Příloha č. 3
zápisu z jednání
22. zasedání ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 7. 6. 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
499/22/2018 Určení ověřovatelů zápisu ZM.
ZM
1. určuje
ověřovatelé zápisu: Josef Nekl, Ing. Vladimír Bárta.
500/22/2018 Schválení programu.
ZM
1. schvaluje
navržený program jednání 22. zasedání ZM dne 7. 6. 2018.
501/22/2018 Zpráva o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 1. 3. 2018 do 7. 6. 2018.
ZM
1. bere na vědomí
Zprávu o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 1. 3. 2018 do 7. 6. 2018.
502/22/2018 Zpráva o kontrole plnění usnesení ZM.
ZM
1. bere na vědomí
Zprávu o kontrole plnění usnesení z:
18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9. 11. 2017
19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 7. 12. 2017
20. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25. 1. 2018
21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 8. 3. 2018
503/22/2018 Výsledky kontrol provedených kontrolním výborem ZM.
ZM
1. bere na vědomí
výsledek kontroly hospodaření Technických služeb města Nového Jičína, příspěvková
organizace, středisko veřejná zeleň a hřbitovy za období roku 2013.
2. bere na vědomí
výsledek kontroly vyúčtování programových a individuálních dotací poskytnutých z
rozpočtu města Nový Jičín pro oblast sportu za rok 2017.
504/22/2018 Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě Nový Jičín za rok 2017.
ZM
1. bere na vědomí
Zprávu o bezpečnostní situaci ve městě Nový Jičín za rok 2017.

505/22/2018 OZV č. 1/2018 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
ZM
1. vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na
veřejném prostranství dle předloženého návrhu.
506/22/2018 Žádost organizace ITY z.s. o dotaci z rozpočtu města.
ZM
1. bere na vědomí
žádost organizace ITY z.s., se sídlem Starý Jičín č.p.34 742 31 Starý Jičín, IČ 1821351, ze
dne 12.2.2017, evidovanou pod č.j. OSV/11775/5018 o dotaci z rozpočtu města ve výši
340 000,- Kč na projekt s názvem "Zvýšení dostupnosti a rozvoj sociálních služeb
prostřednictvím vybudování respitního centra", na účel: úhrada povinné spoluúčasti a
nezpůsobilých nákladů spojených s realizací výše uvedeného projektu, v době, v níž má
být dosaženo účelu dotace od 1.1.2018 - 31.12.2018,
2. schvaluje
výjimku ze směrnice 5/2015 Poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Nový Jičín z
článku VI. odst 2 výjimka z neinvestičních nákladů
3. rozhodlo
o poskytnutí investiční individuální dotace z rozpočtu města organizaci ITY z.s., se sídlem
Starý Jičín č.p.34 742 31 Starý Jičín, IČ 1821351, ve výši 80.000,00 Kč na projekt s
názvem "Zvýšení dostupnosti a rozvoj sociálních služeb prostřednictvím vybudování
respitního centra", na účel: úhrada povinné spoluúčasti a nezpůsobilých nákladů spojených
s projektem, v době, v níž má být dosaženo účelu dotace od 1.1.2018 - 31.12.2018, a
uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu dle přílohy č. 5 tohoto materiálu,
4. schvaluje
následující úpravu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí investiční individuální dotace organizaci ITY z.s., se sídlem Starý Jičín č.p.34
742 31 Starý Jičín, IČ 1821351, ve výši ........ 80.000,00 Kč na projekt s názvem "Zvýšení
dostupnosti a rozvoj sociálních služeb prostřednictvím vybudování respitního centra" s
účelem úhrady povinné spoluúčasti a nezpůsobilých nákladů spojených s projektem v době
od 1.1.2018 - 31.12.2018
zapojením ušetřených prostředků na ORJ 528 schválených původně na letní tábor pro děti
ze sociálně znevýhodněného prostředí (který bude následně hrazen z městu přiznané
dotace z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR) .... -80.000,00 Kč.
507/22/2018 Aktualizace Sítě sociálních služeb města.
ZM
1. bere na vědomí
informaci o průběhu aktualizace Sítě sociálních služeb města Nový Jičín na základě Výzvy
k zařazení nového poskytovatele služby Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi,
vyhlášené dne 16. 3. 2018,
2. rozhodlo
o aktualizaci Sítě sociálních služeb města Nový Jičín zařazením nového poskytovatele
služby SAS pro rodiny s dětmi a to CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA, o.p.s.,
IČ 28659392, se sídlem 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Jahnova 12, (opatření 2.17.- §65
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, aktivita 2.17.2. realizátor Centrum sociálních
služeb Ostrava, o.p.s.) do přílohy č. 1 Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb
souvisejících ve městě Nový Jičín na léta 2016-2019.
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508/22/2018 Žádosti o individuální dotace z oblasti sportu.
ZM
1. Žádost Basketbalového klubu Nový Jičín z.s.:
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. 4386/2018, o individuální dotaci ve
výši 700.000,00 Kč,
účel použití dotace: Podpora sportovní činnosti I. ligy mužů,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1. - 31.12.2018,
na projekt s názvem "Podpora sportovní činnosti I. ligy mužů",
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 340.000,00 Kč žadateli
Basketbalový klub Nový Jičín, z.s., IČ 14614791, Novosady 914/10, 741 01 Nový
Jičín na realizaci projektu "Podpora sportovní činnosti I. ligy mužů v době od
1.1.2018 do 31.12.2018,
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
............................... +340.000,00 Kč určené na realizaci projektu "Podpora sportovní
činnosti I. ligy mužů" v období 1.1.2018 - 31.12.2018
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ........ -340.000,00 Kč.
2. 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 čj. 19461/2018, o individuální dotaci
ve výši 500.000,00 Kč,
účel použití dotace: Podpora A družstva oddílu stolního tenisu TJ Nový Jičín v play
off a postupu do 1. ligy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1. 1. 2018 do 31.12.2018,
na projekt "1. liga stolního tenisu v okresním městě Nový Jičín",
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 ve výši 500.000,00 Kč,
na účel: Podpora A družstva oddílu stolního tenisu TJ Nový Jičín v play off a postupu
do 1. ligy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2018 do 31.12.2018,
projekt s názvem: 1. liga stolního tenisu v okresním městě Nový Jičín,
žadateli Tělovýchovné jednotě Nový Jičín, z.s., oddílu stolního tenisu, IČ: 44937504,
se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, a uzavřít s tímto žadatelem
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
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d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí neinvestiční individuální dotace žadateli Tělovýchovné jednoty Nový
Jičín, z.s., IČ 44937504, se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín ve výši
.................. +500.000,00 Kč na realizaci projektu "1. liga stolního tenisu v okresním
městě Nový Jičín za účelem Podpory A družstva oddílu stolního tenisu TJ Nový
Jičín v play off a postupu do 1. ligy v období 1.1.2018 - 31.12.2018 zapojením
rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ............ -500.000,00 Kč.
3. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. o spolufinancování rekonstrukcí sportovišť ze
strany města
a. bere na vědomí
záměr rekonstrukce sportovního povrchu hřiště s umělou travou, včetně nezbytných
doprovodných stavebních úprav hřiště a rekonstrukce a nadstavba sportovní haly ABC,
b. souhlasí
v případě schválení dotace Tělovýchovné jednotě Nový Jičín,z.s., se
spolufinancováním rekonstrukce sportovního povrchu hřiště s umělou travou, včetně
nezbytných doprovodných stavebních úprav hřiště a rekonstrukce a nadstavba
sportovní haly ABC maximálně do výše 40% celkových nákladů.
509/22/2018 Žádosti o finanční dar.
ZM
1. Žádost P. S. P. o finanční dar:
a. bere na vědomí
žádost P. S. P., trvale bytem 741 01 Nový Jičín evidovanou pod čj. 9401/2018, o
poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,00 Kč,
účel použití daru: účast na mistrovství ČR v latinsko-amerických tancích dne
3.2.2018, projekt s názvem: Mistrovství ČR v latinsko-amerických tancích,
b. rozhodlo
poskytnout finanční dar z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 50.000,00 Kč na
Mistrovství ČR v latinsko-amerických tancích a dle tohoto usnesení uzavřít s touto
žadatelkou darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
c. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí neinvestičního finančního daru žadatelce P. S. P., trvale bytem 741 01
Nový Jičín ve výši ....+50.000,00 Kč za účelem účasti na Mistrovství ČR v latinskoamerických tancích zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ...........
-50.000,00 Kč.
2. Žádost M. N. o finanční dar:
a. bere na vědomí
žádost M. N., trvale bytem 742 43 Nový Jičín evidovanou pod čj. 14468/2018, o
poskytnutí finančního daru ve výši 50.000,-Kč,
účel použití daru: účast na horolezecké expedici projekt s názvem Chogori(K2)
b. rozhodlo
poskytnout finanční dar z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 50.000,00 Kč na účast na
horolezecké expedici projekt s názvem Chogori(K2) a dle tohoto usnesení uzavřít s
tímto žadatelem darovací smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
c. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.
poskytnutí neinvestičního finančního daru z rozpočtu města Nový Jičín M. N., ve
výši .... +50.000,00 Kč na účast na horolezecké expedici s názvem projektu
Chogori(K2) zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ....... -50.000,00 Kč.
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510/22/2018 Žádost o finanční dar - Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích.
ZM
1. bere na vědomí
žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích, IČ: 47862904,
Hodslavice 96, 742 71 Hodslavice, o finanční dar na opravu evangelického kostela v
Hodslavicích.
2. neschvaluje
poskytnutí finančního daru z rozpočtu Města Nový Jičín, Farnímu sboru Českobratrské
církve evangelické v Hodslavicích, IČ: 47862904, Hodslavice 96, 742 71 Hodslavice, na
opravu evangelického kostela v Hodslavicích ve výši 200.000,-Kč.
511/22/2018 Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací města Nový Jičín.
ZM
1. schvaluje
a vydává na základě ust. § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
- Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Máj Nový Jičín,
K. Čapka 6, příspěvková organizace, IČ: 75003732, K. Čapka 372/6, 741 01 Nový Jičín, dle
předloženého návrhu (příloha č. 1),
- Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sady Nový Jičín, Revoluční 52,
příspěvková organizace, IČ: 62330128, Revoluční 961/52, 741 01 Nový Jičín, dle
předloženého návrhu (příloha č. 2),
- Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Trojlístek Nový
Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace, IČ: 62330101, Máchova 1067/62, 741 01 Nový
Jičín, dle předloženého návrhu (příloha č. 3),
- Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, IČ: 45214859, Jubilejní 484/3, 741 01
Nový Jičín, dle předloženého návrhu (příloha č. 4),
- Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Nový Jičín,
Komenského 66, příspěvková organizace, IČ: 00848336, Komenského 571/66, 741 01 Nový
Jičín, dle předloženého návrhu (příloha č. 5),
- Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Nový Jičín,
Komenského 68, příspěvková organizace, IČ: 00848328, Komenského 1118/68, 741 01
Nový Jičín, dle předloženého návrhu (příloha č. 6),
- Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Nový Jičín,
Tyršova 1, příspěvková organizace, IČ: 62330136, Tyršova 144/1, 741 01 Nový Jičín, dle
předloženého návrhu (příloha č. 7),
- Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Beskydské divadlo Nový Jičín,
příspěvková organizace, IČ: 00096334, Divadelní 873/5, 741 01 Nový Jičín, dle
předloženého návrhu (příloha č. 8),
- Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Nový
Jičín, příspěvková organizace, IČ: 47998261, Masarykovo náměstí 32/20, 741 01 Nový
Jičín, dle předloženého návrhu (příloha č. 9),
- Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko volného času Fokus,
Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ: 75089157, K Nemocnici 1082/23, 741 01 Nový
Jičín, dle předloženého návrhu (příloha č. 10),
2. schvaluje
převod nemovitého a movitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci k hospodaření z
příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace zpět
a Město Nový Jičín (odbor majetku a investic), a to:
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- nemovitý majetek - budovy a stavby na parcele č. st. 833, bez č.p., (stavba občanské
vybavenosti), o výměře 1212 m2, v k.ú. Nový Jičín - Horní předměstí, na parcele č. st. 834,
bez č.p. (stavba občanské vybavenosti), o výměře 37 m2, v k.ú. Nový Jičín - Horní
předměstí,
- nemovitý majetek - pozemky na parcele č. 558/6 (ostatní plocha), o výměře 4669 m2, v
k.ú. Nový Jičín - Horní předměstí, parcele č. 833 (zastavená plocha, nádvoří), o výměře
1212 m2, v k.ú. Nový Jičín - Horní předměstí, parcele č. 834 (zastavená plocha, nádvoří), o
výměře 37 m2, v k.ú. Nový Jičín - Horní předměstí,
- movitý majetek (sedadla laminátová - soubor), inv. č. 22/106.
512/22/2018 Směrnice č. 13/2018 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z
rozpočtu města Nový Jičín.
ZM
1. schvaluje
směrnici "Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Nový
Jičín" dle předloženého návrhu.
513/22/2018 Návrh programů města Nový Jičín pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín a Metodiky k uznatelným výdajům financovaným z
programových dotací města Nový Jičín.
ZM
1. schvaluje
Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín dle předloženého návrhu do
maximální výše 5,5% z daňových a nedaňových příjmů města Nový Jičín za
uzavřené účetní období roku 2017:
a. Program města Nový Jičín na podporu životního prostředí - dotace ex post,
b. Program města Nový Jičín na podporu estetizace objektů - dotace ex post,
c. Program města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek v celkové výši
534.000,-Kč (minimální výše poskytnuté dotace 10.000,-Kč, maximální výše
poskytnuté dotace 500.000,-Kč).
d. Program města Nový Jičín na podporu kultury v celkové výši 1.068.000,-Kč, pro
jednotlivé podprogramy takto: podprogram A 270.000,-Kč (minimální výše
poskytnuté dotace 2.000,-Kč, maximální výše poskytnuté dotace 50.000,-Kč)
podprogram B 798.000,-Kč (minimální výše poskytnuté dotace 5.000,-Kč,
maximální výše poskytnuté dotace 300.000,-Kč).
e. Program města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit v celkové výši
801.000,-Kč, pro jednotlivé podprogramy takto: podprogram A 111.000,- Kč
(minimální výše poskytnuté dotace 3.000,-Kč, maximální výše poskytnuté dotace
20.000,-Kč), podprogram B 690.000,-Kč (minimální výše poskytnuté dotace 5.000,Kč, maximální výše poskytnuté dotace 90.000,-Kč).
f. Program města Nový Jičín na podporu sportu v celkové výši 17.355.000,-Kč, pro
jednotlivé podprogramy takto: podprogram A 200.000,- Kč (minimální výše
poskytnuté dotace 1.000,-Kč, maximální výše poskytnuté dotace 20.000,-Kč), B
5.955.000,-Kč (minimální výše poskytnuté dotace 4.000,-Kč, maximální výše
poskytnuté dotace 3.000.000,-Kč), podprogram C 1.000.000,-Kč (minimální výše
poskytnuté dotace 3.000,-Kč, maximální výše poskytnuté dotace 1.000.000,-Kč),
podprogram D 3.600.000,-Kč (minimální výše poskytnuté dotace 3.000,-Kč,
maximální výše poskytnuté dotace 1.500.000,-Kč), podprogram E 300.000,-Kč
(minimální výše poskytnuté dotace 3.000,-Kč, maximální výše poskytnuté dotace
100.000,-Kč), podprogram F 6.300.000,-Kč (minimální výše poskytnuté dotace
5.000,-Kč, maximální výše poskytnuté dotace 6.000.000 ,-Kč).
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g. Program města Nový Jičín na podporu sociální oblasti v celkové výši 5 607 000,Kč, pro jednotlivé podprogramy takto:
A.Podpora sociálních služeb dle zákona o soc. službách ve výši 4 700 000,- Kč
(minimální výše poskytnuté dotace 5 000,- Kč, maximální výše poskytnuté dotace
900 000,-Kč),
B. Podpora jednorázových akcí v oblasti sociální ve výši 190 000,- Kč (minimální
výše poskytnuté dotace 5 000,- Kč,maximální výše poskytnuté dotace 50 000,- Kč),
C. Podpora celoroční činnosti v oblasti sociální ve výši 210 000,- Kč (minimální
výše poskytnuté dotace 5 000,- Kč, maximální výše poskytnuté dotace 100 000,Kč),
D. Podpora občanů města Nový Jičín v pobytových sociálních zařízeních ve výši
400 000,- Kč (minimální výše poskytnuté dotace 1 000,- Kč, maximální výše
poskytnuté dotace 250 000,- Kč),
E. Podpora dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě ve výši 107 000,- Kč
(minimální výše poskytnuté dotace 5 000,- Kč, maximální výše poskytnuté dotace
100 000,- Kč),
h. Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče, v celkové výši 267
000 Kč (minimální výše poskytnuté dotace 5 000,-Kč, maximální výše poskytnuté
dotace 150 000,- Kč).
2. schvaluje
Metodiku k uznatelným výdajům financovaným z programových dotací města Nový Jičín
do oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,
3. schvaluje
vyhlášení Programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín dle bodu 1. tohoto
usnesení,
4. ukládá
vyhlášení (zveřejnění) Programů dle bodu 1. tohoto usnesení na úřední desce města Nový
Jičín způsobem umožňující dálkový přístup.
T: 30. 6. 2018
Z: člen RM Mgr. Blanka Faluši, MBA
514/22/2018 Finanční problematika.
ZM
1. schvaluje
následující úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018:
a. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
na základě žádosti Odboru školství, kultury a sportu:
zvýšení příspěvku na provoz pro MěKS Nový Jičín z titulu nároku na část vyplaceného
pojistného plnění z požáru v Městské knihovně v roce 2017 ve výši ..... +448.819,00 Kč
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ................ -448.819,00 Kč,
b. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
na základě žádosti Odboru školství, kultury a sportu:
zvýšení příspěvku na údržbu pro MěKS Nový Jičín z titulu nároku na část vyplaceného
pojistného plnění z vichřice v prosinci 2017 (odletěla střecha na stánku na Skalkách) ve
výši ............ +350.322,00 Kč zapojením přijatého pojistného plnění z této pojistné
události ve výši ................... -350.322,00 Kč,
c. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
na základě žádosti Odboru životního prostředí:
zapojení mimořádných příjmů o částku .... +100.000,00 Kč v důsledku zpracování a
následného prodeje dříví po kalamitě v prosinci 2017 na zvýšení rozpočtových
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d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

výdajů na ORJ 035 o částku ...... +100.000,00 Kč na zlepšení celospolečenské funkce
lesů (novou výsadbu),
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtovaných příjmů na ORJ 741 o částku ............. +1.385.830,00 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtovaných výdajů na ORJ 741 o částku ............. +1.385.830,00 Kč
na skutečnou výši daně z příjmů právnických osob za město Nový Jičín za rok 2017
oproti rozpočtované výši ve schváleném rozpočtu města na rok 2018,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
na základě žádosti Odboru sociálních věcí:
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 528 o část nevyčerpaných finančních
prostředků přijatých z Úřadu práce ČR jako příspěvek na výkon pěstounské péče v
minulých letech ve výši ........................................ +200.000,00 Kč
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ................ -200.000,00 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
na základě žádosti Odboru dopravy:
přesun rozpočtových příjmů z titulu sankčních plateb na úseku silničního
hospodářství) z Odboru dopravy (ORJ 210) ve výši ................. -20.000,00 Kč
nově na Odbor správních činností (ORJ 313) ....................... +20.000,00 Kč
z důvodu převedení této agendy v Organizačním řádu Městského úřadu Nový Jičín
od 1.1.2018,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
na základě žádosti Odboru dopravy:
snížení rozpočtových příjmů na ORJ 210 plánovaných z poskytování služeb MHD k
provozovně AHOLD na ul. Suvorovova o částku ............. -201.968,50 Kč
a zároveň
snížení rozpočtové rezervy města na ORJ 741 o částku ........... -201.968,50 Kč,
(pozn.: firma AHOLD vypověděla Smlouvu o zajištění autobusové dopravy dopisem
ze dne 25.10.2017 s obecnou tříměsíční lhůtou od 1.11.2017, proto byl uhrazen z její
strany v r. 2018 pouze měsíc leden oproti původně rozpočtované celoroční výše
221.968,50 Kč),
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
snížení rozpočtových příjmů o částku ............................ -680.000,00 Kč
a zároveň
i snížení rozpočtových výdajů o částku .......................... -680.000,00 Kč
na ORJ 035 z důvodu novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě a s tím
související metodiky poskytování úhrad nákladů na činnost odborného lesního
hospodáře dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 423/2011 Sb.,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
na základě žádosti odboru organizačního:
zvýšením financování na pol. 8115 o částku .................... +1.250.000,00 Kč
finančně krýt navýšení nákladů na realizaci rekonstrukce obřadní síně na radnici
Masarykovo nám. č. 1 o částku ........................ +1.250.000,00 Kč,
(pozn.: původní předpokládaná cena 1 mil. Kč byla navýšena rozpočtem projektanta
na aktualizovanou částku 1,25 mil. Kč),
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
na základě žádosti odboru organizačního:
zapojení mimořádných příjmů získaných z prodeje služebního vozidla Škoda
Octavia ve výši .................................................. +35.800,00 Kč
ve výdajích ORJ 019 na možné pořízení nového služebního vozidla formou leasingu
ve výši ......................................................... +35.800,00 Kč,
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k. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
na základě žádosti vedení města:
zvýšením financování na pol. 8115 o částku .................... +2.140.000,00 Kč
finančně krýt navýšení nákladů na akci Výletní lokalita Čerťák (z důvodu neúplné
původní projektové dokumentace, navýšení ceny oproti studii a nového kiosku a
zázemí) o částku .................................... +2.140.000,00 Kč,
2. bere na vědomí
tyto úpravy rozpočtu města Nový Jičín, které schválila Rada města na svých schůzích ve
dnech 14.3.2018, 4.4.2018, 25.4.2018 a 16.5.2018:
a. 14.3.2018:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtových příjmů města v důsledku přijetí pojistného plnění z pojišťovny
za pojistnou událost u ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 ve školní jídelně (prasklá
hadička u WC na pracovišti Jubilejní) ve výši ... +40.567,00 Kč
a zároveň
zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz u ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 o
stejnou částku, tj. o ........................................... +40.567,00 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí 2. zálohové platby neinvestiční dotace pro ZŠ Nový Jičín, Komenského 66
prostřednictvím Moravskoslezského kraje na projekt v oblasti prioritní osy 3 Rovný
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši .......... +649.888,00 Kč
a zároveň
zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz (ÚZ 33063) u ZŠ Nový Jičín,
Komenského 66 na daný účel o částku ............................ +649.888,00 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí 2. zálohové platby neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3
prostřednictvím Moravskoslezského kraje na projekt v oblasti prioritní osy 3 Rovný
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši ......... +743.182,00 Kč
a zároveň
zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz (ÚZ 33063) u ZŠ a MŠ Nový Jičín,
Jubilejní 3 na daný účel o částku .............................. +743.182,00 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí neinvestiční individuální dotace žadateli Tělovýchovné jednotě Nový Jičín,
z.s. oddílu házené, IČ 44937504, se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín,
ve výši .............................................. +35.000,00 Kč
na realizaci projektu v období 1.1.2018 do 30.6.2018 s názvem "Žákovská liga ČR –
starší žáci"
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ........... -35.000,00 Kč,
b. 4.4.2018:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
............................................+ 3.015.000,00 Kč
účelově určené pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko Nový Jičín
na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji pro
rok 2018
a zároveň
s tím související zvýšení příspěvku na provoz pro Městské kulturní středisko Nový
Jičín pro rok 2018 na daný účel a částku ...... + 3.015.000,00 Kč.
22. zasedání ZM dne 7. 6. 2018

9

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí 2. zálohové platby neinvestiční dotace pro ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1
prostřednictvím Moravskoslezského kraje na projekt v oblasti prioritní osy 3 Rovný
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši ...... +584.870,40 Kč
a zároveň
zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz (ÚZ 33063) u ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1
na daný účel o částku ........................................ +584.870,40 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro
organizační složku města Prosenior Nový Jičín na poskytování sociálních služeb v
roce 2018 ve výši ........................................... +3.661.000,00 Kč
a zároveň
s tím související zvýšení, popř. úprava rozpočtovaných výdajů na ORJ 029, ORJ
019, resp. ORJ 741 na požadovaný účel ve výši ................ +3.661.000,00 Kč,
RM změnila
znění usnesení č. 1735/R59/2018 z 59. schůze Rady města Nový Jičín konané dne
28.2.2018 v bodě 2., v podbodě b. z původního schváleného znění
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ:
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,
nově na usnesení tohoto znění:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
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
zvýšení rozpočtových výdajů v souvislosti s přijetím této dotace na ORJ 139, popř.
ORJ 741, tzn. zvýšení financování na položce 8115-Změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech o částku ........ +2.000.000,00 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Nový Jičín dle bodu 2)
tohoto usnesení ve výši ............... +50.000,00 Kč účelově určené na provoz
záchranné stanice, záchranu volně žijících zraněných a handicapovaných volně
žijících živočichů na správním území města Nového Jičína zapojením nevyčerpané
části rezervy na ORJ 441 ve schváleném rozpočtu pro možné uspokojení
individuálních žádostí v průběhu roku 2018 ve výši ... -50.000,00 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí neinvestiční individuální dotace žadateli IHC Nový Jičín, z.s. IČ
22745602, se sídlem B. Martinů 2117/10, 741 01 Nový Jičín ve výši +50.000,00 Kč
na realizaci a propagaci projektu v období 1.-30.5.2018 pod názvem "Mistrovství
světa veteránů v inline hokeji, Nový Jičín" ve dnech 14.-19.5.2018 zapojením
rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši .................... - 50.000,00 Kč,
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c. 25.4.2018:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí nadačního příspěvku z grantu Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno na
realizaci projektu "Výsadba lípy v Kojetíně" ve výši ........... +2.499,00 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 035 o částku ................... +2.499,00 Kč
na požadovaný účel v souladu s uzavřenou smlouvou (o poskytnutí nadačního
příspěvku č. 83-SZ-008),
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu prostřednictvím
rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši ............. +24,00 Kč
jako dofinancování překročených výdajů dotace na přípravnou fázi volby prezidenta
ČR na základě žádosti města Nový Jičín v rámci finančního vypořádání za rok 2017
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741ve výši ............ +24,00 Kč,
na základě vyúčtování skutečné spotřeby energií za rok 2017 u příspěvkových
organizací města Nový Jičín:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
doplatek poskytnutého provozního příspěvku z rozpočtu města v roce 2017 na energie
u ZŠ Komenského 68 dle platné Směrnice č. 9/2017 Zásady vztahů zřizovatele a jeho
příspěvkových organizací s účinností od 1.1.2018 z důvodu překročení skutečné
spotřeby energií oproti plánované výši ........ +3.951,17 Kč
s finančním krytím z rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ......... -3.951,17 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přesun rozpočtových výdajů v rámci odboru majetku a investic (ORJ 139) z "dětských
hřišť - Svinec" ve výši ............................. -200.000,00 Kč
na "odpočinkové místo Svinec" ve výši .......................... +200.000,00 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přesun rozpočtových výdajů v rámci odboru bytového (ORJ 037)
z "oprav a údržby nebytových prostor" ............. -100.000,00 Kč na "opravy a údržbu
Novojičínského vzdělávacího centra EDUCA" ...... +100.000,00 Kč účelově na úhradu
opravy oplocení areálu,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na pokrytí výdajů
na činnosti vykonávané městem Nový Jičín v agendě sociálně-právní ochrany dětí v
roce 2018 ve výši ....................... +5.551.000,00 Kč
a zároveň
úprava rozpočtových výdajů na ORJ 019, ORJ 528, popř. ORJ 741 s přijetím této
dotace souvisejících ve stejné výši .......................... +5.551.000,00 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí neinvestičního finančního daru British Institute of Management, s.r.o., IČ
28565100, se sídlem Straník 113, 741 01 Nový Jičín v částce ....... +20.000,00 Kč na
realizaci projektu "Studium Univerzity třetího věku"
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ........... -20.000,00 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
neinvestičního finančního daru spolku Strážci - Guardians, se sídlem Na Lani 232,
741 01 Nový Jičín, IČO 04979753, ve výši částce ............. +20.000,00 Kč
za účelem "Výroba a pořízení historických kostýmů z období první republiky"
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ........... -20.000,00 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální dotace žadateli Základní škole Galaxie, s.r.o., se sídlem Nový
Jičín, K Nemocnici 211/1, PSČ 741 01, IČ 29454956 ve výši.. +15.360,00 Kč
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účelově určené na úhradu provozních nákladů na povinný plavecký výcvik žáků 1.
stupně základních škol v období do 06/2018 v souvislosti s realizací projektu
"Povinný plavecký výcvik žáků základních škol" zapojením nevyčerpané části rezervy
schváleného rozpočtu Programu Města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit,
konkrétně Podprogramu A. Podpora jednorázových akcí v oblasti využití volného času
(org. 1142) ve výši .. -15.360,00 Kč,
d. 16.5.2018:
přijetí neinvestiční dotace pro SVČ Fokus Nový Jičín ve výši ..... +97.000,00 Kč
účelově určené na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s organizací okresních a
krajských kol soutěží typu A a B vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy ČR pro rok 2018
a zároveň
zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz pro SVČ Fokus Nový Jičín o částku
............... +97.000,00 Kč určeného na výše zmíněný účel dle uzavřené Smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 20.4.2018,
přesun rozpočtových výdajů v rámci Odboru majetku a investic
z investiční akce "Rondel G. Hĺaďo - K Nemocnici ................ -498.000,00 Kč
nově na akci "Úprava prostoru před Žerotínským zámkem" ......... +498.000,00 Kč
z důvodu navýšení předpokládané ceny o chybějící práce a materiál v původním
rozpočtu a projektové dokumentaci.
515/22/2018 Schválení účetní závěrky města Nový Jičín za rok 2017.
ZM
1. schvaluje
účetní závěrku města Nový Jičín za rok 2017.
516/22/2018 Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2017.
ZM
1. schvaluje
Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2017 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření
města za rok 2017 v předloženém znění,
2. souhlasí
s celoročním hospodařením města Nový Jičín za rok 2017 bez výhrad.
517/22/2018 Prodej nemovitého majetku na ulici K. Čapka.
ZM
1. schvaluje
přijetí záměru prodeje nemovitého majetku na ulici Karla Čapka, Nový Jičín, a to pozemku
parc. č. st. 989 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Nový Jičín-Dolní
Předměstí, jehož součástí je stavba bez čp/če, stavba technického vybavení včetně
příslušenství, a to formou nabídkového řízení se stanovením minimální nabídkové ceny ve
výši 1.710.000 Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku) a s dobou zveřejnění 3 měsíce.
Záměr č. 226/2018/OB,
2. pověřila
RM stanovením dalších podmínek nabídkového řízení na prodej pozemku na ulici Karla
Čapka, Nový Jičín parc. č. st. 989 v katastrálním území Nový Jičín-Dolní Předměstí. Záměr
č. 226/2018/OB.
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518/22/2018 Majetkoprávní problematika.
ZM
1. Přijetí záměru prodeje pozemku v k. ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3016
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje pozemku parc. č. 130 (ostatní plocha, ostatní
komunikace o evidované výměře 197 m2) v k. ú. Žilina u Nového Jičína,
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 3016,
2. Přijetí záměru prodeje pozemku v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí a zřízení služebnosti v
k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, MPZ 3012
a. neschvaluje 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 (variant A),
b. neschvaluje přijetí záměru prodeje části (cca 91 m2) 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 (varianta B),
c. neschvaluje přijetí záměru prodeje části (cca 32 m2) 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, (varianta C),
d. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 3012,
3. Přijetí záměru směny částí pozemků v k. ú. Loučka u Nového Jičína, V 537
a. ruší usnesení č. 305/12/2016 bod 14 ze dne 08.09.2016¨,
b. schvaluje přijetí záměru směny části (cca 316 m2) pozemku parc. č. 832/2 (lesní
pozemek o evidované výměře 29324 m2), k. ú. Loučka u Nového Jičína,
c. ukládá OMI zveřejnit schválený záměr na úřední desce Města Nový Jičín v souladu s
par. 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, majetkoprávní záměr č. V 537,
4. odkládá
návrh 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 pro Tělovýchovnou jednotu Nový Jičín, IČ: 44937504, se sídlem: Msgr. Šrámka
1105/19, PSČ 741 01, Nový Jičín, za účelem vybudování sportoviště zastřešeného lehkou
montovanou konstrukcí s parametry celoročně využívaného sportoviště sloužícího pro
pokrytí sportovních aktivit házené, tenisu, kopané florbalu, příp. dalších sportů, na dobu
neurčitou s šestiměsíční výpovědní dobou, majetkoprávní záměr č. 2675,
5. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 928/24 (orná půda o evidované výměře 14078 m2) v k. ú.
Loučka u Nového Jičína, dle GP č. 668-60/2017 nově označeného jako pozemek parc. č.
928/57 (orná půda o výměře 2522 m2) v k. ú. Loučka u Nového Jičína, pro Starojicko, a.s.,
Jičina 26, Starý Jičín, PSČ 741 01, IČ: 25352041, cena celkem 66.580,- Kč/předmět prodeje,
tj. cena obvyklá dle ZP č. 542/25/2018 ve výši 50.440,- Kč + úhrada nákladů na vyhotovení
geometrického plánu č. 668-60/2017 ve výši 13.140,- Kč + úhrada nákladů na vyhotovení
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znaleckého posudku č. 542/25/2018 ve výši 3.000,-Kč, majetkoprávní záměr č. V463prodej,
6. schvaluje
prodej pozemku parc. č. st. 1787 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 27 m2)
v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, pro pana V. K., trvale bytem Nový Jičín, PSČ 741 01,
cena celkem 15.326,- Kč/předmět prodeje, tj. cena obvyklá dle ZP č. 585/68/2018 činí
13.230,- Kč + úhrada nákladů na vypracování znaleckého posudku č. 585/68/2018 ve výši
2.096,- Kč, majetkoprávní záměr č. 3014,
7. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 443/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře
191 m2) v k. ú. Kojetín u Starého Jičína, pro paní A. Š., trvale bytem Nový Jičín, PSČ 741
01, cena celkem 59.420,- Kč/předmět prodeje, tj. cena obvyklá dle ZP č. 584/67/2018 činí
57.300,- Kč + úhrada nákladů na vypracování znaleckého posudku č. 584/67/2018 ve výši
2.120,- Kč, majetkoprávní záměr č. 3015,
8. schvaluje
prodej pozemku parc. č. 228/1 (zahrada o evidované výměře 271 m2) v k. ú. Nový Jičín –
Dolní Předměstí pro R. D., PSČ 74101, Nový Jičín, I. K., PSČ 741 01, Nový Jičín a E. K.,
PSČ 741 01, Nový Jičín, cena celkem s DPH 73 094,89 Kč/předmět prodeje, tj. cena obvyklá
dle ZP č. 551/34/2018 ve výši 58 265,-Kč (cena 215,-Kč/m2) + náklady na vyhotovení ZP: 2
144,-Kč, k těmto částkám bude připočtena DPH 21 % ve výši 12 685,89 Kč, majetkoprávní
záměr č. 2673,
9. schvaluje
výkup části pozemku parc. č. 598/2 (trvalý travní porost o evidované výměře 12237 m2) v k.
ú. Kojetín u Starého Jičína, dle GP č. 487-325/2017 nově vzniklý pozemek parc. č. 598/4
(travní porost o výměře 2410 m2) v k. ú. Kojetín u Starého Jičína z vlastnictví společnosti
Starojicko, a.s., Jičina 26, Starý Jičín, PSČ 741 01, IČ: 25352041 do majetku města Nový
Jičín, cena celkem 38.560,- Kč/předmět prodeje, tj. cena obvyklá dle ZP č. 445 2/18 ve výši
38.560,- Kč, majetkoprávní záměr č. V463-výkup,
10. schvaluje
změnu (doplnění) usnesení č. 428/17/2017 bod 14 ze dne 07.09.2017, a to tak že nově zní:
ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 828 (zahrada o evidované výměře 168 m2), dle
GP č. 1669-85/2017 ze dne 20.04.2017 nově vzniklý pozemek parc. č. 828/2 (zahrada o
výměře 12 m2) vše v k. ú. Nový Jičín–Horní Předměstí, do podílového spoluvlastnictví, a to
manželů V. K., bytem 741 01 Nový Jičín a B. K., bytem 741 01 Nový Jičín (podíl na
pozemku o velikosti 6571/36444 do SJM), manželů L. Š., bytem 741 01 Nový Jičín a A. Š.,
741 01 Nový Jičín (podíl na pozemku o velikosti 6072/36444 do SJM) a manželů Ing. J. Z.,
I.., bytem 040 01 Košice, Slovensko a Ing. V. Z., bytem 040 01 Košice, Slovensko (podíl na
pozemku o velikosti 23801/36444 do SJM), za celkovou kupní cenu ve výši 7.200,Kč/předmět prodeje (cena obvyklá dle ZP č. 2017073 ze dne 04.05.2017) + úhradu nákladů
na vyhotovení geometrického plánu č.1669-85/2017 ve výši 2.000,- Kč a na vyhotovení
znaleckého posudku ve výši 1.500,- Kč, majetkoprávní záměr č. 2904,
11. mění
usnesení č. 495/21/2018 bod 5 ze dne 08.03.2017, a to tak že nově zní:
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 37/1 (zahrada) v k. ú. Kojetín u Starého Jičína, dle GP č. 48657/2017 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 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,
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12. Výkup části pozemku v k. ú. Kojetín u Starého Jičína – změna usnesení, V 547
a. schvaluje změnu usnesení č. 495/21/2018 bod 8 ze dne 08.03.2018,
b. 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
podílových spoluvlastníků paní L. J., bytem Nový Jičín, PSČ 741 01 (velikost podílu
na shora uvedeném pozemku 1/3) a paní T. V., bytem Nový Jičín, PSČ 741 01
(velikost podílu na shora uvedeném pozemku 2/3), do majetku města Nový Jičín,
cena celkem 17.400 Kč/předmět prodeje, tj. cena dle dohody se spoluvlastníky
pozemku ve výši 17.400 Kč. Paní L. J. obdrží od města Nový Jičín částku ve výši
5.800,- Kč a paní T. V. částku ve výši 11.600,- Kč, majetkoprávní záměr č. V 547,
13. schvaluje
bezúplatný převod pozemku parc. č. st. 1948 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované
výměře 63 m2) v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, mezi obcí Šenov u Nového Jičína, IČ:
60798432, Dukelská 245, PSČ 742 42 Šenov u Nového Jičína, jako vlastníkem pozemku a
městem Nový Jičín, IČ: 00298212, Masarykovo nám. 1/1, PSČ 741 01, Nový Jičín, jako
vlastníkem stavby č. p. 596, tech. vyb. na pozemku umístěné (část stavby kotelny),
majetkoprávní záměr č. 2674,
14. Vzdání se předkupního práva u pozemku v k. ú. Nový Jičín-Žilina u Nového Jičína, V 554
a. rozhoduje nevyužít na základě oznámení paní I. K., bytem Hodslavice PSČ 742 71
ze dne 25.04.2018 jako vlastníka pozemku parc. č. 1493/60 (orná půda o evidované
výměře 34330 m2), k. ú. Žilina u Nového Jičína předkupního práva města Nový
Jičín podle § 101 stavebního zákona k uvedenému pozemku určenému a
vymezenému pro plochy VD7 – výstavba místních komunikací navržených
urbanistickou studií RD Nový Jičín-Žilina „Za Střelnicí“ podle územního plánu
vydaného formou opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán nebo
regulační plán (§101 stavebního zákona) ÚPS-68411/2009 ze dne 13.10.2009 ve
znění změny č.1-4,
b. ukládá OMI vydat paní I. K., bytem Hodslavice PSČ 742 71 potvrzení o zániku
předkupního práva města Nový Jičín podle § 101 odst. 9 stavebního zákona,
majetkoprávní záměr č. V 554.
519/22/2018 Nabídkové řízení na prodej pozemku pro výstavbu objektu "Bytové domy - Dolní
Brána".
ZM
1. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 28/1 (ostatní plocha, zeleň) v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí
(dle GP č. 1516-55/2016 nově vzniklý pozemek parc. č. 28/15 o výměře 2 358 m²), formou
nabídkového řízení za podmínek stanovených v "Oznámení o nabídkovém řízení a jeho
podmínkách", které je přílohou tohoto usnesení.
520/22/2018 Vyřazení nemovitého majetku města.
ZM
1. schvaluje
vyřazení nemovitého majetku města v celkové výši 184.330,90 Kč dle předloženého návrhu.
521/22/2018 Udělování označení "čestný hrob" (zásady).
ZM
1. schvaluje
zásady Udělování označení „čestný hrob“ dle předloženého návrhu.
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522/22/2018 Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Nový Jičín pro volební období 2018 2022.
ZM
1. stanovuje
počet členů Zastupitelstva města Nový Jičín pro volební období 2018 až 2022 na "29".

Josef Nekl
ověřovatel zápisu

Ing. Vladimír Bárta
ověřovatel zápisu

PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta města
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