Příloha č. 3
zápisu z jednání
19. zasedání ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 7. 12. 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
455/19/2017 Určení ověřovatelů zápisu ZM.
ZM
1. určuje
ověřovatelé zápisu: Bc. Blanka Faluši a Ing. Kateřina Konečná.
456/19/2017 Schválení programu.
ZM
1. schvaluje
navržený program jednání 19. zasedání ZM dne 7. 12. 2017.
457/19/2017 Zpráva o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 22.11.2017 do 7.12.2017.
ZM
1. bere na vědomí
Zprávu o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 22.11.2017 do 7.12.2017.
458/19/2017 Výsledek kontroly provedené kontrolním výborem ZM.
ZM
1. bere na vědomí
výsledek kontroly zaměřené na způsob a postup Bytového odboru Města Nový Jičín při
vyřízení reklamace uplatněné občanem města Nový Jičín ve věci vyúčtování tepla za
rok 2015.
459/19/2017 Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru ZM na rok 2018.
ZM
1. schvaluje
plán kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín na rok 2018
dle předloženého návrhu.
460/19/2017 Stav na úseku sociálních služeb.
ZM
1. bere na vědomí
zprávu Stav na úseku sociálních služeb.

461/19/2017 Žádosti organizace Andělé stromu života o individuální dotaci z rozpočtu města.
ZM
1. bere na vědomí
žádosti organizace Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČ
3632661, se sídlem 741 01 Nový Jičín, Msgr. Šrámka 1186/16, o individuální dotaci ve
výši 15 000,- Kč na projekt "Poradna pro pečující a pozůstalé Strom života" a individuální
dotaci ve výši 50 000,- Kč na projekt "Terénní odlehčovací služby Strom života",
2. rozhodlo
neposkytnout individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 15 000,- Kč na projekt s
názvem " Poradna pro pečující a pozůstalé Strom života", na účel: částečné úhrady
mzdových nákladů pracovníků přímé péče za období od 1.1.2017 do 31.12.2017
žadateli Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČ 3632661, se
sídlem 741 01 Nový Jičín, Msgr. Šrámka 1186/16,
3. rozhodlo
neposkytnout individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 50 000,- Kč na projekt s
názvem "Terénní odlehčovací služby Strom života", na účel: částečné úhrady mzdových
nákladů pracovníků přímé péče za období od 1.1.2017 do 31.12.2017, žadateli Andělé
Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČ 3632661, se sídlem 741 01
Nový Jičín, Msgr. Šrámka 1186/16.
462/19/2017 Žádost o individuální dotaci v oblasti sportu.
ZM
1. 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. 51851/2017, o individuální dotaci
ve výši 1.500.000,-Kč,
účel použití dotace: 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 – 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. 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 400.000,- Kč
na účel: financování hokejové činnosti mužů v roce 2017 dle předloženého
návrhu rozpočtu s výjimkou financování výkonnostních odměn,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2017 - 31.12.2017,
projekt s názvem: Zajištění činnosti hokejového klubu – mužů – v roce 2017,
žadateli Hokejový klub Nový Jičín, z.s., IČ 27042111, U Stadionu 2180/1,
74101 Nový Jičín a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace/NFV dle upravené přílohy č. 2 předloženého materiálu.
d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 101/2017:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace Hokejovému klubu Nový Jičín, z.s.,
IČ 27042111, se sídlem U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín ve výši .....
+400.000,-Kč na projekt " Zajištění činnosti hokejového klubu – mužů – v roce
2017“, zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši....-400.000,-Kč.
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2. Žádost Lyžařského klubu Svinec z.s.
a. bere na vědomí
žádost Lyžařského klubu Svinec z.s., IČ 00534978, se sídlem Kojetín 56, 741 01
Nový Jičín, evidovanou pod čj. 78044/2017, o individuální dotaci ve výši
250.000,-Kč, účel použití dotace: obnova technické infrastruktury lyžařského
areálu Svinec – dofinancování nákupu rolby
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 31.12.2017
projekt s názvem: Dofinancování nákupu rolby pro lyžařský areál Svinec,
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,
c. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 250.000,-Kč
na účel: obnova technické infrastruktury lyžařského areálu Svinec – dofinancování
nákupu rolby
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 31.12.2017,
projekt s názvem: Dofinancování nákupu rolby pro lyžařský areál Svinec žadateli
Lyžařský klub Svinec z.s., IČ 00534978, se sídlem Kojetín 56, 741 01 Nový Jičín
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace/NFV dle
přílohy č. 4 předloženého materiálu,
d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 119/2017:
poskytnutí individuální dotace Lyžařského klubu Svinec z.s., IČ 00534978, se
sídlem Kojetín 56, 741 01 Nový Jičín ve výši..................... +250.000,00 Kč
na projekt " Dofinancování nákupu rolby pro lyžařský areál Svinec"
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ................ -250.000,00 Kč.
3. Tělovýchovná jednota Nový Jičín z.s.- Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.V2017487/OŠKS
a. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 (dle přílohy č. 5) k veřejnoprávní smlouvě č.V2017481/OŠKS o poskytnutí individuální dotace účelově určené na 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 s názvem projektu „Příprava
projektů rekonstrukce sportovišť v majetku TJ Nový Jičín z.s., uzavřené dne
24.11.2017 mezi Městem Nový Jičín a Tělovýchovnou jednotou Nový Jičín, z.s.,
se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČ: 44 93 75 04, ve smyslu
vymezení účelu použití dotace na investiční i neinvestiční výdaje projektu, a to v
souladu s výjimkou ze směrnice č. 5/2015 Poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín schválenou ZM usnesením č.
447/18/2017 bod b) ze dne 9.11.2017
463/19/2017 Žádosti o individuální dotace z rozpočtu města NJ na rok 2018 z oblasti
volnočasu a školství.
ZM
1. Žádost o individuální dotaci - Mateřská škola Bludovice
a. bere na vědomí
žádost Mateřské školy Bludovice, se sídlem Nový Jičín, Bludovice 73, IČ
02541181, evidovanou pod čj. 62428/2017 ze dne 20.9.2017 o individuální dotaci
ve výši 56.880,- Kč, účel použití dotace: příspěvek na režijní náklady na stravování
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v Mateřské škole Bludovice, které nepokrývají státní normativy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace od 1.1.2018 do 31.12.2018, projekt s
názvem: Příspěvek na režijní náklady na stravování v Mateřské škole Bludovice.
b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018 ve výši 56.880,- Kč,
na účel: příspěvek na režijní náklady na stravování v Mateřské škole Bludovice,
které nepokrývají státní normativy, doba, v níž má být dosaženo účelu dotace od
1.1.2018 do 31.12.2018, projekt s názvem: Příspěvek na režijní náklady na
stravování v Mateřské škole Bludovice, žadateli Mateřské školy Bludovice, se
sídlem Nový Jičín, Bludovice 73, IČ 02541181, a uzavřít s tímto žadatelem
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
2. Žádost o individuální dotaci - Mateřská škola novojičínská Beruška, spol. s r.o.
a. bere na vědomí
žádost Mateřské školy novojičínská Beruška, spol. s r.o., se sídlem Nový Jičín,
Husova 1, IČ 25381393, evidovanou pod čj. 70300/2017 ze dne 23.10.2017 o
individuální dotaci ve výši 130.000,- Kč, účel použití dotace: úhrada režijních
nákladů na stravu dětí a dopravu stravy, doba, v níž má být dosaženo účelu dotace od
1.1.2018 do 31.12.2018, projekt s názvem: Režijní náklady a doprava stravy.
b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018 ve výši 130.000,- Kč,
na účel: úhrada režijních nákladů na stravu dětí a dopravu stravy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace od 1.1.2018 do 31.12.2018,
projekt s názvem: Režijní náklady a doprava stravy, žadateli Mateřské škole
novojičínská Beruška, spol. s r.o., se sídlem Nový Jičín, Husova 1, IČ 25381393,
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy
č. 4 předloženého materiálu.
3. Žádost o individuální dotaci - Základní škola Galaxie s.r.o.
a. bere na vědomí
žádost Základní školy Galaxie s.r.o., se sídlem Nový Jičín, K Nemocnici 211/1,
IČ 29454956, evidovanou pod čj. 70299/2017 ze dne 23.10.2017 o individuální
dotaci ve výši 168.000,- Kč, účel použití dotace: úhrada režijních nákladů na
stravu žáků a dopravu stravy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace od 1.1.2018 do 31.12.2018,
projekt s názvem: Režijní náklady a doprava stravy pro žáky.
b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018 ve výši 168.000,- Kč,
na účel: úhrada režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace od 1.1.2018 do 31.12.2018,
projekt s názvem: Režijní náklady a doprava stravy pro žáky, žadateli Základní
škole Galaxie, s.r.o., se sídlem Nový Jičín, K Nemocnici 211/1, IČ 29454956,
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy
č. 6 předloženého materiálu.
464/19/2017 Žádost o udělení výjimky ve vyúčtování v rámci programu města Nový Jičín na
podporu sportu za rok 2017, podprogram D. Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a
sportovních zařízení - TJ Nový Jičín, z.s.
ZM
1. bere na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 74101
Nový Jičín, IČ 44937504, evidovanou pod čj. 74210/2017 o udělení výjimky v rámci
Programu města Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2017,
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2. schvaluje
výjimku z Programu města Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2017, čl. VIII. bodu D.
Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení, odst. 6 písm. c) a
schválit příjemci Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19,
741 01 Nový Jičín, IČ 44937504 čerpání poskytnuté programové dotace mj. na mzdové a
osobní náklady provozních zaměstnanců příjemce maximálně do výše 70 % poskytnuté
programové dotace,
3. schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Nový Jičín č.V2017-012/OŠKS ze dne 25.01.2017 dle předloženého návrhu.
465/19/2017 Finanční problematika.
ZM
1. bere na vědomí
následující úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2017, které schválila RM na své
schůzi dne 22.11.2017:
a. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 111/2017:
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
............................ +65.000,00 Kč účelově určené na projekt "Podpora
turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2017"
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 011, popř. 741 s přijetím této
dotace související ve stejné výši ............................... +65.000,00 Kč,
b. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 112/2017:
přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši ......... +39.990,00 Kč
účelově určené pro MŠ Trojlístek Nový Jičín na realizaci projektu "Zabezpečení
MŠ Trojlístek" v rámci programu Podpora zabezpečení mateřských škol a
základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti
a zároveň
zvýšení příspěvku na provoz zmíněné příspěvkové organizaci města s přijetím
této dotace související o částku ................................ +39.990,00 Kč,
c. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 64/2017/1:
původně schválené znění ze dne 21.6.2017
"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"
se mění na nové znění takto:
"snížení příspěvku na provoz za rok 2017 v podobě nevyčerpaných prostředků za
energie za rok 2016:
u MŠ Sady o částku ................................................... - 56.488,70 Kč,
u MŠ Trojlístek o částku ............................................ - 10.741,70 Kč,
u ZŠ a MŠ Jubilejní 3 o částku ................................. - 244.536,82 Kč,
u ZŠ Komenského 66 o částku .................................... - 25.262,92 Kč,
u SVČ Fokus o částku ................................................... - 1.259,81 Kč,
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši .... + 338.289,95 Kč",
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2. schvaluje
tyto úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2017:
a. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 113/2017:
přijetí investiční dotace ze SZIF ve výši ... 1.560.045,00 Kč účelově určené na krytí
výdajů vzniklých městu Nový Jičín v souvislosti s realizací akce "Zvěrokruh Skalky"
a zároveň
úprava rozpočtových příjmů mezi příjmovými třídami 3 a 4 spolu s úpravou
rozpočtových výdajů na ORJ 035 a ORJ 741 ve stejné výši ....... 1.560.045,00 Kč,
b. na základě žádosti Návštěvnického centra Nový Jičín-město klobouků:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 114/2017:
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 011-Návštěvnické centrum Nový Jičínměsto klobouků o částku .............. +200.000,00 Kč na finanční krytí zvýšených
nákladů souvisejících s akcemi této ORJ v II. pololetí roku 2017 a další nákup
upomínkových předmětů z důvodu zvýšeného zájmu návštěvníků města
zapojením zvýšených nerozpočtovaných příjmů vzniklých z činnosti této
organizační složky města ve výši ............................... +200.000,00 Kč,
c. na základě žádosti Odboru majetku a investic:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 115/2017:
přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 102-Vodní hospodářství schválených
na "ČOV Kojetín"
z § 2321-Odvádění a čištění odpadních vod ve výši ............... -700.000,00 Kč
na § 2310-Pitná voda ve výši ......................... +700.000,00 Kč z důvodu
vhodnějšího zařazení této akce dle současně platné rozpočtové skladby,
d. na základě žádosti Odboru bytového:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 116/2017:
a. přesun nerealizovaných rozpočtových výdajů v rámci ORJ 037-Odbor bytový
původně schválených na akci "Rekonstrukce světlíku v kuchyni hotelu
Praha" ve výši... -421.080,00 Kč na financování právně-technických
posouzení pro přípravu a realizaci koncesního řízení na výběr provozovatele
tepelného hospodářství města Nový Jičín ve stejné výši .... +421.080,00 Kč,
b. přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 037-Odbor bytový
schválených na financování energetického managementu
z § 3634-Lokální zásobování teplem, pol. 6111-Programové vybavení ve
výši ............................................................ -423.500,00 Kč
na § 6171-Činnost místní správy, pol. 5168-Zpracování dat a služby
související s informačními a komunikačními technologiemi ve výši
............ +423.500,00 Kč z důvodu vhodnějšího zařazení této akce dle
současně platné rozpočtové skladby,
c. zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 037-Odbor bytový o..+370.826,00 Kč
na odstranění následků škodních událostí v bytech a nebytových domech
zapojením přijatých pojistných plnění z pojišťoven za tyto události ve výši
........................................................... +370.826,00 Kč,
e. na základě žádosti Technických služeb města Nového Jičína:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 117/2017:
- zvýšení příspěvku pro středisko místních komunikací o částku...+250.000,00 Kč,
- zvýšení příspěvku na provoz MHD o částku .............................. +450.000,00 Kč,
- snížení příspěvku na údržbu dětských hřišť o částku ................... -134.050,54 Kč,
- snížení příspěvku na mobiliář o částku ........................................ -143.290,00 Kč,
- snížení příspěvku na veřejnou zeleň o částku .............................. -200.000,00 Kč,
- snížení příspěvku na jarmarky, vánoční strom a Pivobraní o ….... -83.415,94 Kč,
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- snížení příspěvku na investice o částku .................................... -7.338.217,88 Kč,
s vyrovnáním prostřednictvím rozpočtové rezervy města na ORJ 741,
f. na základě žádosti Odboru školství, kultury a sportu:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 118/2017:
a. u ZŠ a MŠ Jubilejní:
- snížení příspěvku na údržbu o částku ........................... -5.000,00 Kč,
- snížení příspěvku na provoz (pol. 5336) o částku ....... -37.368,66 Kč,
- snížení příspěvku na investice o částku ...................... -144.600,00 Kč,
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741... +186.968,66 Kč,
b. u ZŠ Tyršova:
- snížení příspěvku na údržbu o částku .......................... -50.080,30 Kč,
- zvýšení příspěvku na provoz o částku .......................... +50.080,30 Kč,
- snížení příspěvku na investice o částku ...................... -200.000,00 Kč,
- snížení příspěvku na údržbu o částku ........................ - 287.641,43 Kč,
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741... + 487.641,43 Kč,
c. u MŠ Máj:
- snížení příspěvku na investice u MŠ Máj o částku ........ -133.225,00 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ... +133.225,00 Kč,
d. u ZŠ Komenského 66:
- snížení příspěvku na investice o částku ...................... -78.650,00 Kč,
- zvýšení příspěvku na provoz ve výši .......................... +78.650,00 Kč,
- snížení příspěvku na investice o částku ...................... - 42.350,00 Kč,
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ..... +
42.350,00 Kč
e. u ZŠ Komenského 68:
snížení příspěvku na údržbu o částku ............................ -159.001,52 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ... +159.001,52 Kč,
f. u MŠ Trojlístek:
- snížení příspěvku na investice o částku ...................... -200.000,00 Kč,
- zvýšení příspěvku na údržbu o částku ......................... +48.000,00 Kč,
- zvýšení příspěvku na provoz o částku ......................... +78.878,00 Kč,
- snížení příspěvku na provoz z důvodu úspory energií o částku ……….
-100.000,00 Kč s přesunem zbývající části do rozpočtové rezervy města
na ORJ 741 ve výši ............................... +173.122,00 Kč,
g. u Beskydského divadla:
- snížení příspěvku na investice o částku ......................... -8.774,37 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ..... +8.774,37 Kč,
- snížení příspěvku na investice o částku ....................... -54.450,00 Kč,
- zvýšení příspěvku na provoz o částku ........................ +54.450,00 Kč,
h. u MěKS Nový Jičín:
- snížení příspěvku na údržbu u MěKS Nový Jičín o částku.. -584.050,37 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ... +584.050,37 Kč,
g. na základě žádosti Odboru bytového:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 120/2017:
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 037 (transfer Hokejovému klubu, z.s.) na
dofinancování provozu Zimního stadiónu v roce 2017 ve výši ... +800.000,00 Kč
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ................ -800.000,00 Kč,
h. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 121/2017:
přijetí 2. zálohové platby určené pro MŠ Trojlístek na projekt v oblasti prioritní osy 3
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši……… +239.801,60 Kč
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a zároveň
zvýšení příspěvku na provoz pro MŠ Trojlístek účelově určeného na realizaci
zmíněného projektu ve stejné výši .............................. +239.801,60 Kč,
i. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 122/2017:
přijetí 2. zálohové platby určené pro ZŠ Nový Jičín, Komenského 68 na projekt
v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
ve výši ............................................................ +541.356,80 Kč
a zároveň
zvýšení příspěvku na provoz pro ZŠ Komenského 68 účelově určeného na
realizaci zmíněného projektu ve stejné výši .............................. +541.356,80 Kč,
j. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 123/2017:
přijetí 2. zálohové platby určené pro MŠ Máj na projekt v oblasti prioritní osy 3
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši
............................................................ +329.848,40 Kč
a zároveň
zvýšení příspěvku na provoz pro MŠ Máj účelově určeného na realizaci
zmíněného projektu ve stejné výši ........................................ +329.848,40 Kč,
k. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 124/2017:
přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro město Nový Jičín účelově
určené na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I.
pololetí 2017 ve výši ............................................ +43.250,00 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 035, popř. ORJ 741 na daný účel ve výši
............................................................ +43.250,00 Kč
l. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 109/2017/1:
přijetí poslední (třetí) části investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši ................................................ +1.699.387,06 Kč
účelově určené 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. ......................... +1.699.387,06 Kč,
m. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 66/2017/1:
přijetí další části neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na
dofinancování výkonu sociální práce podle ustanovení § 92-93a zákona o
sociálních službách a § 63-65a zákona o pomoci v hmotné nouzi ve výši
............................................................ +285.864,00 Kč
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 019, ORJ 528, popř. ORJ
741 ve výši ........................................................... +285.864,00 Kč,
3. schvaluje
nevytvoření dodatečného statutu fondu rezerv a rozvoje z důvodů dosavadní praktické
nefunkčnosti tohoto fondu v podmínkách města Nový Jičín a zbytečných nákladů
souvisejících s jeho existencí, tzn. jeho faktické nezřízení,
4. pověřuje
Radu města k úpravám rozpočtu města Nový Jičín v neomezené výši v době od
8.12.2017 do 31.1.2018 týkající se rozpočtového roku 2017 s tím, že na prvním jednání
ZM budou dány tyto dodatečné úpravy rozpočtu za rozpočtový rok 2017 Zastupitelstvu
města na vědomí.

19. zasedání ZM dne 7. 12. 2017

8

466/19/2017 Rozpočet Města Nový Jičín na rok 2018.
ZM
1. projednalo
návrh rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018, který je zveřejněn od 21.11.2017 na
úřední desce města Nový Jičín,
2. schvaluje
předložený návrh rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018 jako rozpočet města Nový
Jičín na rok 2018 v rozsahu:
a. - úhrn příjmů rozpočtu ve výši ............................. 593.809,366 tis. Kč
- úhrn výdajů rozpočtu ve výši ............................. 738.350,836 tis. Kč
- financování celkem ....................................... 144.541,470 tis. Kč
z toho:
- použití volných zdrojů z minulých let včetně možného využití kontokorentního
úvěru k výdajovému účtu města ve výši ...................... 144.612,470 tis. Kč
- splátky úvěru na služební vozidlo Dacia Duster ................ 71,000 tis. Kč
v členění dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b. objem prostředků na platy pro zaměstnance Městského úřadu včetně
zaměstnanců Městské policie, organizační složky města Návštěvnické centrum
Nový Jičín-město klobouků a organizační složky města ProSenior Nový Jičín v
celkové výši 94.604 tis. Kč, jež jsou ve výdajích součástí ORJ 019, ORJ 018,
ORJ 011 a ORJ 029 tohoto znění rozpočtu, doplněný o prostředky na platy v
rámci projektů realizovaných v průběhu roku 2018,
c. příděl do sociálního fondu začleněný v ORJ 019 ve výši 4.788,75 tis. Kč
doplněný o nevyčerpaný zůstatek osobních účtů zaměstnanců k 31.12.2017 a
souhlasí, aby jeho čerpání pro zaměstnance i uvolněné členy zastupitelstva
města bylo upraveno kolektivní smlouvou,
d. závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Nový Jičín na rok 2018 v
Příloze č. 2 tohoto usnesení,
3. pověřuje
a. Radu města Nový Jičín v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
a. prováděním rozpočtových opatření do výše 500 tis. Kč v rámci příjmové
třídy či výdajové ORJ schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018,
b. prováděním úprav rozpočtu města v nelimitující výši týkajících se
nezbytného vrácení dotačních prostředků poskytovateli z jakéhokoliv
oprávněného důvodu týkajících se rozpočtového roku 2018,
c. aktuálním rozhodováním spolu s následným schválením úprav rozpočtu
města v neomezené výši s cílem získání jakýchkoliv dotací do rozpočtu
2018 v zájmu města Nový Jičín,
d. přijetím veškerých dotací, transferů, darů, příspěvků, popř. jiných příjmů
do rozpočtu města Nový Jičín týkajících se rozpočtového roku 2018,
b. zaměstnance Městského úřadu Nový Jičín v souladu s § 109, odst. 3, písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, plněním úkolů spojených s
realizací schváleného (následně i upraveného) rozpočtu na r. 2018,
c. vedoucí odboru finančního k permanentnímu sledování cash-flow; v případě
rizika přechodného deficitu prostředků na účtech města z důvodu zajištění
časového nesouladu při výběru rozpočtových příjmů a potřebou finančních
prostředků (rozpočtových výdajů) kdykoliv v průběhu rozpočtového roku 2018
podá vedoucí odboru finančního ihned návrh na řešení vzniklé situace do vedení
města, které rozhodne o dalším postupu.
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467/19/2017 Návrh Hodnotící skupiny na poskytnutí dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín (dle směrnice ZM č. 5/2015).
ZM
1. bere na vědomí
zápis z jednání Hodnotící skupiny ze dne 15.11.2017 i s jeho přílohami ve věci
posouzení žádostí o programové dotace z rozpočtu Města Nový Jičín dle Přílohy č. 1,
2. neschvaluje
poskytnutí programových dotací žadatelům dle Přílohy č. 2 z důvodů tam uvedených,
3. schvaluje
na základě vyhlášeného Programu Města Nový Jičín na podporu estetizace objektů dotace ex-post a na základě doporučení Hodnotící skupiny poskytnutí programové
dotace fyzickým osobám na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 A a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
4. schvaluje
na základě vyhlášeného Programu Města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče
a na základě doporučení Hodnotící skupiny poskytnutí programové dotace právnickým
osobám na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 B a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace,
5. schvaluje
na základě vyhlášeného Programu Města Nový Jičín na podporu kultury a na základě
doporučení Hodnotící skupiny poskytnutí programové dotace:
a. fyzickým a právnickým osobám dle Podprogramu A: Podpora jednorázových
kulturních akcí na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 C a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace,
b. právnickým osobám dle Podprogramu B: Podpora celoroční činnosti v kulturní
oblasti na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 C a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace,
6. schvaluje
na základě vyhlášeného Programu Města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit
a na základě doporučení Hodnotící skupiny poskytnutí programové dotace:
a. fyzickým a právnickým osobám dle Podprogramu A: Podpora jednorázových
akcí v oblasti využití volného času a na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 D a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
b. právnickým osobám dle Podprogramu B: Podpora celoroční činnosti v oblasti
využití volného času a na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 D a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
7. schvaluje
na základě vyhlášeného Programu Města Nový Jičín na podporu sociální oblasti a na
základě doporučení Hodnotící skupiny:
a. výjimku ze Směrnice č. 5/2015 Poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín čl. IX. odst. 13 písm. c) a zařazuje žádost
č. 24 žadatele Renarkon o.p.s., projekt: Terénní program na Novojičínsku do
vyhlášeného programového řízení Podprogramu A: Podpora sociálních služeb
dle zákona o sociálních službách,
b. výjimku ze Směrnice č. 5/2015 Poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín a zařazuje žádost č. 5 žadatele Mozaika
rodinné centrum z.s, projekt: Mátafest a žádost č. 2 žadatele Děcko, o.p.s.,
projekt: Školní jezdecká akademie, u kterých došlo k naplnění ustanovení čl. IX.
odst. 16 písm. a) Směrnice, do bodového hodnocení žádostí a k programové
podpoře Podprogramu B: Podpora jednorázových akcí v oblasti sociální,
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c. výjimku ze Směrnice č. 5/2015 Poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín a zařazuje žádost č. 4 žadatele Děcko
o.p.s., projekt: Zajištění denní dopravy, u které došlo k naplnění ustanovení čl.
IX. odst. 16 písm. a) Směrnice, do bodového hodnocení žádostí a k programové
podpoře Podprogramu C: Podpora celoroční činnosti v oblasti sociální,
8. schvaluje
na základě vyhlášeného Programu Města Nový Jičín na podporu sociální oblasti a na
základě doporučení Hodnotící skupiny poskytnutí programové dotace:
a. právnickým osobám dle podprogramu A Podpora sociálních služeb dle zákona o
sociálních službách na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 E, přičemž žadateli č. 9
Bunkr o.p.s. na projekt s názvem " NZDM Klub Bunkr" navýšení částky navrhované
dotace dle bodových kritérií o nevyčerpanou částku v rámci celého Programu na
částku 375 980,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
b. právnickým osobám dle Podprogramu B: Podpora jednorázových akcí v oblasti
sociální na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 E a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace,
c. právnickým osobám dle Podprogramu C: Podpora celoroční činnosti v oblasti
sociální na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 E a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace,
d. právnickým osobám dle Podprogramu D: Podpora občanů města Nový Jičín v
pobytových sociálních zařízeních na projekt a ve výši dle přílohy č. 3 E a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
e. právnickým osobám dle Podprogramu E: Podpora dobrovolnictví dle zákona o
dobrovolnické službě na projekt a ve výši dle přílohy č. 3 E a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
9. schvaluje
na základě vyhlášeného Programu Města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních
památek a na základě doporučení Hodnotící skupiny poskytnutí programové dotace
fyzickým a právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č. 3 F a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace,
10. schvaluje
na základě vyhlášeného Programu Města Nový Jičín na podporu sportu a na základě
doporučení Hodnotící skupiny poskytnutí programové dotace:
a. fyzickým a právnickým osobám dle Podprogramu A: Podpora jednorázových
sportovních akcí na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 G a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace,
b. právnickým osobám dle Podprogramu B: Podpora sportovní činnosti dětí a
mládeže na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 G a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace,
c. právnickým osobám dle Podprogramu C: Podpora sportovní činnosti sportovců
nad 20 let na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 G a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace,
d. právnickým osobám dle Podprogramu D: Podpora provozu, údržby a oprav
sportovišť a sportovních zařízení na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 G a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
468/19/2017 Směrnice č. 11/2017 Rozpočtový proces města Nový Jičín.
ZM
1. schvaluje
směrnici č. 11/2017 Rozpočtový proces města Nový Jičín.
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469/19/2017 Směrnice č. 12/2017 Cestovní náhrady.
ZM
1. schvaluje
směrnici č. 12/2017 Cestovní náhrady.
470/19/2017 Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace TSM NJ, p.o.
ZM
1. schvaluje
a vydává na základě ust. § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby města
Nového Jičína, příspěvková organizace, IČ: 00417688, Suvorovova 909/114, 741 01
Nový Jičín, dle předloženého návrhu (příloha č. 1),
2. bere na vědomí
Úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby města Nového
Jičína, příspěvkové organizace, IČ: 00417688, Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín,
dle předloženého návrhu (příloha č. 2).
471/19/2017 OZV č. 8/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
ZM
1. vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 8/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018.
472/19/2017 OZV č. 9/2017 o místním poplatku ze psů.
ZM
1. vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 9/2017 o místním poplatku ze psů.
473/19/2017 Majetkoprávní problematika.
ZM
1. Přijetí záměru prodeje části pozemku v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, MPZ 2753
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje části (cca 1660 m2) pozemku parc č. 573/2
(trvalý travní porost o evidované výměře 6261 m2) v k. ú. Nový Jičín-Horní
Předměstí,
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 2753,
2. Přijetí záměru prodeje pozemku v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, MPZ 3009
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje pozemku parc č. st.71/1 (zastavěná plocha a
nádvoří, zbořeniště o evidované výměře 1053 m2) a pozemku parc. č. 519/62
(ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 313 m2) a pozemku
parc. č. 654/1 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 67 m2) vše v k. ú.
Nový Jičín-Dolní Předměstí,
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 3009,
3. Přijetí záměru prodeje pozemku v k. ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3010
a. schvaluje přijetí záměru prodeje pozemku parc č. 828/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace o evidované výměře 165 m2) v k. ú. Žilina u Nového Jičína,
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. 3010,
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4. Výkup pozemku v k. ú. Žilina u Nového Jičína, V 540
a. ruší usnesení č. 228/8/2016 bod 1 b ze dne 10.03.2016,
b. neschvaluje výkup pozemku parc. č. 1493/13 (orná půda o evidované výměře 5525
m2) k. ú. Žilina u Nového Jičína z vlastnictví M. V., bytem Nový Jičín, PSČ 741 01,
c. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. V 540,
5. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 179/1 (ostatní plocha, neplodná půda o evidované výměře
344 m2), dle GP č. 638-51/2017 ze dne 31.08.2017, nově vzniklý pozemek parc. č.
179/3 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 163 m2) k. ú. Straník, pro paní M. K.,
bytem Nový Jičín, PSČ 741 01 a pana V. K., bytem Nový Jičín, PSČ 741 01 za cenu
obvyklou dle ZP č. 2017156 ze dne 11.10.2017, která činí 48 900,- Kč + úhrada nákladů
na vyhotoveni znaleckého posudku ve výši 2 300,- Kč + úhrada nákladů na vyhotovení
geometrického plánu č. 638-51/2017 ve výši 6 400,- Kč, tj. cena celkem 57 600,Kč/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č. 3001,
6. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 479/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře
1 263 m2) v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, dle GP č. 1694-70/2017 vyhotoveného dne
01.11.2017 nově vzniklý Jičín – Horní Předměstí, pro J. B., bytem PSČ 741 01 Nový Jičín,
cena celkem 15 310,-Kč/předmět prodeje, tj. cena obvyklá dle ZP č. 2017162 ze dne
30.10.2017 ve pozemek parc. č. 479/17 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované
výměře 16 m2) v k. ú. Nový výši 7 360,- Kč + úhrada nákladů na vyhotovení geometrického
plánu č. 1694-70/2017 ze dne 01.11.2017 ve výši 6 000,- Kč + úhrada nákladů na
vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 950,-Kč, majetkoprávní záměr č. 1852,
7. Prodej části pozemku v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí - změna usnesení, MPZ 2879
a. mění usnesení č. 376/15/2017 bod 4 ze dne 09.03.2017,
b. schvaluje prodej části pozemku parc. č. 534/1 (ostatní plocha, jiná plocha o
evidované výměře 444 m2), dle GP č. 1514-62/2016 ze dne 15.11.2016, nově
vzniklý pozemek parc. č. 534/5 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 61 m2) k. ú.
Nový Jičín-Dolní Předměstí, pro Společenství vlastníků pro dům Suvorovova
869/10, Nový Jičín, Suvorovova 869/10, Nový Jičín, PSČ 741 01, IČO 04152972,
za cenu obvyklou dle ZP č. 2949-33/16 ze dne 20.12.2016, která činí 36 600,- Kč
+ úhrada nákladů na vyhotoveni znaleckého posudku ve výši 2 000,- Kč + úhrada
nákladů na vyhotovení geometrického plánu č. 1514-62/2016 ve výši 7 000,- Kč,
k těmto částkám bude připočtena DPH 21 % ve výši 9 576,- Kč, tj. cena celkem
55 176,- Kč/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č. 2879,
8. schvaluje
uzavření smlouvy o Smlouvě budoucí darovací na stavbu s názvem: „Přechod pro
chodce na ul. Suvorovova“ na pozemku parc. č. 498/1 (ostatní plocha, silnice o výměře
12126 m2) v k. ú. Nový Jičín – Dolní 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. 2754,
9. schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o právu provést stavbu na prodej 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 mezi účastníky městem Nový
Jičín jako budoucí prodávající a společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín
IV – Podmokly, PSČ 405 02, IČO 247 29 jako budoucí kupující, dle předloženého
návrhu, majetkoprávní záměr č. 2533.
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474/19/2017 Přijetí investičního záměru - příprava stavebních parcel pro výstavbu rodinných
domů - Nový Jičín - Loučka lokalita "Za Humny".
ZM
1. nepřijalo usnesení
k záměru poskytnutí finanční podpory investičnímu záměru "Příprava stavebních parcel pro
výstavbu rodinných domů v lokalitě Nový Jičín - Loučka "Za Humny" Novojičínského
realitního centra, s.r.o., se sídlem Poděbradova 1430/17, 74101 Nový Jičín, IČ 02011123.
475/19/2017 Nabídkové řízení na prodej pozemků pro výstavbu objektu "Bytové domy - Dolní Brána".
ZM
1. Prodej části pozemku v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, MPZ 2915
a. bere na vědomí
informaci o ukončeném nabídkovém řízení na prodej části pozemku parc.č. č.
28/1 (ostatní plocha, zeleň) v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí (dle GP č. 151655/2016 nově vzniklý pozemek parc. č. 28/15 o výměře 2358 m²),
b. neschvaluje
prodej části pozemku parc.č. č. 28/1 (ostatní plocha, zeleň) v k. ú. Nový Jičín - Dolní
Předměstí (dle GP č. 1516-55/2016 nově vzniklý pozemek parc. č. 28/15 o výměře
2358 m²) za účelem výstavby "Bytových domů - Dolní Brána", společnosti
Mindware Development s.r.o., se sídlem Masarykova třída 352/27, 746 01 Opava,
IČO 05503353 za celkovou kupní cenu vč. 21% DPH ve výši 3.462.793,-Kč,
c. schvaluje
vrácení kauce ve výši 247.590,- Kč složené v rámci účasti v nabídkovém řízení
na prodej části pozemku parc.č. č. 28/1 (ostatní plocha, zeleň) v k. ú. Nový Jičín
- Dolní Předměstí (dle GP č. 1516-55/2016 nově vzniklý pozemek parc. č. 28/15
o výměře 2358 m²) společnosti Mindware Development s.r.o., se sídlem
Masarykova třída 352/27, 746 01 Opava, IČO 05503353,
d. ukládá
OMI prověřit realizovatelnost přeložek inženýrských sítí uložených na/v
prodávaném pozemku, vyhodnotit potřebu stanovení závazných parametrů pro
výstavbu, jako podmínky prodeje, a v návaznosti na to připravit podklady pro
nové nabídkové řízení na prodej části pozemku parc. č. 28/1 (ostatní plocha,
zeleň) v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí (dle GP č. 1516-55/2016 nově vzniklý
pozemek parc. č. 28/15 o výměře 2358 m²).
476/19/2017 Návrhy na změnu Územního plánu Nový Jičín.
ZM
1. 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. F. a paní I. P. týkající se změny
funkčního využití - výměny zastavitelné plochy pro bydlení (BV) z pozemku parc.č.
1674 na část pozemku 1708/11 v k.ú. Žilina u Nového Jičína – 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 paní K. K. týkající se změny funkčního využití pozemků
parc.č. 861/4 a 866/37 v k.ú. Loučka u Nového Jičína z plochy NZ – zemědělské pozemky na
plochu umožňující zahradu s oplocením a stavbou přístřešku pro hospodářská zvířata - v
rozsahu vyznačeném v příloze č. 2 předloženého materiálu.
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3. 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 paní J. P. týkající se změny funkčního využití
pozemku parc.č. 901 a části pozemku parc.č. 900/1 v k.ú. Straník z plochy VD – výroba
a skladování – drobná a řemeslná výroba na plochu individuálního bydlení - v rozsahu
vyznačeném v příloze č. 3 předloženého materiálu.
4. 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 Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu osada Žilina týkající se rozšíření podmínek využití plochy BI – bydlení
individuální – v rodinných domech – městské a příměstské o využití i k rekreačním
účelům a stavbám pro rodinnou rekreaci se zachování možnosti výstavby domků pro
individuální bydlení pro pozemky parc. č. 464/1, 464/29, 464/30, 464/31, 464/32, 464/27,
464/14, 464/26, 464/13, 464/25, 464/12, 464/24, 464/11, 464/23, 464/10, 464/22, 464/9,
464/21, 464/8, 464/20, 464/6, 464/7 v k. ú. Žilina u Nového Jičína.
5. 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 manželů L. a I. H. týkající se změny
funkčního využití pozemku parc. č. 151/4 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína z plochy ZP –
zeleň – přírodního charakteru a na plochu umožňující výstavbu rodinného domu - v
rozsahu vyznačeném v příloze č. 5 předloženého materiálu.
477/19/2017 Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o vzájemné spolupráci při plnění úkolů
jednotky požární ochrany.
ZM
1. schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 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 ve znění Dodatku č. 1 dle
předloženého návrhu.
478/19/2017 Odměny za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva města od 1.1.2018.
ZM
1. schvaluje
s účinností od 1.1.2018 v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zásady stanovení výše měsíčních odměn
neuvolněným členům zastupitelstva města takto:
a. výše měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí:
• člen rady města 8729 Kč,
• předseda komise RM, výboru ZM 4365 Kč,
• člen komise RM, výboru ZM 3637 Kč,
• člen zastupitelstva města bez dalších funkcí 2182 Kč,
b. v případě souběhu více funkcí neuvolněných členů ZM bude celková výše
odměny stanovena jako souhrn nejvýše tří odměn za výkon jednotlivých funkcí
uvedených v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení, a to v pořadí člen rady města,
předseda komise RM, výboru RM a člen komise RM, výboru ZM;

19. zasedání ZM dne 7. 12. 2017

15

2. schvaluje
s účinností od 1.1.2018 odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši
17.000 Kč, a to v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění;
3. schvaluje
s účinností od 1.1.2018 v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění
a. odměnu za výkon jednotlivých funkcí předsedů výborů ZM a předsedů komisí
RM ve výši 2350 Kč, kteří nejsou členy zastupitelstva města,
b. v případě souběhu více funkcí předsedů výborů ZM a komisí RM, kteří nejsou
členy ZM, bude celková výše odměny stanovena jako souhrn nejvýše tří odměn
stanovených v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení.
4. Nárok na odměny stanovené dle zásad uvedených v bodech 1 - 3 tohoto usnesení,
vzniká členu ZM, předsedovi výboru ZM a komise RM, který není členem ZM dnem
zvolení do funkce, nejdříve však dnem 1.1.2018, v případě nástupu náhradníka na
uvolněný mandát člena ZM bude odměna poskytována ode dne složení slibu; nárok na
odměnu trvá po celou dobu výkonu funkce.
5. stanovuje
neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném
poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou ve
výši 200 Kč za hodinu (včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění), přičemž nejvyšší částka,
kterou lze v souhrnu za kalendářní měsíc poskytnout činí 3 000 Kč (včetně pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné
zdravotní pojištění).
6. schvaluje
s účinností od 1.1.2018 v souladu s § 80 a § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, níže uvedená plnění, která jsou poskytována z rozpočtu obce
a sociálního fondu uvolněným členům zastupitelstva města dle pravidel a za podmínek
jakým jsou tato plnění poskytována zaměstnancům města v souladu s platnou
Kolektivní smlouvou pro příslušný kalendářní rok:
a. příspěvek na stravování,
b. příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní
spoření nebo životní pojištění,
c. příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit,
d. příspěvek na rekreaci,
e. příspěvek na úhradu nákladů na úpravu zevnějšku, jak uvolněným členům ZM,
tak neuvolněným členům ZM, kteří přijímají slib manželství při svatebních
obřadech, popř. zastupují město na veřejných občanských obřadech.
479/19/2017 Volba přísedících Okresního soudu Nový Jičín.
ZM
1. volí
v souladu s § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní
správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), níže
uvedené přísedící Okresního soudu v Novém Jičíně pro funkční období let 2018-2021:
1. paní B. B., bytem Nový Jičín,
2. pan Mgr. O. J., bytem Nový Jičín,
3. pan J. A., bytem Nový Jičín,
4. pan K. J., bytem Nový Jičín,
5. paní T. J., bytem Nový Jičín,
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6. paní P. J., bytem Nový Jičín,
7. pan B. O., bytem Nový Jičín,
8. paní Mgr. J. D., bytem Kunín,
9. pan F. K., bytem Nový Jičín.
480/19/2017 Plán jednání zasedání ZM Nový Jičín na rok 2018.
ZM
1. schvaluje
Plán jednání zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín na rok 2018.

Bc. Blanka Faluši
1. místostarostka města
ověřovatel zápisu

Ing. Kateřina Konečná
ověřovatel zápisu

PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta města
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