Příloha č. 3
zápisu z jednání
18. zasedání ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 9. 11. 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
440/18/2017 Určení ověřovatelů zápisu ZM.
ZM
1. určuje
ověřovatelé zápisu: Mgr. Pavel Rozbroj a Mgr. Jiří Adamec.
441/18/2017 Schválení programu.
ZM
1. schvaluje
upravený program jednání 18. zasedání ZM dne 9. 11. 2017.
442/18/2017 Zpráva o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 13.9.2017 do 9.11.2017.
ZM
1. bere na vědomí
Zprávu o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 13. 9. 2017 do 9. 11. 2017.
443/18/2017 Kontrola plnění usnesení ZM.
ZM
1. bere na vědomí
Zprávu o kontrole plnění usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 7. 9. 2017.
444/18/2017 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 celoroční činnosti v kulturní oblasti a podpora
jednorázových kulturních akcí.
445/18/2017 Návrh na změnu plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru ZM.
ZM
1. bere na vědomí
žádost kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín na změnu plánu kontrolní
činnosti kontrolního výboru ZM na rok 2017,

2. schvaluje
změnu plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín na
rok 2017 dle předložené důvodové zprávy.
446/18/2017 Žádost organizace Venkovská škola Bludička z.s. o individuální dotaci z
rozpočtu města.
ZM
1. bere na vědomí
žádost Venkovské školy Bludička z.s., IČ 27043916, se sídlem Bludovice 9, 741 01
Nový Jičín, o individuální dotaci ve výši 100 000,- Kč, na projekt s názvem "Rozvoj
agroturistiky v chovu Valašských ovcí na usedlosti Bludička s cílem vytvořit pracovní
pozici pro člověka s hendikepem", účel použití dotace: bezbariérové úpravy dvora
umožňující zaměstnávat osoby s hendikepem,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1. 8. 2017 - 31. 12. 2017,
2. schvaluje
výjimku podle čl. XIV odst. 2 Směrnice ZM č. 5/2015 Poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín, z čl. VI. odst. 2 ve smyslu umožnění
čerpání individuální dotace na investiční výdaje,
3. rozhodlo
poskytnout individuální dotaci Venkovské škole Bludička z.s., IČ 27043916, se sídlem
Bludovice 9, 741 01 Nový Jičín ve výši … 95.000,- Kč na projekt s názvem "Rozvoj
agroturistiky v chovu Valašských ovcí na usedlosti Bludička s cílem vytvořit pracovní
pozici pro člověka s hendikepem", účel použití dotace: bezbariérové úpravy dvora
umožňující zaměstnávat osoby s hendikepem,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1. 8. 2017 - 31. 12. 2017,
a uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu,
4. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 110/2017:
poskytnutí individuální investiční dotace Venkovské škole Bludička z.s., IČ 27043916,
se sídlem Bludovice 9, 741 01 Nový Jičín, na projekt s názvem "Rozvoj agroturistiky v
chovu Valašských ovcí na usedlosti Bludička s cílem vytvořit pracovní pozici pro
člověka s hendikepem" dle bodů 1.,2.,3. výše v částce .......95.000,- Kč
zapojením zbývajících prostředků z Programových dotací na rok 2017, konkrétně z
Programu na podporu domácí hospicové péče ve výši ...........95.000,- Kč.
447/18/2017 Žádosti o individuální dotace v oblasti sportu.
ZM
1. Žádost Sportovního potápění Laguna Nový Jičín, p.s. SPMS o individuální dotaci:
a. bere na vědomí
žádost Sportovního potápění Laguna Nový Jičín, p.s. SPMS, IČ 68343914, se
sídlem Novosady 10, 741 01 Nový Jičín, evidovanou pod čj. 67478/2017, o
individuální dotaci ve výši 372.000,-Kč,
účel použití dotace: činnost SP Laguna Nový Jičín p.s. SPMS,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: červen až prosinec 2017,
projekt s názvem: Sportovní činnosti SP Laguna Nový Jičín v době uzavření
krytého bazénu v Novém Jičíně,
b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 372.000,-Kč
na účel: činnost SP Laguna Nový Jičín p.s. SPMS
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: červen až prosinec 2017,
projekt s názvem: Sportovní činnosti SP Laguna Nový Jičín v době uzavření
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krytého bazénu v Novém Jičíně
žadateli Sportovnímu potápění Laguna Nový Jičín, p.s. SPMS, IČ 68343914, se
sídlem Novosady 10, 741 01 Nový Jičín a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace/NFV dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
c. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 104/2017:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace Sportovnímu potápění Laguna Nový
Jičín, p.s. SPMS, IČ 68343914, se sídlem Novosady 10, 741 01 Nový Jičín ve
výši .......+ 372.000,-Kč na projekt "Sportovní činnosti SP Laguna Nový Jičín v
době uzavření krytého bazénu v Novém Jičíně"
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši.... - 372.000,- Kč.
2. Žádost Plaveckého klubu Nový Jičín, z.s.
a. bere na vědomí
žádost Plaveckého klubu Nový Jičín, z.s. IČ 00533556, se sídlem Novosady
914/10, 741 01 Nový Jičín, evidovanou pod č.j.67261/2017, o individuální
dotaci ve výši 360.000,-Kč, účel použití dotace: úhrada nákladů spojených se
sportovní činností PKNJ v době uzavření krytého bazénu v Novém Jičíně
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: červen 2017 až prosinec 2017,
projekt s názvem: Kompenzace nákladů při rekonstrukci bazénu v roce 2017,
b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 360.000,-Kč,
na účel: úhrada nákladů spojených se sportovní činností PKNJ v době uzavření
krytého bazénu v Novém Jičíně, doba, v níž má být dosaženo účelu dotace:
červen 2017 až prosinec 2017, projekt s názvem: Kompenzace nákladů při
rekonstrukci bazénu v roce 2017. žadateli Plaveckému klubu Nový Jičín, z.s. IČ
00533556, se sídlem Novosady 914/10, 741 01 Nový Jičín a uzavřít s tímto
žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace/NFV dle přílohy č. 4
předloženého materiálu,
c. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 103/2017:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace Plaveckému klubu Nový Jičín, z.s.
IČ 00533556, se sídlem Novosady 914/10, 741 01 Nový Jičín ve výši
.....+360.000,- Kč na projekt "Kompenzace nákladů při rekonstrukci bazénu v
roce 2017" zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741.....- 360.000,- Kč,
3. 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. 7897/2017, o individuální dotaci
ve výši 1.000.000,-Kč, účel použití dotace: dofinancování hokejové činnosti
mládeže v roce 2017, doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1. 1. 2017 31.12.2017, projekt s názvem: Zajištění činnosti hokejového klubu – devíti
družstev mládeže, školek a škol - 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 čl. VI. odst. 5
této směrnice ve smyslu umožnění čerpání poskytnuté individuální dotace na
projekt, u něhož již žadatel žádal o Programovou dotaci,
c. rozhodlo
poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 500.000,-Kč na
projekt s názvem: Zajištění činnosti hokejového klubu – devíti družstev mládeže,
školek a škol v roce 2017, na účel: dofinancování hokejové mládeže v roce 2017,
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dobu, v níž má být dosaženo účelu dotace:1.1.2017 – 31.12.2017 žadateli Hokejový
klub Nový Jičín, z.s., IČ 27042111, se sídlem U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace/ NFV,
d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č 94/2017:
poskytnutí individuální dotace Hokejovému 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 s názvem " Zajištění činnosti hokejového klubu – devíti družstev
mládeže, školek a škol v roce 2017", zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ
741 ve výši .....- 500.000,-Kč.
4. 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, 74101
Nový Jičín, evidovanou pod čj. 61959/2017, o individuální dotaci ve výši
1.312.400,-Kč, účel použití dotace: zajištění přípravné fáze rekonstrukce
sportovišť v majetku TJ Nový Jičín, z.s.- potřebná projektová dokumentace, výběr
zhotovitele, administrace veřejné zakázky, vypracování dokumentů pro podání
žádosti o poskytnutí dotací, doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 11/2017 až
12/2018, projekt s názvem: Příprava projektů rekonstrukce sportovišť v majetku
TJ Nový Jičín, z.s.,
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. 2 ve smyslu použití dotace pouze k neinvestičním účelům a 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 1.312.400,-Kč
na účel: zajištění přípravné fáze rekonstrukce sportovišť v majetku TJ Nový Jičín,
z.s.- potřebná projektová dokumentace, výběr zhotovitele, administrace veřejné
zakázky, vypracování dokumentů pro podání žádosti o poskytnutí dotací,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 11/2017 až 12/2018, projekt s názvem:
Příprava projektů rekonstrukce sportovišť v majetku TJ Nový Jičín, z.s.
žadateli TJ Nový Jičín, z.s., IČ 44937504, se sídlem Msgr. Šrámka 1123/19,
74101 Nový Jičín a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace/NFV dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 93/2017:
poskytnutí individuální dotace TJ Nový Jičín, z.s., IČ 44937504, se sídlem Msgr.
Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín ve výši ..... +1.312.400,00 Kč na projekt
"Příprava projektů rekonstrukce sportovišť v majetku TJ Nový Jičín, z.s."
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ................ -1.312.400,00 Kč.
448/18/2017 Poskytnutí finančního daru na stavbu protihlukové stěny střelnice v Sedlnicích.
ZM
1. Žádost o finanční dar na stavbu protihlukové stěny střelnice v Sedlnicích
a. bere na vědomí
žádost ČSS, z.s. - sportovně střeleckého klubu Sedlnice, se sídlem Sedlnice 109,
742 56 Sedlnice, IČ 49590421 a obce Sedlnice, Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice, IČ
00298352, evidovanou pod čj. 57445/2017, o poskytnutí finančního daru na
stavbu protihlukové stěny střelnice v Sedlnicích ve výši 70.000,-Kč,
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b. rozhodlo
poskytnout obci Sedlnice, se sídlem Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice,
IČ:00298352, finanční dar z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 70.000,- Kč na
stavbu protihlukové stěny střelnice v Sedlnicích,
c. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 105/2017:
poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Nový Jičín obci Sedlnice ve výši
..........................+70.000,-Kč na stavbu protihlukové stěny střelnice v Sedlnicích
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ................. -70.000,00 Kč.
449/18/2017 Finanční problematika.
ZM
1. schvaluje
tyto úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2017:
a. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 100/2017:
snížení rozpočtových příjmů o částku ............................ -500.000,00 Kč
a zároveň
snížení rozpočtových výdajů o částku ...... -500.000,00 Kč z důvodu nerealizace
opravy školní družiny ZŠ Tyršova na ul. Jiráskova v roce 2017,
b. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 58/2017 - STORNO:
snížení rozpočtových výdajů na ORJ 120 o částku ............. +10.000.000,00 Kč
původně účelově určených na případnou koupi areálu zrušené železniční stanice
Nový Jičín - Horní nádraží
s přesunem zpět do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ... +10.000.000,00 Kč
z důvodu nerealizace tohoto odkupu v roce 2017.
c. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 106/2017:
zvýšení příspěvku na provoz Městskému kulturnímu středisku Nový Jičín o
částku ............................... +1.821.563,82 Kč snížením rozpočtové rezervy
města Nový Jičín na ORJ 741 o stejnou výši, tj. ............... -1.821.563,82 Kč,
d. na základě žádosti Odboru majetku a investic:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 108/2017:
vzájemný přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 139 z akce na akci v
souhrnné výši ................................... +1.340.360,20 Kč (viz přiložená žádost),
e. na základě žádosti Odboru majetku a investic:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 109/2017:
přijetí 2 investičních dotací z Ministerstva pro místní rozvoj v souhrnné výši .....
+1.976.509,94 Kč účelově určených na akci "Regenerace sídliště Bezručova,
Riegrova IV. etapa" a zároveň s tím související úprava v rozpočtových příjmech
na ORJ 741 i výdajích ORJ 110 ve stejné výši, tj. ................ +1.976.509,94 Kč,
2. bere na vědomí
úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2017, které schválila Rada města Nový Jičín na
svých schůzích ve dne ch 13.9.2017, 4.10.2017 a 25.10.2017:
na základě žádosti Odboru školství, kultury a sportu:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 86/2017:
přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 414 u ZŠ a MŠ Jubilejní z příspěvku na
investice v částce ………...... -158.255,90 Kč do příspěvku na provoz ve stejné výši
....... +158.225,90 Kč z důvodu pořízení nerezových stolů do školní jídelny na pracovišti
Jubilejní stojících samostatně nepřesahující pořizovací cenu 40.000,00 Kč/ks, analogicky
i pořízení plynové stoličky v pořizovací ceně 14.399,00 Kč na pracoviště Dlouhá,
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 87/2017:
přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR.. +30.000,00 Kč
a zároveň zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 317, příp. ORJ 019 ve výši ...............
+30.000,00 Kč účelově určených na úhradu výdajů v roce 2017 v souvislosti s přípravami
volby prezidenta ČR v roce 2018,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 88/2017:
přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši... +93.421,65 Kč
účelově určené pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ, Jubilejní 3, p.o. na realizaci
projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z
prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci Moravskoslezském
kraji"
a zároveň
s tím související zvýšení příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p.o.
pro rok 2017 na daný účel o částku ..................... + 93.421,65 Kč.
Zároveň v tomto smyslu Rada města schvaluje i změnu závazného ukazatele u ZŠ a MŠ
Nový Jičín, Jubilejní 3, p.o. na rok 2017.
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 89/2017:
přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši …..……..
………………+245.000,00 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů u Odboru majetku, rozvoje a investic, příp. u Odboru
bytového o částku .................... +245.000,00 Kč účelově určených na realizaci projektu
"Zavedení energetického managementu město Nový Jičín",
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 90/2017:
přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury v rámci finanční podpory v
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v
roce 2017 ve výši ............................................................ +950.000,00 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 416 a ORJ 037 ve výši ........ +950.000,00 Kč
účelově určených na obnovu nemovitých kulturních památek a movitých kulturních
památek pevně spojených se stavbami, které jsou kulturními památkami, na území města
Nový Jičín,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 97/2017:
snížení příspěvku na investice u MěKS Nový Jičín o částku ....... -470.000,00 Kč
a současně
zvýšení příspěvku na údržbu u této organizace o stejnou částku .. +470.000,00 Kč na
dodávku audio vybavení pro Kino Květen z důvodu charakteru skutečných prací
souvisejících s opravou a zároveň i výměnou části stávající zvukové aparatury v sále
Kina Květen.
Zároveň ve smyslu RO Č. 94/2017 RM schvaluje i změnu závazných ukazatelů u MěKS
Nový Jičín pro rok 2017,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 98/2017:
přijetí 2. neinvestiční zálohové platby ze státního rozpočtu ve výši ....... +289.750,00 Kč
účelově určené na realizaci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska"
v rámci Výzvy pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v oblasti prioritní osy 3 Rovný
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 414 o stejnou částku ...... +289.750,00 Kč
na daný účel,
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 99/2017:
přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR ve výši ..... +606.080,00 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 317, příp. ORJ 019 ve výši ... +606.080,00 Kč
účelově určených na úhradu výdajů v roce 2017 v souvislosti s volbami do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 20.-21. října 2017,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 99/1/2017:
snížení výše neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR o ........ -8.076,00 Kč
a zároveň
snížení rozpočtových výdajů na ORJ 317, příp. ORJ 019 o ........... -8.076,00 Kč z důvodu
dodatečného určení nové pevné částky na 1 volební okrsek Ministerstvem financí v
souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 20.21. října 2017,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 42/1/2017:
zvýšení přijaté neinvestiční účelové dotace (ÚZ 13305) ze státního rozpočtu
prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro Prosenior Nový Jičín na
poskytování sociálních služeb v roce 2017 o ............ +884.000,00 Kč
a zároveň
s tím související úprava rozpočtovaných výdajů na ORJ 029 na požadovaný účel ve
stejné výši ................................. +884.000,00 Kč,
na základě žádosti Odboru školství, kultury a sportu:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 107/2017:
- zvýšení příspěvku na provoz u MŠ Máj o částku .................. +97.786,00 Kč
účelově určeného na předfinancování projektu "Poznejme se!" v rámci Fondu
mikroprojektů v Euroregionu Silesia v roce 2017
s finančním krytím z rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ........ -97.786,00 Kč,
- snížení příspěvku na investice u MŠ Sady o částku ............. -200.000,00 Kč
z důvodu nečerpaných prostředků na projektovou dokumentaci k MAP
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 .............. +200.000,00 Kč,
- u ZŠ a MŠ Jubilejní:
snížení příspěvku na údržbu o částku ............................. -64.172,40 Kč
i příspěvku na investice o částku ................................ -65.414,10 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 .............. +129.586,50 Kč,
- snížení příspěvku na investice u ZŠ Komenského 68 o částku .... -200.000,00 Kč
z důvodu nečerpání schválených prostředků na projektovou dokumentaci k MAP
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ............ +200.000,00 Kč,
- u MěKS Nový Jičín:
snížení příspěvku na údržbu o částku ............................. -87.000,00 Kč
a
snížení příspěvku na investice o částku ......................... -199.172,00 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 .............. +286.172,00 Kč,
- snížení příspěvku na investice u Beskydského divadla o ........ -279.500,00 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 .............. +279.500,00 Kč,
- zvýšení příspěvku na provoz u MěKS o částku ................... +425.426,00 Kč
z důvodu navýšení platových tarifů od 1.7.2017, od 1.11.2017 a schválené odměny
řediteli
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ................ -425.426,00 Kč,
- zvýšení příspěvku na provoz u Beskydského divadla o částku .... +276.464,00 Kč
z důvodu navýšení platových tarifů od 1.7.2017, od 1.11.2017 a schválené odměny
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řediteli
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ................ -276.464,00 Kč,
- přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 416-Kultura mezi odd., par.
3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
a
§ 3319-Ostatní záležitosti kultury v souhrnné výši ...............100.000,00 Kč,
- snížení příspěvku na investice u MŠ Trojlístek o částku ...... - 200.000,00 Kč
z důvodu nečerpaných prostředků na projektovou dokumentaci k MAP
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ............. + 200.000,00 Kč,
450/18/2017 Plnění schváleného (upraveného) rozpočtu a výsledky hospodaření města Nový
Jičín včetně jeho příspěvkových organizací za I. pololetí 2017.
ZM
1. bere na vědomí
plnění schváleného (upraveného) rozpočtu a výsledky hospodaření města Nový Jičín
včetně jeho příspěvkových organizací za období 1. pololetí 2017 dle předloženého
materiálu.
451/18/2017 Informace o plnění příjmů z daní a stavu prostředků na účtech města k 30.9.2017.
ZM
1. bere na vědomí
informace o plnění příjmů z daní do rozpočtu města a stavu prostředků na účtech města
Nový Jičín k 30. 9. 2017.
452/18/2017 Střednědobý výhled rozpočtu města Nového Jičína.
ZM
1. schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu města Nového Jičína s analýzou financí a ratingem do
roku 2022 dle předloženého materiálu.
453/18/2017 Majetkoprávní problematika.
ZM
1. Přijetí záměru prodeje částí pozemků v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, MPZ 2898
a. schvaluje přijetí záměru prodeje části (cca 333 m2) pozemku parc. č.
509/38(orná půda o evidované výměře 5435 m2) v k. ú. Nový Jičína - Horní
Předměstí a části (cca 1097 m2) pozemku parc. č. 509/79 (orná půda o
evidované výměře 12570 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí,
b. ukládá OMI 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. 2898,
2. Přijetí záměru prodeje pozemků v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3000
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje pozemku parc. č. 44/7 (ostatní plocha, jiná
plocha o evidované výměře 679 m2) k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí a části
(cca 200 m2) pozemku parc. č. 44/10 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované
výměře 401 m2) k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí,
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 3000,
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3. Přijetí záměru výkupu pozemků v k. ú. Bludovice u Nového Jičína, V 548
a. neschvaluje výkup pozemku parc. č. 544 (lesní pozemek o evidované výměře
13272 m2) a výkup pozemku parc. č. 545 (lesní pozemek o evidované výměře 1580
m2), oba v k. ú. Bludovice u Nového Jičína z vlastnictví Ing. B. H., bytem Ostrava
– Mariánské Hory, Ostrava, PSČ 709 00,
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. V 548,
4. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, V 550
a. schvaluje přijetí záměru bezúplatného převodu nemovitého majetku – pozemku
parc. č. 300/4 (orná půda o evidované výměře 820 m2) v k. ú. Nový Jičín –
Dolní Předměstí,
b. pověřuje OMI zahájit kroky ve věci bezúplatného převodu nemovitého majetku
– pozemku parc. č. 300/4 (orná půda o evidované výměře 820 m2) v k. ú. Nový
Jičín – Dolní Předměstí, majetkoprávní záměr č. V 550,
5. Směna části pozemků v k. ú. Straník - změna usnesení, MPZ 2883
a. schvaluje změnu usnesení č. 428/17/2017 bod 20 ze dne 07.09.2017,
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 parc. 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 parc. 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 parc. č. 1827/5 (ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha o výměře 14 m2) a dále za část (5 m2) pozemku
parc. č. 1830 (zahrada), označenou jako nově vzniklý pozemek parc. č. 1830/2
(zahrada), vše v k. ú. Straník s tím, že k obvyklé ceně pozemku parc. č. 172/2,
která činí 10.500,- Kč bude připočtena DPH ve výši 2.205,- Kč a rozdíl
obvyklých cen směňovaných pozemků ve výši 1.475,- Kč uhradí Město p. D. K..
Směňující p. D. K. uhradí Městu Nový Jičín jednu polovinu nákladů spojených se
směnou, a to jednu polovina nákladů vynaložených na úhradu znaleckého
posudku ve výši 1.500,- Kč, včetně DPH ve výši 1.815,- Kč a jednu polovinu
nákladů na úhradu geometrického plánu č. 631-365/2016 ve výši 2.375,- Kč,
včetně DPH ve výši 2.873,75 Kč. Vzájemné pohledávky budou částečně
započteny, majetkoprávní záměr č. 2883,
6. Prodej částí pozemku v k. ú. Žilina u Nového Jičína - změna usnesení, MPZ 2893
a. schvaluje změnu usnesení č. 428/17/2017 bod 12 ze dne 07.09.2017,
b. schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1289/2 (ostatní plocha, manipulační
plocha o evidované výměře 639 m2), dle GP č. 1381-75/2016 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
obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 780,00 Kč + náklady za
vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1.800,00 Kč, kdy k těmto částkám bude
připočteno DPH 21 % ve výši 541,80 Kč. Celková cena s DPH činí 3.121,80 Kč,
majetkoprávní záměr č. 2893,
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7. Prodej části pozemku v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 2533
a. schvaluje přijetí záměru prodeje části (cca 20 m) pozemků parc.č. 558/11
(ostatní plocha, ostatní komunikace) a parc.č. 558/25 (trvalý travní porost) v k.ú.
Nový Jičín – Horní Předměstí pro společnost ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, Děčín IV – Podmokly, PSČ 405 02, IČO 247 29 035,
b. schvaluje přijetí záměru uzavření budoucí smlouvy kupní se společností ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, PSČ 405 02, IČO 24729035.
454/18/2017 Energetické úspory Suvorovova 152 v Novém Jičíně.
ZM
1. ruší
usnesení č. 403/16/2017 z 16. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín, konaného dne
8.6.2017.

Mgr. Pavel Rozbroj
3. místostarosta města
ověřovatel zápisu

Mgr. Jiří Adamec
ověřovatel zápisu

PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta města

18. zasedání ZM dne 9. 11. 2017

10

