Příloha č. 3
zápisu z jednání
21. zasedání ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 8. 3. 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
484/21/2018 Určení ověřovatelů zápisu ZM.
ZM
1. určuje
ověřovatelé zápisu: Svatoslava Lenartová, Mgr. Pavel Bártek.
485/21/2018 Schválení programu.
ZM
1. schvaluje
rozšířený program o bod "Stanovení způsobu vymezení kritérií pro hodnocení žádosti o
dotace v Programech města Nový Jičín na rok 2019", pro jednání 21. zasedání ZM dne
8.3.2018.
486/21/2018 Zpráva o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 17.1.2018 do 28.2.2018.
ZM
1. bere na vědomí
Zprávu o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 17.1.2018 do 28.2.2018.
487/21/2018 Změny v síti soc. služeb města.
ZM
1. bere na vědomí
zprávu "Změny v síti sociálních služeb města",
2. schvaluje
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. mění
usnesení ZM 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.
4. schvaluje
změnu Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě
Nový Jičín na léta 2016-2019 v části 4. Podpora stávajících sociálních služeb a služeb
souvisejících a jejich financování, dle návrhu v příloze č. 2 předloženého materiálu,
5. schvaluje
přílohu č. 2 Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě
Nový Jičín na léta 2016-2019 "Zásady pro aktualizace Sítě sociálních služeb města Nový
Jičín, dle návrhu uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu s úpravou znění čl. 2 bodu
č. 1.5.1 Obecné kvalifikační parametry Zásad pro aktualizaci Sítě sociálních služeb města
Nový Jičín v tomto znění: služba je zařazena do sítě sociálních služeb v Moravskoslezském
kraji a je zařazena do systému financování z veřejných zdrojů nebo žadatel uvede, v jakém
termínu bude předloženo zařazení do sítě sociálních služeb kraje s tím, že zařazení do sítě
sociálních služeb města bude schváleno jako podmíněné.
488/21/2018 Plán rozvoje sportu 2018-2025 Nový Jičín.
ZM
1. schvaluje
Plán rozvoje sportu 2018-2025 Nový Jičín.
489/21/2018 Žádost o individuální dotace v oblasti sportu.
ZM
1. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín z.s. o individuální dotaci
a. bere 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. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 466.000,-Kč
na účel: úprava mezd zaměstnanců,
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. 2 předloženého materiálu,
c. schvaluje
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
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Jičín na podporu sportu, konkrétně Podprogramu D. Podpora provozu, údržby a
oprav sportovišť a sportovních zařízení (org. 1134) ve výši ... -466.000,00 Kč.
2. Žádost Basketbalového klubu Nový Jičín z.s. o individuální dotaci
a. bere na vědomí
žádost 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 530.000,00 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.
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 .......... +265.000,00 Kč
na účel: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže - basketbal
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2018 - 31.12.2018,
projekt s názvem: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže,
žadateli Basketbalový klub Nový Jičín, z.s., IČ 14614791, Novosady 914/10,
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:
poskytnutí neinvestiční individuální dotace žadateli Basketbalovému klubu
Nový Jičín z.s. IČ 14614791, se sídlem Novosady 914/10, 741 01 Nový Jičín ve
výši ....................... +265.000,00 Kč určené na realizaci projektu "Podpora
sportovní činnosti dětí a mládeže" v období 1.1.2018 - 31.12.2018
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ....... -265.000,00 Kč.
490/21/2018 Žádost o udělení výjimek z Programu na podporu sportu pro rok 2018 v
podprogramu D - Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s.
ZM
1. bere 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. schvaluje
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 schvaluje 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“,
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3. schvaluje
výjimku z Programu města na podporu sportu pro rok 2018, čl. VI. odst. 6 a schvaluje
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. schvaluje
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
schvaluje 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. schvaluje
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“ považuje všechny náklady (uznatelné i neuznatelné), které
jsou specifikované v upraveném návrhu rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto usnesení,
6. schvaluje
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. schvaluje
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.
491/21/2018 Žádost SVČ Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace ke schválení podání
projektu do výzvy v rámci ITI.
ZM
1. schvaluje
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. schvaluje
v případě získání dotace v rámci Výzvy ITI Ostravsko realizaci projektu s názvem
"Vybudování nových multifunkčních kluboven",
3. schvaluje
v souladu s § 34 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, aby Středisko volného času
Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, v případě získání dotace v rámci Výzvy ITI
Ostravsko, uzavřelo smlouvu o úvěru na profinancování projektu s názvem
"Vybudování nových multifunkčních kluboven",
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4. schvaluje
spolufinancování způsobilých výdajů projektu s názvem "Vybudování nových
multifunkčních kluboven", ve výši 15% městem Nový Jičín,
5. schvaluje
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).
492/21/2018 Program regenerace MPR 2018.
ZM
1. schvaluje
minimální finanční podíl města Nový Jičín v Programu regenerace MPR a MPZ na rok
2018 na obnovu nemovitých kulturních památek v městské památkové rezervaci Nový
Jičín ve výši 1.093.400,- Kč.
493/21/2018 Stanovení způsobu vymezení kritérií pro hodnocení žádosti o dotace v
Programech města Nový Jičín na rok 2019.
ZM
1. bere na vědomí
materiál ke stanovení způsobu vymezení kritérií pro hodnocení žádosti o dotace v
Programech města Nový Jičín na rok 2019, vypracovaný členem zastupitelstva JUDr.
Dobrozemským.
2. doporučuje
projednat způsob vymezení kritérií odbornými komisemi Rady města Nový Jičín.
3. ukládá
zapracovat způsob vymezení kritérií a jejich použití do návrhu Programů města Nový
Jičín na rok 2019 a předložit zastupitelstvu města.
T: 7. 6. 2018
Z: odvětvové odbory Městského úřadu Nový Jičín, Rada města Nový Jičín.
494/21/2018 Finanční problematika.
ZM
1. bere na vědomí
úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2017, které schválila Rada města na svých
schůzích ve dnech 13.12.2017 a 17.1.2018:
a. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 125/2017:
poskytnutí neinvestičního finančního daru p. H., NJ ve výši 20.000,00 Kč z důvodu
požáru jejího rodinného domu zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741,
b. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 126/2017:
poskytnutí finančního daru na akci na Mendelově střední škole, Nový Jičín,
příspěvkové organizaci, se sídlem Divadelní 138/4, 741 01 Nový Jičín, IČO
00845027 ve výši 2.500,00 Kč na zakoupení věcných cen výhercům soutěže
OFFICE 2017 konané na zmíněné škole dne 7.12.2017 zapojením rozpočtové
rezervy na ORJ 741,
c. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 127/2017:
přijetí 1. části neinvestiční účelové dotace z MPSV v rámci Operačního programu
Zaměstnanost na projekt "Efektivní systém plánování sociálních služeb v Novém
Jičíně prostřednictvím komunitního plánování II." ve výši 1.052.766,25 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtové rezervy města na ORJ 741 o 1.052.766,25 Kč,
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d. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 128/2017:
přijetí 5. neinvestiční zálohové platby ze státního rozpočtu ve výši 349.952,07 Kč
účelově určené na realizaci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání
Novojičínska" v rámci Výzvy pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v oblasti
prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a
zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 414 o částku 349.952,07 Kč na daný účel,
e. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 129/2017:
přijetí neinvestičních příspěvků (dotací) ze státního rozpočtu prostřednictvím
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje souhrnně ve výši 141.840,00 Kč
účelově určených na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
na pozemcích města Nový Jičín, a to:
- na přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí ...... 3.240,00 Kč,
- na umělou obnovu sadbou - první .............. 104.400,00 Kč,
- na zajištění lesních porostů .................. 34.200,00 Kč
a zároveň
zvýšení, popř. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 035, resp. ORJ 741 na daný
účel o částku 141.840,00 Kč,
f. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 88/2017-úprava:
snížení přijaté neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle
skutečnosti o částku 37.368,66 Kč (oproti původně schválené výši 93.421,65 Kč)
účelově určené pro ZŠ a MŠ Jubilejní na realizaci projektu "Poskytování bezplatné
stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků Operačního programu
potravinové a materiální pomoci v Moravskoslezském kraji" (přičemž zbývající
část je možno čerpat až do ukončení školního roku 2017/2018)
a zároveň
s tím související snížení schváleného účelového příspěvku na provoz v roce 2017
výše zmíněné příspěvkové organizaci města na daný účel o částku 37.368,66 Kč,
g. ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. 125/2017-storno:
neposkytnutí neinvestičního finančního daru v roce 2017 dle usnesení č.
1623/R55/2017 z RM ze dne 13.12.2017 ve výši 20.000,00 Kč zapojením
rozpočtové rezervy na ORJ 741,
2. bere na vědomí
úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018, které schválila Rada města na svých
schůzích ve dnech 17.1.2018, 14.2.2018 a 28.2.2018:
a. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2018:
přijetí neinvestičního státního příspěvku z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské
péče na kalendářní rok 2018 ve výši ............................. +384.000,00 Kč
a zároveň
s tím související zvýšení, popř. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 528, ORJ 019,
popř. ORJ 741 na daný účel ve výši ........................ +384.000,00 Kč,
b. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2018:
přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na úhradu výdajů
vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta ČR, která se koná ve dnech 12.-13.
ledna 2018 ve výši ............................................. +711.898,00 Kč
a zároveň
s tím související zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 317, popř. ORJ 019 a
ORJ 741 na daný účel ve výši ....................................... +711.898,00 Kč,
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c. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3/2018:
poskytnutí neinvestičního finančního daru v roce 2018 dle usnesení č.
1623/R55/2017 (p. H., NJ z důvodu požáru jejího rodinného domu) ve výši
20.000,00 Kč zapojením rezervy na ORJ 528,
d. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ: (4/2018)
na základě žádostí Odboru majetku a investic:
- 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,
- přesun schválených rozpočtových výdajů města v rámci Odboru majetku a
investic z investice zpevnění břehu místní komunikace na parc. č. 673/2 v NJŽilině 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),
e. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ: (5/2018)
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,
f. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ: (6/2018)
RM rozhodla poskytnout individuální neinvestiční dotaci 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.
g. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ: (7/2018)
RM rozhodla poskytnout neinvestiční finanční dar 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,
h. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ: (8/2018)
RM rozhodla poskytnout finanční dar z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 15.000,00
Kč p. M., NJ 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,
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i. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ: (9/2018)
rozhodla poskytnout finanční dar z rozpočtu města Nový Jičín obci Šenov u
Nového Jičína ve výši 20.000,00 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 ............................... -2.700,00 Kč
a současně
zapojením zbývající části rezervy schváleného rozpočtu Programu Města Nový
Jičín na podporu kultury, konkrétně Podprogramu B. Podpora celoroční činnosti
v kulturní oblasti (org. 1121) ve výši ........................... -10.000,00 Kč
a současně
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši .................. -7.300,00 Kč,
j. na základě žádostí Odboru majetku a investic:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ: (10/2018)
- přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 110-Doprava
z "oprav chodníků" ve výši ..................... -110.000,00 Kč na novou investiční
akci "Rozšíření Cyklostezky NJ-Bludovice" ….. +110.000,00 Kč,
- přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 110-Doprava
z "oprav chodníků" ve výši ....................................... -60.000,00 Kč
na novou investiční akci "Chodník Pod Skalkou" .................. +60.000,00 Kč,
- přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 139-Komunální služby a rozvoj
z investice "Veřejné osvětlení Smetanovy sady" ve výši ........... -47.674,00 Kč
na zpracování projektové dokumentace na investici "Veřejné osvětlení
Purkyňova, lokalita stadión na základě podnětu občanů .......... +47.674,00 Kč,
- přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 120-Majetkoprávní záležitosti
z položky "nákup ostatních služeb" ve výši ....................... -32.670,00 Kč
na položku "poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady" v souvislosti s
vyklizením pozemku a smluvní odměnou exekutorovi v exekuci proti
povinnému CLEUS NOVA" ve výši ................................... +32.670,00 Kč,
k. na základě Oznámení z Ministerstva průmyslu a obchodu z 9. 2.2018:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ: (11/2018)
přijetí investiční dotace z programu v rámci programu EFEKT 2018 a Výzvy č.
2/2018-Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení ve výši
.......................................................... +2.000.000,00 Kč
a zároveň
úprava rozpočtových výdajů v souvislosti s přijetím této dotace na ORJ 139,
popř. ORJ 741, tzn. snížení financování na položce 8115-Změna stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech o částku ..... -2.000.000,00 Kč,
l. na základě podané informace z Odboru bytového ze dne 20.2.2018:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ: (12/2018)
předpokládané přijetí (investiční, popř. neinvestiční) dotace z Moravskoslezského
kraje na projekt "EPS na DPS U Jičínky" do výše ………… +480.000,00 Kč
a zároveň
snížení financování na položce 8115-Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech o částku ..................................... +480.000,00 Kč,
m. na základě "Vyúčtování příspěvku od města Nový Jičín za rok 2017" dodaného
dne 14.2.2018 Basketbalovým klubem Nový Jičín z.s.:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ: (13/2018)
přijetí vratky poskytnutého příspěvku z rozpočtu města v roce 2017 na energie a
provoz bazénů dle uzavřené "Smlouvy o výpůjčce a provozování krytého
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bazénu se sportovní halou v Novém Jičíně" od Basketbalového klubu Nový Jičín
z.s. ve výši .......................................................... +1.936.178,16 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ......... +1.936.178,16 Kč,
n. na základě vyúčtování skutečné spotřeby energií za rok 2017 u příspěvkových
organizací města Nový Jičín:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ: (14/2018)
přijetí vratek poskytnutých příspěvků z rozpočtu města v roce 2017 na energie u
příspěvkových organizací města dle platné Směrnice č. 9/2017 Zásady vztahů
zřizovatele a jeho příspěvkových organizací s účinností od 1.1.2018 v souhrnné
výši .......................................................... +1.705.250,63 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ......... +1.705.250,63 Kč,
o. na základě nově uzavřené smlouvy o zřízení služebnosti mezi oprávněným JTH
Galerie Tabačka a.s. a povinným Městem Nový Jičín ze dne 25.1.2018:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ: (15/2018)
přijetí úplaty za věcné břemeno spočívající v uložení vedení inženýrské sítěvodovodního řadu a vybudování sjezdů na pozemcích města ve prospěch JTH
Galerie Tabačka a.s. ve výši ..... +2.400.000,00 Kč (v měsíčních splátkách v roce
2018) s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ... +2.400.000,00 Kč,
p. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ: (16/2018)
RM rozhodla poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve
výši 49.000,00 Kč účelově určenou na realizaci projektu "Mistrovství ČR U12"
v době od 27.4.2018 do 29.4.2018 žadateli Basketbalovému klubu Nový Jičín
z.s., IČ 14614791, se sídlem Novosady 914/10, 741 01 Nový Jičín
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741,
3. schvaluje
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
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.
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d.

e.

f.

g.

h.

i.

položky 8115 vyjadřující výši zapojení vlastních prostředků z minulých let,
popř. cizích zdrojů v souhrnné výši ....................... (-, +)303.768,45 Kč,
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,
na základě žádosti Odboru bytového:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 037 na úhradu 10% pozastávky ze smluvní
ceny akce "2. etapa revitalizace krytého bazénu" z důvodu neprovedení některých
venkovních úprav v areálu bazénu v důsledku nepříznivých klimatických
podmínek v roce 2017, a to ve výši .............. +3.400.000,00 Kč
zvýšením financování na položce 8115-Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech o částku ................................... +3.400.000,00 Kč,
na základě žádosti Odboru sociálních věcí:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 528 účelově určené na realizaci projektu
"Efektivní systém plánování sociálních služeb v NJ prostřednictvím
komunitního plánování II." ve výši ............................ +1.052.766,25 Kč
zapojením přijaté dotace na účet města NJ závěrem roku 2017 (zůstala k
31.12.2017 v rozpočtové rezervě města na ORJ 741), tj. snížením rozpočtové
rezervy města na ORJ 741 o částku ................. +1.052.766,25 Kč,
na základě žádosti Odboru organizačního:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přesun schválených rozpočtových výdajů z ORJ 019 ve výši ... -2.200.000,00 Kč
na snížení financování na položce 8115-Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech o částku .................................... -2.200.000,00 Kč
z důvodu nerealizace části plánovaného projektu Výzva č. 26 (portál občana),
na základě požadavku Technických služeb města Nového Jičína:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtových výdajů na příspěvky pro jednotlivá střediska výše
zmíněné příspěvkové organizace města souhrnně o částku ... +1.394.800,00 Kč
(a to: doporučené opravy závor včetně elektroniky a kamer 100 tis. Kč, pořízení
nové plachty a podlážek pódia 234 tis, Kč, oprava KT80 včetně výměny čepů a
chladiče 120,8 tis. Kč, kolumbárium projekt 60 tis. Kč, trafo projekt 55 tis. Kč,
dofinancování svozového vozidla 700 tis. Kč, oprava motoru vozidla AVIA 125
tis. Kč)
snížením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ....... -1.394.800,00 Kč,
na základě požadavku vedení města:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtových výdajů na:
- EÚ ZŠ Tyršova - družina Jiráskova, navýšení investiční akce o doplněnou PD
(komíny, členění fasády, vstupní schodiště, terasa, zábradlí, hromosvod) o částku
....................................................... +1.400.000,00 Kč,
- Rozšíření "Průmyslové zóny" - navýšení rozpočtu investiční akce o poplatek
společnosti ČEZ za žádost o připojení o částku ............... +2.800.000,00 Kč,
- Investiční akce, zateplení + oprava balkónů Luční 3 - navýšení o doplněnou PD
o částku ....................................................... +400.000,00 Kč,
- Investiční akce, zateplení + oprava balkónů Luční 4 - navýšení o doplněnou PD
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o částku ....................................................... +400.000,00 Kč,
- Kulturní společenský dům (u hotelu Praha) první etapa - navýšení o doplněnou
PD o částku .................................................. +2.813.000,00 Kč,
- Azylový dům Straník zateplení objektu - navýšení o doplněnou PD o částku
....................................................... +1.300.000,00 Kč,
- dofinancování instalace EPS v DPS U Jičínky o částku ......... +245.000,00 Kč
- dofinancování akce Monitoring EPC - dopočet DPH ve výši ... +61.400,00 Kč,
- Rekuperace ZŠ Tyršova - navýšení o částku .................... +900.000,00 Kč,
- právní a ekonomickou poradenskou činnost při výběru provozovatele tepelného
hospodářství města a zpracování právního, technického a ekonomického
posouzení aspektů koncesního řízení (MT Legal s.r.o., advokátní kancelář) o
částku ......................................................... +700.000,00 Kč,
- nákup nových sazenic na zalesnění porostů po ničivé vichřici koncem roku 2017
o částku ....................................................... +200.000,00 Kč,
- zprovoznění komunitní zahrady na ulici Dlouhá o částku ....... +100.000,00 Kč
zvýšením financování na položce 8115-Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech o částku .................................. +11.319.400,00 Kč,
j. na základě žádosti Odboru školství, kultury a sportu:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtových výdajů na vratku nevyčerpané účelově určené dotace na
realizaci projektu "Místní akční plán Novojičínska" přijaté v letech 2016-2017
ve výši ......................................................... +526.208,49 Kč
snížením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 o částku ........ -526.208,49 Kč.
495/21/2018 Majetkoprávní problematika.
ZM
1. Přijetí záměru prodeje pozemku v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 2755
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje části (cca 218 m2) pozemku parc. č. 457/1
(orná půda o evidované výměře 1063 m2) v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí,
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 2755,
2. Přijetí záměru prodeje celého případně části pozemku parc.č. 228/1 v k. ú. Straník,
MPZ 2532
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje pozemku parc. č.228/1 (trvalý travní porost
o evidované výměře 2416 m2) v k. ú. Straník,
b. neschvaluje přijetí záměru prodeje části (cca 1200 m2) pozemku parc. č.228/1
(trvalý travní porost o evidované výměře 2416 m2) v k. ú. Straník,
c. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 2532,
3. Přijetí záměru prodeje částí pozemku v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, MPZ 3004
a. neschvaluje 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. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 3004,
4. schvaluje
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
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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,
5. neschvaluje
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
74101, cena celkem 23 150,-Kč/předmět prodeje, tj. cena obvyklá dle ZP č. 443-18/17 ve
výši 14 700,-Kč + úhrada nákladů za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 3 450,- Kč
+ úhrada nákladů na vyhotovení geometrického plánu č. 486-57/2017 ve výši 5 000,-,
majetkoprávní záměr č. 2661,
6. schvaluje
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
74101, cena celkem 29.700 Kč/předmět prodeje, tj. cena dle ZP č. 42-2017,
majetkoprávní záměr č. MPZ 3010,
7. Prodej části pozemků v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 2925
a. vzalo 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. P. N. číslo
165/2017 ze dne 15.10.2017 by činila 4 556 m2,
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr 2925,
8. schvaluje
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,
9. Přijetí záměru výkupu pozemku v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, V 551
a. neschvaluje výkup pozemku parc. č. 15/6 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované
výměře 420 m2) k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí z vlastnictví M. D., bytem
Valašské Meziříčí, PSČ 757 01,
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. V 551,
10. schvaluje
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
UZSVM/ONJ/6210/2017-ONJM SBP 17/2017-Tr dle předloženého návrhu, k pozemku
parc. č. 7 (druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o evidované
výměře 367 m2) v k. ú. Loučka u Nového Jičína mezi z účastníky Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111 jako převodcem a Městem Nový
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Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, IČ: 00298212 jako nabyvatelem,
majetkoprávní záměr č. 2746,
11. ruší
usnesení č. 428/17/2017 bod 16 ze dne 07.09.2017, majetkoprávní záměr č. 2665,
12. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 293/33 (ostatní plocha, dobývací prostor o evidované
výměře 325 m2), dle GP č. 1571-327/2017 ze dne 25.09.2017 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 75301, 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, s tím, že bere na vědomí vyjádření občanů k
tomuto záměru. Podmínkou prodeje je závazek kupujícího pozemek z části zpřístupnit
veřejnosti, vybudovat na něm venkovní posezení pro veřejnost a vysadit zeleň v souladu
s ochrannými pásmy, majetkoprávní záměr č. 2906,
13. schvaluje
směnu 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 JičínDolní 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 JičínDolní Předměstí s tím, že k obvyklé ceně pozemku parc. č. 293/45, která činí 62.640,- Kč
bude připočtena DPH 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, včetně DPH ve výši 1.754,50 Kč a jednu polovinu nákladů na úhradu
geometrického plánu č. 1572-343/2017 ve výši 3.250,- Kč, včetně DPH ve výši 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, s tím, že bere na vědomí
vyjádření občanů k tomuto záměru, majetkoprávní záměr č. 3002.
496/21/2018 Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2016.
ZM
1. bere na vědomí
Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2016 včetně Zprávy revizní
komise za rok 2016.
497/21/2018 Průběžná zpráva o postupu "Revitalizace areálu Hückelových vil v Novém Jičíně".
ZM
1. bere na vědomí
průběžnou zprávu o postupu projektu revitalizace Hückelových vil v Novém Jičíně.
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498/21/2018 Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst.
ZM
1. bere 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. bere 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.

Mgr. Pavel Bártek
ověřovatel zápisu

Svatoslava Lenartová
ověřovatel zápisu

PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta města
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