršova 1 na daný účel ve výši ......................................... +877.305,60 Kč,
o. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 76/2017:
přijetí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím
Moravskoslezského kraje pro město Nový Jičín v souhrnné výši..+277.098,00 Kč
na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za I. a II. čtvrtletí 2017
a zároveň
zvýšení, popř. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 037, resp. ORJ 741 na daný
účel v souhrnné výši ........................................... +277.098,00 Kč,
p. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 83/2017:
poskytnutí individuální dotace žadateli Základní škole Galaxie, s.r.o., se sídlem
Nový Jičín, K Nemocnici 211/1, PSČ 74101, IČ 29454956 ve výši...+13.340,00 Kč
účelově určené na úhradu provozních nákladů spojených s povinným plaveckým
výcvikem žáků základních škol v období březen - květen 2017 v souvislosti s
realizací projektu "Povinný plavecký výcvik žáků základních škol" zapojením
nevyčerpané části rezervy schváleného rozpočtu Programu Města Nový Jičín na
podporu volnočasových aktivit, konkrétně Podprogramu A. Podpora jednorázových
akcí v oblasti využití volného času (org. 1142) ve výši………… -13.340,00 Kč,
2. schvaluje
následující úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2017:
a. na základě žádosti Odboru školství, kultury a sportu - viz Příloha č. 1:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 77/2017:
přesun uspořených rozpočtových výdajů na ZŠ a MŠ Jubilejní, ZŠ
Komenského 66 a ZŠ Komenského 68 v souhrnné výši ........... -600.000,00 Kč
na zvýšení příspěvku na údržbu pro MěKS Nový Jičín účelově určeného na
statické zajištění pilířů budovy "Stará pošta" ve výši ............. +600.000,00 Kč,
b. na základě žádosti Odboru bytového - viz Příloha č. 2:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 78/2017:
zvýšení rozpočtových příjmů (vrácení podílu uhrazeného městem Nový Jičín do
fondu oprav na dům Purkyňova 42 z důvodu prodeje tohoto domu koncem roku
2016) o částku ........................................................ +514.445,35 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 037 (na projektovou dokumentaci a
energetické posudky pro dotační tituly budoucích investic na výtopnu na ul.
Anenská, kotelnu krytého bazénu, kotelny ul. Bulharská 6 a 10 a kotelnu Msgr.
Šrámka 11 a na financování energetického managementu na budovách v majetku
města, nastavení a monitoring systému spotřeb a úspor) o ........ +480.500,00 Kč
s přesunem zbývající části do rozpočtové rezervy města ve výši .. +33.945,35 Kč,
c. na základě žádosti Odboru organizačního - viz Příloha č. 3:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 79/2017:
přesun rozpočtových výdajů v rámci výkonu pěstounské péče z ORJ 528
ve výši ......... -436.000,00 Kč na ORJ 019 ve výši ................. +436.000,00 Kč
a zároveň
zapojení nevyčerpané dotace ze státního rozpočtu z předchozích let na tuto
činnost v rozpočtové rezervě města na ORJ 741 ve výši ........... -160.000,00 Kč
na zvýšení těchto účelových výdajů na ORJ 019 ve výši ....... +160.000,00 Kč,
d. na základě žádosti Odboru majetku, rozvoje a investic - viz Příloha č. 4:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 80/2017:
snížení rozpočtových příjmů v podobě předpokládané výše dotace ze státního
rozpočtu na investiční akci "Regenerace panelového sídliště Bezručova17. zasedání ZM dne 7. 9. 2017
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e.

f.

g.

h.

Riegrova 4. etapa" o částku .............................................. -324.103,00 Kč
a zároveň
snížení rozpočtových výdajů na tuto investiční akci o částku ...-324.103,00 Kč
z důvodu snížení konečné ceny díla po realizaci výběrového řízení na
zhotovitele stavby (s tím souvisí i snížení výše přiznané dotace),
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 81/2017 - viz Příloha č. 5
snížení rozpočtových příjmů na skutečnou výši dividendy z ASOMPA, a.s.,
Životice u Nového Jičína 194,74272 PSČ za rok 2016 o částku.. -151.363,75 Kč
snížením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 o částku ....... -151.363,75 Kč,
na základě žádosti Odboru bytového - viz Příloha č. 6:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 82/2017:
přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 037, odd. par. 3412-Sportovní
zařízení (bazén), z pol. 5171-Opravy a udržování ve výši ........ -554.564,00 Kč
na pol. 5166, pol. 5169, pol. 6122 v souhrnné výši .............. +554.564,00 Kč
z důvodů nezbytnosti vypracování průkazu energetické náročnosti a
energetického štítku, vypracování projektové dokumentace pro stavební
úpravy kuchyně - restaurace v objektu krytého bazénu, nákupu mycího stroje a
dofinancování dodávky a montáže odskokových desek na startovních blocích v
krytém bazénu,
na základě žádosti Odboru organizačního - viz Příloha č. 7:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 84/2017:
zvýšení rozpočtových příjmů města o přijatá pojistná plnění za pojistné
události města a příspěvkových organizací v souhrnné výši...+1.907.637,00 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů na jednotlivých ORJ na odstranění následků
pojistných událostí s přesunem zbývající části do rozpočtové rezervy města v
souhrnné výši ................................................ +1.907.637,00 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 85/2017:
zapojení zvýšených rozpočtových příjmů v rámci celého rozpočtu města v
souhrnné výši .......................................................... +3.000.000,00 Kč
na zvýšený odvod DPH u zboží a služeb, které jsou v režimu ekonomických
činností města a podléhají současnému znění zákona č. 235/2004 Sb., DPH, v
platném znění v souhrnné výši ................................ +3.000.000,00 Kč.

424/17/2017 Závěrečný účet DSO SOMPO 2016.
ZM
1. bere na vědomí
Závěrečný účet DSO SOMPO za rok 2016.
425/17/2017 Vyřazení nemovitého majetku města Nový Jičín.
ZM
1. schvaluje
vyřazení nemovitého majetku města v souhrnné výši 199.514,00 Kč dle předloženého
návrhu.
426/17/2017 Zhodnocení hospodaření s byty a nebytovými prostory za rok 2016.
ZM
1. bere na vědomí
Zprávu o zhodnocení hospodaření s byty a nebytovými prostory za rok 2016.
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427/17/2017 Průběžná zpráva o postupu projektu "Revitalizace areálu Hücklových vil v
Novém Jičíně".
ZM
1. bere na vědomí
Průběžnou zprávu o postupu projektu revitalizace areálu Hückelových vil v Novém
Jičíně
428/17/2017 Majetkoprávní problematika.
ZM
1. Přijetí záměru prodeje části pozemku v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 1852
a. schvaluje přijetí záměru prodeje části (cca 23 m2) pozemku parc. č. 479/4
(ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 1 263 m2) v k. ú.
Nový Jičín – Horní Předměstí,
b. ukládá OMRI zveřejnit schválený záměr na úřední desce MěÚ Nový Jičín v
souladu s par. 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, majetkoprávní
záměr č. 1852,
2. Přijetí záměru prodeje pozemku v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, MPZ 299
a. schvaluje přijetí záměru prodeje pozemku parc. č. 479/3 (ostatní plocha,
ostatní komunikace o evidované výměře 785 m2) v k. ú. Nový Jičín – Horní
Předměstí,
b. ukládá OMRI zveřejnit schválený záměr na úřední desce MěÚ Nový Jičín v
souladu s par. 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, majetkoprávní
záměr č. 299,
3. Přijetí záměru prodeje části pozemku v k. ú. Loučka u Nového Jičína, V 463 - prodej
a. schvaluje přijetí záměru prodeje části (cca 2410 m2) pozemku parc. č. 928/24
(orná půda o evidované výměře 14078 m2) v k. ú. Loučka u Nového Jičína,
b. ukládá OMRI zveřejnit schválený záměr na úřední desce MěÚ Nový Jičín v
souladu s par. 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, majetkoprávní
záměr č. V 463 - prodej,
4. Petice za udržitelné podmínky života občanů ve stávající zástavbě v souvislosti s
novým záměrem developera k výstavbě bytových domů na ul. Trlicova v Novém
Jičíně a doporučení/nedoporučení přijetí záměru prodeje části pozemku v k. ú. Nový
Jičín-Dolní Předměstí, MPZ 2906
a. bere na vědomí petici občanů,
b. schvaluje přijetí záměru prodeje části (cca 270 m2) pozemku parc. č. 293/33
(ostatní plocha, dobývací prostor o evidované výměře 325 m2) v k. ú. Nový
Jičín-Dolní Předměstí,
c. ukládá OMRI zveřejnit schválený záměr na úřední desce MěÚ Nový Jičín v
souladu s par. 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, majetkoprávní
záměr č. 2906,
5. Petice za udržitelné podmínky života občanů ve stávající zástavbě v souvislosti s
novým záměrem developera k výstavbě bytových domů na ul. Trlicova v Novém
Jičíně a doporučení/nedoporučení přijetí záměru prodeje nebo směny části pozemku v
k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3002,a,b
a. bere na vědomí petici občanů,
b. schvaluje přijetí záměru směny části (cca 84,629 m2) pozemku parc. č.
293/24, (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 2139 m2) k. ú. Nový
Jičín - Dolní Předměstí,
c. ukládá OMRI zveřejnit schválený záměr na úřední desce MěÚ Nový Jičín v
souladu s par. 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, majetkoprávní
záměr č. 3002,a,b,
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6. Přijetí záměru prodeje pozemku v k. ú. Kojetín u Starého Jičína, MPZ 2749
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje pozemku parc. č. 443/2 (trvalý travní
porost o evidované výměře 1219 m2) v k. ú. Kojetín u Starého Jičína,
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 2749,
7. Přijetí záměru prodeje pozemků v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, MPZ 2925
a. schvaluje přijetí záměru prodeje části pozemku parc. č. 580/1 (ostatní plocha,
jiná plocha, o evidované výměře 8067 m2), části pozemku parc. č. 580/11
(ostatní plocha, jiná plocha, o evidované výměře 3077 m2) a části pozemku
parc. č. 580/12 (ostatní plocha, jiná plocha, o evidované výměře 1957 m2) vše
v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, celková prodávaná plocha dle grafického
návrhu činí cca 4950 m2,
b. ukládá OMRI zveřejnit schválený záměr na úřední desce MěÚ Nový Jičín v
souladu s par. 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, majetkoprávní
záměr 2925,
8. Nabídka na výkup, spoluvlastnických podílů 3/4 na nemovitostech zapsaných na LV
379 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, MPZ 2748
a. neschvaluje výkup nemovitostí - spoluvlastnických podílů 3/4 na pozemcích
parc. č. 183 (ostatní plocha, neplodná půda o evidované výměře 230 m2), parc.
č. 593/2 (lesní pozemek o evidované výměře 92 m2), parc. č. 598/7 (lesní
pozemek o evidované výměře 171 m2), parc. č. 614/3 (trvalý travní porost o
evidované výměře 1261) m2, parc. č. 615/1 (orná půda o evidované výměře
2760 m2), parc. č. 617 (lesní pozemek o evidované výměře 16140 m2), parc. č.
618/2 (lesní pozemek o evidované výměře 6353 m2), parc. č. 623/7 (lesní
pozemek o evidované výměře 527 m2), parc. č. 623/8 (lesní pozemek o
evidované výměře 837 m2), parc. č. 623/9 (lesní pozemek o evidované výměře
271 m2), parc. č. 624 (lesní pozemek o evidované výměře 6518 m2), parc. č.
627/8 (lesní pozemek o evidované výměře 271 m2), vše v k. ú. Bludovice u
Nového Jičína pro Město Nový Jičín, Masarykovo nám.1/1, Nový Jičín, za
nabízenou celkovou kupní cenu 300.000,-Kč/předmět prodeje (za každý
spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na nemovitostech za částku 100.000 Kč),
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 2748,
9. schvaluje
bezúplatný převod 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. Rozdělení parcel
bylo provedeno geometrickým plánem č. 1649-71/2016 zpracovaný Ing. Ivo Mičkem ze
dne 4.12.2016, majetkoprávní záměr č. 2734,
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10. schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě 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 3006
m2) a parc.č.524/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 316 m2), 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, IČ: 69797111, jako převodcem a městem Nový Jičín, jako nabyvatelem,
majetkoprávní záměr č. V 519,
11. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 828 (zahrada o evidované výměře 168 m2), dle GP č.
1669-85/2017 ze dne 20.04.2017 nově vzniklý pozemek parc. č. 828/1 (zahrada o
výměře 128 m2) vše v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, pro Ing. J. Z., I., bytem
040 01 Košice, Slovensko a Ing. V. Z., bytem 040 01 Košice, Slovensko, cena celkem
80.300 Kč/předmět prodeje, tj. cena obvyklá dle ZP č. 2017072 ze dne 04.05.2017 ve
výši 76.800 Kč + úhrada nákladů na vyhotovení geometrického plánu č.1669-85/2017
ve výši 2.000 Kč + úhrada nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1.500
Kč, za podmínky umožnění zpřístupnění uvedeného pozemku spoluvlastníkům
bytového domu na ulici Purkyňova 1313/42, Nový Jičín po realizaci odprodeje,
majetkoprávní záměr č. 2891,
12. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1289/2 (ostatní plocha, manipulační plocha o evidované
výměře 639 m2), dle GP č. 1381-75/2016 ze 21.09.2016 nově vzniklého pozemku parc.
č. 1289/3 (zastavěná plocha o výměře 2 m2) a nově vzniklého pozemku parc. č. 1289/4
(zastavěná plocha o výměře 1 m2), vše v k. ú. Žilina u Nového Jičína, pro paní M. M.,
bytem 741 01 Nový Jičín-Žilina, za cenu celkem 2.743,80 Kč/předmět prodeje, tj. cena
obvyklá dle ZP č. 2017034 ze dne 20.02.2017 činí 780,00 Kč + DPH 21 % ve výši
163,80 Kč + úhrada nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1.800,00 Kč,
majetkoprávní záměr č. 2893,
13. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 828 (zahrada o evidované výměře 168 m2), dle GP č.
1669-85/2017 ze dne 20.04.2017 nově vzniklý pozemek parc. č. 828/3 (zahrada o
výměře 14 m2) vše v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, pro pana V. K., bytem
74101 Nový Jičín a paní B. K., bytem 741 01 Nový Jičín, cena celkem 11.900
Kč/předmět prodeje, tj. cena obvyklá dle ZP č. 2017074 ze dne 04.05.2017 ve výši
8.400 Kč + úhrada nákladů na vyhotovení geometrického plánu č.1669-85/2017 ve
výši 2.000 Kč + úhrada nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1.500 Kč,
za podmínky umožnění zpřístupnění uvedeného pozemku spoluvlastníkům bytového
domu na ulici Purkyňova 1313/42, Nový Jičín za účelem oprav na bytovém domě a
jeho příslušenství, majetkoprávní záměr č. 2903,
14. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 828 (zahrada o evidované výměře 168 m2), dle GP č.
1669-85/2017 ze dne 20.04.2017 nově vzniklý pozemek parc. č. 828/2 (zahrada o
výměře 12 m2) vše v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, pro pana V. K., bytem
74101 Nový Jičín, paní B. K., bytem 741 01 Nový Jičín, pana L. Š., bytem 741 01
Nový Jičín, paní A. Š., 741 01 Nový Jičín, Ing. J. Z., I., bytem 040 01 Košice,
Slovensko a Ing. V. Z., bytem 040 01 Košice, Slovensko, cena celkem 10.700
Kč/předmět prodeje, tj. cena obvyklá dle ZP č. 2017073 ze dne 04.05.2017 ve výši
7.200 Kč + úhrada nákladů na vyhotovení geometrického plánu č.1669-85/2017 ve
výši 2.000 Kč + úhrada nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1.500 Kč,
majetkoprávní záměr č. 2904,
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15. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 828 (zahrada o evidované výměře 168 m2), dle GP č.
1669-85/2017 ze dne 20.04.2017 nově vzniklý pozemek parc. č. 828/4 (zahrada o
výměře 14 m2) vše v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, pro pana L. Š., bytem 741 01
Nový Jičín a paní A. Š., bytem 741 01 Nový Jičín, cena celkem 11.900 Kč/předmět
prodeje, tj. cena obvyklá dle ZP č. 2017075 ze dne 04.05.2017 ve výši 8.400 Kč +
úhrada nákladů na vyhotovení geometrického plánu č.1669-85/2017 ve výši 2.000 Kč
+ úhrada nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1.500 Kč, za podmínky
umožnění zpřístupnění uvedeného pozemku spoluvlastníkům bytového domu na ulici
Purkyňova 1313/42, Nový Jičín za účelem oprav na bytovém domě a jeho
příslušenství, majetkoprávní záměr č. 2905,
16. mění
usnesení č. 376/15/2017 bod 7 ze dne 09.03.2017 a to tak, že nově zní: schvaluje
prodej pozemku parc. č. 37/2 (zahrada o evidované výměře 25 m2) v k. ú. Kojetín u
Starého Jičína, pro Z. R., trvale bytem Nový Jičín, PSČ 741 01, cena celkem 7800,Kč/předmět prodeje, tj. cena obvyklá dle ZP č. 2017017 ze dne 26.01. 2017, která činí
6 000,-Kč (240,-Kč/m2) + úhrada nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve výši
1 800,-Kč, majetkoprávní záměr č. 2665,
17. Výkup části pozemku v k. ú. Kojetín u Starého Jičína, V 463 - výkup
a. schvaluje přijetí záměru výkupu části (cca 2410 m2) pozemku parc. č. 598/2
(trvalý travní porost o evidované výměře 12237 m2) v k. ú. Kojetín u Starého
Jičína z vlastnictví Starojicko, a.s., Jičina 26, Starý Jičín, PSČ 741 01, IČ:
25352041,
b. pověřuje OMRI zahájit kroky ve věci výkupu části (cca 2410 m2) pozemku
parc. č. 598/2 (trvalý travní porost o evidované výměře 12237 m2) v k. ú.
Kojetín u Starého Jičína, majetkoprávní záměr č. V 463 - výkup,
18. Přijetí záměru výkupu části pozemku v k. ú. Kojetín u Starého Jičína, V 547
a. schvaluje přijetí záměru výkupu části (cca 570 m2) pozemku parc. č. 168/1
(trvalý travní porost o evidované výměře 12925 m2) v k. ú. Kojetín u Starého
Jičína z vlastnictví L. J., bytem Nový Jičín, PSČ 741 01 a T. V., bytem Nový
Jičín, PSČ 741 01,
b. pověřuje OMRI zahájit kroky ve věci výkupu části (cca 570 m2) pozemku
parc. č. 168/1 (trvalý travní porost o evidované výměře 12925 m2) v k. ú.
Kojetín u Starého Jičína, majetkoprávní záměr č. V 547,
19. Výkup pozemku v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, V 549
a. schvaluje přijetí záměru výkupu nemovitého majetku – pozemku parc. č.
277/19 (orná půda o evidované výměře 26 m2) v k. ú. Nový Jičín – Dolní
Předměstí,
b. pověřuje OMRI zahájit kroky ve věci výkupu nemovitého majetku – pozemku
parc.č. 277/19 (orná půda o evidované výměře 26 m2) v k. ú. Nový Jičín –
Dolní Předměstí, majetkoprávní záměr č. V 549,
20. Směna části pozemků v k. ú. Straník - zrušení usnesení a schválení nového usnesení
MPZ 2883
a. ruší usnesení č. 399/16/2017 bod 9 ze dne 08.06.2017,
b. schvaluje směnu části (75 m2) pozemku p. č. 172 (ostatní plocha, ostatní
komunikace o evidované výměře 478 m2), dle GP č.631-365/2016 nově vzniklý
pozemek p. č. 172/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města
Nový Jičín za pozemky ve vlastnictví D. K., trvale bytem Nový Jičín, a to
pozemek p. č.1827/3 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 87
m2), dle GP č.631-365/2016 parcela, jejíž původní výměra byla snížena
oddělením části označené jako pozemek p. č. 1827/5 (ostatní plocha, sportoviště
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a rekreační plocha o výměře 14 m2) a dále za část (5 m2) pozemku p. č. 1830
(zahrada), označenou jako nově vzniklý pozemek p. č. 1830/2 (zahrada), vše v
k. ú. Straník s tím, že z rozdílu mezi obvyklými cenami směňovaných pozemků
ve výši 3.680 Kč, který by jinak bylo město povinno uhradit p. K., bude
odečtena polovina nákladů na pořízení znaleckého posudku, tedy částka 1.500
Kč a polovina nákladů na pořízení GP, tedy částka 2.375 Kč. Pan D. K. tak
uhradí městu částku 195 Kč, majetkoprávní záměr č. 2883.
429/17/2017 Přijetí investičního záměru - příprava stavebních parcel pro výstavbu rodinných
domů - Nový Jičín - Loučka lokalita „Za Humny“.
ZM
1. nepřijalo usnesení
k přijetí investičního záměru - příprava stavebních parcel pro výstavbu RD - NJ Loučka "Za Humny" v k. ú. Loučka u Nového Jičína, MPZ 2926.
430/17/2017 Dodatek č. 4 ke smlouvě o pachtu a provozování kanalizací ze dne 20.12.2011.
ZM
1. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o pachtu a provozování kanalizací uzavřené dne 20. 12. 2011
a. bere na vědomí informace týkající se návrhu Dodatku č. 4 ke Smlouvě o
pachtu a provozování kanalizací uzavřené dne 20. 12. 2011,
b. schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o pachtu a provozování kanalizací
uzavřené dne 20. 12. 2011, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 13. 12. 2013,
Dodatku č. 2 uzavřeného dne 19. 12. 2014 a Dodatku č. 3 uzavřeného dne 19. 10.
2016 Svazkem obcí regionu Novojičínska, IČ: 712 40 357, Městem Kopřivnice,
IČ: 00298077, Městem Novým Jičínem, IČ: 00298212, Obcí Mořkov, IČ:
00298191, Obcí Životice u Nového Jičína, IČ: 48804711, Ing. L. B. a Ing. E. B.
na straně Vlastníka, se společností Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a. s., IČ 45193665, na straně Provozovatele, na základě výsledku
koncesního řízení pod ev. č. 60060072 ve znění předloženém prostřednictvím
přílohy č. 2 podkladového materiálu (dále jen „dodatek č. 4 ke Smlouvě o pachtu
a provozování kanalizací“), za podmínky schválení dodatku č. 4 ke Smlouvě o
pachtu a provozování kanalizací Státním fondem životního prostředí a za
podmínky, že Rada Města Kopřivnice na své schůzi konané dne 27. 6. 2017
přijme usnesení, kterým schválí nabytí jednotné kanalizace v ulici Květinová v
Kopřivnici do vlastnictví Města Kopřivnice formou bezúplatného převodu od
stávajících vlastníků; před tímto datem nesmí být dodatek č. 4 ze strany Města
Kopřivnice uzavřen a za Město Kopřivnici podepsán,
c. schvaluje uzavření dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě uzavřené dne 6. 12. 2013 a
Dodatku č. 1 uzavřeného dne 20. 2. 2017 Svazkem obcí regionu Novojičínska,
IČ: 712 40 357 na straně příkazníka, s Městem Kopřivnice, IČ: 00298077,
Městem Novým Jičínem, IČ: 00298212, Obcí Mořkov, IČ: 00298191, Obcí
Životice u Nového Jičína, IČ: 48804711, Ing. L. B. a Ing. E. B. na straně
příkazce ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového
materiálu (dále jen dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě),
431/17/2017 Veřejná zakázka "Údržba Lesoparku Skalky.
ZM
1. schvaluje
zařazení finančních prostředků ve výši 2 450 000,- Kč za kalendářní rok na realizaci
projektu "Údržba Lesoparku Skalky" do rozpočtu města pro roky 2018 - 2025.
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432/17/2017 Strategický plán rozvoje města.
ZM
1. bere na vědomí
vyhodnocení akčního plánu 2014-2020.
433/17/2017 Kotlíková dotace MSK.
ZM
1. schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 112.500,-Kč Moravskoslezskému kraji, IČO 70890692, se
sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, účelově určenou na spolufinancování projektu "
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji".
2. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjektem, ve výši a na účel
uvedený v bodě 1 tohoto usnesení dle předloženého návrhu.
434/17/2017 Jmenování koordinátorky Zdravého města Nový Jičín.
ZM
1. odvolává
Ing. Evu Balarynovou z pozice koordinátorky Zdravého města Nový Jičín.
2. jmenuje
Bc. Kateřinu Imrýškovou na pozici koordinátorky Zdravého města Nový Jičín.
435/17/2017 Výsledky Veřejného fóra 2017.
ZM
1. bere na vědomí
zápis z Veřejného fóra konaného 16. 5. 2017 v SVČ Fokus a výsledky hlasování o
příležitostech města.
2. schvaluje
aby se město Nový Jičín zabývalo těmito příležitostmi:
- Vybudovat síť přírodních terénních cyklostezek "Čertovy stezky" a zřídit „single
trail centrum Čerťák“
- Rozšířit a modernizovat zázemí v lokalitě Čerťák (WC, převlékací zástěny,
občerstvení, sportovní hřiště apod.)
- Ozelenit náměstí, především stromy
- Vybudovat kruhový objezd u Čedoku včetně přechodů v okolních ulicích
- Vytvořit koncepci parkování ve městě
- Zajistit brigády pro mládež
- Podpořit jazykové vzdělávání a výjezdy studentů do partnerských měst
- Navýšit kapacitu kontejnerů na bioodpad
- Pořádat diskotéky pro mládež
3. ukládá
koordinátorce Zdravého města ve spolupráci s vedoucími odborů MěÚ Nový Jičín a
komisí Zdravého města a MA 21 rozpracovat schválené příležitosti pro konkrétní
řešitele a naplnit je aktivitami, případně zdůvodnit, proč nejsou realizovatelné.
436/17/2017 Plán odpadového hospodářství města Nový Jičín.
ZM
1. schvaluje
Plán odpadového hospodářství města Nový Jičín na období 2017 - 2022.
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437/17/2017 Zpráva o uplatňování Územního plánu Nový Jičín.
ZM
1. bere na vědomí
vyhodnocení výsledků projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Nový
Jičín v uplynulém období let 2013 - 2017 v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. schvaluje
dle § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu
Nový Jičín v uplynulém období let 2013 - 2017 včetně pokynů pro zpracování návrhu
změny č. 5 Územního plánu Nový Jičín v rozsahu přílohy č. 2 předloženého materiálu.
438/17/2017 Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice za rok
2016.
ZM
1. bere na vědomí
Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice za rok 2016 včetně
souvisejících příloh.
439/17/2017 Volba člena osadního výboru.
ZM
1. určuje
podle § 120 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, pro volební období 2014 - 2018, dalšího člena Osadního výboru
Loučka, pana Jiřího Orlitu, bytem Nový Jičín.

Bc. Žaneta Marková
ověřovatel zápisu

Ing. Jiří Strýček
ověřovatel zápisu

PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta města
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