Příloha č. 3
zápisu z jednání
23. zasedání ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 13. 9. 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
523/23/2018 Určení ověřovatelů zápisu ZM.
ZM
1. určuje
ověřovatelé zápisu: Dalibor Janošek, MUDr. Ivo Vaněček.
524/23/2018 Schválení programu.
ZM
1. schvaluje
doplněný a upravený program jednání 23. zasedání ZM dne 13. 9. 2018.
525/23/2018 Zpráva o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 20. 6. 2018 do 13. 9. 2018.
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 20. 6. 2018 do 13. 9. 2018.
526/23/2018 Zpráva o kontrole plnění usnesení ZM.
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného
dne 7. 6. 2018.
527/23/2018 Výsledky kontrol provedených kontrolním výborem ZM.
ZM
1. bere na vědomí
výsledek kontroly vyúčtování programových a individuálních dotací poskytnutých z
rozpočtu města pro oblast sportu za období roku 2017.
2. bere na vědomí
výsledek kontroly vyúčtování programových a individuálních dotací poskytnutých z
rozpočtu města pro oblast estetizace za období roku 2017.
3. bere na vědomí
výsledek kontroly vyúčtování programových a individuálních dotací poskytnutých z
rozpočtu města na podporu sociální oblasti za období roku 2017.
4. bere na vědomí
výsledek kontroly vyúčtování programových a individuálních dotací poskytnutých z
rozpočtu města pro oblast kultury za období roku 2017.

5. stahuje
bod projednání výsledek kontroly vyúčtování finančního příspěvku poskytnutého z
rozpočtu města Nový Jičín Hokejovému klubu Nový Jičín, z. s., a jeho využití na provoz
zimního stadionu v roce 2017.

528/23/2018 Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy s obcí Kunín.
ZM
1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů obecní policie s
obcí Kunín podle předloženého návrhu.
529/23/2018 Žádosti o individuální dotace v oblasti sociálních služeb.
ZM
1. Žádost Centra sociálních služeb Ostrava o.p.s., se sídlem Jahnova 867/12, 709 00
Ostrava, IČ 28659392 o poskytnutí individuální dotace:
a. bere a vědomí
žádost Centra sociálních služeb Ostrava, o.p.s.se sídlem Jahnova 867/12, 709 00
Ostrava, IČ 28659392, evidovanou pod č.j. 50028/201, o individuální dotaci ve
výši 170 000,- Kč,
účel použití dotace: financování provozních a mzdových nákladů poskytované
sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území ORP Nový
Jičín v 2. polovině roku 2018,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.7.-31.12.2018,
na projekt s názvem: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2018,
b. rozhodlo
o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín ve výši
170 000,- Kč,
žadateli: Centru sociálních služeb Ostrava, o.p.s.se sídlem Jahnova 867/12, 709 00
Ostrava, IČ 28659392,
účel použití dotace: financování provozních a mzdových nákladů poskytované
sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území ORP Nový
Jičín v 2. polovině roku 2018,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.7.-31.12.2018,
na projekt s názvem: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2018 a uzavřít
s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle tohoto usnesení,
c. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí neinvestiční individuální dotace Centru sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
se sídlem Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava, IČ 28659392 účelově určené na
financování provozních a mzdových nákladů poskytované sociální služby Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území ORP Nový Jičín v 2. polovině roku
2018 v souvislosti s realizací projektu s názvem "Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi 2018" ve výši ... 170.000,00 Kč
zapojením nevyčerpané části rezervy schváleného rozpočtu Programu města Nový
Jičín na podporu sociální oblasti a nevyčerpané části schváleného rozpočtu
Programu města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče.
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2. Žádost organizace Bunkr. o.p.s., se sídlem Jablunkovská 11, 739 61 Třinec, IČ
26617013 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města:
a. bere na vědomí
žádost organizace Bunkr o.p.s., se sídlem Jablunkovská 110,739 61 Třinec,
evidovanou pod č.j. 51882/2018, o individuální dotaci ve výši 71.500,- Kč,
účel použití dotace: dofinancování sociální služby NZDM Klub Bunkr, Nový Jičín,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.-31.12.2018,
na projekt s názvem: NZDM Klub Bunkr Nový Jičín,
b. schvaluje
výjimku ze směrnice ZM č. 13/2018 Poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín, kdy dle čl. VI. odst. 5 nelze požádat o
individuální dotaci či návratnou finanční výpomoc na projekt, u něhož je možnost
požádat o Programovou dotaci či Programovou NFV,
c. rozhodlo
o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín ve výši
71.500,- Kč,
žadateli: Bunkr o.p.s.,se sídlem Jablunkovská 110, 739 61 Třinec, IČ 26617013,
účel použití dotace: dofinancování sociální služby NZDM Klub Bunkr, Nový Jičín,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.-31.12.2018,
na projekt s názvem: NZDM Klub Bunkr Nový Jičín a uzavřít s tímto žadatelem
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle tohoto usnesení,
d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí neinvestiční individuální dotace žadateli Bunkr, o.p.s. se sídlem
Jablunkovská 110, 739 61 Třinec, IČ 26617013 účelově určené na dofinancování
sociální služby NZDR Klub Bunkr, Nový Jičín, v souvislosti s realizací projektu s
názvem "NZDM Klub Bunkr, Nový Jičín" ve výši ........... 71.500,00 Kč
zapojením zbývajících prostředků nevyčerpané části rezervy schváleného rozpočtu
Programu města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče a rezervy na ORJ 528.
530/23/2018 Stanovisko veřejného zadavatele ke změně v krajské síti soc. služeb.
ZM
1. bere na vědomí
žádost Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., se sídlem Bieblova
3, 702 00 OStrava, IČ 26593548, o vydání stanoviska k aktualizaci Krajské sítě sociálních
služeb v Moravskoslezském kraji od 1.1.2019,
2. vyjadřuje
kladné stanovisko k žádosti Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
o.p.s., se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava, IČ 26593548, o aktualizaci Krajské sítě
sociálních služeb v Moravskoslezském kraji od 1.1.2019, spočívající v navýšení
přepočtených úvazků v přímé péči o jeden celý úvazek, který město Nový Jičín podporuje
jako veřejný zadavatel,
3. rozhodla
zohlednit stanovisko veřejného zadavatele schválením příslušného navýšení finančních
prostředků tj. 90 200,- Kč v rámci schváleného předpokládaného objemu finančních
prostředků podprogramu A Programu města Nový Jičín na podporu sociální oblasti pro rok
2019.
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531/23/2018 Žádost o úpravu rozpočtu projektu podpořeného programovou dotací.
ZM
1. bere na vědomí
žádost organizace ITY z.s. se sídlem 742 31 Starý Jičín 34, IČ 01821351, evidovanou pod
č.j. 50638/2018 ze dne 24.7.2018, o provedení změny v rámci rozpočtu projektu "Terénní
hlídání", podpořeného programovou dotací z rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018,
2. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Nový Jičín č. 2018-230/OSV ze dne 17.4.2018, dle předloženého návrhu.
532/23/2018 Podklady k nápravě právních vztahů mezi Hokejovým klubem Nový Jičín, z. s. a
městem Nový Jičín.
ZM
1. Pohledávka Města Nový Jičín za HK Nový Jičín, z.s., U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový
Jičín, IČO: 27042111, za rok 2013
a. schvaluje
výjimku ze směrnice č. 10/2016 pro nakládání s pohledávkami města čl. 13 odst. 7
ve smyslu souhlasu všech členů Komise pro odpis pohledávek,
b. schvaluje
odpis pohledávky Města Nový Jičín za Hokejovým klubem Nový Jičín, z. s., U
Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín, IČO: 27042111, z titulu vyúčtování příspěvku
na provoz zimního stadionu za rok 2013 ve výši 342.104,54 Kč z účetní evidence
pohledávek města.
2. schvaluje
zahrnutí částky ve výši 231 579,69 Kč zjištěnou na základě výsledku Zprávy Cash-flow
zpracované odborem bytovým ze dne 04.10.2017 jako pohledávku Hokejovým klubem
Nový Jičín, z. s., U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín, IČO: 27042111, z titulu vyúčtování
příspěvku na provoz zimního stadionu za rok 2014 do budoucí dohody o narovnání,
3. schvaluje
zahrnout částku ve výši 16 820,67 Kč vyčíslenou na základě podkladů zpracovaných OB
podle závěrů pracovní skupiny pro řešení sporných otázek realizace Smlouvy o
provozování zimního stadionu v Novém Jičíně ve složení: Ing. Konečná, Mgr. Faluši, Ing.
Strýček, Mgr. Syrovátka, Mgr. Vindiš, p. Brož, a za HK p. Urban a p. Toman, jejíž
vytvoření schválila RM usnesením č. 1421/48/2017 dne 21.06.2017, jako pohledávku
Města Nový Jičín za Hokejovým klubem Nový Jičín, z. s., U Stadionu 2180/1, 741 01
Nový Jičín, IČO: 27042111, z titulu vyúčtování příspěvku na provoz zimního stadionu za
období 2015, 2016, 2017 do budoucí dohody o narovnání,
4. schvaluje
uzavření Dohody o narovnání s Hokejovým klubem Nový Jičín, z. s., IČO: 27042111, se
sídlem U Stadionu 2180/1, Nový Jičín, dle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto
usnesení.
533/23/2018 HK - Dodatek č. 5 ke smlouvě o provozování ZS.
ZM
1. schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o provozování zimního stadionu v Novém Jičíně s
Hokejovým klubem Nový Jičín, z. s., U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín, IČO: 27042111.
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534/23/2018 Prominutí pohledávky za nájem v NP.
ZM
1. rozhodlo
dle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, prominout dluh ve výši 56.808 Kč z titulu neuhrazeného nájemného za první dva
měsíce pronájmu NP (prostory sloužící podnikání) nacházejícím se v budově č. p. 34, na
ul. Masarykovo náměstí 22, Nový Jičín, na pozemku parcela č. st. 99 v k. ú. Nový Jičín–
město, nájemci panu M***** D*****, se sídlem *****, 741 01 Nový Jičín, IČO:
62366122. Záměr č. 208/2017/OB.
535/23/2018 Dohoda o započtení vzájemných pohledávek.
ZM
1. schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, uzavření Dohody o započtení vzájemných pohledávek mezi Městem
Nový Jičín a společností EDUCA – střední odborná škola, s.r.o., se sídlem B. Martinů
1994/4, Nový Jičín, IČO 64087859, dle předloženého návrhu. Záměr č. 245/2018/OB.
536/23/2018 Žádosti o individuální dotace z 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. 38309/2018, o individuální dotaci ve
výši 390.000,-Kč,
účel použití dotace: Zajištění finančního krytí provozních nákladů TJ Nový Jičín, z.s.
v roce 2018 – hala Loučka
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: rok 2018 a dále,
projekt s názvem: Zajištění financování provozních nákladů haly Loučka na rok 2018
b. schvaluje
výjimku podle čl. XIV odst. 2 směrnice ZM č. 13/2018 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 a z čl. VI., odst. 10, písm. k. ve
smyslu umožnění úhrady mezd a platů žadatelů a jejich zaměstnanců,
c. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 390.000,-Kč
na účel: Zajištění finančního krytí provozních nákladů TJ Nový Jičín, z.s. v roce 2018
– hala Loučka,
projekt s názvem: Zajištění financování provozních nákladů haly Loučka 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,
d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín na projekt
Zajištění financování provozních nákladů haly Loučka na rok 2018 žadateli
Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01
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Nový Jičín, IČ: 44937504,ve výši ... 390.000,00 Kč zapojením rozpočtové rezervy
města na ORJ 741.
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. 50055/2018, o individuální
dotaci ve výši 559.682,-Kč,
účel použití dotace: Zajištění finančního krytí odkupu pozemků p.č. 478/8 o
výměře 569m2 a 478/12 o výměře 403m2, oba v k.ú. Nový Jičín – Dolní předměstí
od ÚZSVM za účelem scelení pozemků pro potřeby žádosti o přidělení dotací na
rekonstrukci sportovišť (hřiště s umělou travou), včetně úhrady bezesmluvního
užívání uvedených pozemků v období od 12.9.2005 do 31.8.2010,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: do 30.6.2019,
projekt s názvem: Odkup pozemků od ÚZSVM Nový Jičín,
b. schvaluje
podle čl. XIV odst. 2 směrnice ZM č. 13/2018 Poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín výjimku z čl. VI., odst. 2 této
směrnice (ve smyslu umožnění použití dotace i k investičním účelům) a výjimku z
čl. VI odst. 10, písm. q. této směrnice (ve smyslu umožnění použití dotace i na
nákup nemovitostí),
c. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 559.682,-Kč
na účel: Zajištění finančního krytí odkupu pozemků p.č. 478/8 o výměře 569m2 a
478/12 o výměře 403m2, oba v k.ú. Nový Jičín – Dolní předměstí od ÚZSVM za
účelem scelení pozemků pro potřeby žádosti o přidělení dotací na rekonstrukci
sportovišť (hřiště s umělou travou), včetně úhrady bezesmluvního užívání
uvedených pozemků v období od 12.9.2005 do 31.8.2010,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: do 30.6.2019,
projekt s názvem: Odkup pozemků od ÚZSVM Nový Jičín,
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. 4 předloženého materiálu
d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální investiční dotace Tělovýchovné jednotě Nový Jičín, z.s., IČ
44937504, se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín ve výši ..........
559.682,00 Kč
na projekt " Odkup pozemků od ÚZSVM Nový Jičín" zapojením rozpočtové
rezervy města na ORJ 741.
3. Žádost Hokejového klubu Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci
a. bere na vědomí
žádost Hokejového klubu Nový Jičín,z.s., IČ 27042111, se sídlem U Stadionu
2180/1, 741 01 Nový Jičín evidovanou pod čj. 31528/2018, o individuální dotaci ve
výši 2.700.000,-Kč,
účel použití dotace: dofinancování hokejové činnosti mládeže v roce 2018,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2018 - 31.12.2018,
projekt s názvem: Zajištění činnosti hokejového klubu – devíti družstev mládeže,
školek a škol - v roce 2018,
b. schvaluje
výjimku podle čl. XIV odst. 2 směrnice ZM č. 13/2018 Poskytování dotací a
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návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín z této směrnice z čl.
III., odst. 2 ve smyslu vyrovnaných veškerých finančních a jiných závazků vůči
městu a 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 500.000,-Kč
na účel: dofinancování hokejové činnosti mládeže v roce 2018,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2018 - 31.12.2018,
projekt s názvem: Zajištění činnosti hokejového klubu – devíti družstev mládeže,
školek a škol - v roce 2018,
žadateli Hokejový klub Nový Jičín, z.s., IČ 27042111, U Stadionu 2180/1, 741 01
Nový Jičín a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace/NFV dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín
Hokejovému klubu Nový Jičín, z.s., IČ 27042111, se sídlem U Stadionu 2180/1,
741 01 Nový Jičín ve výši 500.000,-Kč
na projekt " Zajištění činnosti hokejového klubu – devíti družstev mládeže, školek
a škol - v roce 2018“ zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741.
4. Žádost Hokejového klubu Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci
a. bere na vědomí
žádost Hokejového klubu Nový Jičín,z.s., IČ 27042111, se sídlem U Stadionu 2180/1,
741 01 Nový Jičín evidovanou pod čj. 31526/2018, o individuální dotaci ve výši
2.300.000,-Kč,
účel použití dotace: dofinancování hokejové činnosti mužů v roce 2018,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.12018 - 31.12.2018,
projekt s názvem: Zajištění činnosti hokejového klubu – družstva mužů - v roce 2018.
5. Žádost FK Nový Jičín z.s. o individuální dotaci
a. bere na vědomí
žádost FK Nový Jičín z.s., IČ 22902155, se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01
Nový Jičín evidovanou pod čj. 41075/2018, o individuální dotaci ve výši 420.000,-Kč,
účel použití dotace: Dofinancování činnosti družstev dospělých FK Nový Jičín z.s. v
roce 2018,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: do 30.5.2019,
projekt s názvem: Zajištění činnosti družstev dospělých FK Nový Jičín z.s. v roce 2019.
537/23/2018 Žádost o individuální dotaci v oblasti využití volného času - MOZAIKA rodinné
centrum z.s.
ZM
1. bere na vědomí
žádost Mozaiky rodinného centra z.s., IČ 3817296 se sídlem Hoblíkova 507/34, 741 01
Nový Jičín, evidovanou pod č.j. 23439/2018, o individuální dotaci ve výši 40.000,-Kč
účel použití dotace: zajištění provozu Mozaiky rodinného centra II.
doba, v niž má být dosaženo účelu dotace: 1.8.2018 - 31.12.2018
projekt s názvem: Mozaika naproti rodinám a dětem II.,
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2. schvaluje
výjimku podle čl. XIV odst. 2 směrnice ZM č. 13/2018 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,
3. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 40.000,-Kč
účel použití dotace: zajištění provozu Mozaiky rodinného centra II.
doba, v niž má být dosaženo účelu dotace: 1.8.2018 - 31.12.2018
projekt s názvem: Mozaika naproti rodinám a dětem II.,
žadateli Mozaika rodinné centrum z.s., IČ 3817296, se sídlem Hoblíkova 507/34, 741 01
Nový Jičín
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace/NFV dle přílohy č.
2 předloženého materiálu,
4. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace Mozaice rodinné centrum z.s., IČ 3817296 se
sídlem Hoblíkova 507/34, 741 01 Nový Jičín ve výši .... +40.000,00 Kč
projekt "Mozaika naproti rodinám a dětem II." za účelem zajištění provozu Mozaiky
rodinného centra II. v období 1.8.2018 - 31.12.2018
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ........... -40.000,00 Kč.
538/23/2018 Zapojení novojičínských základních škol do projektu ITI.
ZM
1. schvaluje
a. podání žádosti Základní školy Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková
organizace o dotaci na projekt s názvem "Modernizací výuky k rozvoji
přírodovědné gramotnosti" v rámci 24. výzvy (opatření 1.1.1 ITI ostravské
aglomerace) Základní školy II, ve vazbě na 66.výzvu Řídícího orgánu
Integrovaného regionálního operačního programu Infrastruktura pro vzdělávání Integrované projekty ITI,
b. v případě získání dotace v rámci IROP, realizaci projektu s názvem "Modernizací
výuky k rozvoji přírodovědné gramotnosti",
c. v souladu s § 34 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, aby Základní škola
Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace, v případě získání dotace,
uzavřela smlouvu o úvěru na profinancování projektu s názvem "Modernizací
výuky k rozvoji přírodovědné gramotnosti",
d. spolufinancování výdajů projektu s názvem "Modernizací výuky k rozvoji
přírodovědné gramotnosti" ve výši 10 % městem Nový Jičín v případě získání
dotace,
e. v případě získání dotace na projekt s názvem "Modernizací výuky k rozvoji
přírodovědné gramotnosti" financování provozních nákladů projektu městem Nový
Jičín Základní škole Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace po dobu
udržitelnosti projektu, tj. 5 let od data zahájení provozní fáze projektu.
2. schvaluje
a. podání žádosti Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Jubilejní 3,
příspěvková organizace o dotaci na projekt s názvem "Modernizace učeben pro
rozvoj technických předmětů" v rámci 24. výzvy (opatření 1.1.1 ITI ostravské
aglomerace) Základní školy II, ve vazbě na 66.výzvu Řídícího orgánu
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b.
c.

d.
e.

Integrovaného regionálního operačního programu Infrastruktura pro vzdělávání Integrované projekty ITI,
v případě získání dotace v rámci IROP, realizaci projektu s názvem "Modernizace
učeben pro rozvoj technických předmětů",
v souladu s § 34 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, aby Základní škola a
Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, v případě získání
dotace, uzavřela smlouvu o úvěru na profinancování projektu s názvem
"Modernizace učeben pro rozvoj technických předmětů",
spolufinancování výdajů projektu s názvem "Modernizace učeben pro rozvoj
technických předmětů" ve výši 10 % městem Nový Jičín v případě získání dotace,
v případě získání dotace na projekt s názvem "Modernizace učeben pro rozvoj
technických předmětů" financování provozních nákladů projektu městem Nový
Jičín Základní škole a Mateřské škole Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková
organizace po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let od data zahájení provozní fáze
projektu.

3. schvaluje
a. podání žádosti Základní školy Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková
organizace o dotaci na projekt s názvem "Modernizace učebny ICT a učebny cizích
jazyků v ZŠ Nový Jičín, Komenského 66" v rámci 24. výzvy (opatření 1.1.1 ITI
ostravské aglomerace) Základní školy II, ve vazbě na 66.výzvu Řídícího orgánu
Integrovaného regionálního operačního programu Infrastruktura pro vzdělávání Integrované projekty ITI,
b. v případě získání dotace v rámci IROP, realizaci projektu s názvem "Modernizace
učebny ICT a učebny cizích jazyků v ZŠ Nový Jičín, Komenského 66",
c. v souladu s § 34 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, aby Základní škola
Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace, v případě získání dotace,
uzavřela smlouvu o úvěru na profinancování projektu s názvem "Modernizace
učebny ICT a učebny cizích jazyků v ZŠ Nový Jičín, Komenského 66",
d. spolufinancování výdajů projektu s názvem "Modernizace učebny ICT a učebny
cizích jazyků v ZŠ Nový Jičín, Komenského 66" ve výši 10 % městem Nový Jičín
v případě získání dotace,
e. v případě získání dotace na projekt s názvem "Modernizace učebny ICT a učebny
cizích jazyků v ZŠ Nový Jičín, Komenského 66" financování provozních nákladů
projektu městem Nový Jičín Základní škole Nový Jičín, Komenského 66,
příspěvková organizace po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let od data zahájení
provozní fáze projektu.
539/23/2018 Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací města Nový Jičín.
ZM
1. revokuje
své usnesení č. 511/22/2018 ze dne 07.06.2018 tak, že mění bod 2 a doplňuje bod 3 takto:
2. schvaluje
a) převod nemovitého majetku svěřeného k hospodaření Městskému kulturnímu středisku
Nový Jičín, příspěvkové organizaci, IČ: 47998261, se sídlem Masarykovo náměstí 32/20,
Nový Jičín, z této příspěvkové organizace zpět na vlastníka a zřizovatele-město Nový
Jičín, IČ: 00298212, se sídlem Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, do správy odboru
majetku a investic (tj. odnímá právo hospodaření k níže uvedenému majetku) a to:
- pozemku parc.č. st. 833 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1212 m2), k.ú. Nový JičínHorní Předměstí, jehož součástí je stavba-budova bez čísla popisného nebo evidenčního
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(stavba občanského vybavení),
- pozemku parc.č. st. 834 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2), k.ú. Nový JičínHorní Předměstí, jehož součástí je stavba-budova bez čísla popisného nebo evidenčního
(stavba občanského vybavení),
- pozemku parc.č. 558/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4669 m2), k.ú.
Nový Jičín-Horní Předměstí,
b) převod movitého majetku svěřeného k hospodaření Městskému kulturnímu středisku
Nový Jičín, příspěvkové organizaci, IČ: 47998261, se sídlem Masarykovo náměstí 32/20,
Nový Jičín, z této příspěvkové organizace zpět na vlastníka a zřizovatele-město Nový
Jičín, IČ: 00298212, se sídlem Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, do správy odboru
majetku a investic (odnímá právo hospodaření k níže uvedenému majetku) a to:
- souboru laminátových sedadel, inv.č.22/106.
3. schvaluje
převod nemovitého majetku svěřeného k hospodaření Základní škole Nový Jičín, Tyršova
1, příspěvkové organizaci, IČ: 62330136, se sídlem Tyršova 144/1, 741 01 Nový Jičín, z
této příspěvkové organizace zpět na vlastníka a zřizovatele-město Nový Jičín, IČ:
00298212, se sídlem Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, do správy odboru majetku a
investic (tj. odnímá právo hospodaření k níže uvedenému majetku) a to:
- pozemku parc.č. 37/4 (zahrada o výměře 532 m2), k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí
(pozemek vzniklý rozdělením pozemku parc.č. 37/3, zahrada o výměře 1796 m2 dle GP
č.1710-12/2018 na pozemek parc.č. 37/3 o výměře 1264 m2 a pozemek parc.č. 37/4 o
výměře 532 m2, oba k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí).
540/23/2018 Finanční problematika.
ZM
1. bere na vědomí
následující úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018, které schválila Rada města na
svých schůzích ve dnech 20.6.2018 a 22.8.2018:
a. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční dotace z MV ČR ve výši ...................... +86.000,00 Kč
účelově určené na projekt "Nový Jičín - Výchovně terapeutický pobyt pro děti s
omezenými příležitostmi"
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 528 s přijetím této dotace
související ve výši ............................................. +86.000,00 Kč,
b. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
na základě žádosti Odboru bytového:
přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 037, odd., par. 3612-Bytové hospodářství
ve výši ......................................................... -265.000,00 Kč
na odd., par. 3634-Lokální zásobování teplem ve výši ............ +265.000,00 Kč
na finanční krytí opravy havárie teplovodu a výměny části zkorodovaného potrubí
u objektu č.p. 1993/2, ul. K Archivu - "Dům sester" dle obdržené cenové nabídky,
c. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
na základě žádosti Odboru organizačního:
přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 019, odd., par. 5512 a 6171 v souhrnné
výši ............................................................. -58.768,00 Kč
nově celkově na odd., par. 5512 ve výši .......................... +58.768,00 Kč
z důvodu nepředvídatelné opravy vozidla Ford tranzit pro hasiče ve Straníku,
d. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
u ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p.o.
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e.

f.

g.

h.

i.

j.

snížení příspěvku na investice o částku ......................... -159.069,00 Kč
a zároveň
zvýšení příspěvku na provoz u této organizace o částku .......... +159.069,00 Kč
(na projekt IROP Modernizace učebny fyziky a chemie),
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
u MŠ Sady, Nový Jičín, p.o.
snížení příspěvku na údržbu o částku ............................. -76.679,00 Kč
(z akce "odvodnění a nová terasa MŠ Jiráskova")
a zároveň
zvýšení příspěvku na provoz u této organizace o částku ........... +76.679,00 Kč
(na výměnu písku ve třech MŠ a na pořízení eVodníka),
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
u ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.
snížení příspěvku na investice o částku ......................... -168.031,50 Kč
a zároveň
zvýšení příspěvku na provoz u této organizace o částku .......... +168.031,50 Kč
(na financování spoluúčasti projektu z IROP na neinvestiční výdaje),
na základě Rozhodnutí č. 1 Ministerstva práce a sociálních věcí (č.j. MPSV2018/139674-224/1) o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
na rok 2018:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční dotace z MPSV ve výši .................... +1.068.858,00 Kč
účelově určené na výkon sociální práce pro město Nový Jičín na rok 2018 v
souladu s ustanovením §92-§93a zákona č. 108/2006., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 019, ORJ 528, popř. ORJ 741
účelově určených na tuto činnost ve výši ..................... +1.068.858,00 Kč,
na základě Rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu (č.j. MPO 42675/2018) o
poskytnutí dotace pro rok 2018:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční dotace v rámci Státního programu na podporu úspor energie na
období 2017-2021 (program EFEKT 2) z MPO ve výši ............ +200.000,00 Kč
účelově určené pro "Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného
projektu řešenou metodou EPC a zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou
zakázku na projekt řešený metodou EPC"
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 037, popř. ORJ 741 účelově
určených na tuto činnost ve výši ............................... +200.000,00 Kč,
na základě rozhodnutí Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (usnesení č. 8/819 ze
dne 14.6.2018) o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši..+4.000.000,00 Kč
účelově určené na realizaci projektu " Revitalizace vily Augusta Hűckela v Novém
Jičíně"
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 037, popř. ORJ 741 účelově
určených na tuto činnost ve stejné výši ...................... +4.000.000,00 Kč,
na základě žádosti Odboru školství, kultury a sportu:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
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k.

l.

m.

n.

o.

přesun schválených rozpočtových výdajů v rámci ORJ 416-Kultura, z odd. § 3322Zachování a obnova kulturních památek ve výši ................... -200.000,00 Kč
nově na odd. § 3326-Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,
národního a historického povědomí ("nepamátky") ve výši ......... +200.000,00 Kč
na obnovu kaple v NJ-Bludovicích z důvodu většího sanačního zásahu a tím i
většího rozsahu prací než se původně předpokládalo,
na základě žádosti Odboru organizačního:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přesun schválených rozpočtových výdajů v rámci ORJ 019, z odd. § 5511-Požární
ochrana-profesionální část ve výši ............................... -31.790,00 Kč
nově na odd. § 5512-Požární ochrana-dobrovolná část ve výši ...... +31.790,00 Kč
z důvodu nepředpokládané opravy vozidla Ford Tranzit,
na základě žádostí Technických služeb města Nového Jičína ze dne 9.8.2018 a
Odboru majetku a investic MěÚ NJ:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
snížení rozpočtových výdajů města v rámci OMI z investice "Zpevnění břehu
místní komunikace na parc.č. 673/2 v NJ-Žilině" o částku ........ -125.174,45 Kč
na zvýšený příspěvek na investice TSM NJ na akci "Kompostárna Hřbitovníoplocení" z důvodu víceprací (odkopávky zeminy a odvozu sutě v místě oplocení
47.114,80 Kč, převoz zeminy 36.027,80 Kč, oplocení 42.031,85 Kč) ve výši
........................................................... +125.174,45 Kč,
na základě žádosti Odboru bytového MěÚ NJ:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
a. přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 037-Odbor bytový, § 3412Sportovní zařízení v majetku obce, pol. 5222-Neinvestiční transfery
spolkům (Basketbalovému klubu, z.s., Nový Jičín) ve výši ................ 400.000,00 Kč
na financování úhrady faktury za opravu střechy krytého bazénu - havárie,
která je řešena jako pojistná událost ve výši ....................... +400.000,00 Kč,
b. přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 037-Odbor bytový, § 3612Bytové hospodářství, pol. 5169-Nákup služeb ve výši .......... -14.520,00 Kč
na financování znaleckého posudku a zjištění ceny bytového domu
Purkyňova 40 pro prodej spoluvlastnického podílu města ve výši ...............
+14.520,00 Kč,
na základě žádostí Návštěvnického centra-města klobouků Nový Jičín:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
a. přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 011-Návštěvnické centrum-město
klobouků Nový Jičín ve výši ............................................... -46.827,00 Kč
na finanční krytí virtuální prohlídky města N. Jičína ........... +46.827,00 Kč,
b. zvýšení neinvestičního příspěvku TSM NJ ve výši ............... +29.403,55 Kč
na zvýšení platů od 1.1.2018 v kalkulacích pro zřizovatele, stejně tak i v
příplatcích za práci přesčas a o víkendech
přesunem rozpočtových prostředků z § 2141 ve výši ............ -29.403,55 Kč,
c. přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 011-Návštěvnické centrum-město
klobouků Nový Jičín ve výši ............................................... -95.500,00 Kč
na finanční krytí výplat záloh občanům za karty MHD ........ +95.500,00 Kč,
na základě žádostí Technických služeb města Nového Jičína ze dne 12.6.2018:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
snížení provozního příspěvku na péči a vzhled obcí a veřejnou zeleň u TSM o
částku ........................................................... -13.141,00 Kč
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v souvislosti s opravou stroje KT 80 (původně bylo rozpočtováno 120.800,00 Kč,
skutečná výše činí 107.659,00 Kč)
s přesunem rozdílu do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ....... +13.141,00 Kč.
p. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí neinvestičního finančního daru z rozpočtu města Nový Jičín panu J.P.,
NJ-Žilina ve výši ........................................... 20.000,00 Kč
na reprezentaci města Nový Jičín na tuzemských a zahraničních soutěžích v
kulturistice
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ........... -20.000,00 Kč,
2. schvaluje zařazení investičních akcí:
- "Dům bydlení a sociálních služeb",
- "Revitalizaci domu na ul. Revoluční 36",
- "PD na parkoviště ul. Dlouhá - II.etapa"
do rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019,
ukládá MěÚ Nový Jičín - odboru bytovému, odboru majetku a investic a odboru
finančnímu - zohlednit usnesení v prvním odstavci při přípravě návrhu rozpočtu města
Nový Jičín na rok 2019,
3. schvaluje
tyto úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018:
a. na základě žádosti Odboru bytového a emailové informace Oddělení rozvoje města
Kanceláře úřadu ze dne 13.8.2018:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
a. snížení rozpočtových výdajů na ORJ 037 o částku ......... -59.000.000,00 Kč
a zároveň
snížení rozpočtových příjmů o částku ......................... -12.500.000,00 Kč
původně schválených na pořízení projektové dokumentace a realizaci akce
"Dům bydlení a sociálních služeb" (Dům sester) z důvodu stále
nedokončené projektové dokumentace ze strany dodavatele a tudíž
nerealizace samotné akce v roce 2018
s přesunem rozdílu těchto částek do rozpočtové rezervy města na ORJ 741,
b. snížení rozpočtových výdajů na ORJ 037 o částku ......... -13.800.000,00 Kč
a zároveň
snížení rozpočtových příjmů o částku .......................... -4.400.000,00 Kč
původně schválených na realizaci akce "Revitalizace bytového domu na ul.
Revoluční 36" z důvodu nemožnosti získat možnou dotaci v roce 2018
s přesunem této částky do rozpočtové rezervy města na ORJ 741,
b. na základě žádosti Odboru organizačního, Oddělení rozvoje města ze dne 9.8.2018:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtových výdajů na aktualizaci studie Rekonstrukce sportovního
areálu o částku ............................................... +1.000.000,00 Kč
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši .............. -1.000.000,00 Kč,
c. na základě žádosti Odboru sociálních věcí MěÚ NJ:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 528, popř. ORJ 029 na finanční krytí
"kavárniček" (tj. společná setkání obyvatel s vedením města v DPS v průběhu II.
pololetí 2018) o částku .............................. +10.000,00 Kč
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ................. -10.000,00 Kč,
d. na základě žádosti Prosenioru Nový Jičín ze dne 1.8.2018:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtových příjmů města o přijatý finanční dar ve výši .. +9.000,00 Kč
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a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 029, org. 1391-Denní stacionář o stejnou
částku .......................................................... + 9.000,00 Kč,
e. na základě žádostí Odboru bytového:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
a. přijetí finančního plnění z Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., Praha 2 za
pojistnou událost "poškození střechy krytého bazénu krupobitím" ve výši
............................................................ +805.004,00 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 037-Odbor bytový na odstranění
následků této pojistné události ve výši ............................ +815.004,00 Kč,
přičemž spoluúčast bude hrazena z rozpočtové rezervy města na ORJ 741
............................................................. -10.000,00 Kč,
b. přijetí finančního plnění z pojišťovny za pojistné události "oprava hřbitovní
zdi" a "oprav střešního svodu na objektu Slovanská 3" v souhrnné výši
............................................................ +50.402,00 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 037-Odbor bytový na odstranění
následků těchto pojistných událostí ve výši ............ ........... +50.402,00 Kč,
c. zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 037 o částku ............ +265.000,00 Kč
na dofinancování opravy havárie teplovodu u objektu č.p. 1993/2, ul. K
Archívu ("Dům sester")
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ............ -265.000,00 Kč,
d. zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 037 o částku .......... +1.900.000,00 Kč
na opravu střechy, výměnu krytiny, opravu světlíků a komínových těles na
domě 28. října 10 (pozn.: současně byly provedeny i opravy střech
sousedních domů 28. října 4 a 6, které jsou finančně rozpočtem letošního
roku pokryty)
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši .......... -1.900.000,00 Kč,
e. zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 037 o částku .............. +40.000,00 Kč
na dofinancování plateb za účelem výběru dodavatele energií na komoditní
burze
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši .............. -40.000,00 Kč,
f. na základě žádosti Odboru školství, kultury a sportu:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
a. u ZŠ Tyršova, Nový Jičín:
odvod investičních prostředků účelově poskytnutých zřizovatelem v r. 2016
na projektovou dokumentaci rekonstrukce střechy budovy ZŠ Tyršova,
která se nachází v památkové zóně" ve výši .......................... -42.350,00 Kč
a zároveň
zvýšení neinvestičního příspěvku na údržbu majetku města ve stejné výši
............................................................. +42.350,00 Kč
z důvodu, že ve skutečnosti nedošlo k rekonstrukci a stavebním úpravám v
souladu se zákonem o daních z příjmů (tj. investice), ale pouze k opravě
střechy (neinvestice),
b. u MŠ Máj Nový Jičín a současně i u MěKS Nový Jičín:
zvýšení provozních příspěvků u obou uvedených příspěvkových organizací,
u MŠ Máj, p.o. o částku 34.000,00 Kč, z toho zvýšení objemu prostředků na
platy o 25.000,00 Kč), u MěKS, p.o. o částku 81.000,00 Kč, z toho zvýšení
objemu prostředků na platy o 72.000,00 Kč)
14
23. zasedání ZM dne 13. 9. 2018

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 v souhrnné výši ... 115.000,00 Kč,
u Beskydského divadla Nový Jičín:
snížení příspěvku na provoz o částku ............................ -139.688,45 Kč
a zároveň
zvýšení příspěvku na údržbu majetku města ve stejné výši ........
+139.688,45 Kč
z důvodu správného zaúčtování "zádržného" (10% z celkové hodnoty
výměny sedadel v hledišti), které zřizovatel v minulosti příspěvkem již
podpořil a s tím související neovlivnění výsledku hospodaření v letošním
roce,
u MŠ Sady Nový Jičín a současně i u MŠ Máj Nový Jičín:
poskytnutí návratných finančních výpomocí (tj. ve formě krátkodobých
pohledávek zřizovatele za těmito příspěvkovými organizacemi města a
současně ve formě krátkodobých závazků těchto příspěvkových organizací
ke zřizovateli), z toho MŠ Sady 150.000,00 Kč a MŠ Máj 47.316,00 Kč z
důvodu zapojení obou organizací do projektu OP VVV "Šablony II"
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 v souhrnné výši .. 197.316,00 Kč,
snížení příspěvku na investice u ZŠ Komenského 68, Nový Jičín o částku
.......................................................... -100.000,00 Kč
z důvodu spoluúčasti organizace na projektu ITI ve skutečné výši pouze 10%
a zároveň
zvýšení příspěvku na provoz u ZŠ a MŠ Jubilejní na výdaje spojené s
podporou žáků mimořádně intelektuálně nadaných o částku .................
+100.000,00 Kč,
snížení příspěvku na údržbu majetku města (úspora po vysoutěžení) z akce
"oprava elektroinstalace" u ZŠ Komenského 68, Nový Jičín o částku
.......................................................... -100.000,00 Kč
a zároveň
zvýšení příspěvku na provoz u této organizace na výdaje spojené s podporou
žáků mimořádně intelektuálně nadaných o částku ... +100.000,00 Kč,
snížení příspěvku na investice u MŠ Sady o částku ............ -200.000,00 Kč
z důvodu nezapojení do projektu OPŽP, tzn. nevyužití schválených
vlastních prostředků na nezbytnou spoluúčast této organizace na projektu
a zároveň
zvýšení příspěvku na údržbu pro MŠ Máj, pracoviště Jubilejní na nutnou
opravu plotu o částku ................................................. +200.000,00 Kč,
zvýšení příspěvku na provoz u Městského kulturního střediska Nový Jičín,
p.o. o částku ............. + 9.296,00 Kč
(z důvodu navýšení odpisů v souvislosti s převodem majetku bývalého
Letního kina na město Nový Jičín místo původně plánovaného k 31.03.2018
nově k 30.06.2018)
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ..... - 9.296,00 Kč,
- zvýšení rozpočtových příjmů o částku ............................ +9.907,00 Kč
z důvodu přijetí pojistného plnění na účet města za pojistnou událost v
budově města
a zároveň
zvýšení příspěvku na údržbu ZŠ a MŠ Jubilejní 3 o částku ..... +9.907,00 Kč
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na odstranění závady na prasklém vodovodním potrubí a umývadle ve
školních dílnách,
j. zvýšení příspěvků na provoz u těchto organizací:
- u ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p.o. o částku 9.196,00 Kč,
- u ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p.o. o částku 9.196,00 Kč,
- u ZŠ Nový Jičín, Komenského 68, p.o. o částku 9.196,00 Kč,
- u MŠ Sady Nový Jičín, p.o. o částku 9.196,00 Kč,
- u MŠ Máj Nový Jičín, p.o. o částku 9.196,00 Kč,
- u MŠ Trojlístek Nový Jičín, p.o. o částku 9.196,00 Kč
určených na konzultační služby a výkon pověřence pro GDPR na období
září až prosinec 2018 zapojením rezervy na ORJ 414-Odbor školství,
kultury a sportu, org. 0400 v souhrnné výši .......................... -55.176,00 Kč,
g. na základě žádostí Technických služeb města Nového Jičína ze dne 6.8.2018 a
Návštěvnického centra-města klobouků Nový Jičín:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení neinvestičního příspěvku TSM NJ ve výši ................. +277.171,92 Kč
na pořízení kabelových přejezdů (přispívajících k bezpečnosti osob před pádem, ale
také výrazně snižují riziko požárů nebo úrazů elektrickým proudem) při pořádání
kulturně společenských, sportovních akcí, jarmarků, festivalů a slavností města
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši .......... -277.171,92 Kč,
h. na základě žádosti Technických služeb města Nového Jičína a emailové informace
Odboru životního prostředí MěÚ NJ:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení neinvestičního příspěvku TSM NJ ve výši ............... +2.600.000,00 Kč
na finanční krytí především střediska Odpadů z důvodů navýšení četnosti svozu
biologicky rozložitelného odpadu ("hnědé kontejnery") od r. 2018 na 3x týdně a
zvýšení platových tarifů schválených Nařízením vlády č. 340/2017 Sb. a 341/2017
Sb. snížením rozpočtových výdajů schválených na výkupy pozemků na ORJ 120 o
částku ........................................................ -2.000.000,00 Kč
a současně
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši .......... -600.000,00 Kč,
i. na základě žádostí Technických služeb města Nového Jičína:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
a. snížení příspěvku na investice o částku ........................... -8.308,00 Kč
účelově určeného na projekt modernizaci kolumbária (úspora)
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ........ 8.308,00 Kč,
b. zvýšení příspěvku na investice na dostavbu I. patra střediska zeleně o částku
........................................................ +1.000.000,00 Kč
a zároveň
snížení příspěvku na investice na odstranění dřevěného skladu a nové
skladovací prostory o částku ............................................ -1.000.000,00 Kč,
c. zvýšení provozního příspěvku na údržbu místních komunikací a vodorovné
dopravní značení o částku ............................................... +147.389,94 Kč,
zároveň
zvýšení provozního příspěvku na péči a vzhled obcí a veřejnou zeleň o
částku ......................................................... +147.389,94 Kč,
zároveň
zvýšení provozního příspěvku na sběr a svoz komunálních odpadů o částku
.......................................................... +147.389,94 Kč
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zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 v souhrnné výši ... 442.169,82 Kč
zároveň
zvýšení částky odvodu z fondu investic o částku ................. +442.169,82 Kč
(jedná se o zbývající hodnotu investičního transferu u tří autobusů, které
byly vyřazeny prodejem k 31.12.2017).
Zároveň ZM v tomto smyslu schvaluje i změny závazných ukazatelů pro
TSM NJ na rok 2018,
4. schvaluje
na základě žádosti TSM NJ, p.o.:
pro Technické služby města Nového Jičína dva nové závazné ukazatele, a to "Ředitelství a
dílna oprav" a "Parkoviště" v rámci rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018.
541/23/2018 Plnění schváleného (upraveného) rozpočtu a výsledky hospodaření města Nový
Jičín včetně jeho příspěvkových organizací za I. pololetí 2018.
ZM
1. bere na vědomí
plnění schváleného (upraveného) rozpočtu a výsledky hospodaření města Nový Jičín
včetně jeho příspěvkových organizací za I. pololetí 2018 ve znění předloženého písemného
materiálu.
542/23/2018 Majetkoprávní problematika.
ZM
1. Přijetí záměru prodeje pozemku v k. ú. Straník, MPZ 3019
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje pozemku parc. č. 190/15 (trvalý travní porost o
evidované výměře 959 m2) k. ú. Straník,
b. neschvaluje přijetí záměru prodeje pozemku parc. č. 190/16 (trvalý travní porost o
evidované výměře 906 m2) k. ú. Straník,
c. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 3019,
2. Přijetí záměru prodeje pozemku v k. ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3021
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje pozemku parc. č. 1628/2 (ostatní plocha,
neplodná půda o evidované výměře 1733 m2) k. ú. Žilina u Nového Jičína,
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 3021,
3. Přijetí záměru prodeje pozemku v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, MPZ 3020
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje části (cca 138 m2) pozemku parc. č. 479/2
(ostatní plocha, manipulační plocha o evidované výměře 881 m2) k. ú. Nový JičínDolní Předměstí,
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 3020,
4. Přijetí záměru prodeje části pozemku v k. ú. Kojetín u Starého Jičína a části pozemku v k.
ú. Jičína, MPZ 2758
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a. neschvaluje přijetí záměru prodeje části (3680 m2) pozemku parc. č. 415/1 (trvalý
travní porost o evidované výměře 10152 m2) v k. ú. Kojetín u Starého Jičína a části
(450 m2) pozemku parc. č. 600/2 (ostatní plocha, neplodná půda o evidované
výměře 8539 m2) v k. ú. Jičína,
b. ukončuje tento majetkoprávního záměru č. 2758,
5. Přijetí záměru prodeje částí pozemku v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, MPZ 2759
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje části (cca 278 m2) pozemku parc č.
356/1(ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 3979 m2) v k. ú.
Nový Jičín – Dolní Předměstí,
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 2759,
6. Přijetí záměru směny částí pozemků v k. ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 2917
a. schvaluje přijetí záměru směny pozemku parc.č.1493/166 (orná půda o evidované
výměře 823 m2), k. ú. Žilina, jenž vznikl oddělením dle GP č. 1425-7204/2018 z
původního pozemku 1493/22, k. ú. Žilina u Nového Jičína a pozemku
parc.č.1493/167 (orná půda o evidované výměře 36 m2), jenž vznikl oddělením dle
GP č. 1425-7204/2018 z původního pozemku 1493/104, k. ú. Žilina u Nového
Jičína,
b. 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. 2917,
7. mění
usnesení ze dne 04. 04. 2018 č. 1787/62/2018 bod č. 6 a to tak, že nově znít takto:
schvaluje prodej pozemku parc. č. 228/1(zahrada o evidované výměře 271m2) v k. ú.
Nový Jičín – Dolní Předměstí do podílového spoluvlastnictví pro R***** D*****,
nar.*****, bytem *****, PSČ 74101 Nový Jičín, I***** K*****, nar. *****, bytem
*****, PSČ 74101 Nový Jičín, E*****K*****, nar. *****, bytem*****, PSČ 74101
Nový Jičín ve výši 1/3 k celku, 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. MPZ 2673,
8. schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 1737/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované
výměře 661 m2), dle GP č. 643-15/2018 ze dne 10.04.2018, nově vzniklý pozemek parc. č.
1737/41 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 295 m2) k. ú. Straník, pro paní
J***** P*****, nar. *****, bytem *****, Nový Jičín, PSČ 741 01 a pana G*****
P*****, nar.*****, bytem *****, Nový Jičín, PSČ 741 01 za cenu obvyklou dle ZP č.
596/79/2018 ze dne 17.05.2018, která činí 88.500,- Kč + úhrada nákladů na vypracování
znaleckého posudku ve výši 2.096,- Kč + úhrada nákladů na vyhotovení geometrického
plánu č. 643-15/2018 ve výši 6.000,- Kč, tj. cena celkem 96.596,- Kč/předmět prodeje,
majetkoprávní záměr č. 3011,
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9. Nevyužití předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu id. 10472/71245 na pozemku
parc. č. 281/8 v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, V 555
a. rozhoduje nevyužít nabídky paní Mgr. T***** P***** A*****, nar. *****,
bytem ***** Nový Jičín, PSČ 742 71 ze dne 24.07.2018 k odkoupení jejího
spoluvlastnického podílu id. 10472/71245 na pozemku parc. č. 281/8 v k. ú. Nový
Jičín-Dolní Předměstí na základě předkupního práva města Nový Jičín podle §
1124 a násl. občanského zákoníku jako podílového spoluvlastníka (podíl id.
4499/71245) na uvedeném pozemku, za podmínek sjednaných v předložené kupní
smlouvě mezi vlastníkem nemovitosti a budoucím kupujícím,
b. ukládá OMI vydat paní Mgr. T***** P***** A*****, nar. *****, bytem *****
Nový Jičín, PSČ 741 01 potvrzení o nevyužití předkupního práva města Nový Jičín
podle § 1124 a násl. občanského zákoníku, majetkoprávní záměr č. V
555,543/23/2018
Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2017.
ZM
1. bere na vědomí
Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2017 včetně Zprávy revizní
komise za rok 2017.
544/23/2018 Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice za rok 2017.
ZM
1. bere na vědomí
Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice za rok 2017 schválený
bez výhrad včetně souvisejících příloh.
545/23/2018 Žádost o prominutí smluvní pokuty.
ZM
1. schvaluje
částečně vyhovět žádosti společnosti F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s. se sídlem
Vítkovická 1994/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 258 84 646 , a prominout
podle § 85 písm. f) zákona č.128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, část smluvní pokuty ve výši 27.000,- Kč z důvodu, že městu nevznikla
odevzdáním analýzy 54 dnů po dohodnutém termínu žádná škoda.
546/23/2018 Úhrada za kastraci a čipování psů.
ZM
1. schvaluje
s účinností od 1. 10. 2018 usnesení, kterým se doplňuje usnesení Zastupitelstva Města
Nový Jičín č. 12/27Z/2006 v bodě č. 2 o podmínky úhrady nákladů za kastraci a čipování
psa jeho držiteli:
a) držitel psa je občan s trvalým pobytem na území Města Nový Jičín podle aktuálního
zápisu v databázi T-WIST-Základní registry-Obyvatelé,
b) úhrada nákladů za kastraci a čipování je možná do výše 80% doložených nákladů,
nejvýše však 3200,- Kč za jedno zvíře (zaokrouhleno na celé koruny nahoru),
c) za psa byl v daném kalendářním roce uhrazen místní poplatek podle příslušné OZV,
19
23. zasedání ZM dne 13. 9. 2018

d) držitel psa není dlužníkem Města Nový Jičín podle aktuálního zápisu v databázi TWIST-Příjmy-Plátci.
547/23/2018 Výsledky Veřejného fóra 2018.
ZM
1. bere na vědomí
zápis z Veřejného fóra konaného dne 15.5.2018 v SVČ Fokus a výsledky hlasování o
příležitostech města.
2. schvaluje
aby se město Nový Jičín zabývalo těmito náměty:
a. Napojení cyklostezky přes viadukt směrem na Straník a Čerťák.
b. Neredukovat zeleň, naopak ji rozšiřovat (včetně parků).
c. Poradenská pomoc osobám pečujícím v domácnostech o své blízké (seniory a
zdravotně postižené).
d. Pravidelně spolupracovat s partnerskými městy (např. formou výměnných pobytů,
zavedením mezinárodního Poháru starosty s nejen sportovními aktivitami, ale i
jazykovými olympiádami apod.)
e. Revitalizace okolí toků.
f. Rozvoj dobrovolnictví v pomoci dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí.
g. Učinit podpůrné kroky pro podnikatele s provozovnou na náměstí.
h. Umístit panoramatickou mapu s popisem výhledu na vrchol svince (U Křížku).
i. Vybudování nových chodníků v okolí ZŠ a MŠ Jubilejní - konkrétně před vchodem
pro žáky a u Budovatelů 11.
j. Vybudování parkovacích boxů pro kola (např. u Lidlu, ZUŠ).
k. Zajištění možnosti parkování kol u škol.
l. Vybudování pump tracku.
m. Zavedení kuchyněk do škol (výuka vaření + místnost pro ohřev jídla).
548/23/2018 Kotlíkové dotace v MSK.
ZM
1. Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
a. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč Moravskoslezskému kraji, IČ
70890692, účelově určenou na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji".
b. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjektem, ve
výši a na účel uvedený v bodu 1. a) tohoto usnesení dle předloženého návrhu.
2. Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva
a. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 134 205 Kč Moravskoslezskému kraji, IČ
70890692, účelově určenou na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji - 2.výzva".
b. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjektem, ve
výši a na účel uvedený v bodu 2. a) tohoto usnesení dle předloženého návrhu.
549/23/2018 Odměny členům komisí RM a výborů ZM za volební období 2014 - 2018.
ZM
1. schvaluje
odměny fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města, a to za výkon funkcí
ve výborech Zastupitelstva města a komisích Rady města ve volebním období 2014 - 2018;
konkrétní návrh odměn členům výborů ZM a komisí RM je přílohou tohoto materiálu.
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550/23/2018 Dodatek č. 1 Programu města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit.
ZM
1. schvaluje
dodatek č. 1 Programu města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit,
2. ukládá
vyhlášení (zveřejnění) dodatku č. 1 dle bodu 1. tohoto usnesení na úřední desce města
Nový Jičín způsobem umožňující dálkový přístup
T: 14. 9. 2018
Z: 1. místostarostka města Mgr. Blanka Faluši, MBA

…………………………………………..
MUDr. Ivo Vaněček
ověřovatel zápisu

………………………………………….
Dalibor Janošek
ověřovatel zápisu

…………………………………………
PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta města
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