Příloha č. 3
zápisu z jednání
2. zasedání ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 18.12.2018
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

20/Z2/2018 Určení ověřovatelů zápisu ZM.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
určuje
ověřovatele zápisu zasedání: Mgr. Pavel Bártek, Jaroslav Kotas.
21/Z2/2018 Schválení programu.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
schvaluje
program 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín.
22/Z2/2018 Zpráva o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 13. 9. 2018 do 3. 12.
2018.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Rady města Nový Jičín v období od 13.9.2018 do 3.12.2018.
23/Z2/2018 Žádosti o individuální dotace z oblasti sociálních služeb.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. Žádost Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. o individuální
dotaci
a. bere na vědomí
žádost Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. se sídlem
Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava, IČ 26593548, ze dne 13.9.2018, evidovanou pod č.j.

62681/2018, o individuální dotaci ve výši 164.500,00 Kč,
účel použití dotace: dofinancování sociální služby osobní asistence,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2018 - 31.12.2018
na projekt s názvem: Osobní asistence Novojičínsko,
b. schvaluje
výjimku podle č. XIV. odst. 2 směrnice ZM č. 13/2018 Poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín ve spojení s čl. VI. odst. 5 této
směrnice, podle něhož nelze požádat o individuální dotaci či návratnou finanční
výpomoc na projekt, u něhož je možnost požádat o Programovou dotaci či
Programovou NFV,
c. rozhodlo
poskytnout neinvestiční individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 50.000,00 Kč,
žadateli: Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., se sídlem
Bieblova 2922/3,720 00 Ostrava, IČ 26593548,
účel použití dotace: dofinancování sociální služby osobní asistence,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2018 - 31.12.2018,
na projekt s názvem: Osobní asistence Novojičínsko,
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle
předloženého návrhu,
d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí neinvestiční individuální dotace Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.p.s., Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava, IČ 26593548,
ve výši ....................... 50.000,00 Kč
za účelem použití dotace: dofinancování sociální služby osobní asistence,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2018 - 31.12.2018,
na projekt s názvem: Osobní asistence Novojičínsko,
s finančním krytím z rozpočtové rezervy města ORJ 741.
2. Žádost Slezské diakonie o individuální dotaci
a. bere na vědomí
žádost Slezské diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, ze
dne 17.9.2018, evidovanou pod č.j. 63019/2018, o individuální dotaci ve výši
40.800,00 Kč,
účel použití dotace: dofinancování provozu Poradny rané péče MATANA Slezské
diakonie,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2018 - 31.12.2018,
na projekt s názvem: Dofinancování Poradny rané péče MATANA,
b. schvaluje
výjimku podle č. XIV. odst. 2 směrnice ZM č. 13/2018 Poskytování dotací a návratných
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finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín ve spojení s čl. VI. odst. 5 této
směrnice, podle něhož nelze požádat o individuální dotaci či návratnou finanční
výpomoc na projekt, u něhož je možnost požádat o Programovou dotaci či
Programovou NFV,
c.

rozhodlo
poskytnout individuální neinvestiční dotaci z rozpočtu města ve výši 28.600,00 Kč,
žadateli: Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562,
účel použití dotace: dofinancování provozu Poradny rané péče MATANA Slezské
diakonie,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2018 - 31.12.2018,
na projekt s názvem: Dofinancování Poradny rané péče MATANA a
uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle předloženého
návrhu,

d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Nový Jičín žadateli:
Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, ve výši
...............28.600,00 Kč,
účel použití dotace: dofinancování provozu Poradny rané péče MATANA Slezské
diakonie,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2018 - 31.12.2018,
na projekt s názvem: Dofinancování Poradny rané péče MATANA,
s finančním krytím z nevyčerpaných (ušetřených) prostředků na ORJ 528-Odbor
sociálních věcí, vyčleněných ve schváleném rozpočtu na provoz a údržbu Klubů
seniorů (Nový Jičín, Loučka, Straník) ve výši ..............- 28.600,00Kč.
24/Z2/2018 Projekty - Rozvoj města.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje
podání žádosti o dotaci MMR - dotačního titulu "Podpora obnovy místních komunikací" v
roce 2019 na projekt "Obnova místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2019".
2. bere na vědomí
Výzvu MMR k podávání žádostí o dotace v roce 2019 v Podprogramu Podpora obcí s více
než 10 000 obyvateli včetně podmínek pro poskytnutí dotace.
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25/Z2/2018 OZV č. 5/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na rok 2019.
26/Z2/2018 Žádost o prominutí zbytku dluhu Z. V.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
neschvaluje
paní ***** prominutí dluhu, na základě její žádosti o prominutí zbytku dluhu ze dne
24.8.2018. Dluh ve výši 163.880,59 Kč, je přihlášen do insolvenčního řízení advokátní
kanceláři VFH Vašíček a partneři.
27/Z2/2018 Finanční problematika.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí
úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018, které schválila Rada města na svých
schůzích ve dnech 19. 9. 2018, 24. 10. 2018, 26. 11. 2018, 3. 12. 2018 a bude schvalovat
18. 12. 2018:
a. na základě žádosti Odboru školství, kultury a sportu:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
u ZŠ Nový Jičín, Komenského 68, p.o.:
snížení příspěvku na investice o částku ......................... -100.095,90 Kč
a zároveň
zvýšení příspěvku na provoz u této organizace o částku .......... +100.095,90 Kč
z důvodu požadovaného rozúčtování spoluúčasti na projektu IROP-ITI, které škola
obdržela na základě přiznané dotace,
b. na základě žádosti Odboru sociálních věcí:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 5XX-Odbor sociálních věcí z ORJ 528, odd.
par. 4349, pol. 5169-Nákup služeb ve výši .................... -5.500,00 Kč
v souvislosti s finančním dokrytím výdajů vynaložených na oceňování dárců krve za
rok 2017 ...................................................... +5.500,00 Kč,
c.

na základě žádosti Technických služeb města Nového Jičína, p.o.:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení provozního příspěvku na stř. Ředitelství a dílna oprav o částku
........................................................... +66.211,20 Kč
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na úhradu nákladů soudního řízení bývalému řediteli TSM dle rozsudku soudu
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ........... -66.211,20 Kč,
d. na základě dopisu z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. MSK 115828/2018
ze dne 10.8.2018:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 44/1:
zvýšení neinvestiční účelové dotace ((ÚZ 13011) z Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané městem Nový Jičín v agendě sociálněprávní ochrany dětí v roce 2018 o částku..........+199.100,00 Kč
(na celkovou výši 5.750.100,00 Kč)
a zároveň
úprava rozpočtových výdajů na ORJ 019, ORJ 528, popř. ORJ 741 s přijetím této
dotace souvisejících ve stejné výši..............................+199.100,00 Kč,
e.

na základě dopisu z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. MSK 126815/2018
ze dne 7.9.2018:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí 1. části neinvestiční účelové dotace (ÚZ 13014) z Operačního programu
potravinové a materiální pomoci v Moravskoslezském kraji II na "Poskytování
bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách " pro ZŠ Nový Jičín,
Komenského 68 a ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 v souhrnné výši...+107.529,66 Kč
a zároveň
zvýšení neinvestičního příspěvku pro:
ZŠ Nový Jičín, Komenského 68 o částku ............................ +28.009,80 Kč
ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 o částku ......................... +79.519,86 Kč
na výše uvedený účel,

f. na základě dopisu z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. MSK 125775/2018
ze dne 5.9.2018:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí 2. části neinvestiční účelové dotace (ÚZ 13013) z Ministerstva práce a
sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost na projekt "Efektivní
systém plánování sociálních služeb v NJ prostřednictvím komunitního plánování II."
ve výši .................................................... +407.523,49 Kč
a zároveň
zvýšení, popř. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 019, ORJ, 528, popř. ORJ 741 ve
stejné výši, tj. ............................................. +407.523,49 Kč
na výše uvedený účel,
g. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín žadateli p.
Bílkovi, 741 01 Nový Jičín ve výši 6.500,00 Kč na projekt "Startovné na mezinárodním
turnaji USDG, USA, Jižní Karolina,
zapojením zbývající části rezervy schváleného rozpočtu Programu Města Nový Jičín
na podporu sportu, konkrétně Podprogramu D. Podpora provozu, údržby a oprav
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sportovišť a sportovních zařízení (org.1134) ve výši 6.500,-Kč.
h. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí finančního daru EDUCA -; Střední odborná škola, s.r.o., IČ 64087859, se
sídlem B. Martinů 1994/4, 741 01 Nový Jičín ve výši 15.000,00 Kč na projekt "Dětská
akademie podnikání a investování"; zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741.
i.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí finančního daru Českému svazu bojovníků za svobodu, IČ 00442755, se
sídlem Legerova 1854/22, 120 49 Praha 2 ve výši 10.000,00 Kč na projekt "Zhotovení
publikace, která by přinesla komplexní přehled památníků, pomníků a válečných
hrobů obětí obou světových válek"; zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741.

j.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí finančního daru žadateli Destinační management turistické oblasti Poodří
-; Moravské Kravařsko, o.p.s., IČ 02111942, se sídlem Nám. Komenského 12, 742 45
Fulnek ve výši 5.000,00 Kč na vydání publikace pro oblast Novojičínska a blízkého
okolí - na projekt ";Poznej Novojičínsko"; zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ
741.

k. na základě dopisu z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. 131091/2018 ze
dne 18.9.2018:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši
............................................................ +723.092,00 Kč
účelově určené na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí
ve dnech 5.-6.10.2018
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 317, popř. na ORJ 019 o stejnou částku, tj.
............................................................ +723.092,00 Kč,
l.

na základě žádosti Návštěvnického centra Nový Jičín-město klobouků ze dne
26.9.2018:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
............................................................. +32.500,00 Kč
na realizaci projektu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském
kraji pro rok 2018
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 011 na uvedený účel o stejnou částku, tj.
............................................................. +32.500,00 Kč,

m. na základě oznámení z Moravskoslezského kraje o neposkytnutí dotace podané dne
18.6.2018:
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ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ (č. 12/2018) - STORNO:
zrušení předpokládaného přijetí (investiční, popř. neinvestiční) dotace z
Moravskoslezského kraje na projekt "EPS na DPS U Jičínky" do výše
............................................................ -480.000,00 Kč
a zároveň
s tím související úprava financování na položce 8115-Změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech ve stejné výši ................. -480.000,00 Kč,
n. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ................. -84.400,00 Kč finančně
krýt mimořádný soudní poplatek za rozšíření žaloby na úhradu poplatků z prodlení za
předchozím nájemcem hotelu Praha ve výši ......... +84.400,000 Kč,
o. na základě žádosti Technických služeb města Nového Jičína, p.o.:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
- snížení příspěvku na údržbu místních komunikací a vodorovné dopravní značení (na
pořízení nové plachty a podlážek pódia) na stř. Místní komunikace o částku
........................................................... -94.608,00 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ....... +94.608,00 Kč,
- snížení příspěvku na investice na nákup jednoho traktoru o ..... -23.530,00 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 .............. +23.530,00 Kč,
p. na základě Rozhodnutí z Ministerstva kultury č.j. MK 56514/2018 OPP ze dne
10.10.2018:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši ........ +646.000,00 Kč
účelově určené na poskytování příspěvků na obnovu nemovitých kulturních památek
a movitých kulturních památek pevně spojených se stavbami, které jsou kulturními
památkami na území města Nový Jičín
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 037 na daný účel o částku
......................................................... +646.000,00 Kč,
q. na základě dopisu z Ministerstva vnitra ČR č.j. MV-66292-4/OPK-2018 ze dne
25.6.2018:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši .......... +339.500,00 Kč
účelově určené na "Modernizaci kamerového systému" v rámci Programu podpora
prevence kriminality
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 018 o stejnou částku, tj.
............................................................ +339.500,00 Kč,
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r.

na základě dopisu z Českého svazu včelařů ze dne 15.10.2018 a Rozhodnutí SZIF č.j.
2015/0570468:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční dotace ze SZIF na "opatření technická pomoc" ve výši
.............................................................. +6.850,00 Kč
a zároveň
zvýšení, popř. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 035 o stejnou částku, tj.
.............................................................. +6.850,00 Kč,

s.

na základě dopisu z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. 125686/2018 ze
dne 17.9.2018:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ - doplnění:
navýšení neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje o částku
.......................................................... +200.000,00 Kč
v rámci dotačního "programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok
2018"
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 029-Prosenior Nový Jičín o stejnou
částku, tj. ............................................ +200.000,00 Kč,

t.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí finančního daru od Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ
49240901 s využitím výhradně k financování činnosti organizační složky ProSenior
Nový Jičín na rozvoj sociálních služeb ve výši ......... +30.000,00 Kč
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 029-ProSenior Nový Jičín ve výši
............................................................. +30.000,00 Kč
za účelem použití tohoto daru (viz usnesení RM č. 1978/R72/2018 ze dne 22.8.2018).

u. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 011-Návštěvnické centrum-město klobouků
Nový Jičín z odd., par. 2143-Cestovní ruch ve výši ................... -90,00 Kč
na odd., par. 3399-Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ve výši
.............................................................. +90,00 Kč
z důvodu zvýšených nákladů za poplatky OSA.
v. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ-Odbor životního prostředí z odd., par. 2369Ostatní správa ve vodním hospodářství ve výši .............. -160.000,00 Kč
na odd., par. 3722-Sběr a svoz komunálních odpadů ve výši ....... +160.000,00 Kč
z důvodu navýšení ceny svozu BRO (biologicky rozložitelného odpadu) společností
ASOMPO.
w. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši .................. -82.372,00 Kč
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finančně krýt mimořádný soudní poplatek za odvolání v soudním sporu Města Nový
Jičín s Riderou Stavební, a.s., se sídlem Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava, IČ 45192464
ve výši ................................................ +82.372,00 Kč.
x. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční zálohové dotace určené pro ZŠ Nový Jičín, Komenského 68 ve výši
.......................................................... +2.104.670,00 Kč
na projekt využívající zjednodušené vykazování nákladů (šablony II) v oblasti prioritní
osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
a zároveň
zvýšení příspěvku na provoz u zmíněné příspěvkové organizace města o částku
........................................................ +2.104.670,00 Kč
na požadovaný účel výše.
Zároveň v tomto smyslu RM schvaluje i zvýšení závazného ukazatele účelového
příspěvku na provoz pro rok 2018 u ZŠ Nový Jičín, Komenského 68 o částku
2.104.670,00 Kč.
y.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
............................................................ +245.595,00 Kč
na umělou obnovu sadbou a výchovu lesních porostů do 40 let skutečného věku
porostu
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 .............. +245.595,00 Kč.

z.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční zálohové dotace určené pro MŠ Sady Nový Jičín ve výši
............................................................ +821.059,00 Kč
na projekt využívající zjednodušené vykazování nákladů (šablony II) v oblasti prioritní
osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
a zároveň
zvýšení příspěvku na provoz u zmíněné příspěvkové organizace města o částku
.......................................................... +821.059,00 Kč
na požadovaný účel výše.
Zároveň v tomto smyslu RM schvaluje i zvýšení závazného ukazatele účelového
příspěvku na provoz pro rok 2018 u MŠ Sady Nový Jičín o částku 821.059,00 Kč.

aa. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ - doplnění: (č. 103/1/2018 z RM ze dne 24.10.2018):
přijetí druhé poloviny neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
.......................................................... +32.500,00 Kč
na realizaci projektu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském
kraji pro rok 2018
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 011 na uvedený účel o stejnou částku, tj.
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............................................................. +32.500,00 Kč.
ab. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční účelové dotace z MV ČR prostřednictvím MSK na výdaje spojené s
činností jednotky sboru dobrovolných hasičů Nový Jičín-Straník ve výši
.............................................................. +3.907,00 Kč
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 019, popř. ORJ 741 na výše
zmíněný účel v částce ............................................ +3.907,00 Kč,
ac. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva životního prostředí ČR (ex post) ve výši
................................................. +1.474.880,61 Kč
na akci (projekt) "Krytý bazén kotelna Nový Jičín"
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 037, popř. ORJ 741 ve stejné výši
na zmíněný účel dle skutečnosti ......................... +1.474.880,61 Kč,
ad. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva životního prostředí ČR (ex post) ve výši
................................................... +760.090,77 Kč
na akci (projekt) "Energetické úspory - Azylový dům Straník"
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 037, popř. ORJ 741 ve stejné výši
na zmíněný účel dle skutečnosti ........................... +760.090,77 Kč,
ae. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva životního prostředí ČR (ex post) v
(max.) výši ........................................... +1.091.559,45 Kč
na akci (projekt) "Energetické úspory ZŠ Tyršova - družina Jiráskova v Novém Jičíně"
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 139, popř. ORJ 741 ve stejné výši
na zmíněný účel dle skutečnosti ......................... +1.091.559,45 Kč,
af. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ-úprava: (viz usnesení č. 1857/R66/2018 z RM ze dne
16.5.2018)
snížení přijaté výše neinvestiční účelové dotace pro SVČ Fokus Nový Jičín o vratku ve
výši ................................................... -20.713,25 Kč
(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
snížení neinvestičního účelového příspěvku na provoz pro SVČ Fokus Nový Jičín o
částku ........................................................... -20.713,25 Kč
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dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne
20.4.2018 a skutečné výše čerpání této dotace,
2. schvaluje
následující úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018:
a.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ - úprava: (č. usnesení 494/Z21/2018, bod 3, písm. j
schválené v ZM 8.3.2018)
snížení skutečných výdajů (oproti rozpočtovým) na vratku nevyčerpané účelové
dotace přijaté na účet města Nový Jičín na realizaci projektu "Místní akční plán
Novojičínska" o částku ..................................... -228.947,19 Kč
s přesunem této částky zpět do rozpočtové rezervy města ......... +228.947,19 Kč
(z důvodu uznání více skutečných výdajů MŠMT než se původně předpokládalo).

b. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přesun části rozpočtových výdajů z ORJ 741 ve výši .............. -100.000,00 Kč
plánovaných na využití projektů z "participativního rozpočtu"
na ORJ 139-Odbor majetku a investic na realizaci jednoho z vítězných projektů, a to
vybudování dětského sportovního hřiště na ul. B. Martinů v částce
......................................................... +100.000,00 Kč.
c.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
snížení rozpočtových příjmů plánovaných ze získání dotace na akci "Energetické
úspory ZŠ Tyršova-družina Jiráskova" ve výši .................... -500.000,00 Kč
a zároveň
snížení rozpočtových výdajů na ORJ 139, odd. par. 3613 v celkové výši
............................................................ -500.000,00 Kč
z důvodu, že dotace na tuto akci v roce 2018 nebyla městu Nový Jičín přiznána a
samotná zmíněná investiční akce realizovaná vlastními prostředky města vykázala
výběrovým řízením úsporu.

d. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
snížení rozpočtových příjmů plánovaných z prodeje Metropolitní sítě města ve výši
......................................................... -14.817.660,00 Kč
a zároveň
snížení rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve stejné výši ... -14.817.660,00 Kč
z důvodu detailnějšího upřesňování podmínek smlouvy a následné realizace
předmětu prodeje až v roce 2019.
e.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtových příjmů za nájem objektu Bohuslava Martinů - EDUCA dle
smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 18.10.2010 o částku .......... +500.054,00 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů dle Dohody o započtení vzájemných pohledávek ze dne
2.10.2018 o částku .............................................. +500.054,00 Kč
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z důvodu převedení technického zhodnocení tohoto objektu města provedené
EDUCOU (a financované dotací) a započtení na současný a budoucí nájem nebytových
prostor v této budově.
f.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtových příjmů ve formě vratky nepoužité dotace z roku 2017 od ZŠ a
MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín ve výši ............................. +12.656,49 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů o stejnou výši ...................... +12.656,49 Kč
na zaslání těchto prostředků zpět poskytovateli (jednalo se o dotaci s ÚZ 13014 na
realizaci projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve
školách z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci v
Moravskoslezském kraji").

g. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční zálohové dotace určené pro MŠ Máj Nový Jičín ve výši
............................................................ +989.866,00 Kč
na projekt využívající zjednodušené vykazování nákladů (šablony II) v oblasti prioritní
osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
a zároveň
zvýšení příspěvku na provoz u zmíněné příspěvkové organizace města o částku
.......................................................... +989.866,00 Kč
na požadovaný účel výše.
h. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení příspěvku na provoz u MěKS Nový Jičín na dofinancování nákladů spojených s
konáním Novojičínského léta 2018 a Slavnostmi města 2018 o částku
.......................................................... +134.648,67 Kč
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši .......... -134.648,67 Kč.
i.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtových příjmů z přijatých finančních plnění za pojistné události města v
souhrnné výši ........................................... +568.982,00 Kč
s přesunem částky ve výši ........................................ +14.855,00 Kč
do příspěvku TSM na stř. Ředitelství a dílna oprav na opravu opocení na ul.
Suvorovova
a zbývající části ve výši ....................................... +554.127,00 Kč
do rozpočtové rezervy města na ORJ 741.

j.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ - úprava: (č. usnesení 18/23Z/2018, bod 3 písm. f (d)
schválené v ZM dne 13.9.2018):
storno schválených poskytnutých návratných výpomocí v souhrnné výši
............................................................ -197.316,00 Kč
ve formě krátkodobých pohledávek zřizovatele za MŠ Sady a MŠ Máj z důvodu
12

2. zasedání ZM dne 18. 12. 2018

zapojení obou organizací do projektu Operačního programu Vědy, výzkum a
vzdělávání "Šablony II" (z důvodu, že zmíněné příspěvkové organizace města
skutečně obdrží předmětné dotace - na které byly původně návratné finanční
výpomoci zastupitelstvem města dne 13.9.2018 schváleny - do konce roku 2018)
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve stejné výši
............................................................+197.316,00 Kč.
k. na základě žádosti Odboru školství, kultury a sportu:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
a. zvýšení rozpočtových příjmů v podobě přijatého finančního plnění z
pojišťovny za pojistnou událost na budově ZŠ Komenského (poškození
fasády barvou) ve výši ..............................................................
+9.323,00 Kč
a zároveň
zvýšení příspěvku na provoz u ZŠ Komenského 68 ve stejné výši ....
+9.323,00 Kč,
b. snížení příspěvku na investice u ZŠ Komenského 68 o částku ...... 122.127,82 Kč
a zároveň
zvýšení příspěvku na provoz o částku ............................. +29.794,85 Kč
(obojí na vyrovnání nezpůsobilých nákladů projektu IROP-ITI na
konfiguraci serveru)
a zároveň
zvýšení příspěvku na údržbu (krytí porevizní opravy bleskosvodu) o
částku ........................................................... +60.404,00 Kč
s tím, že zbývající částka z příspěvku na investice se přesunuje do
rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ........................................
+31.928,97 Kč,
c. snížení příspěvku na údržbu u MŠ Sady o částku .................... -7.881,00
Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ................
+7.881,00 Kč,
d. u MŠ Trojlístek snížení příspěvku na investice (neúčast na projektu
OPŽP) o částku .......................................................... -400.000,00 Kč
a zároveň
zvýšení příspěvku na údržbu u této příspěvkové organizace města o
stejnou částku ...........................................................+290.000,00 Kč
na opravu ZTI a výměnu oken na pracovišti MŠ Beskydská
s tím, že zbývající částka se přesunuje do rozpočtové rezervy na ORJ
741 ve výši ........................................................... +110.000,00 Kč,
e. snížení příspěvku na investice u ZŠ Komenského 66 o částku ..... 140.931,00 Kč
a zároveň
snížení i příspěvku na provoz u této organizace ve výši ......... 154.229,00 Kč
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z důvodu neuskutečnění realizace projektu IROP-ITI v roce 2018
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 v souhrnné výši
........................................................... +295.160,00 Kč,
zvýšení příspěvku na provoz u ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p.o. o
částku .................. + 54.000,00 Kč
(zvýšení částky na energie jako součást příspěvku na provoz, z důvodu
zvýšení sazby za kWh od nového dodavatele)
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ....... 54.000,00 Kč,
f. snížení příspěvku na údržbu u Beskydského divadla o částku .... 1.215.890,14 Kč
z důvodu nerealizace opravy a nátěrů vnějších omítek historické části
budovy divadla a nerealizace vypracování PD na zateplení a
vzduchotechniku (nikdo se nepřihlásil do výběrového řízení)
a zároveň
snížení i příspěvku na investice u této organizace o částku ...... 11.500,00 Kč
z důvodu vysoutěžení nižší ceny za zhotovení divadelních protikáblů
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 v souhrnné výši
......................................................... +1.227.390,14 Kč,
g. snížení příspěvku na investice u ZŠ a MŠ Jubilejní o částku ..... 457.771,00 Kč
z důvodu nepřiznání dotace na projektový záměr
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ......
+457.771,00 Kč,
h. snížení příspěvku na provoz u MěKS Nový Jičín o částku .......... 300.000,00 Kč
z důvodu vyšších tržeb u organizace Kino Květen za získání atraktivních
a divácky zajímavých filmových titulů na českém trhu
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ......
+300.000,00 Kč,
i.

zvýšení příspěvku na investice u SVČ Fokus o částku ..............
+45.200,00 Kč
z důvodu možného podání žádosti ITI (na nádstavbu budovy)
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ...........
+45.200,00 Kč,

j.

snížení příspěvku na investice u ZŠ Tyršova o částku ............. 49.900,00 Kč
a zároveň
zvýšení příspěvku na údržbu ve stejné výši ....................... +49.900,00
Kč
na zpracování zjednodušené PD na sanaci budovy Tyršova 1,

k. snížení nevyčerpané části příspěvku na investice u ZŠ Tyršova o částku
.......................................................... -165.814,94 Kč
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s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ..............
+165.814,94 Kč,
l.

zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 441 o částku .....................
+400,00 Kč
na vratku nesprávně odvedené dotace z roku 2017 od MŠ Bludovice
(tj. vrátili ve skutečnosti více o 400 Kč oproti provedenému vyúčtování)
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši .............. 400,00 Kč.

l. na základě žádosti Technických služeb města Nového Jičína ze dne 20.11.2018:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
a. snížení provozního příspěvku na stř. Parkoviště o částku ........ 100.000,00 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ......
+100.000,00 Kč,
b. snížení provozního příspěvku pro stř. Místní komunikace o částku
.......................................................... -200.000,00 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ..............
+200.000,00 Kč,
c. snížení příspěvku na údržbu dětských hřišť o částku .............. 34.872,64 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy na ORJ 741 .....................
+34.872,64 Kč,
d. snížení příspěvku na mobiliář o částku .......................... -140.288,00 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy na ORJ 741 ....................
+140.288,00 Kč,
e. zvýšení příspěvku na opravy a údržbu veřejného osvětlení o částku
.......................................................... +100.000,00 Kč
s finančním krytím z rozpočtové rezervy na ORJ 741 ............. 100.000,00 Kč,
f. snížení příspěvku na Baby-senior taxi o částku .................. -610.000,00
Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy na ORJ 741 ....................
+610.000,00 Kč,
g. snížení příspěvku na provoz veřejných WC o částku ............... 170.000,00 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy na ORJ 741 ....................
+170.000,00 Kč,
h. zvýšení příspěvku na péči a vzhled obcí a veřejnou zeleň o částku
.......................................................... +250.000,00 Kč
s finančním krytím z rozpočtové rezervy na ORJ 741 ............. 250.000,00 Kč,
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i.

snížení příspěvku na sběr a svoz komunálního odpadu o částku
.......................................................... -300.000,00 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy na ORJ 741 ....................
+300.000,00 Kč,

j.

snížení příspěvku na investici "Dostavba I. patra střediska zeleně"
(nebude v r. 2018 realizováno) o částku ................................. 3.000.000,00 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy na ORJ 741 ..................
+3.000.000,00 Kč,

k. snížení příspěvku na investici "Kolumbárium" (nebude v r. 2018
realizováno) o částku ......................................................... -200.000,00
Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy na ORJ 741 ....................
+200.000,00 Kč,
l.

snížení příspěvku na "Pasport hřbitova" (nebude v r. 2018 realizováno)
o částku ........................................................... -90.000,00 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy na ORJ 741 .....................
+90.000,00 Kč,

m. snížení příspěvku na investici "Trafo" o částku ................. -317.514,40
Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy na ORJ 741 ....................
+317.514,40 Kč,
n. snížení příspěvku na investici "Trafo projekt" o částku .......... 10.363,10 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy na ORJ 741 .....................
+10.363,10 Kč,
o. snížení příspěvku na "garážová vrata" o částku ................... -13.405,00
Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy na ORJ 741 .....................
+13.405,00 Kč.
m. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 210-Odbor dopravy o částku .... +70.097,51 Kč
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ............ -70.097,51 Kč
z důvodu změny dopravní obslužnosti, kterou od 9.12.2018 zajišťuje na základě
smlouvy Moravskoslezský kraj a je nezbytné uhradit zálohu za měsíc 12/2018 (pro NJvýchod částku 27.056,82 Kč a NJ-západ ve výši 43.040,69 Kč),
3. stanovuje
na základě žádosti Beskydského divadla Nový Jičín, p.o.:
pro Beskydské divadlo Nový Jičín, p.o. nový závazný ukazatel "zádržné" v rámci rozpočtu
města Nový Jičín na rok 2018.
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28/Z2/2018 Návrh rozpočtu Města Nový Jičín na rok 2019.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. projednalo
předložený návrh rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019,
2. schvaluje
předložený návrh rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
v rozsahu:
a. - úhrn příjmů rozpočtu ve výši ............................... 626.153.828,00 Kč
- úhrn výdajů rozpočtu ve výši ............................... 726.097.828,00 Kč
z toho:
-- celkový objem výdajů vyčleněných na příspěvky příspěvkovým organizacím města
Nový Jičín ve výši ........................................... 146.199.000,00 Kč
-- celkový objem výdajů vyčleněných na dotace, příp. dary cizím subjektům ve výši
...........................................................28.018.200,00 Kč
- financování celkem .......................................... 99.944.000,00 Kč
z toho:
-- použití volných zdrojů z minulých let ve výši ............. 100.000.000,00 Kč
-- splátky úvěru na služební vozidlo Dacia Duster ve výši ....... -56.000,00 Kč,
b. objem prostředků na platy pro zaměstnance Městského úřadu včetně zaměstnanců
Městské policie, organizační složky města Návštěvnické centrum Nový Jičín-město
klobouků a organizační složky města ProSenior Nový Jičín v celkové výši
102.530.000,00 Kč, jež jsou ve výdajích součástí ORJ 019, ORJ 018, ORJ 011 a ORJ 029
tohoto znění rozpočtu, doplněný o prostředky na platy v rámci projektů
realizovaných v průběhu roku 2019,
c. příděl do sociálního fondu rozpočtovaný v ORJ 019 ve výši 4.992.200,00 Kč doplněný
o nevyčerpaný zůstatek osobních účtů zaměstnanců k 31.12.2018 a souhlasí, aby jeho
čerpání pro zaměstnance i uvolněné členy zastupitelstva města bylo upraveno
kolektivní smlouvou,
d. závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Nový Jičín na rok 2019 v příloze
č. 3 tohoto materiálu,
3. pověřuje
a. Radu města Nový Jičín v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění:
a.

prováděním rozpočtových opatření v rámci příjmové třídy či výdajové ORJ
schváleného (upraveného) rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019,
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b.

prováděním úprav rozpočtu města v nelimitující výši týkajících se nezbytného
vrácení dotačních prostředků poskytovateli z jakéhokoliv oprávněného
důvodu v souvislosti s rozpočtovými roky 2018-2019,

c.

aktuálním rozhodováním o přijetí spolu s následným schválením úprav
rozpočtu města v neomezené výši s cílem získání jakýchkoliv dotací, transferů,
darů, příspěvků, apod. do rozpočtu 2019 v zájmu města Nový Jičín,

b. zaměstnance Městského úřadu Nový Jičín v souladu s § 109, odst. 3, písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, plněním úkolů spojených s realizací
schváleného (následně i upraveného) rozpočtu na rok 2019,
c. vedoucí odboru finančního k permanentnímu sledování cash-flow; v případě rizika
přechodného deficitu prostředků na účtech města z důvodu zajištění časového
nesouladu při výběru rozpočtových příjmů a potřebou finančních prostředků
(rozpočtových výdajů) kdykoliv v průběhu rozpočtového roku 2019 podá vedoucí
odboru finančního ihned návrh na řešení vzniklé situace do vedení města, které
rozhodne o dalším postupu.
4. bere na vědomí
přiložený rozpis návrhu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019 (viz příloha č. 2).
5. ukládá
místostarostovi města Nový Jičín JUDr. Dobrozemskému předložení písemného plánu
investic na roky 2019 - 2021.
termín: březen 2019
29/Z2/2018 Návrh Hodnotící skupiny na poskytnutí dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín (dle směrnice ZM č. 13/2018).
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí
zápis z jednání Hodnotící skupiny ZM konaného dne 28.11.2018 včetně jeho příloh ve věci
posouzení žádostí o programové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018/2019
dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. rozhodlo
na základě Programu Města Nový Jičín na podporu estetizace objektů - dotace ex-post na
rok 2018, na základě podaných žádostí a na základě doporučení Hodnotící skupiny o
poskytnutí programové dotace fyzickým osobám na projekt a ve výši dle Přílohy č. 2 A
předloženého materiálu a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
uvedené v příloze tohoto dotačního programu vyhlášeného dne 30.06.2018,
3. rozhodlo
na základě Programu Města Nový Jičín na podporu životního prostředí -; dotace ex-post
na rok 2018, na základě podaných žádostí a na základě doporučení Hodnotící skupiny o
poskytnutí programové dotace fyzickým osobám na projekt a ve výši dle Přílohy č. 2 B
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předloženého materiálu a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
uvedené v příloze tohoto dotačního programu vyhlášeného dne 30.06.2018,
4. rozhodlo
na základě Programu Města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče na rok 2019,
na základě podaných žádostí a na základě doporučení Hodnotící skupiny o poskytnutí
programové dotace právnickým osobám na projekt a ve výši dle Přílohy č. 2 C
předloženého materiálu a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
uvedené v příloze tohoto dotačního programu vyhlášeného dne 30.06.2018,
5. schvaluje
na základě doporučení Hodnotící skupiny:
a. podle čl. XIV. odst. 2 ve spojení s čl. VII. odst. 7 směrnice ZM č. 13/2018 Poskytování
dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín výjimky pro
všechny žadatele o dotaci z Programu Města Nový Jičín na podporu sociální oblasti na
rok 2019, Podprogramu D: Podpora občanů města Nový Jičín v pobytových sociálních
zařízeních:
č. 1. BESKYD DZR, o. p. s., IČ: 28618530, projekt: BESKYD DZR, o. p. s., č. 2 Domov
NaNovo, p. o., IČ: 48804860, projekt: Chráněné bydlení Nový Jičín, č. 3. a č. 4. Domov
Odry, příspěvková organizace, IČ: 48804894, projekt: Domov Odry - domov pro
seniory a projekt: Domov Odry - domov se zvláštním režimem, č. 5. a č. 6. Domov
Duha, příspěvková organizace, IČ: 48804886, projekt: Domov Duha - domov pro
seniory a projekt: Domov Duha - domovy se zvláštním režimem, č. 7. Seniorcentrum
OASA s. r. o., IČ: 27857018, projekt: Domov pro seniory OASA Petřvald,
b. hodnocení žádostí žadatelů dle písm. a. tohoto usnesení podle operativně
upraveného kritéria dle předloženého materiálu,
6. rozhodlo
na základě Programu Města Nový Jičín na podporu sociální oblasti na rok 2019, na základě
podaných žádostí a na základě doporučení Hodnotící skupiny o poskytnutí programové
dotace:
a. právnickým osobám dle Podprogramu A: Podpora sociálních služeb dle zákona o
sociálních službách na projekt a ve výši dle Přílohy č. 2 D předloženého materiálu a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze
tohoto dotačního programu vyhlášeného dne 30.06.2018,
b. právnickým osobám dle Podprogramu B: Podpora jednorázových akcí v oblasti
sociální na projekt a ve výši dle Přílohy č. 2 D předloženého materiálu a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze tohoto
dotačního programu vyhlášeného dne 30.06.2018,
c. právnickým osobám dle Podprogramu C: Podpora celoroční činnosti v oblasti sociální
na projekt a ve výši dle Přílohy č. 2 D předloženého materiálu a schvaluje uzavření
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veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze tohoto dotačního
programu vyhlášeného dne 30.06.2018,
d. právnickým osobám dle Podprogramu D: Podpora občanů města Nový Jičín v
pobytových sociálních zařízeních na projekt a ve výši dle Přílohy č. 2 D předloženého
materiálu a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v
příloze tohoto dotačního programu vyhlášeného dne 30.06.2018,
e. právnickým osobám dle Podprogramu E: Podpora dobrovolnictví dle zákona o
dobrovolnické službě na projekt a ve výši dle Přílohy č. 2 D předloženého materiálu a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze
tohoto dotačního programu vyhlášeného dne 30.06.2018,
7. schvaluje
a. podle čl. XIV. odst. 2 ve spojení s čl. IX. odst. 3 směrnice ZM č. 13/2018 Poskytování
dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín výjimku
(umožnění použití programové dotace i na investiční výdaje) pro žadatele o dotaci z
Programu města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek č. 2 *****,
projekt: Výměna oken a vstupních dveří Měšťanský dům ***** v Novém Jičíně 1 a
úpravu návrhu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v tomto smyslu,
8. rozhodlo
na základě Programu Města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek na rok
2019, na základě podaných žádostí a na základě doporučení Hodnotící skupiny o
poskytnutí programové dotace fyzickým a právnickým osobám na projekt a ve výši dle
Přílohy č. 2 E předloženého materiálu a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace uvedené v příloze tohoto dotačního programu vyhlášeného dne
30.06.2018,
9. rozhodlo
na základě Programu Města Nový Jičín na podporu kultury na rok 2019, na základě
podaných žádostí a na základě doporučení Hodnotící skupiny o poskytnutí programové
dotace:
a. fyzickým a právnickým osobám dle Podprogramu A: Podpora jednorázových
kulturních akcí na projekt a ve výši dle Přílohy č. 2 F předloženého materiálu a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze
tohoto dotačního programu vyhlášeného dne 30.06.2018
b. právnickým osobám dle Podprogramu B: Podpora celoroční činnosti v kulturní oblasti
na projekt a ve výši dle Přílohy č. 2 F předloženého materiálu a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze tohoto dotačního
programu vyhlášeného dne 30.06.2018,
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10. rozhodlo
na základě Programu Města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit na rok 2019, na
základě podaných žádostí a na základě doporučení Hodnotící skupiny o poskytnutí
programové dotace:
a. fyzickým a právnickým osobám dle Podprogramu A: Podpora jednorázových akcí v
oblasti využití volného času na projekt a ve výši dle Přílohy č. 2 G předloženého
materiálu a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v
příloze tohoto dotačního programu vyhlášeného dne 30.06.2018,
b. právnickým osobám dle Podprogramu B: Podpora celoroční činnosti v oblasti využití
volného času na projekt a ve výši dle Přílohy č. 2 G předloženého materiálu a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze
tohoto dotačního programu vyhlášeného dne 30.06.2018,
11. neschvaluje
a. poskytnutí programové dotace žadateli o dotaci č. 16 KST NOVÝ JIČÍN, z.s., IČ:
7451849, projekt: Turnaj ve stolním tenise o putovní pohár starosty města Nový Jičín
z Programu města Nový Jičín na podporu sportu, Podprogramu A: Podpora
jednorázových sportovních akcí (žádost byla podána po lhůtě),
b. poskytnutí programové dotace žadateli o dotaci č. 12 KST NOVÝ JIČÍN, z.s., IČ:
7451849, projekt: Podpora činnosti mládeže KST NOVÝ JIČÍN, z.s. od regionální až po
krajskou úroveň z Programu města Nový Jičín na podporu sportu, Podprogramu B:
Podpora výkonnostního sportu mládeže do 20ti let (žádost byla podána po lhůtě),
c. poskytnutí programové dotace žadateli o dotaci č. 13 KST NOVÝ JIČÍN, z.s., IČ:
7451849, projekt: Zajištění činnosti oddílu od regionální až po ligovou úroveň z
Programu města Nový Jičín na podporu sportu, Podprogramu D: Podpora
výkonnostního sportu dospělých nad 20 let (žádost byla podána po lhůtě),
12. rozhodlo
na základě Programu Města Nový Jičín na podporu sportu na rok 2019, na základě
podaných žádostí a na základě doporučení Hodnotící skupiny o poskytnutí programové
dotace:
a. fyzickým a právnickým osobám dle Podprogramu A: Podpora jednorázových
sportovních akcí na projekt a ve výši dle upravené Přílohy č. 2 H předloženého
materiálu a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v
příloze tohoto dotačního programu vyhlášeného dne 30.06.2018,
b. právnickým osobám dle Podprogramu B: Podpora výkonnostního sportu mládeže do
20ti let na projekt a ve výši dle upravené Přílohy č. 2 H předloženého materiálu a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze
tohoto dotačního programu vyhlášeného dne 30.06.2018,
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c. právnickým osobám dle Podprogramu C: Podpora ostatního sportu mládeže do 20ti
let na projekt a ve výši dle upravené Přílohy č. 2 H předloženého materiálu a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze
tohoto dotačního programu vyhlášeného dne 30.06.2018,
d. právnickým osobám dle Podprogramu D: Podpora výkonnostního sportu dospělých
nad 20 let na projekt a ve výši dle upravené Přílohy č. 2 H předloženého materiálu a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze
tohoto dotačního programu vyhlášeného dne 30.06.2018,
e. právnickým osobám dle Podprogramu E: Podpora ostatního sportu dospělých nad 20
let na projekt a ve výši dle upravené Přílohy č. 2 H předloženého materiálu a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze
tohoto dotačního programu vyhlášeného dne 30.06.2018,
f. právnickým osobám dle Podprogramu F: Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť
a sportovních zařízení na projekt a ve výši dle upravené Přílohy č. 2 H předloženého
materiálu a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v
příloze tohoto dotačního programu vyhlášeného dne 30.06.2018,
30/Z2/2018 Zrušení nabídkového řízení na prodej nemovitosti na ul. K.Čapka.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. ruší
nabídkové řízení MPZ č. 226/2018/OB na prodej nemovitého majetku, a to pozemku parc.
č. st. 989 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, jehož součástí je
stavba technického vybavení bez čísla popisného nebo evidenčního na ulici Karla Čapka,
2. schvaluje
vrácení kauce, která byla jako podmínka účasti v nabídkovém řízení, složena dne
24.09.2018 ve výši 85.500 Kč jediným účastníkem nabídkového řízení MPZ č.
226/2018/OB,
3. ukládá
odboru bytovému Městského úřadu připravit vyhlášení nového nabídkové řízení na
prodej nemovitého majetku, a to pozemku parc. č. st. 989 (zastavěná plocha a nádvoří) v
k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, jehož součástí je stavba technického vybavení bez čísla
popisného nebo evidenčního na ulici Karla Čapka, s přihlédnutím k existenci nájemního
vztahu.
31/Z2/2018 Majetkoprávní problematika.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje
prodej pozemků parc. č. 763/2 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 34 m2),
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parc. č. 764/3 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 45 m2), parc. č. 765/3
(zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 38 m2), parc. č. 769/7 (ostatní plocha,
manipulační plocha o evidované výměře 67 m2), parc. č. 769/9 (ostatní plocha,
manipulační plocha o evidované výměře 97 m2), parc. č. 769/10 (ostatní plocha,
manipulační plocha o evidované výměře 105 m2), parc. č. 769/8 (ostatní plocha,
manipulační plocha o evidované výměře 56 m2), parc. č. 771/2 (ostatní plocha, jiná
plocha o evidované výměře 12 m2), vše v k. ú. Loučka u Nového Jičína, pro firmu
BOCHETA s.r.o., stavební společnost, Císařská 88, Loučka, Nový Jičín, PSČ 741 01, IČO
61943061), za cenu obvyklou dle ZP č. 634/117/2018 ze dne 08.08.2018, která činí
113.500,- Kč + úhrada nákladů na vypracování znaleckého posudku ve výši 6.120,- Kč , tj.
cena celkem 119.620,- Kč/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č. 3025,
2. Prodej části pozemku v k. ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3024
a. bere na vědomí žádosti o prodej pozemku parc. č. 1086/4 (trvalý travní porost o
evidované výměře 609 m2) v k. ú. Žilina u Nového Jičína,
b. ukládá OMI zajistit vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku pro
zjištění obvykle ceny, majetkoprávní záměr č. 3024,
3. Přijetí záměru prodeje pozemku v k. ú. Nový Jičín -; Horní Předměstí, MPZ 2763
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje části (70 m2) pozemku parc. č. 619/26 (zahrada o
evidované výměře 168 m2), části (70 m2) pozemku parc. č. 619/27 (zahrada o
evidované výměře 171 m2)a části (30 m2) pozemku parc. č. 608/45 (ostatní plocha,
jiná plocha o evidované výměře 95 m2)v k. ú. Nový Jičín -; Horní Předměstí,
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 2763,
4. Přijetí záměru prodeje části pozemku v k. ú. Nový Jičín -; Horní předměstí, MPZ 3026
a. neschvaluje přijetí záměru prodeje části ( 163 m2) pozemku parc. č. 16 (ostatní
plocha, zeleň o evidované výměře 4606 m2) k. ú. Nový Jičín -; Horní předměstí,
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 3026,
5. schvaluje
výkup vodovodního řádu, uloženého v částech pozemků parc.č. 734/3 (ostatní plocha,
ostatní komunikace o evidované výměře 47 m2), parc.č. 734/4 (ostatní plocha, ostatní
komunikace o evidované výměře 64 m2), parc.č. 734/5 (ostatní plocha, ostatní
komunikace o evidované výměře 77 m2), parc.č. 734/6 (ostatní plocha, ostatní
komunikace o evidované výměře 93 m2), parc.č. 734/7 (ostatní plocha, ostatní
komunikace o evidované výměře 83 m2), parc.č. 706 (zastavěná plocha a nádvoří o
evidované výměře 2357 m2), parc.č. 708/1 (zahrada o evidované výměře 4495 m2),
parc.č. 734/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 913 m2) a parc.č.
951/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 2280 m2) vše v k.ú.
Loučka u Nového Jičína z vlastnictví podílových vlastníků Bc. S*****K*****, nar. *****,
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bytem *****, Nový Jičín, PSČ 741 01, (velikost podílu na vodovodním řádu 1/6), I*****
K*****, nar. *****, bytem *****, Nový Jičín, PSČ 741 01, (velikost podílu na vodovodním
řádu 1/6), M***** M*****, nar. *****, bytem *****, Příbor, PSČ 742 58, (velikost podílu
na vodovodním řádu 1/6), K***** M*****, nar. *****, bytem *****, Příbor, PSČ 742 58,
(velikost podílu na vodovodním řádu 1/6), L***** V*****, nar. *****, bytem *****,
Nový Jičín, PSČ 741 01, (velikost podílu na vodovodním řádu 1/3) za cenu obvyklou
228.910,- Kč stanovenou soudním znalcem Ing. Pavlem Veverkou znaleckým posudkem
číslo 7-1019/2018, do majetku města, majetkoprávní záměr č. 2939,
6. schvaluje
výkup části pozemku parc. č. 1035/2 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 588
m2), dle GP č. 1403-49/2017 díl „a“ (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2)
k. ú. Žilina u Nového Jičína z vlastnictví pana R***** F*****, nar. *****, bytem *****,
Nový Jičín, PSČ 741 01 do majetku města Nový Jičín, cena celkem 5.920,- Kč/předmět
prodeje, tj. cena obvyklá dle ZP č. 628/111/2018 ve výši 5.920,- Kč, majetkoprávní záměr
č. 2886,
7. Přijetí záměru směny pozemků v k.ú. Nový Jičín - město a Nový Jičín - Horního Předměstí,
MPZ 2910
a. schvaluje přijetí záměru směny části (75 m2) pozemku parc.č. 1/1 (zastavěná plocha,
nádvoří o evidované výměře 396 m2) v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí (pozemek ve
vlastnictví manželů K*****, bytem *****, Nový Jičín, PSČ 741 01) za pozemky parc. č.
1/2 (zahrada o evidované výměře 93 m2) v k. ú. Nový Jičín – město a parc.č. 6
(zahrada o evidované výměře 171 m2) v k. ú. Nový Jičín – Horní předměstí (pozemky
ve vlastnictví města Nový Jičín),
b. ukládá OMI zveřejnit schválený záměr na úřední desce MěÚ Nový Jičín v souladu s
par. 39, odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, majetkoprávní záměr č. 2910,
8. schvaluje
směnu pozemku parc.č.1493/166 (orná půda o evidované výměře 823 m2) v 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, pozemky ve vlastnictví města Nový Jičín, za pozemek
parc.č.1493/162, (orná půda o evidované výměře 859 m2), k.ú. Žilina u Nového Jičína, ve
vlastnictví Ing. D***** Š*****, nar. *****, bytem *****, PSČ 756 52 Střítež nad Bečvou,
majetkoprávní záměr č. 2917,
9. Přijetí záměru směny částí pozemku v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí a pozemků v k. ú.
Loučka u Nového Jičína, MPZ 3031
a. neschvaluje přijetí záměru směny části (cca 163 m2) pozemku parc. č. 16 (ostatní
plocha, zeleň o evidované výměře 4606 m2) v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, za
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pozemky parc. č. 841/62 (orná půda o evidované výměře 545 m2) a parc. č. 841/63
(orná půda o evidované výměře 1426 m2) oba v k. ú. Loučka u Nového Jičína,
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 3031,
10. schvaluje
uzavření smlouvy o Smlouvě budoucí darovací na stavbu s názvem: "Chodníkové těleso
Žilina u Nového Jičína (6. etapa) -; SO O2 -; chodníkové těleso část 2 v délce 619,55 m na
pozemku parc. č. 1831, k. ú. Žilina u Nového Jičína" umístěnou na pozemku parc. č. 1831
(ostatní plocha, silnice o evidované výměře 6945 m2) v k. ú. Žilina u Nového Jičína mezi
účastníky Moravskoslezským krajem, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO:70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvkovou organizací, Úprkova 795/1, Přívoz 702 23 Ostrava, jako budoucím dárcem a
městem Nový Jičín, jako budoucím obdarovaným, majetkoprávní záměr č. 3032.
32/Z2/2018 Návrh na označení čestný hrob.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí
návrh Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, z. s., IČ: 607 98 351, se sídlem 741 01
Nový Jičín, Gen. Hlaďo 485/2 ze dne 03. 09. 2017 na udělení označení "čestný hrob" dle
zásad č. 17/2018 Udělování označení "čestný hrob"
2. schvaluje
návrh dle bodu 1 na udělení označení ";čestný hrob"; v rozsahu doporučení Komise péče
o památky
3. rozhodlo
udělit označení ";čestný hrob"; místům s uloženými ostatky těchto významných osobností
na centrálním hřbitově v Novém Jičíně dle předloženého materiálu :
a) Heinrich Czeike
b) Wilhelm Gromann
c) Josefine Kober
d) Rudolf Weiss
e) Ignacz Czibulka
f) Richard Kloss
g) Hugo Baar
h) Josef Rossmanith
i) Ferdinand Czeiczner
j) Anton Seibert
k) Hugo Blum
l) Johann Hückel
m) August Hückel st.
n) Karl Hückel
o) Josef Prorok
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p) Karel Stiborsky
q) Carl Markus
r) Jakob Ulrich
s) Max Preissenhamer
33/Z2/2018 Žádost o udělení výjimky z čerpání dotace pro rok 2018 - Sportovní potápění
Laguna Nový Jičín, pobočný spolek SPMS.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. Žádost o udělení výjimky z čerpání dotace pro rok 2018 - Sportovní potápění Laguna Nový
Jičín, pobočný spolek SPMS.
a. bere na vědomí
žádost Sportovního potápění Laguna, p.s. SPMS, IČ 68343914 se sídlem Novosady 10,
741 01 Nový Jičín ze dne 3.10.2018 evidovanou pod č.j. 67517/2018 o udělení
výjimky ze schváleného a vyhlášeného Programu Města Nový Jičín na podporu sportu
pro rok 2018 , Podprogramu "C. Podpora sportovní činnosti sportovců nad 20 let " a o
změnu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Nový Jičín na
projekt s názvem "Podpora sportovní činnosti ploutvařů nad 20 let , z.s. na rok 2018“
(dále jen "Projekt"), evidované pod č.V2018-117/OŠKS a uzavřené dne 13.2.2018,
b. schvaluje
výjimku z Programu města na podporu sportu pro rok 2018, čl. VI. odst. 6 a schvaluje
příjemci Sportovního potápění Laguna, p.s. SPMS, IČ 68343914 se sídlem Novosady
10, 741 01 Nový Jičín, IČ 68343914 překročení položky č.1 specifikované v upraveném
rozpočtu projektu o více něž 20% z původně plánované částky 63.000,-Kč na částku
150.000,-Kč na úkor jiných položek s tím, že příjemce nepřekročí celkovou výši
poskytnuté programové dotace,
c.

schvaluje
uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Nový Jičín na projekt s názvem "Podpora sportovní činnosti ploutvařů nad 20
let"(dále jen "Projekt") , evidované pod č.V2018-117/OŠKS a uzavřené dne 13.2.2018,
dle předloženého návrhu.

34/Z2/2018 Žádost o udělení výjimky z čerpání dotace pro rok 2018 - Lyžařský klub Svinec
z.s.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. Žádost u udělení výjimky z čerpání dotace pro rok 2018 -; Lyžařský klub Svinec z.s.
a. bere na vědomí
žádost Lyžařského klubu Svinec z.s., IČ 00534978 se sídlem Kojetín 56, 741 01 Nový
Jičín ze dne 18.10.2018 evidovanou pod č.j. 71317/2018 o udělení výjimky ze
schváleného a vyhlášeného Programu Města Nový Jičín na podporu sportu pro rok
2018 , Podprogramu "D. Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních
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zařízení " a o změnu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Nový Jičín na projekt s názvem "Podpora provozu lyžařského areálu Svinec v
omezeném režimu"(dále jen "Projekt") , evidované pod č.V2018-092/OŠKS a
uzavřené dne 6.2.2018,
b. schvaluje
výjimku z Programu města na podporu sportu pro rok 2018, čl. VI. odst. 6 a schvaluje
příjemci Lyžařskému klubu Svinec z.s., IČ 00534978 se sídlem Kojetín 56, 741 01 Nový
Jičín, IČ 00534978 čerpání položek, které v původním rozpočtu předloženém u
žádosti nebyly rozpočtovány, jedná se o položky č. 2, 4, 6, 12 upraveného rozpočtu s
tím, Čerpání výše uvedených položek bude provedeno na úkor ostatních položek s
tím, že příjemce nepřekročí celkovou výši poskytnuté programové dotace.
c.

schvaluje
uzavření Dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Nový Jičín na projekt s názvem "Podpora provozu lyžařského areálu Svinec v
omezeném režimu "(dále jen "Projekt") , evidované pod č.V2018- 092/OŠKS a
uzavřené dne 6.2.2018, dle předloženého návrhu.

35/Z2/2018 Žádosti o individuální dotace z oblasti volnočasových aktivit pro rok 2018 a
2019.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. Žádost o individuální dotaci - Základní škola Galaxie s.r.o.:
a.

bere na vědomí
žádost Základní školy Galaxie s.r.o., se sídlem Nový Jičín, K Nemocnici 211/1, IČ
29454956, evidovanou pod čj. 65939/2018 ze dne 26.9.2018 o individuální dotaci ve
výši 210.000,- Kč,
účel použití dotace: úhrada věcných nákladů na stravu žáků a dopravu stravy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace od 1.1.2019 do 31.12.2019,
projekt s názvem: Věcné náklady a doprava stravy pro žáky,

b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019 ve výši 210.000,- Kč,
na účel: úhrada věcných nákladů na stravu žáků a dopravu stravy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace od 1.1.2019 do 31.12.2019,
projekt s názvem: Věcné náklady a doprava stravy pro žáky,
žadateli Základní škole Galaxie, s.r.o., se sídlem Nový Jičín, K Nemocnici 211/1, IČ
29454956, a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
2. Žádost o individuální dotaci - Mateřská škola novojičínská Beruška, spol. s r.o.:
a.

bere na vědomí
žádost Mateřské školy novojičínská Beruška, spol. s r.o., se sídlem Nový Jičín, Husova
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1, IČ 25381393, evidovanou pod čj. 65940/2018 ze dne 26.9.2018 o individuální
dotaci ve výši 160.000,- Kč,
účel použití dotace: úhrada věcných nákladů na stravu dětí a dopravu stravy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace od 1.1.2019 do 31.12.2019,
projekt s názvem: Věcné náklady a doprava stravy,
b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019 ve výši 160.000,- Kč,
na účel: úhrada věcných nákladů na stravu dětí a dopravu stravy, doba, v níž má být
dosaženo účelu dotace od 1.1.2019 do 31.12.2019,
projekt s názvem: Věcné náklady a doprava stravy, žadateli Mateřské škole
novojičínská Beruška, spol. s r.o., se sídlem Nový Jičín, Husova 1, IČ 25381393, a
uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4
předloženého materiálu,
3. Žádost o individuální dotaci - Mateřská škola Bludovice:
a.

bere na vědomí
žádost Mateřské školy Bludovice, se sídlem Nový Jičín, Bludovice 73, IČ 02541181,
evidovanou pod čj. 65223/2018 ze dne 25.9.2018 o individuální dotaci ve výši
56.400,- Kč,
účel použití dotace: příspěvek na režijní náklady na stravování v Mateřské škole
Bludovice, které nepokrývají státní normativy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace od 1.1.2019 do 31.12.2019,
projekt s názvem: Příspěvek na režijní náklady na stravování v Mateřské škole
Bludovice,

b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019 ve výši 56.400,- Kč,
na účel: příspěvek na režijní náklady na stravování v Mateřské škole Bludovice, které
nepokrývají státní normativy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace od 1.1. 2019 do 31.12. 2019,
projekt s názvem: Příspěvek na režijní náklady na stravování v Mateřské škole
Bludovice, žadateli Mateřské školy Bludovice, se sídlem Nový Jičín, Bludovice 73, IČ
02541181, a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu.
4. Žádost o individuální dotaci -; Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace:
a. bere na vědomí
žádost Gymnázia, Nový Jičín, příspěvkové organizaci, se sídlem Nový Jičín, Palackého
1329/50, IČ 00601675, evidovanou pod čj. 60753/2018 ze dne 5.9.2018 o individuální
dotaci ve výši 55.628,- Kč,
účel použití dotace: financování ubytování učitelů a exkurzí žáků během českoněmeckého výměnného pobytu s přírodovědnou tématikou a česko-francouzského
výměnného pobytu s poznávací tématikou,
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doba, v níž má být dosaženo účelu dotace od 9.2.2019 do 30.3.2019,
projekt s názvem: Ludwigsburg 2019 a Epinal 2019. Zdroje energie,
b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019 ve výší 55.628,- Kč,
na účel: financování ubytování učitelů a exkurzí žáků během česko-německého
výměnného pobytu s přírodovědnou tématikou a česko-francouzského výměnného
pobytu s poznávací tématikou,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace od 9.2.2019 do 30.3.2019,
projekt s názvem: Ludwigsburg 2019 a Epinal 2019. Zdroje energie, žadateli
Gymnázium, Nový Jičín, příspěvkové organizaci, se sídlem Nový Jičín, Palackého
1329/50, IČ 00601675, a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu.
5. Žádost Tělocvičná jednota Sokol Nový Jičín
a.

bere na vědomí
žádost Tělocvičné jednoty Sokol Nový Jičín, IČ 62330519, se sídlem Za Potokem 136,
741 01 Nový Jičín. Loučka, evidovanou pod č.j.: 45882/2018, o individuální dotaci ve
výši 10.000,-Kč,
účel použití dotace: poskytnout dětem, jejich rodičům a seniorům pohybové aktivity
jako doposud.
Doba, vniž má být dosaženo účelu dotace: 30.6.2018 - 31.12.2018
projekt s názvem: Sokol v Novém Jičíně pro všechny,

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,
c. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 10.000,-Kč
účel použití dotace: poskytnout dětem, jejich rodičům a seniorům pohybové aktivity
jako doposud.
Doba, v niž má být dosaženo účelu dotace: 30.6.2018 -; 31.12.2018
projekt s názvem: Sokol v Novém Jičíně pro všechny,
žadateli Tělocvičná jednota Sokol Nový Jičín, IČ 62330519, se sídlem Za Potokem 136,
741 01 Nový Jičín. Loučka a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace/NFV dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,
d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace Tělocvičné jednotě Sokol Nový Jičín, IČ
62330519, se sídlem Za Potokem 136, 741 01 Nový Jičín, Loučka
........................................................... +10.000,00 Kč
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na projekt "Sokol v Novém Jičíně pro všechny" zapojením rozpočtové rezervy města
na ORJ 741 ve výši ........................................ -10.000,00 Kč.
6. Žádost Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Nový Jičín
a.

bere na vědomí
žádost Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Nový Jičín, IČ 60798246, se
sídlem Msgr. Šrámka 1029/13, 741 01 Nový Jičín, evidovanou pod čj. 51961/2018, o
individuální dotaci ve výši 6.000,-Kč,
účel použití dotace: Finanční náklady na soutěže dětí: Floristická soutěž, soutěž Mladý
zahrádkář, Mezinárodní soutěž dětí Ostrava 2018
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 15.4.2018 -; 23.9.2018,
projekt s názvem: Práce s mládeží - poznávání přírody a práce s květinou,

b. neschvaluje
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 žadatel
mohl žádat o Programovou dotaci,
36/Z2/2018 Žádosti o individuální dotace z oblasti sportu.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. 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. 77483/2018, o individuální dotaci ve výši 420.000,-Kč,
účel použití dotace: Dofinancování činnosti mládežnických mužstev FK Nový Jičín, z.s.
v roce 2018,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: do 31.12.2018,
projekt s názvem: Zajištění činnosti mládežnických mužstev FK Nový Jičín, z.s. pro 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,
c. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 300.000,-Kč
na účel: Dofinancování činnosti mládežnických mužstev FK Nový Jičín,z.s. v roce 2018,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 31.12.2018,
projekt s názvem: Zajištění činnosti mládežnických mužstev FK Nový Jičín, z.s. pro rok
2018,
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žadateli FK Nový Jičín z.s., IČ 22902155, 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 FK Nový Jičín z.s., IČ 22902155, se sídlem
Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín ve výši +300.000,00 Kč
na projekt "Zajištění činnosti mládežnických mužstev FK Nový Jičín, z.s. pro rok 2018"
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši -300.000,00 Kč.
2. 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. 67856/2018, o individuální dotaci ve výši
2.200.000,-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 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 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.4 předloženého materiálu,
d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace Hokejovému klubu Nový Jičín, z.s., IČ
27042111, se sídlem U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín ve výši +500.000,00 Kč
na projekt "Zajištění činnosti hokejového klubu -; devíti družstev mládeže, školek a
škol - v roce 2018"
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši -500.000,00 Kč.
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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. 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: 1.1.2018 - 31.12.2018,
projekt s názvem: Zajištění činnosti hokejového klubu -; družstva mužů - v roce 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,
c.

rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši +500.000,00 Kč
na účel: dofinancování hokejové činnosti mužů v roce 2018,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2018 - 31.12.2018,
projekt s názvem: Zajištění činnosti hokejového klubu - družstva mužů - 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 na projekt
"Zajištění činnosti hokejového klubu -; družstva mužů - v roce 2018";
Hokejovému klubu Nový Jičín, z.s., IČ 27042111, se sídlem U Stadionu 2180/1, 741 01
Nový Jičín ve výši +500.000,00 Kč
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši -500.000,00 Kč.
37/Z2/2018 Žádost o finanční dar.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. Žádost o finanční dar - *****:
a. bere na vědomí
žádost p. *****, evidovanou pod č.j.: 52365/2018, o poskytnutí finančního daru z
rozpočtu města Nový Jičín ve výši 50.000,00 Kč, na podporu studia hudby (hra na
cimbál) na Northern State University v Jižní Dakotě, USA,
b. rozhodlo
poskytnout finanční dar z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 50.000,00 Kč, žadateli
*****, na podporu studia hudby (hra na cimbál) na Northern State University v Jižní
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Dakotě, USA
a uzavřít s tímto žadatelem darovací smlouvu dle přílohy č.2 předloženého materiálu,
c. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí finančního daru *****ve výši ……................... +50.000,00 Kč
na podporu studia hudby (hra na cimbál) na Northern State University v Jižní Dakotě,
USA
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ........... -50.000,00 Kč.
38/Z2/2018 DSO SOMPO 2016 - Závěrečný účet za rok 2017.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
bere na vědomí
závěrečný účet organizace "Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016" za rok 2017
39/Z2/2018 Podání hromadné výpovědi - partnerské smlouvy k projektu ";Technologické
centrum ORP Nový Jičín a elektronická spisová služba v území";.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje
vypovědět Partnerské smlouvy o spolupráci na projektu "Technologické centrum ORP
Nový Jičín a elektronická spisová služba v území" uzavřenou mezi městem Nový Jičín jako
realizátorem projektu a partnerem projektu:
a) Obcí Mořkov, IČ 00298191
b) Obcí Starý Jičín, IČ 00298425
c) Obcí Rybí, IČ 00600741
d) Obcí Sedlnice, IČ 00298352
e) Obcí Šenov u Nového Jičína, IČ 60798432
f) Obcí Hostašovice, IČ 00600725
g) Obcí Hladké Životice, IČ 00848468
h) Obcí Bernartice nad Odrou, IČ 00600717
i) Základní školou a mateřskou školou Sedlnice, příspěvková organizace, IČ 47658088
j) Základní školou Adolfa Zábranského Rybí, příspěvková organizace, IČ 75027194
2. schvaluje
ukončit ke dni 31.12.2018 dohodou Partnerské smlouvy o spolupráci na projektu
"Technologické centrum ORP Nový Jičín a elektronická spisová služba v území" uzavřenou
mezi městem Nový Jičín jako realizátorem projektu a partnerem projektu:
a) Městysem Suchdol nad Odrou, IČ 00298450
b) Základní školou a Mateřskou školou Mořkov okres Nový Jičín, příspěvková organizace,
IČ: 70982830.
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40/Z2/2018 Určený zastupitel pro územně plánovací dokumentace města Nový Jičín.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
schvaluje
pana JUDr. Václava Dobrozemského jako určeného zastupitele pro pořizování územně
plánovací dokumentace města Nový Jičín pro volební období 2018 -; 2022.
41/Z2/2018 Volba členů výborů ZM.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1.
a. volí
dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů na volební období 2018 - 2022
předsedu kontrolního výboru: Pavel Rozbroj,
b. volí
dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů na volební období 2018 - 2022
člena kontrolního výboru: Viktor Dudák,
člena kontrolního výboru: Vlasta Čejková,
člena kontrolního výboru: Tomáš Heralt,
člena kontrolního výboru: Jaromír Koutný,
člena kontrolního výboru: Pavel Andrýsek,
člena kontrolního výboru: Pavel Farda,
člena kontrolního výboru: Andrea Kukolová,
člena kontrolního výboru: Marcela Štěpánová.
2.
a.

volí
dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů na volební období 2018 - 2022
předsedu finančního výboru: Martin Šturala,

b. volí
dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů na volební období 2018 - 2022
člena finančního výboru: Andrej Droščín,
člena finančního výboru: Vladimír Bárta,
člena finančního výboru: Lubomír Furmánek,
člena finančního výboru: Blanka Faluši,
člena finančního výboru: Mojmír Zetocha,
34
2. zasedání ZM dne 18. 12. 2018

člena finančního výboru: Emil Adámek,
člena finančního výboru: Marie Pavlíčková,
člena finančního výboru: Jaromír Kudela.
42/Z2/2018 Volba členů osadních výborů.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1.
a. určuje
dle § 120 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů na volební období 2018 - 2022
členem osadního výboru Bludovice: Vladislav Alt,
členem osadního výboru Bludovice: Petr Brandejs,
členem osadního výboru Bludovice: Iva Brandejsová,
členem osadního výboru Bludovice: Kateřina Hajná,
členem osadního výboru Bludovice: Radim Dvořák,
členem osadního výboru Bludovice: Pavla Stříteská,
členem osadního výboru Bludovice: Kamil Škarka,
b. volí
dle § 120 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů na volební období 2018 - 2022
předsedu osadního výboru v části města Bludovice: Vladislav Alt.
2.
a.

určuje
dle § 120 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů na volební období 2018 - 2022
členem osadního výboru Kojetín: Lumír Zrník,
členem osadního výboru Kojetín: Jakub Syrovátka,
členem osadního výboru Kojetín: Dalibor Váhala,
členem osadního výboru Kojetín: Antonie Štěpánková,
členem osadního výboru Kojetín: Stanislav Hrachovec,
členem osadního výboru Kojetín: Lubomír Holub,
členem osadního výboru Kojetín: Ivo Míček,
členem osadního výboru Kojetín: Jiří Holub,
členem osadního výboru Kojetín: Stanislav Holub,
členem osadního výboru Kojetín: Lenka Zrníková,
členem osadního výboru Kojetín: Antonín David,
členem osadního výboru Kojetín: Jaroslava Holubová,
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členem osadního výboru Kojetín: Aleš Gajdošík,
b. volí
dle § 120 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů na volební období 2018 - 2022
předsedu osadního výboru v části města Kojetín: Lumír Zrník.
3.
a.

určuje
dle § 120 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů na volební období 2018 - 2022
členem osadního výboru Loučka: Jaroslav Kotas,
členem osadního výboru Loučka: Aleš Elicer,
členem osadního výboru Loučka: Marcela Štěpánová,
členem osadního výboru Loučka: Petr Jaroň,
členem osadního výboru Loučka: Josef Hub,
členem osadního výboru Loučka: Libor Pístecký,
členem osadního výboru Loučka: Jan Knop,
členem osadního výboru Loučka: Václav Dokulil,
členem osadního výboru Loučka: Hana Micková,
členem osadního výboru Loučka: Jan Šimíček,
členem osadního výboru Loučka: Pavel Liška,

b. volí
dle § 120 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů na volební období 2018 - 2022
předsedu osadního výboru v části města Loučka: Jaroslav Kotas.
4.
a.

určuje
dle § 120 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů na volební období 2018 - 2022
členem osadního výboru Straník: Roman Olbrich,
členem osadního výboru Straník: Josef Indrák,
členem osadního výboru Straník: Dalibor Mikuš,
členem osadního výboru Straník: Marek Nižnanský,
členem osadního výboru Straník: Dana Kyjaňová,
členem osadního výboru Straník: Kateřina Redlová,
členem osadního výboru Straník: Dana Pavelková,
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členem osadního výboru Straník: Petra Pavelková,
členem osadního výboru Straník: Petr Podzemný,
členem osadního výboru Straník: Radim Sváček,
členem osadního výboru Straník: Vladimír Hruška,
členem osadního výboru Straník: Lucie Hrachovcová,
b. volí
dle § 120 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů na volební období 2018 - 2022
předsedu osadního výboru v části města Straník: Roman Olbrich.
5.
a.

určuje
dle § 120 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů na volební období 2014 - 2018
členem osadního výboru Žilina: Jaroslav Perútka,
členem osadního výboru Žilina: Petra Perútková,
členem osadního výboru Žilina: Ondřej Šustek,
členem osadního výboru Žilina: Petr Nehasil,
členem osadního výboru Žilina: Jarmila Kociánová,
členem osadního výboru Žilina: Jana Liďáková,
členem osadního výboru Žilina: Ivo Biener,
členem osadního výboru Žilina: Michal Harrand,
členem osadního výboru Žilina: Eva Chrobáková,
členem osadního výboru Žilina: Milan Chrobák,
členem osadního výboru Žilina: Jiří Cirus,
členem osadního výboru Žilina: Beáta Fiurášková,
členem osadního výboru Žilina: Miroslav Rešl,

b. volí
dle § 120 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů na volební období 2018 - 2022
předsedu osadního výboru v části města Žilina: Jaroslav Perútka.
43/Z2/2018 Zastoupení města v právnických osobách, ve kterých je město členem nebo
společníkem.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
svěřuje
Radě města pravomoc delegovat do právnických osob, ve kterých je město členem nebo
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společníkem, zástupce města v nejvyšších orgánech těchto právnických osob a zástupce
města do ostatních orgánů těchto právnických osob v případech, kdy není tato delegace
vyhrazena zákonem zastupitelstvu města, nebo tak nestanoví zakladatelský dokument
těchto právnických osob.
44/Z2/2018 Informace o rezignaci na funkci přísedícího okresního soudu.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
bere na vědomí
informaci o rezignaci pana Františka Kalába, bytem Žižkova 31, na funkci přísedícího
Okresního soudu Nový Jičín.
45/Z2/2018 Jednací řád Zastupitelstva města Nový Jičín.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
vydává
Jednací řád Zastupitelstva města Nový Jičín dle § 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu.
46/Z2/2018 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Nový Jičín.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
vydává
Jednací řád výborů Zastupitelstva města Nový Jičín dle předloženého návrhu.
47/Z2/2018 Úprava výše odměn za výkon funkcí neuvolněným členům ZM.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. upravuje
rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města a
peněžitých plnění fyzickým osobám stanovený usnesením č. 17/1/2018 ze dne 14.11.2018
v bodě 6 tak, že nově zní takto:
s účinností od 01.01.2019 v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, upravuje zásady stanovení výše
měsíčních odměn neuvolněným členům ZM takto:
a.

výše měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí:
člen rady města 9 340 Kč;
předseda komise RM, výboru ZM 4 670 Kč;
člen komise RM, výboru ZM 3 892 Kč;
člen ZM bez dalších funkcí 2 335 Kč;

b. výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty činí 25 219 Kč;
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c.

v případě souběhu více funkcí neuvolněných členů ZM bude celková výše odměny
stanovena jakou souhrn nejvýše tří odměn za výkon jednotlivých funkcí uvedených v
bodě 1 písm. a. tohoto usnesení, a to v pořadí člen RM, předseda komise RM, výboru
ZM a člen komise RM, výboru ZM.

48/Z2/2018 Schválení termínů zasedání zastupitelstva na rok 2019.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje
termíny zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín na rok 2019 dle předloženého
materiálu,
2. bere na vědomí
termíny schůzí Rady města Nový Jičín na rok 2019 dle předloženého materiálu.

Mgr. Pavel Bártek
ověřovatel zápisu

Jaroslav Kotas
ověřovatel zápisu

Bc. Stanislav Kopecký
starosta města
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