Příloha č. 1
zápisu z jednání
58. schůze RM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 58. schůze Rady města Nový Jičín,
konané dne 14. 2. 2018.
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

1686/58/2018 Schválení programu, určení ověřovatele zápisu RM.
RM
1. určuje
ověřovatelem zápisu MUDr. Pavla Andrýska,
2. schvaluje
upravený program jednání 58. schůze RM dne 14. 2. 2018.
1687/58/2018 Kontrola plnění úkolů.
RM
1. bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů dle přílohy.
1688/58/2018 Bytová problematika.
RM
1. schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, přidělení sociálního bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 o
velikosti 1 + kk na ulici Křížkovského nám. 4, Nový Jičín, panu B. Ž., trvale bytem Nový
Jičín, na dobu určitou 3 měsíce s účinností od 01.03.2018 s možností prodlužování,
2. schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, přidělení sociálního bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 o
velikosti 1 + 0 na ulici Suvorovova 122, Nový Jičín, paní L. L., trvale bytem Nový Jičín,
na dobu určitou 1 měsíc s účinností od 01.03.2018 s možností prodlužování,
3. schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, přidělení sociálního bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 o
velikosti 1 + 0 na ulici Suvorovova 120, Nový Jičín, panu D. Č., trvale bytem Nový Jičín,
na dobu určitou 1 měsíc s účinností od 01.03.2018 s možností prodlužování,
4. mimořádné přidělení sociálního bytu
a. schvaluje výjimku ze směrnice č.8/2015 Hospodaření s byty v majetku města
Nový Jičín (nepřetržitý pobyt na území města nejméně 3 roky), panu V. H.,
trvale bytem Kopřivnice,
b. schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, mimořádné přidělení sociálního bytu a uzavření
nájemní smlouvy k bytu č. 7 o velikosti 1 + 0 na ulici Suvorovova 120, Nový Jičín,

panu V. H., trvale bytem Kopřivnice, na dobu určitou 1 měsíc s účinností od
01.03.2018 s možností prodlužování,
5. schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, přednostní přidělení bytu pro seniory a uzavření nájemní smlouvy k
bytu č. 93 o velikosti 1 + kk na ulici U Jičínky 25, Nový Jičín, paní M. M., trvale bytem
Nový Jičín, na dobu určitou 1 rok s účinností od 01.03.2018 s možností prodlužování,
1689/58/2018 Dodatek smlouvy na servis výtahů v bytových domech.
RM
1. schvaluje
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo na kompletní servis
výtahů v bytových domech mezi Městem Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový
Jičín, PSČ 741 01, IČO: 00298212, jako objednatelem a M. J., Výtahy Nový Jičín, se
sídlem Zahradní 567, Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42, IČO: 15452565, jako
zhotovitelem, dle předloženého návrhu.
1690/58/2018 Směrnice č. 6/2018 Hospodaření s byty v majetku města Nový Jičín.
RM
1. schvaluje
směrnici č. 6/2018 Hospodaření s byty v majetku města Nový Jičín, včetně příloh 1 - 6,
dle předloženého návrhu.
1691/58/2018 Problematika nebytových prostor.
RM
1. Záměr č. 202/2017/OB na pronájem nebytového prostoru (prostor sloužící podnikání)
v domě č.p. 804, na ulici 28. října 11 v Novém Jičíně, který je součástí pozemku parc.
č. st. 2/1 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí – prodejna v 1. NP a 2. NP budovy, která
je tvořena 7 místnostmi a výlohami o celkové výměře 154,08 m2.
a. bere na vědomí vyhodnocení zveřejněného záměru na pronájem nebytového
prostoru (prostor sloužící k podnikání) v domě č.p. 804, na ulici 28. října 11
v Novém Jičíně, který je součástí pozemku parc. č. st. 2/1 v k.ú. Nový JičínHorní Předměstí – prodejna v 1. NP a 2. NP budovy, která je tvořena 7
místnostmi a výlohami o celkové výměře 154,08 m2, který bylo vyvěšeno na
úřední desce města od 27. 11. 2017 do 15. 12. 2017, kdy přišly 2 žádosti o
pronájem NP a všechny splnily požadavky zveřejněného záměru.
b. schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů pronájem nebytového prostoru
(prostor sloužící podnikání) v domě č.p. 804, na ulici 28. října 11 v Novém
Jičíně, který je součástí pozemku parc. č. st. 2/1 v k. ú. Nový Jičín-Horní
Předměstí – prodejna v 1. NP a 2. NP budovy, která je tvořena 7 místnostmi a
výlohami o celkové výměře 154,08 m2, pro společnost Paper Design s.r.o. se
sídlem Bezručova 63, 739 61 Třinec, IČO: 25369431, za účelem zřízení
prodejny papírnictví a hračky za nájemné ve výši 1.459,36 Kč/m2/rok na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
c. schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v případě odmítnutí uzavření
smlouvy o nájmu vítězným zájemcem o NP (prostor sloužící k podnikání) v
domě č.p. 804, na ulici 28. října 11 v Novém Jičíně, který je součástí pozemku
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parc. č. st. 2/1 v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí – prodejna v 1. NP a 2. NP
budovy, která je tvořena 7 místnostmi a výlohami o celkové výměře 154,08 m2
pronájem dalším zájemcům v tomto pořadí a za těchto podmínek:
a. S. N. se sídlem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 68352522, za účelem
zřízení prodejny originální balkánské zmrzliny, výroby a prodeje pizzy za
nájemné 1.401,87 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
2. Záměr č. 208/2017/OB na pronájem nebytového prostoru (prostor sloužící
podnikání)v domě č.p. 34, na ul. Masarykovo náměstí 22, Nový Jičín, na pozemku
parcela č. st. 99 v k.ú. Nový Jičín – Město – NP tvořený 7 místnostmi v přízemí domu
o celkové výměře 145,04 m2.
a. bere na vědomí vyhodnocení zveřejněného záměru na pronájem nebytového
prostoru (prostor sloužící k podnikání) v domě č.p. 34, na ul. Masarykovo
náměstí 22, Nový Jičín, na pozemku parcela č. st. 99 v k.ú. Nový Jičín – Město
– NP tvořený 7 místnostmi v přízemí domu o celkové výměře 145,04 m2, který
byl vyvěšen na úřední desce města od 18. 12. 2017 do 16. 1. 2018, kdy přišlo 10
žádostí o pronájem NP a všechny splnily požadavky zveřejněného záměru.
b. schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů pronájem nebytového prostoru
(prostor sloužící podnikání) v budově č.p.34 na ul. Masarykovo nám. č.or.22,
Nový Jičín, na pozemku parcela č.st.99 v k. ú. Nový Jičín – Město – nebytový
prostor tvořený 7 místnostmi v přízemí domu o celkové výměře 145,04 m2 pro
pana M. D. se sídlem 741 01 Nový Jičín, IČO: 62366122, za účelem zřízení
kavárny a pražírny kávy, za nájemné ve výši 2.350 Kč/m2/rok na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
c. schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v případě odmítnutí uzavření
smlouvy o nájmu vítězným zájemcem o nebytový prostor (prostor sloužící k
podnikání) v budově č.p.34 na ul. Masarykovo nám. č.or.22, Nový Jičín, na
pozemku parcela č.st.99 v k. ú. Nový Jičín – Město nebytový prostor tvořený 7
místnostmi v přízemí domu o celkové výměře 145,04 m2 pronájem dalším
zájemcům v tomto pořadí a za těchto podmínek:
a. TOP KOFI BAR, s. r. o., IČO 06738460 se sídlem V Zátiší 810/1, 709 00,
Ostrava-Mariánské Hory, za účelem zřízení kavárny a restaurace za
nájemné 3.450 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
b. Ing. L. Z., IČO 88328937 se sídlem 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, za
účelem zřízení kavárny a mléčného baru za nájemné 2.697 Kč/m2/rok na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
c. Z. B., bytem 742 21 Kopřivnice, za účelem zřízení baru včetně kavárny za
nájemné 2.687 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
d. Janset Vima, s. r. o., IČO 04019041 se sídlem Myslbekova 364/35, 741 01
Nový Jičín, za účelem zřízení kavárny s barem za nájemné 2.493 Kč/m2/rok
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
e. P. T., IČO 73316903 se sídlem 742 65 Rybí, za účelem zřízení
kavárny-restaurace za nájemné 2.490 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou
f. V. J., bytem 741 01 Nový Jičín, za účelem zřízení kavárny a baru s
občerstvením za nájemné 2.018 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou
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3.

4.

5.

6.

g. Vykoupil, s. r. o., IČO 04901517 se sídlem 741 01 Nový Jičín, za účelem
zřízení baru případně plzeňské hospůdky za nájemné 1.876 Kč/m2/rok na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
h. K. V., bytem 741 01 Nový Jičín, za účelem zřízení baru s kavárnou za
nájemné 1.742 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
i. D. L., bytem 742 58 Příbor a O. L., bytem 741 01 Nový Jičín, za
účelem zřízení kavárny za nájemné 1.400 Kč/m2/rok na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou
Záměr 210/2017/OB na pronájem části budovy bez č.p. (kůlny č. 30 o výměře 5,76
m2) na ul. Nádražní, Nový Jičín, která je součástí pozemku parcela č.st. 511/6 v k.ú.
Nový Jičín – Horní Předměstí.
a. bere na vědomí vyhodnocení NŘ na pronájem části budovy bez č.p. (kůlny č.
30 o výměře 5,76 m2) na ul. Nádražní, Nový Jičín, která je součástí pozemku
parcela č.st. 511/6 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, které bylo vyvěšeno na
úřední desce města od 18.12.2017 do 05.01.2018, kdy přišly 3 žádostí, které
splnily požadavky nabídkového řízení.
b. schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů pronájem části budovy bez č.p.
(kůlny č. 30 o výměře 5,76 m2) na ul. Nádražní, Nový Jičín, která je součástí
pozemku parcela č.st. 511/6 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí pro paní J. T.,
bytem 741 01 Nový Jičín, za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok na dobu
neurčitou s měsíční výpovědní dobou. Záměr 184/2017/OB.
c. schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v případě odmítnutí uzavření smlouvy o
nájmu vítězným zájemcem části budovy bez č.p. (kůlny č. 30 o výměře 5,76 m2) na
ul. Nádražní, Nový Jičín, která je součástí pozemku parcela č.st. 511/6 v k.ú. Nový
Jičín – Horní Předměstí dalším zájemcům v tomto pořadí a za těchto podmínek:
a. J. K., bytem 741 01 Nový Jičín, za nájemné ve výši 65,- Kč/m2/rok na
dobu neurčitou s měsíční výpovědní dobou.
b. MUDr. M. C., bytem 741 01 Nový Jičín, za nájemné ve výši 60,- Kč/m2/rok
na dobu neurčitou s měsíční výpovědní dobou.
schvaluje
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů pronájem nebytového prostoru (prostor sloužící podnikání) v budově č.
p. 1854 na ul. Suvorovova 152, Nový Jičín na pozemku parcela č.st. 1465 v k .ú. Nový Jičín
– Dolní Předměstí - místnost č. 419 o výměře 16 m2 a podílu na společných prostorách o
výměře 1,6 m2 (celková výměra 17,6 m2) ve 4. patře budovy za účelem provozování
hudební zkušebny panu D. Z., bytem Nový Jičín na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1
měsíc za nájemné ve výši 214,- Kč/m2/rok,
schvaluje
podle ustanovení § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, přijetí záměru pronájmu nebytového prostoru (prostor sloužící
podnikání, a to garáže č. 1 o výměře 18 m2 na ulici Palackého na pozemku parc. č. 589/3
v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí za minimální nájemné 400,-- Kč/m2/rok.
Záměr 206/2017/OB.
schvaluje
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů pronájem nebytového prostoru (prostor sloužící
podnikání)v budově č.p. 118 na ul. Tyršova 8, Nový Jičín, která je součástí pozemku
parcela č.st.563 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí – NP č. 3 ve 2. patře budovy
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tvořený kanceláří (27,70 m2), podílem na WC (1,16 m2) a podílem na společných
prostorách (1,28 m2) o celkové výměře 30,14 m2 za nájemné ve výši 674,- Kč/m2/rok
pro společnost GEETIX s.r.o. se sídlem Na Poříčí 1060/39, 110 00 Praha 1, IČO:
05038481 za účelem provozování kanceláře pro potřeby společnosti na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou. Záměr 175/2017/OB,
7. schvaluje
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů ukončení nájmu nebytového prostoru na ulici č.p. 1028 na
ul. Msgr. Šrámka 11 v Novém Jičíně na pozemku parcela č.st. 353 v k.ú. Nový Jičín –
Dolní Předměstí (stomatologická poliklinika) – Smlouva o nájmu č. P 2016 – 239/OB
ze dne 21.7.2016 na NP č. 5 o výměře 21,65 m2, podíl na společných prostorách o
výměře 18,17 m2 a podíl na místnostech č. 008, č. 009 a č. 010 o výměře 10,39 m2
(celková výměra 50,21 m2) v suterénu budovy za účelem provozování stomatologické
laboratoře spolunájemnici V. H., 742 42 Šenov u Nového Jičína, kdy v nájmu nadále
zůstává I. J., 738 01 Frýdek Místek, IČO: 72090804. Záměr 103/2016/OB,
8. neschvaluje
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů snížení nájemného o 10 %, tedy na částku 727,70 Kč/m2/rok za
prostory o výměře 151,50 m2 a na částku 364 Kč/m2/rok za prostory o výměře 50,65 m2,
což činí roční nájemné ve výši 128.676 Kč v NP v budově č.p. 118 na ul. Tyršova 8,
Nový Jičín, která je součástí pozemku parcela č.st.563 v k.ú. Nový Jičín – Horní
Předměstí - NP (rehabilitace) tvořený 3 místnostmi ve 2. NP budovy o celkové výměře
202,15 m2 společnosti RehaKomplex s.r.o. se sídlem Záhumenní 1477/4c, 742 21
Kopřivnice, IČO: 04709268. Záměr 213/2018/OB.
1692/58/2018 Směrnice č. 7/2018 - Hospodaření s nebytovými prostory v majetku města
Nový Jičín.
RM
1. schvaluje
směrnici č. 7/2018 Hospodaření s nebytovými prostory v majetku města Nový Jičín.
1693/58/2018 Hokejový klub.
RM
1. bere na vědomí
oznámení Hokejového klubu Nový Jičín, z. s.
2. souhlasí
s ukončením mrazení ledové plochy pro sezónu 2017-2018 k datu 15.4.2018.
1694/58/2018 Organizace Velikonočního jarmarku 2018.
RM
1. schvaluje
předloženou Organizaci Velikonočního jarmarku 2018,
2. schvaluje
sazbu za pronájem prodejního zařízení - pevné dřevěné uzamykatelné stánky ve
vlastnictví města v předložené výši,
3. schvaluje
závazné pokyny pro prodej v předloženém znění.
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1695/58/2018 Informace o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace
Mateřská škola Sady, Revoluční 52, Nový Jičín.
RM
1. bere na vědomí
informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Mateřská
škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace,
2. ukládá
splnit nápravná opatření uvedená v bodech 1 až 2 návrhu nápravných opatření.
T: 15. 3. 2018
Z: Soňa Nevrlová
1696/58/2018 Změny v síti soc. služeb města.
RM
1. doporučuje Zastupitelstvu města Nový Jičín vzít na vědomí zprávu "Změny v síti
sociálních služeb města",
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín schválit změny v síti sociálních služeb města
(příloha č. 1 Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících
města Nový Jičín na léta 2016 - 2019) uvedené v průvodní zprávě,
3. doporučuje Zastupitelstvu města Nový Jičín
a) změnit usnesení ze dne 7.12.2017 č. 467/19/2017 bod 8 písm a. tak, že nově zní
takto:
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. 3E, přičemž žadatel č. 9 Bunkr
o.p.s. na projektu 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 žadateli č. 23 DOMINO cz., o.p.s., IČ 48472476, se sídlem 760 01 Zlín,
Štefánikova 5462, na projekt s názvem "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi" polovinu částky navržené programové dotace, tj. ve výši 109 250,- Kč s
ohledem na vyřazení ze sítě sociálních služeb města Nový Jičín k 30.6.2018 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
1697/58/2018 Žádost Spolku zahrádkářů města Nový Jičín o odpuštění krátkodobého nájmu NP.
RM
1. schvaluje
prominutí nájemného Spolku zahrádkářů města Nového Jičína, IČ 26592690, se
sídlem Msgr. Šrámka 1029/13, PSČ 74101 Nový Jičín za krátkodobý nájem
nebytových prostor (velkého sálu) v klubu seniorů Nový Jičín v objektu Msgr. Šrámka
1029/13 Nový Jičín dne 29. března 2017.
1698/58/2018 Žádost o individuální dotace v oblasti sportu.
RM
1. Žádost Basketbalového klubu Nový Jičín z.s. o individuální dotaci
a. odkládá
do mimořádné schůze rady města projednání žádosti Basketbalového klubu
Nový Jičín z.s., IČ 14614791, se sídlem Novosady 914/10, 741 01 Nový Jičín,
evidovanou pod č.j. 4394/2018, o individuální dotaci ve výši 49.000,-Kč,
účel použití dotace: Mistrovství ČR U12,
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doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 27.4.2018 - 29.4.2018,
projekt s názvem: Mistrovství ČR U12.
2. Žádost Basketbalového klubu Nový Jičín z.s. o individuální dotaci
a. odkládá
do mimořádné schůze rady města projednání žádosti Basketbalového klubu
Nový Jičín z.s., IČ 14614791, se sídlem Novosady 914/10, 741 01 Nový Jičín,
evidovanou pod č.j. 4386/2018, o individuální dotaci ve výši 700.000,-Kč,
účel použití dotace: Podpora sportovní činnosti I.ligy mužů,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1. - 31.12.2018,
projekt s názvem: Podpora sportovní činnosti I. ligy mužů.
3. Žádost Basketbalového klubu Nový Jičín z.s. o individuální dotaci
a. odkládá
do mimořádné schůze rady města projednání žádosti Basketbalového klubu
Nový Jičín z.s., IČ 14614791, se sídlem Novosady 914/10, 741 01 Nový Jičín,
evidovanou pod č.j. 4385/2018, o individuální dotaci ve výši 530.000,-Kč,
účel použití dotace: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže - basketbal,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1. - 31.12.2018,
projekt s názvem: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže.
4. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín z.s. o individuální dotaci
a. doporučuje ZM vzít na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. IČ 44937504, se sídlem Msgr.
Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, evidovanou pod č.j. 5199/2018, o individuální
dotaci ve výši 866.000,-Kč,
účel použití dotace: na zajištění finančního krytí provozních nákladů TJ Nový Jičín,
z.s. v roce 2018, úpravu mezd zaměstnanců, finanční krytí provozu haly Loučka,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: rok 2018 a dále,
projekt s názvem: zajištění vyrovnané bilance hospodaření TJ Nový Jičín z.s. na
rok 2018,
b. doporučuje ZM rozhodnout
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 466.000,-Kč
na účel: na zajištění finančního krytí provozních nákladů TJ Nový Jičín, z.s. v
roce 2018, úpravu mezd zaměstnanců, finanční krytí provozu haly Loučka,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: rok 2018 a dále,
projekt s názvem: Zajištění vyrovnané bilance hospodaření TJ Nový Jičín z.s.
na rok 2018,
žadateli Tělovýchovné jednotě Nový Jičín, z.s., IČ 44937504, se sídlem Msgr.
Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace/NFV dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
c. doporučuje ZM schválit
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín na projekt
Zajištění vyrovnané bilance hospodaření TJ Nový Jičín z.s. na rok 2018, se sídlem
Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČ: 44937504,ve výši.. +466.000,00 Kč
zapojením zbývající části rezervy schváleného rozpočtu Programu Města Nový
Jičín na podporu sportu, konkrétně Podprogramu D. Podpora provozu, údržby a
oprav sportovišť a sportovních zařízení (org. 1134) ve výši .... -466.000,00 Kč.
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1699/58/2018 Nominace k vyhlášení úspěšného sportovce města Nový Jičín za rok 2017.
RM
1. bere na vědomí
návrh Sportovní komise Rady města Nový Jičín na vyhlášení Úspěšného sportovce
města Nový Jičín za rok 2017,
2. schvaluje
nominace na ocenění Úspěšného sportovce města Nový Jičín za rok 2017 dle
předloženého návrhu.
1700/58/2018 Žádost o udělení výjimek z Programu na podporu sportu pro rok 2018 v
podprogramu D - Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s.
RM
1. doporučuje ZM vzít na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s., IČ 44937504 se sídlem Msgr. Šrámka
1105/19, 741 01 Nový Jičín ze dne 19.1.2018 evidovanou pod č.j. 5199/2018 o udělení
výjimky ze schváleného a vyhlášeného Programu Města Nový Jičín na podporu sportu
pro rok 2018 , Podprogramu "D. provoz a údržba sportovišť" a o změnu Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Nový Jičín na projekt s názvem
„Zajištění provozuschopnosti sportovišť v majetku TJ Nový Jičín, z.s. na rok 2018 (dále
jen „Projekt“) , evidované pod č.V2018-033/OŠKS a uzavřené dne 1.2.2018,
2. doporučuje ZM schválit
výjimku z Programu města na podporu sportu pro rok 2018, čl. VIII. bodu D. Podpora
provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení, odst. 5 a schválit příjemci
Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový
Jičín, IČ 44937504 zrušení povinnosti minimálně 20% finanční spoluúčasti při
financování projektu s názvem „Zajištění provozuschopnosti sportovišť v majetku TJ
Nový Jičín, z.s. na rok 2018“,
3. doporučuje ZM schválit
výjimku z Programu města na podporu sportu pro rok 2018, čl. VI. odst. 6 a schválit
příjemci Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01
Nový Jičín, IČ 44937504 přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami,
specifikovanými v upraveném návrhu rozpočtu projektu s názvem „Zajištění
provozuschopnosti sportovišť v majetku TJ Nový Jičín, z.s. na rok 2018“,bez omezení s
tím, že příjemce nepřekročí celkovou výši poskytnuté programové dotace,
4. doporučuje ZM schválit
výjimku z Programu města Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2018, 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 na
projekt s názvem „Zajištění provozuschopnosti sportovišť v majetku TJ Nový Jičín,
z.s. na rok 2018“ mj. na mzdové a osobní náklady provozních zaměstnanců příjemce v
plné výši (bez omezení 50%),
5. doporučuje ZM schválit
výjimku z Programu města na podporu sportu pro rok 2018, čl. VIII. bodu D. Podpora
provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení, odst. 6, a za uznatelné náklady
na projekt s názvem „Zajištění provozuschopnosti sportovišť v majetku TJ Nový Jičín,
z.s. na rok 2018“ považovat všechny náklady (uznatelné i neuznatelné), které jsou
specifikované v upraveném návrhu rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto usnesení,
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6. doporučuje ZM schválit
Tělovýchovné jednotě Nový Jičín, z.s., IČ 44937504 se sídlem Msgr. Šrámka
1105/19, 741 01 Nový Jičín použití poskytnuté dotace na projekt s názvem „Zajištění
provozuschopnosti sportovišť v majetku TJ Nový Jičín, z.s. na rok 2018“ k úhradě
veškerých nákladů (uznatelných i neuznatelných) specifikovaných v upraveném
návrhu rozpočtu „Projektu“, který tvoří přílohu tohoto usnesení,
7. doporučuje ZM schválit
uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Nový Jičín na projekt s názvem „Zajištění provozuschopnosti sportovišť v majetku TJ
Nový Jičín, z.s. na rok 2018" (dále jen „Projekt“) , evidované pod č.V2018-033/OŠKS
a uzavřené dne 1.2.2018, dle předloženého návrhu.
1701/58/2018 Plán rozvoje sportu 2018-2025 Nový Jičín.
RM
1. doporučuje ZM schválit
Plán rozvoje sportu 2018-2025 Nový Jičín,
2. ukládá
Sportovní komisi formulovat akční plán pro každý následující rok jako podklad pro
přípravu rozpočtu města Nový Jičín k postupnému naplňování priorit a strategických
cílů v oblasti podpory sportu.
1702/58/2018 Žádost o individuální dotaci - Klub Vojenské historie FENIX - Nový Jičín, spolek.
RM
1. bere na vědomí
žádost Klubu vojenské historie FENIX – Nový Jičín, spolek, se sídlem Riegrova 526/21,
741 01 Nový Jičín, IČ: 06547150, evidovanou pod č.j. 77590/2017, o individuální dotaci
ve výši 47.194,84,- Kč,
účel použití dotace: Přiblížení Velké války a historických postav na novojičínsku a okolí
projekt s názvem: Velká válka na novojičínsku – Československé legie,
2. rozhodla
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 47.000,- Kč,
na projekt Velká válka na novojičínsku – Československé legie
žadateli Klub vojenské historie FENIX – Nový Jičín, spolek, se sídlem Riegrova
526/21, 741 01 Nový Jičín, IČ: 06547150,
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy 2)
předloženého materiálu,
3. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín na projekt
Velká válka na Novojičínsku – Československé legie
žadateli Klub vojenské historie FENIX – Nový Jičín, spolek, se sídlem Riegrova
526/21, 741 01 Nový Jičín, IČ: 06547150 ve výši ......... +47.000,00 Kč
zapojením zbývající části rezervy schváleného rozpočtu Programu Města Nový Jičín
na podporu kultury, konkrétně Podprogramu A. Podpora jednorázových kulturních
akcí (org. 1122) ve výši .............................. -40.000,00 Kč
a dále snížením nevyčerpané části rezervy schváleného rozpočtu Programu Města
Nový Jičín na podporu kultury, konkrétně Podprogramu B. Podpora celoroční činnosti
v kulturní oblasti (org. 1121) ve výši ................... -7.000,00 Kč.
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1703/58/2018 Žádosti o finanční dar.
RM
1. Žádost o finanční dar - VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, příspěvková organizace
a. bere na vědomí
žádost Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného
učiliště, Kopřivnice, příspěvkové organizace, se sídlem Husova 1302, 742 21
Kopřivnice, IČ 00601624; evidovanou pod č. j. 81936/2017 o finanční dar,
účel použití: pořádání akce Přehlídka technických profesí s názvem "Řemeslo
má zlaté dno" ve dnech 25. a 26. dubna 2018,
b. rozhodla
poskytnout finanční dar z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 5.000,- Kč,
na pořádání akce Přehlídka technických profesí s názvem "Řemeslo má zlaté dno" ve
dnech 25. a 26. 4. 2018, žadateli Vyšší odborné škole, Střední odborné škole a
Střednímu odbornému učilišti, Kopřivnice, příspěvková organizace, se sídlem Husova
1302, 742 21 Kopřivnice, IČ 00601624,
a uzavřít s tímto žadatelem darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
c. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí neinvestičního finančního daru Vyšší odborné škole, Střední odborné škole
a Střednímu odbornému učilišti, Kopřivnice, příspěvková organizace, se sídlem
Husova 1302, 742 21 Kopřivnice, IČ 00601624 ve výši ... +5.000,00 Kč na konání
přehlídky technických profesí s názvem "Řemeslo má zlaté dno" ve dnech 25. a 26.
dubna 2018 zapojením zbývající 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 ... -5.000,00 Kč,
2. Žádost o finanční dar - p. P. M.
a. bere na vědomí
žádost p. J. N., trvale bytem 741 01 Nový Jičín, evidovanou pod čj. 81393/2017, o
poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč p. P. M., trvale bytem 741 01
Nový Jičín za práci na výtvorech a instalacích různých napodobenin, především
na ulicích Dvořákova a Máchova v Novém Jičíně,
b. rozhodla
poskytnout finanční dar z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 15.000,- Kč za práci na
výtvorech a instalacích různých napodobenin především na ulicích Dvořákova a
Máchova v Novém Jičíně, p. P. M., trvalým bytem 741 01 Nový Jičín
a uzavřít s tímto žadatelem darovací smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
c. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Nový Jičín ve výši ...+ 15.000,00 Kč
p. P. M., trvalým bytem 74101 Nový Jičín za práci na výtvorech a instalacích různých
napodobenin, především na ulicích Dvořákova a Máchova v Novém Jičíně, zapojením
zbývající 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 .................... -15.000,00 Kč,
3. Žádost o finanční dar - Obec Šenov u Nového Jičína
a. bere na vědomí
žádost obce Šenov u Nového Jičína, se sídlem Dukelská 245, 742 42 Šenov u
Nového Jičína, IČ 60798432, evidovanou pod čj. 81074/2017, o poskytnutí
finančního daru na tvorbu pamětní desky u připomínky výročí 150 let od narození
rodáka a čestného občana Franze Barwiga,
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b. rozhodla
poskytnout obci Šenov u Nového Jičína, se sídlem Dukelská 245, 742 42 Šenov u
Nového Jičína, IČ 60798432, finanční dar z rozpočtu města Nový Jičín ve výši
20.000,- Kč na tvorbu pamětní desky u připomínky výročí 150 let od narození rodáka
a čestného občana Franze Barwiga,
a uzavřít s tímto žadatelem darovací smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
c. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Nový Jičín obci Šenov u Nového Jičína
ve výši ... +20.000,-Kč na tvorbu pamětní desky u připomínky výročí 150 let od
narození rodáka a čestného občana Franze Barwiga, zapojením zbývající části
rezervy schváleného rozpočtu Programu Města Nový Jičín na podporu kultury,
konkrétně Podprogramu A. Podpora jednorázových kulturních akcí (org. 1122) ve
výši ................ -20.000,00 Kč.
1704/58/2018 Návrh kalendáře kulturní a sportovních akcí na rok 2018.
RM
1. vzala na vědomí
návrh kalendáře kulturní a sportovních akcí na rok 2018.
1705/58/2018 Schválení zahraniční pracovní cesty ředitelce ZŠ Nový Jičín, Komenského 68, p.o.
RM
1. schvaluje
zahraniční pracovní cestu do Velké Británie od 24. 3. - 29. 3. 2018 ředitelce ZŠ Nový
Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace paní RNDr. Svatavě Hajdové jako
pedagogický dohled na poznávacím zájezdu pro žáky 2. stupně základní školy.
1706/58/2018 Stanovení termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání a zápisu k povinné
školní docházce pro školní rok 2018/2019.
RM
1. schvaluje
v souladu s ust. § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), termín a místo zápisu
dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2018/2019 (tj. od 1.9.2018,
který se bude konat dne 3.5.2018 v mateřských školách zřízených městem Nový Jičín
na území města Nový Jičín dle předloženého návrhu,
2. schvaluje
v souladu s ust. § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), termín a místo zápisu dětí k
povinné školní docházce pro následující školní rok 2018/2019 (tj. od 1.9.2018), který
se bude konat dne 5.4.2018 v základních školách zřízených městem Nový Jičín na
území města Nový Jičín dle předloženého návrhu.
1707/58/2018 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/lek
základních a mateřských škol zřízených městem Nový Jičín.
RM
1. rozhodla
na základě ust. § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o
vyhlášení konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/ky níže uvedených příspěvkových
organizací, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín:
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1. Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace, IČO 62330136
2. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace, IČO 848328
3. Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace, IČO 75003732
4. Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace, IČO 62330101
s nástupem do funkce k 1. 8. 2018,
2. odvolává
z vedoucího pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace na základě ust. § 166
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, níže
uvedené ředitelky k datu 31. 7. 2018:
1. paní Mgr. Magdu Trávníčkovou, ředitelku Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1,
příspěvková organizace, IČO 62330136
2. paní RNDr. Svatavu Hajdovou, ředitelku Základní školy Nový Jičín, Komenského
68, příspěvková organizace, IČO 848328
3. paní Jarmilu Šimurdovou, ředitelku Mateřské školy Máj Nový Jičín, K. Čapka 6,
příspěvková organizace, IČO 75003732
4. paní Mgr. Hanu Cholevíkovou, ředitelku Mateřské školy Trojlístek Nový Jičín,
Máchova 62, příspěvková organizace, IČO 62330101,
3. schvaluje
požadavky pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky níže uvedených
příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín:
1. Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace, IČO 62330136
2. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace, IČO 848328
3. Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace, IČO 75003732
4. Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace, IČO 62330101
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích, dle přeloženého návrhu,
4. jmenuje
tajemníkem konkursních komisí pro posuzování uchazečů o vedoucí pracovní místo
ředitelů/lek níže uvedených příspěvkových organizací:
1. Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace, IČO 62330136
2. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace, IČO 848328
3. Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace, IČO 75003732
4. Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace, IČO 62330101
paní Ing. Oldřišku Navrátilovou.
1708/58/2018 Žádost SVČ Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace ke schválení podání
projektu do výzvy v rámci ITI.
RM
1. doporučuje
zastupitelstvu města schválit podání žádosti Střediska volného času Fokus, Nový Jičín,
příspěvková organizace o dotaci na projekt "Vybudování nových multifunkčních
kluboven" v rámci Výzvy ITI Ostravsko - Infrastruktura pro zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání (z OP IROP 2.4.),
2. doporučuje
zastupitelstvu města schválit, v případě získání dotace v rámci Výzvy ITI Ostravsko,
realizaci projektu s názvem "Vybudování nových multifunkčních kluboven",
3. doporučuje
zastupitelstvu města schválit v souladu s § 34 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění,
aby Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, v případě
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získání dotace v rámci Výzvy ITI Ostravsko, uzavřelo smlouvu o úvěru na
profinancování projektu s názvem "Vybudování nových multifunkčních kluboven",
4. doporučuje
zastupitelstvu města schválit spolufinancování způsobilých výdajů projektu s názvem
"Vybudování nových multifunkčních kluboven", ve výši 15% městem Nový Jičín,
5. doporučuje
zastupitelstvu města schválit financování provozních nákladů projektu s názvem
"Vybudování nových multifunkčních kluboven" městem Nový Jičín po dobu
udržitelnosti projektu (tj. 5 let od data ukončení realizace projektu).
1709/58/2018 Finanční problematika.
RM
1. schvaluje
tyto úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018:
a. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
na základě žádostí Odboru majetku a investic:
a. přesun schválených rozpočtových výdajů města v rámci Odboru majetku a
investic z § 3631-Veřejného osvětlení (služby) ve výši ... -150.000,00 Kč
na § 3632-Pohřebnictví (služby a údržba) ve výši ..... +150.000,00 Kč
z důvodu úhrady faktury dle smlouvy uzavřené ještě odborem bytovým v
roce 2017 na geoprostorové zaměření hrobů a opravu oplocení,
b. přesun schválených rozpočtových výdajů města v rámci Odboru
majetku a investic z investice zpevnění břehu místní komunikace na
parc. č. 673/2 v NJ-Žilině ve výši ...... -340.716,02 Kč na příspěvek na
investice TSM NJ na akci Kompostárna Hřbitovní - oplocení" ve výši
............. +340.716,02 Kč, z důvodu změny zřizovací listiny od 1.1.2018
(pozemek s kompostárnou přešel na TSM NJ),
b. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí 2. neinvestiční zálohové platby pro MŠ Sady v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši... +262.272,00 Kč
a zároveň
zvýšení příspěvku na provoz zmíněné příspěvkové organizaci města ve stejné výši
........................................................... +262.272,00 Kč,
2. doporučuje
Zastupitelstvu města schválit následující úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018:
a. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
snížení schválených rozpočtových příjmů města ve tř. 2 o .... -3.021.184,30 Kč
a zároveň
snížení schválených rozpočtových výdajů na příspěvky na provoz příspěvkovým
organizacím města v r. 2018 o ... - 3.021.184,30 Kč z důvodu změny schváleného
znění směrnice č. 9/2017 s účinností od 1.1.2018, tzn. odvod z odpisů do rozpočtu
zřizovatele je pouze z nemovitého majetku, nikoliv jako dříve i z movitého - obojí
vyjma majetku pořízeného z transferů a doplňkové činnosti,
b. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtových výdajů o částečnou vratku přijaté zálohy na nájem
nebytových prostor a movitých věcí na r. 2017 od Veolia Energie ČR, a.s. dle
fakturace skutečně odebraného množství tepla v GJ v letech 2014, 2015 a 2016
ve výši........................................................ -8.067.644,00 Kč
a zároveň
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snížení rozpočtové rezervy města na ORJ 741, popř. zvýšení financování, tzn.
položky 8115 vyjadřující výši zapojení vlastních prostředků z minulých let,
popř. cizích zdrojů v souhrnné výši ..................... (-, +)8.067.644,00 Kč,
c. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtových výdajů o vratky přijatých přísně zúčtovatelných dotací v
roce 2017 do státního rozpočtu ČR v souhrnné výši ..... +303.768,45 Kč (z
toho 301.292,35 Kč z dotace na výkon činnosti města v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí a 2.476,10 Kč z dotace na úhradu výdajů na volby do PSP ČR)
a zároveň
snížení rozpočtové rezervy města na ORJ 741, popř. zvýšení financování, tzn.
položky 8115 vyjadřující výši zapojení vlastních prostředků z minulých let,
popř. cizích zdrojů v souhrnné výši ....................... (-, +)303.768,45 Kč,
d. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
sumarizace veškerých nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů a zároveň
veškerých uspořených, popř. z různých důvodů nečerpaných výdajů v
nelimitující výši v rámci celého schváleného-upraveného rozpočtu na rok 2018
(po souhlasném stanovisku příkazce, popř. správce příslušné ORJ) s konečným
přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741,
3. schvaluje
v souvislosti s účinností nové směrnice č. 9/2017 Zásady vztahů zřizovatele a jeho
příspěvkových organizací od 01.01.2018 změny závazných ukazatelů příspěvkových
organizací města Nový Jičín na rok 2018 následovně:
a. odvody z fondů investic:
- u MŠ Máj, p.o. snížení o částku ..................... - 168.464,49 Kč
(z původní výše 228.188,73 Kč na novou výši 59.724,24 Kč),
- u MŠ Sady, p.o. snížení o částku .................... - 247.932,00 Kč
(z původní výše 406.232,00 Kč na novou výši 158.300,00 Kč,
- u ZŠ a MŠ Jubilejní 3, p.o. snížení o částku ......... - 65.748,00 Kč
(z původní výše 659.177,00 Kč na novou výši 593.429,00 Kč),
- u ZŠ Komenského 66, p.o. snížení o částku ........... - 202.781,00 Kč
(z původní výše 402.309,00 Kč na novou výši 199.528,00 Kč),
- u ZŠ Komenského 68, p.o. snížení o částku ........... - 157.527,00 Kč
(z původní výše 226.814,00 Kč na novou výši 69.287,00 Kč),
- u ZŠ Tyršova 1, p.o. snížení o částku ......... ......- 161.574,82 Kč
(z původní výše 307.426,82 Kč na novou výši 145.852,00 Kč),
- u BD, p.o. snížení o částku ........................... - 6.252,00 Kč
(z původní výše 494.492,00 Kč na novou výši 488.240,00 Kč),
- u MěKS, p.o. snížení o částku ........................ - 63.016,11 Kč
(z původní výše 241.780,11 Kč na novou výši 178.764,00 Kč),
- u SVČ Fokus, p.o. snížení o částku .................. - 100.080,00 Kč
(z původní výše 152.604,00 Kč na novou výši 52.524,00 Kč),
- u TSM NJ, p.o. snížení o částku ..................... - 1.847.808,88 Kč
(z původní výše 2.267.637,50 Kč na novou výši 419.828,62 Kč),
b. úprava příspěvků na provoz (snížení o odpisy z transferů):
- u MŠ Máj, p.o. snížení o částku ................... - 168.464,49 Kč
(z původní výše 2.654.000,00 Kč na novou výši 2.485.535,51 Kč),
- u MŠ Sady, p.o. snížení o částku .................. - 247.932,00 Kč
(z původní výše 1.943.000,00 Kč na novou výši 1.695.068,00 Kč),
- u ZŠ a MŠ Jubilejní 3, p.o. snížení o částku ....... - 65.748,00 Kč
(z původní výše 6.454.000,00 Kč na novou výši 6.388.252,00 Kč),
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- u ZŠ Komenského 66, p.o. snížení o částku ......... - 202.781,00 Kč
(z původní výše 4.180.000,00 Kč na novou výši 3.977.219,00 Kč),
- u ZŠ Komenského 68, p.o. snížení o částku ......... - 157.527,00 Kč
(z původní výše 3.329.000,00 Kč na novou výši 3.171.473,00 Kč),
- u ZŠ Tyršova 1, p.o. snížení o částku ............. - 161.574,82 Kč
(z původní výše 4.920.000,00 Kč na novou výši 4.758.425,18 Kč),
- u BD, p.o. snížení o částku ......................... - 6.252,00 Kč
(z původní výše 10.704.000,00 Kč na novou výši 10.697.748,00 Kč),
- u MěKS, p.o. snížení o částku ...................... - 63.016,11 Kč
(z původní výše 20.110.000,00 Kč na novou výši 20.046.983,89 Kč),
- u SVČ Fokus, p.o. snížení o částku .................. 100.080,00 Kč
(z původní výše 1.474.000,00 Kč na novou výši 1.373.920,00 Kč),
- u TSM NJ, p.o. snížení o částku ................... 1.847.808,88 Kč
(z původní výše 60.685.000,00 Kč na novou výši 58.837.191,12 Kč),
4. schvaluje
a. u TSM NJ, p.o. rozšíření textu u závazného ukazatele příspěvku na investice na rok
2018 z původně schváleného znění: "na nákup jednoho traktoru (1.000.000,00 Kč), na
kolumbárium (200.000,00 Kč), na pasport hřbitova (90.000,00 Kč), na svozové
vozidlo (2.700.200,00 Kč), na svozové vozidlo na BRO a plasty (1.125.000,00 Kč,
převod z roku 2017 do fondu investic), na dostavbu I. patra střediska zeleně
(2.000.000,00 Kč), na odstranění dřevěného skladu a nové skladovací prostory
(1.000.000,00 Kč), na garážová vrata (400.000,00 Kč) a na trafo (1.050.000,00 Kč)"
na znění nové:
"na nákup jednoho traktoru (1.000.000,00 Kč), na kolumbárium (200.000,00 Kč), na
pasport hřbitova (90.000,00 Kč), na svozové vozidlo (2.700.200,00 Kč), na svozové
vozidlo na BRO a plasty (1.125.000,00 Kč, převod z roku 2017 do fondu investic), na
dostavbu I. patra střediska zeleně (2.000.000,00 Kč), na odstranění dřevěného skladu a
nové skladovací prostory (1.000.000,00 Kč), na garážová vrata (400.000,00 Kč), na
trafo (1.050.000,00 Kč) a na stavební dílo Kompostárna Hřbitovní - oplocení
(340.716,02 Kč)",
b. u MŠ Trojlístek, p.o. změnu textu u závazného ukazatele příspěvku na investice na
rok 2018 z původně schváleného znění: "na PD k MAP (200.000,00 Kč), pro MŠ
Máchova a MŠ Komenského na kamerový systém (150.000,00 Kč), pro MŠ
Máchova na herní prvek (70.000,00 Kč), pro MŠ Beskydská na PD na kanalizaci
(50.000,00 Kč)" na znění nové:
"na práce související s rekonstrukcí zahrady + spoluúčast OPŽP (400.000,00 Kč)",
c. u BD, p.o. změnu textu u závazného ukazatele příspěvku na investice na rok
2018 z původně schváleného znění: "na spoluúčast ROP (160.000,00 Kč)" na
znění nové:
"na podlahový mycí stroj (90.000,00 Kč) a praktikáble (160.000,00 Kč) při
zapojení fondu investic ve výši 90.000,00 Kč",
5. bere na vědomí
žádosti o provedení změny rozpisu rozpočtu města na rok 2017 schválené a provedené
v měsících 11-12/2017.
1710/58/2018 Majetkoprávní problematika.
RM
1. Přijetí záměru nájmu části pozemku v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, MPZ 2672
a. schvaluje přijetí záměru nájmu části (122 m2) pozemku parc. č. 630/1
(zahrada o evidované výměře 1 122 m2) v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

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. 2672,
Přijetí záměru výpůjčky pozemků a části pozemku v k. ú. Nový Jičín – Dolní
Předměstí a v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 2675
a. schvaluje přijetí záměru výpůjčky pozemku parc. č. 478/3 (ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha o evidované výměře 1 565 m2), pozemku parc. č.
478/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 121 m2), pozemku
parc. č. 478/11 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o evidované výměře
103 m2) a části (313 m2) pozemku parc. č. st. 1946 (zastavěná plocha a nádvoří o
evidované výměře 394 m2) mimo plochu zastavěnou stavbou bez čp/če, vše v k.
ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí a dále pozemku parc. č. 641/55 (ostatní plocha,
ostatní komunikace o evidované výměře 293 m2), pozemku parc. č. 646/35
(ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o evidované výměře 122 m2), oba
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. 2675,
Přijetí záměru prodeje části pozemku v k. ú. Straník, MPZ 3011
a. schvaluje přijetí záměru prodeje části (cca 286 m2) pozemku parc. č. 1737/3
(ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 661 m2) v k. ú. Straník,
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. 3011,
Přijetí záměru prodeje pozemku v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 2673
a. schvaluje přijetí záměru prodeje pozemku parc. č. 228/1 (zahrada o evidované
výměře 271 m2) v k.ú. Nový Jičín – Dolní 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. 2673,
Přijetí záměru prodeje částí pozemku v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, MPZ 3004
a. nedoporučuje ZM schválit přijetí záměru prodeje částí 1. (cca 210 m2) a části
2. (cca 630 m2) pozemku parc č. 509/113 (orná půda o evidované výměře 1980
m2) v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí,
b. doporučuje ZM ukončit tento majetkoprávní záměr č. 3004,
Přijetí záměru prodeje pozemku v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí a zřízení služebnosti
v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, MPZ 3012
a. odkládá
projednání přijetí záměru prodeje pozemku parc. č. 338/31 (zahrada o evidované
výměře 187 m2) v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí se zřízením služebnosti
stezky a cesty spočívající v právu chůze a jízdy po pozemku parc. č. 338/16
(ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí,
Neschválení přijetí záměru změny nájemní smlouvy, MPZ 1704
a. vzala na vědomí žádost P. S., IČ: 62318616, se sídlem: Nový Jičín, PSČ 741 01,
o snížení výše nájemného,
b. nesouhlasí s přijetím záměru změny nájemní smlouvy č. P2007-537/MO
(původně v ev. pronajímatele pod č. 10/03/P uzavřené dne 10.02.2003 ve znění
dodatku č. 1 mezi městem Nový Jičín, IČ: 00298212, Masarykovo nám. 1/1,
PSČ 741 01 Nový Jičín jako pronajímatelem a P. S., IČ: 62318616, se sídlem:
Nový Jičín, PSČ 741 01, jako nájemcem, kdy předmětem nájmu je část (20
m2) pozemku parc. č. 216/21 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře
637 m2) v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí,
c. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 1704,
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8. nedoporučuje
ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 37/1 (zahrada) v k. ú. Kojetín u Starého
Jičína, dle GP č. 486-57/2017 nově vzniklý pozemek parc. č. 37/3 (zahrada o evidované
výměře 60 m2) v k. ú. Kojetín u Starého Jičína, pro J. C., a M. C., oba trvale bytem
Nový Jičín, PSČ 741 01, cena celkem 23 150,-Kč/předmět prodeje, tj. cena obvyklá dle
ZP č. 443-18/17 ve výši 3 450,- Kč + úhrada nákladů na vyhotovení geometrického
plánu č. 486-57/2017 ve výši 5 000,-, majetkoprávní záměr č. 2661,
9. Prodeje části pozemku v k. ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, MPZ 2906
a. odkládá
do mimořádné schůze rady města projednání prodeje části pozemku parc. č.
293/33 (ostatní plocha, dobývací prostor o evidované výměře 325 m2), dle GP č.
1571-327/2017 pozemek parc. č. 293/33 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře
272 m2) vše v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, pro KS Residential Properties
s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1009, Hranice I – Město, Hranice, PSČ 753 01, IČO:
05181852, cena celkem s DPH 223.990,36 Kč/předmět prodeje, tj. nabídková
kupní cena ve výši 177.616,- Kč + úhrada nákladů na vyhotovení geometrického
plánu č. 1571-327/2017 ve výši 4.500,- Kč + úhrada nákladů na vypracování
znaleckého posudku č. 2017164 ve výši 3.000,- Kč, k těmto částkám bude
připočtena DPH 21% ve výši 38.874,36 Kč, majetkoprávní záměr č. 2906,
10. doporučuje
ZM schválit prodej pozemku parc. č. 828/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o
evidované výměře 165 m2) v k. ú. Žilina u Nového Jičína pro paní D. J., trvale bytem
Nový Jičín, PSČ 741 01, cena celkem 29.700 Kč/předmět prodeje, tj. cena dle ZP č.
42-2017, majetkoprávní záměr č. MPZ 3010,
11. Prodej pozemků v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 2925
a. vzala na vědomí zpět vzetí žádosti firmy OCV21 Servis s.r.o., Na Poříčí 1060/39,
Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, IČ: 28657675 o prodej části pozemku, parc. č.
580/1 (ostatní plocha, jiná plocha, o evidované výměře 8067 m2, prodávaná
plocha 1479 m2), části pozemku parc. č. 580/11 (ostatní plocha, jiná plocha, o
evidované výměře 3077 m2, prodávaná plocha 1191 m2) a části pozemku parc. č.
580/12 (ostatní plocha, jiná plocha, prodávaná plocha 1885 m2) vše v k.ú. Nový
Jičín – Horní Předměstí, celková prodávaná plocha nově vzniklé parcely č. 580/14
dle geometrického plánu zpracovaného Ing. Pavlem Nippertem číslo 165/2017 ze
dne 15.10.2017 by činila 4 556 m2,
b. doporučuje ZM ukončit tento majetkoprávní záměr 2925,
12. odkládá
do mimořádné schůze rady města projednání směny části pozemku parc. č. 293/24
(ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 2139 m2), dle GP č. 1572-343/2017
nově označený jako pozemek parc. č. 293/45 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 87
m2) k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí ve vlastnictví města Nový Jičín za pozemky ve
vlastnictví firmy KS Residential Properties s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1009, Hranice I –
Město, Hranice, PSČ 753 01, IČO: 05181852, a to za část pozemku parc. č. 620/1
(ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 2753 m2), dle GP č. 1572-343/2017
nově vzniklý pozemek parc. č. 620/4 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 28 m2) k. ú.
Nový Jičín-Dolní Předměstí a dále za část pozemku parc. č. 620/1 (ostatní plocha, jiná
plocha o evidované výměře 2753 m2) a za část pozemku parc. č. 620/2 (ostatní plocha,
jiná plocha o evidované výměře 340 m2) oba v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, dle
GP č. 1572-342/2017 obě části sloučeny a označeny jako nový pozemek parc. č. 620/5
(ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2) k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí s tím, že k
ceně obvyklé pozemku parc. č. 293/45, která činí 62.640,- Kč bude připočtena DPH
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21% ve výši 13.154,40 Kč. Směňující firma KS Residential Properties s.r.o. uhradí
městu Nový Jičín jednu polovinu nákladů spojených se směnou, a to jednu polovinu
nákladů vynaložených na úhradu znaleckého posudku č. 2017167 ve výši 1.450,- Kč +
DPH ve výši 21% zákonem platné sazby, (tj. celkem) 1.754,50 Kč a jednu polovinu
nákladů na úhradu geometrického plánu č. 1572-343/2017 ve výši 3.250,- Kč + DPH ve
výši 21% zákonem platné sazby, (tj. celkem) 3.932,50 Kč. Rozdíl celkových cen s
DPH, směňovaných pozemků ve výši 52.731,80 Kč uhradí firma KS Residential
Properties s.r.o., Městu Nový Jičín, majetkoprávní záměr č. 3002,
13. doporučuje
ZM schválit výkup části pozemku parc. č. 168/1 (trvalý travní porost o evidované
výměře 12925 m2), dle GP č. 488-68/2017 nově vzniklý pozemek parc. č. 168/5
(travní porost o výměře 580 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, do majetku
města Nový Jičín, cena celkem 17.400 Kč/předmět prodeje, tj. cena dle dohody s
vlastníky pozemku ve výši 17.400 Kč, majetkoprávní záměr č. V 547,
14. bere na vědomí
informaci o uzavření Smlouvy o koupi obchodního závodu mezi M. S., IČ: 40311732,
se sídlem: PSČ 741 01 Nový Jičín, jako prodávajícím a T. S., IČ: 06232833, se
sídlem: PSČ 741 01 Nový Jičín, jako kupujícím, a s tím související přechod nájmu
části (36,30 m2) pozemku parc. č. 673/56 (ostatní plocha, ostatní komunikace, o
evidované výměře 492 m2) v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, na níž byla zřízena
parkovací místa „B“ (o výměře 12,10 m2), „C“ (o výměře 12,10 m2) a „D“ (o výměře
12,10 m2) za účelem parkování osobních vozidel taxislužby, dle nájemní smlouvy č.
P2012-128/OMP uzavřené dne 27.04.2012, majetkoprávní záměr č. 1580,
15. mění
usnesení č. 1629/55/2017 bod 7 ze dne 13.12.2017 a to tak, že nově zní:
rozhoduje
o uzavření dohody s panem J. C., a paní M. C., oba trvale bytem Nový Jičín, PSČ 741 01 o
vydání bezdůvodného obohacení ve výši obvyklého nájemného za užívání části (60 m2)
pozemku parc. č. 37/1 (zahrada) v k. ú. Kojetín u Starého Jičína, bez jakéhokoli právního
důvodu, za které není nárok na vydání náhrady dle zákona promlčen, majetkoprávní
záměr č. 2661,
16. doporučuje
ZM zrušit usnesení č. 428/17/2017 bod 16 ze dne 07.09.2017, majetkoprávní záměr č.
2665,
17. neschvaluje
valorizaci nájemného z pozemků ve vlastnictví města, včetně pozemků určených pro
vyhrazené parkovací stání, o míru roční inflace zjištěné Českým statistickým úřadem o 2,5
a
neschvaluje
valorizaci nájemného za nájem bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města o míru
roční inflace zjištěné Českým statistickým úřadem o 2,5 %,
18. mění
usnesení RM č. 1524/52/2017 bod 6 ze dne 04.10.2017 a to tak, že nově zní takto:
schvaluje zřízení služebnosti přesahu střešní konstrukce umístěné nad částmi služebných
pozemků parc. č. 1281 a parc. č. 1289/2 vše v k. ú. Žilina u Nového Jičína ve prospěch
panujících pozemků parc. č. 1290 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 156
m2), parc. č. 1291 (zahrada o evidované výměře 604 m2) a dle GP č.1381-75/2016 nově
vzniklých pozemků parc. č. 1289/3 (zastavěna plocha, bez č. p.), parc. č. 1289/4
(zastavěná plocha, bez č. p.), vše k. ú. Žilina u Nového Jičína a v právu užívat, opravovat,
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udržovat, vstupovat a vjíždět na části budoucích služebných pozemků za účelem oprav a
údržby střešní konstrukce, mezi městem Nový Jičín jako vlastníkem služebných pozemků
(povinným) a paní M. M., trvale bytem Nový Jičín, jako vlastníkem panujících pozemků
(oprávněnou), na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč bez DPH, k
této částce bude připočteno DPH v aktuálně platné sazbě 21%, tj. 630 Kč, cena celkem s
DPH činí 3.630 Kč a za podmínky, že budou splněny podmínky stanovené příslušnými
odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku), majetkoprávní záměr č. 2893+ZS 436,
19. schvaluje
zřízení věcného břemene - služebnosti zakládající právo umístění inženýrské sítě kanalizační
přípojky v částech pozemků parc.č. 30 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Žilina u
Nového Jičína a parc.č. 511/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Nový Jičín – Dolní
Předměstí ve prospěch pozemku parc.č. 5/1 (zastavěná plocha, nádvoří) v k.ú. Žilina u
Nového Jičína a právo umístit, zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na služebných
pozemcích inženýrskou síť, provádět úpravy za účelem jejich obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění a v právo vstupovat a
vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, obnovou a provozováním inženýrské
sítě a to v nezbytně nutném rozsahu mezi městem Nový Jičín jako vlastníkem služebných
pozemků (povinným) a Ing. P. M., Nový Jičín, PSČ 74101 jako vlastníkem panujícího
pozemku (oprávněným), na dobu neurčitou, za cenu stanovenou dle směrnice č. 1/2013
(cena bez DPH) a za podmínky, že při realizaci budou splněny podmínky stanovené
příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku), majetkoprávní záměr č. ZS 465,
20. schvaluje
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí spočívající v právu zřídit
(uložit) a provozovat na služebných pozemcích požární vodovod, vodovodní přípojku a
přípojku el. kabelového vedení VN umístěných v částech služebných pozemků:
• požární vodovod umístěný v pozemku parc. č. 273/11 (orná půda), parc. č. 274/18
(orná půda) a parc. č. 274/21, vše v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí,
• vodovodní přípojka umístěná v pozemku parc. č. 274/21 (orná půda) v k. ú. Nový
Jičín – Dolní Předměstí,
• přípojka VN umístěná v pozemku parc. č. 274/21 (orná půda) v k. ú. Nový Jičín –
Dolní Předměstí,
to vše ve prospěch pozemků parc. č. 274/2 (orná půda), parc. č. 275/22 (orná půda),
parc. č. 275/23 (orná půda) a parc. č. 275/34 (orná půda), vše v k. ú. Nový Jičín – Dolní
Předměstí a v právu udržovat je, užívat, provádět na stavbě IS opravy, úpravy za účelem
její modernizace nebo zlepšení výkonnosti a v právu vstupovat a vjíždět na části
služebných pozemků za účelem zřízení umístění, provozování, udržování, obnovou,
oprav, rekonstrukce, modernizace a odstraněním inženýrské sítě mezi městem Nový
Jičín, IČ: 00298212, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, PSČ 741 01, jako vlastníkem
služebných pozemků (budoucím povinným) a CTP Property IV s.r.o., IČ: 25133993,
Central Trade Park D1 1571, Humpolec, PSČ 396 01 (budoucím oprávněným), na dobu
neurčitou, za cenu stanovenou dle Směrnice č. 1/2013 (cena bez DPH), za podmínky že
při realizaci budou splněny podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín
(správců majetku) majetkoprávní záměr č. 1585 + ZS 461,
21. schvaluje
zřízení služebnosti zakládající právo umístění inženýrské sítě – NTL plynovodní
přípojky v pozemku parc.č. 945 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Loučka u
Nového Jičína, spočívající v právu zřídit a provozovat na služebném pozemku
inženýrskou síť a v právu vstupovat a vjíždět na část služebného pozemku v
souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení, mezi městem Nový Jičín, jako vlastníkem služebného
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pozemku (povinným), společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad
Labem, PSČ 400 01, IČO 272 95 567 jako oprávněným a paní K. R., Nový Jičín, PSČ
741 01 a K. R., Nový Jičín, PSČ 741 01, jako investory, na dobu neurčitou, za cenu
stanovenou dle směrnice č. 1/2013 (cena bez DPH), majetkoprávní záměr č. 222,
22. Zřízení věcného břemene – služebnosti v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ ZS 049
a. schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene -služebnosti č. P2012–001/OMP uzavřené dne 06.01.2012 pro uložení
inženýrské sítě spočívající v právu umístit, zřídit, provozovat a udržovat stavbu
plynovodní přípojky umístěné v části služebného pozemku parc.č. 519/29 (ostatní
plocha, zeleň) v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí) ve prospěch panujícího
pozemku parc.č. st. 242 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště) v k.ú. Nový Jičín
– Dolní Předměstí a v právu opravovat, provádět úpravy za účelem její obnovy,
výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti, včetně jejího odstranění a právu
vstupovat a vjíždět na část služebného pozemku v souvislosti se zřízením,
obnovou a provozováním přípojky a to v nezbytně nutném rozsahu, mezi městem
Nový Jičín jako vlastníkem služebného pozemku (povinným) a paní I. P., bytem
Nový Jičín, PSČ 741 01 jako vlastníkem panujícího pozemku (oprávněnou) a to z
důvodu změny trasy stavbou plynárenským zařízením dotčeného pozemku, na
dobu neurčitou, za cenu stanovenou dle směrnice č. 1/2013 (cena bez DPH) a za
podmínky, že při realizaci budou splněny podmínky stanovené příslušnými
odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku),
b. neschvaluje změnu trasy pro uložení vodovodní přípojky a vymístění
vodoměrné šachty do pozemku města tj. do služebného pozemku parc.č.
519/29 (ostatní plocha, zeleň) v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí ve prospěch
panujícího pozemku parc.č. st. 242 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště) v
k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí,
c. neschvaluje rozšíření zpevněných ploch na služebném pozemku parc.č 519/29
(ostatní plocha, zeleň) v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí ve prospěch
panujícího pozemku parc.č. st. 242 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště) v
k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, majetkoprávní záměr č. ZS 049,
23. doporučuje
ZM schválit prodej části pozemku parc. č. 509/38 (orná půda o evidované výměře 5435
m2), dle GP č. 1701-132/2017 nově vzniklý pozemek parc. č. 509/207 (orná půda o
výměře 334 m2) v k. ú. Nový Jičína - Horní Předměstí a prodej části pozemku parc. č.
509/79 (orná půda o evidované výměře 12570 m2), dle GP č. 1701-132/2017 nově vzniklý
pozemek parc. č. 509/206 (orná půda o výměře 1096 m2) v k. ú. Nový Jičín - Horní
Předměstí, pro pana M. U., bytem 741 01 Nový Jičín, nově vzniklý pozemek parc. č.
509/207 (orná půda o výměře 334 m2) za cenu obvyklou dle ZP č. 544/27/2018, která činí
63.460,- Kč + polovinu vedlejších nákladů vynaložených na úhradu znaleckého posudku
ve výši 1.600,- Kč + polovinu vedlejších nákladů vynaložených na úhradu geometrického
plánu ve výši 2.500,- Kč; k těmto částkám bude připočteno DPH ve výši 21% zákonem
platné sazby, tj. celkem s DPH 81.747,60 Kč a nově vzniklý pozemek parc. č. 509/206
(orná půda o výměře 1096 m2) za cenu obvyklou dle ZP č. 544/27/2018, která činí
21.920,- Kč + polovinu vedlejších nákladů vynaložených na úhradu znaleckého posudku
ve výši 1.600,- Kč + polovinu vedlejších nákladů vynaložených na úhradu geometrického
plánu ve výši 2.500,- Kč, tj. celkem 26.020,- Kč. Cena celkem 107.767,60 Kč/předmět
prodeje, majetkoprávní záměr č. 2898.
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1711/58/2018 Přijetí investičního záměru - příprava stavebních parcel pro výstavbu
rodinných domů - Nový Jičín - Loučka lokalita „Za Humny“.
RM
1. odkládá
do mimořádné schůze rady města projednání přijetí investičního záměru - příprava
stavebních parcel pro výstavbu RD - NJ - Loučka "Za Humny" v k. ú. Loučka u
Nového Jičína, MPZ 2926.
1712/58/2018 Veřejná zakázka "Energetické úspory ZŠ Tyršova - družina Jiráskova v
Novém Jičíně."
RM
1. ruší
usnesení RM č.1372/46R/2017 ze dne 17.05.2017.
2. schvaluje
návrh zadávací dokumentace k zadávacímu řízení "Energetické úspory ZŠ Tyršova družina Jiráskova v Novém Jičíně."
3. schvaluje
návrh komise pro posuzování a hodnocení nabídek ve složení:
členové komise
Mgr. Blanka Faluši, MBA
Ing. Vladimír Bartoň
Ing. Blanka Zagorská
náhradníci členů komise
Mgr. Ondřej Syrovátka
Ing. Michal Hub
Ing. Michaela Mrklovská
4. schvaluje
oslovit výzvou k podání nabídek tyto dodavatele:
1. Beskydská stavební, a.s., IČO:28618891
2. MILIMEX S.A., odštěpný závod, IČO:29454379
3. MIJO - STAV stavby s.r.o., IČO:27833551
4. STAVBAŘ - výrobní družstvo, IČO:13642855
5. Tomáš STRAUB s.r.o., IČO:27762939
6. CHALUPA A SYN, s.r.o., IČO:25902032
1713/58/2018 Veřejná zakázka "Projektová dokumentace na rekonstrukci střechy zimního
stadionu v Novém Jičíně."
RM
1. schvaluje
návrh zadávací dokumentace k zadávacímu řízení "Projektová dokumentace na
rekonstrukci střechy zimního stadionu v Novém Jičíně."
1714/58/2018 Veřejná zakázka "Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018, I. etapa."
RM
1. schvaluje
návrh zadávací dokumentace k zadávacímu řízení "Opravy chodníkových těles v
Novém Jičíně v roce 2018, I. etapa."

58. schůze RM dne 14. 2. 2018

21

1715/58/2018 Veřejná zakázka "Rekonstrukce lávky přes vodoteč Grasmanka na ul.
Štefánikova/Palackého, Nový Jičín".
RM
1. schvaluje
návrh zadávací dokumentace k zadávacímu řízení "Rekonstrukce lávky přes vodoteč
Grasmanka na ul. Štefánikova/Palackého, Nový Jičín."
1716/58/2018 Veřejná zakázka "Kotelna Msgr. Šrámka Nový Jičín."
RM
1. schvaluje
návrh zadávací dokumentace k zadávacímu řízení "Kotelna Msgr. Šrámka Nový Jičín."
2. schvaluje
návrh složení komise pro posuzování a hodnocení nabídek:
členové komise
Mgr. Blanka Faluši, MBA
Ing. Pavel Tichý
Ing. Vladimír Maruška
náhradníci členů komise
Mgr. Ondřej Syrovátka
Ing. Jaromír Uhlár
Ing. Jarmila Absolonová, MBA
3. schvaluje
poradcem komise Ing. Jana Valentu, projektanta.
4. schvaluje
oslovit výzvou k podání nabídek tyto dodavatele:
1. ERDING, a.s., IČO: 25512455
2. OL - TRADE s.r.o., IČO: 00534951
3. AVOS VYŠKOV měřící a reagulační technika, s.r.o., IČO: 60748982
4. CERGOMONT s.r.o., IČO: 46993223
1717/58/2018 Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2016.
RM
1. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín vzít na vědomí
Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2016 včetně Zprávy revizní
komise za rok 2016.
1718/58/2018 Veřejná zakázka "Svozové vozidlo včetně nástavby pro svoz odpadu".
RM
1. schvaluje
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k zadávacímu řízení "Svozové vozidlo
včetně nástavby pro svoz odpadu".
1719/58/2018 Dohoda o postoupení smlouvy o dílo na stavbu „Kompostárna Nový Jičín, ul.
Hřbitovní – oplocení“.
RM
1. schvaluje
dohodu o postoupení smlouvy o dílo na stavbu "Kompostárna Nový Jičín, ul.
Hřbitovní - oplocení".
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1720/58/2018 TSM - oprava motoru nákladního automobilu AVIA.
RM
1. projednala
důvodovou zprávu s požadavkem Technických služeb města Nového Jičína,
příspěvkové organizace (dále jen TSM) na zadání zakázky společnosti, která provede
opravu motoru nákladního automobilu AVIA přímým zadáním bez oslovení tří
dodavatelů a to firmě PAS Zábřeh na Moravě a.s., U Dráhy 828/8, 789 13 Zábřeh na
Moravě, IČ 45192251,
2. schvaluje
zadání zakázky firmě PAS Zábřeh na Moravě a.s., U Dráhy 828/8, 789 13 Zábřeh na
Moravě, IČ 45192251 přímým zadáním bez oslovení dalších tří dodavatelů písemnou
výzvou k podání nabídky,
3. ukládá
TSM zadat opravu motoru nákladního automobilu AVIA firmě PAS Zábřeh na Moravě
a.s., U Dráhy 828/8, 789 13 Zábřeh na Moravě, IČ 45192251 přímým zadáním,
4. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín navýšení příspěvku na provoz pro TSM, stř. 210
"Odpadové hospodářství a ekologie" o částku 125 000,- Kč v průběhu prvního pololetí
2018 na finanční krytí opravy dle bodu 3 tohoto usnesení.
1721/58/2018 Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst.
RM
1. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín vzít na vědomí dopis profesních sdružení "Česká
asociace odpadového hospodářství", "Spolek veřejně prospěšných služeb" a "Sdružení
komunálních služeb" ve věci "Informace o riziku navýšení nákladů na odpadové
hospodářství obce/města" vč. příloh, který byl doručen na úřad dne 17.1.2018 pod
č.j.4678/2018,
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín vzít na vědomí dopis předsedy Svazu měst a obcí
České republiky reagující na dopis uvedený v bodě 1 tohoto usnesení,
3. konstatuje
nutnost nastavení odpadové legislativy tak, aby cíle při nakládání s komunálním
odpadem byly stanoveny jako reálné vzhledem k existenci zpracovatelských kapacit,
dosažitelné bez kolize jednotlivých právních předpisů a současně s vynaložením
přiměřených a únosných finančních prostředků.
1722/58/2018 Odvolání a jmenování člena komise Rady města Nový Jičín.
RM
1. odvolává
Martina Krupičku, z pozice člena komise územního plánování a rozvoje města Rady
města Nový Jičín.
2. jmenuje
Mgr. Martinu Vrbovou, bytem Nový Jičín, členkou komise územního plánování a
rozvoje města Rady města Nový Jičín.
1723/58/2018 Projednání závěrů Pracovní skupiny pro škodní události.
RM
1. schvaluje
doporučení Pracovní skupiny pro škodní události MěÚ Nový Jičín ze dne 26.01.2018,
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2. ukládá
Odboru finančnímu, Odboru organizačnímu a Odboru bytovému reagovat na
doporučení Pracovní skupiny pro škodní události.
T: průběžně
1724/58/2018 Zpracování auditů udržitelného rozvoje.
RM
1. bere na vědomí
postup z kategorie "D" do kategorie "C" dle kritérií MA21, schválených Radou vlády
pro udržitelný rozvoj.
2. schvaluje
zpracování auditů udržitelného rozvoje:
1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj,
2. Doprava a mobilita
3. ukládá
Oddělení rozvoje a strategického plánování, Odboru organizačnímu, Odboru
územního plánování a stavebního řádu zpracovat audit č. 1 Správa věcí veřejných a
územní rozvoj. Dále ukládá Odboru dopravy a Oddělení rozvoje a strategického
plánování zpracovat audit č. 2 Doprava a mobilita.
4. pověřuje
koordinátorku Zdravého města a MA21 Bc. Kateřinu Imrýškovou organizací a
kompletací auditů udržitelného rozvoje.
1725/58/2018 Výsledky pocitových map.
RM
1. bere na vědomí
výsledky pocitových map.
2. pověřuje
vedoucí odborů (Odboru majetku a investic, Odboru životního prostředí, Odboru
dopravy, Odboru územního plánování a stavebního řádu), vedoucí oddělení rozvoje a
strategického plánování a ředitele Městské policie, aby se zabývali náměty občanů,
které vzešly ze zpracování pocitových map.
1726/58/2018 Participativní rozpočet.
RM
1. schvaluje
vyhlášení výzvy „Projekty pro Nový Jičín 2018“ včetně příslušné dokumentace.
1727/58/2018 Kampaň Do práce na kole 2018.
RM
1. souhlasí
s realizací kampaně Do práce na kole v Novém Jičíně 2018.
2. schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2018 se
společností Auto*Mat, z.s., se sídlem Bořivojova 108, 130 00 Praha 3, IČ 22670319,
ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu.
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1728/58/2018 Úprava počtu zaměstnanců pro rok 2018.
RM
1. upravuje
celkový počet zaměstnanců města stanovený usnesením RM č. 1639/55/2017 ze dne
13.12.2017 v bodě 1. nově tak, že celkový počet zaměstnanců pro rok 2018 stanovuje
na 247 v následujícím členění:
- Městský úřad Nový Jičín: 185;
- Městská policie Nový Jičín: 32;
- ProSenior Nový Jičín: 22;
- Návštěvnické centrum Město klobouků: 8.
1729/58/2018 Různé.
RM
1. schvaluje
podání žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na projekt: Revitalizace vily Augusta Hückela v Novém Jičíně.
2. určuje
garanta žádosti starostu města PhDr. Jaroslava Dvořáka a manažera žádosti Bc.
Kateřinu Imrýškovou.

PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta města
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