Příloha č. 1
zápisu z jednání
2. schůze RM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 2. schůze Rady města Nový Jičín,
konané dne 3. 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

15/R2/2018 Schválení programu, určení ověřovatele zápisu RM.
Rada města Nový Jičín
1. určuje
ověřovatelem zápisu JUDr. Václava Dobrozemského,
2. schvaluje
upravený a doplněný program jednání 2. schůze RM dne 3.12.2018.
16/R2/2018 Kontrola plnění úkolů.
Rada města Nový Jičín
1. bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů dle přílohy.
17/R2/2018 Termíny jednání RM a zasedání ZM.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
předložené termíny schůzí RM a doporučuje ZM schválit termíny zasedání ZM Nový Jičín pro
rok 2019.
18/R2/2018 Zřízení komisí RM a jmenování členů komisí RM.
Rada města Nový Jičín
1. zřizuje a jmenuje
dle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), své iniciativní a
poradní orgány:

1. Komise architektury a rozvoje
předseda:
-Jaromír Radkovský
členové:
-Miroslav Mixa
-Eva Chrobáková
-Ondřej Kafka
-Zdeněk Stanislav
-Zbyněk Choleva
-Miroslav Seidl
-Hana Hůlová
-Mojmír Zetocha
-Miroslav Rešl
-Pavel Farda
-Jaromír Výtisk
-Zdeněk Trefil
-Jana Dedecius Martochová
-Ondřej Vrána
-Jiří Raška
-Milan Uhlár
tajemník: Kateřina Riedlová (OÚPSŘ)
2. Komise bytová
předseda:
-Hana El-Shikha
členové:
-Eva Strnadlová
-Jaromír Galeta
-Marie Mynářová
-Martin Biskup
-Helena Rýdlová
-Milan Urban
-Josef Kelnar
-Stanislav Číp
-Pavel Liška
-Hana Černochová
-Klukan Valer
tajemník:
-Alena Zapalačová (OB)
3. Komise dopravní
předseda:
-Dalibor Janošek
členové:
-Petr Okáč
-Dalibor Tomek
-Zbyněk Pavelek
-Petr Jaroň
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-Marcela Štěpánová
-Vladimír Jirák
-Jan Rýdl
-Pavel Rozbroj
-Jiří Klein
-Pavel Farda
-Miloslav Zadrapa
-Rudolf Bajger
-Petr Londin
-Stanislav Čip
tajemník:
-Libor Macíček (OD)
4. Komise kulturní
předseda:
-René Lossmann
členové:
-Viktor Dudák
-Adam Uhlár
-Kateřina Novotná
-Markéta Dendišová
-Alena Kupková
-Jiří Fojtů
-Patricie Plašilová
-Miroslav Rešl
-Jan Machander
-Jan Vojkovský
-Taťána Pavlátová
-Blanka Indráková
-Michal Baron
-Pavel Bártek
-Alena Svobodová
-Jarmila Imryšková
tajemník:
-Kateřina Redlová (OŠKS)
5. Komise obchodu, služeb a cestovního ruchu
předseda:
-Blanka Faluši
členové:
-Hana El-Shikha
-Jan Macháček
-Andrej Droščín
-Stanislav Bartoň
-Zbyněk Choleva
-Jiří Adamec
-Ludmila Kocourková
-Zuzana Podmolová
-Miroslav Mixa
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-Svatava Lenartová
-Stanislav Číp
-Martina Vrbová
-Alexandr Kodada
tajemník:
-Radka Bobková (NCNJ)
6. Komise péče o památky
předseda:
Miroslav Seidl
členové:
-Jaromír Radkovský
-Martin Šturala
-Petr Tupý
-Miloš Lossmann
-Ivan Týle
-Pavel Wesselý
-Jaroslav Dvořák
-Josef Březovský
-Alžběta Gregorová
-Lubomír Mamula
tajemník:
-Lucie Holčáková (OŠKS)
7. Komise pro otevřené město
předseda:
-Radovan Jansa
členové:
-Michaela Bobišová
-Petr Okáč
-Radek Hanák Ficbauer
-Zdeněk Stanislav
-Tomáš Vindiš
-Monika Randusová
-Pavel Bartoš
-Dan Šmajstrla
-Martin Gazda
-Emil Adámek
-Rudolf Pavlát
-Albert Kukol
-Lukáš Haraga
-Daniel Fojtík
tajemník:
-Zdenek Petroš (OO)
8. Komise pro správu majetku města
předseda:
-Kamil Žák
členové:
-Milan Uhlár
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-Jaromír Radkovský
-Matěj Bártek
-Filip Larmer
-Martin Biskup
-Daniel Chrustawczuk
-Jaroslav Perútka
-Blanka Faluši
-Mojmír Zetocha
-Miloslav Zadrapa
-Eva Bočková
-Andrej Droščín
-Vladimíra Lipinská
tajemník:
-Vladimír Bartoň (OMI)
9. Komise pro výchovu, vzdělání a volný čas
předseda:
-Petr Zapletal
členové:
-Alena Čípová
-Magdalena Trávníčková
-Dalibor Dejmek
-Jitka Žáková
-Tomáš Vindiš
-Patricie Plášilová
-Jiří Adamec
-Jaroslav Dvořák
-Stanislav Kovář
-Pavel Bílek
-Taťána Pavlátová
-Aleš Elicer
-Martin Klumpler
-Zuzana Rosová
-Daniel Přáda
-Ivan Týle
-Lidmila Kramolišová
tajemník:
-Michaela Bluchová (OŠKS)
10. Komise sociální
předseda:
-Richard Pešat
členové:
-Michaela Bobišová
-Pavel Kurek
-Bohumír Večerek
-Zdenka Hrubá
-Marcel Brož
-Jaroslav Perútka
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-Ludmila Šnejdrlová
-Kateřina Pilná
-Petra Pavelková
-Jaromír Výtisk
-Jaroslav Kotas
tajemník:
-Daniela Susíková (OSV)
11. Komise sportovní
předseda:
-Daniel Chrustawczuk
členové:
-Adam Uhlár
-Tomáš Kratochvíl
-Eva Chrobáková
-Roman Jandl
-Dalibor Kocúrek
-Milan Urban
-Lubomír Furmánek
-Pavel Andrýsek
-Jiří Hrachovec
-Petra Žáková
-Michal Pořízka
-Kateřina Konečná
-Pavel Kelar
-Petr Jaroň
tajemník:
-Markéta Kvitová (OŠKS)
12. Komise zdravého města a místní Agendy 21
předseda:
-Jaroslav Perútka
členové:
-Dalibor Janošek
-Jan Macháček
-Radka Filipíková
-Lucie Jančařiková
-Dan Šmajstrla
-Eva Kukolová
-Petra Perútková
-Jiří Klein
-Zuzana Rosová
-Eva Valentová
-Miroslava Chmelařová
-Gabriela Hanáková
-Martina Vrbová
-Martin Krupička
tajemník:
-Lenka Ondřejová (KÚ)
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13. Komise zdravotnická
předseda:
-Ludmila Šnejdrlová
členové:
-Pavel Kurek
-Hana El-Shikha
-Dalibor Váhala
-Šárka Sochorová
-Zdenka Hrubá
-Dan Šmajstrla
-Blažena Furmánková
-Nelly Suchomelová
-Blanka Průšková
-Stanislava Mikolášová
tajemník:
-Daniela Susíková (OSV)
14. Komise životního prostředí
předseda:
-Ivan Týle
členové:
-Josef Hub
-Filip Janošek
-Hana Hůlová
-Lucie Jančařiková
-Pavel Vala
-Jaroslava Petřkovská
-Pavel Merenda
-Pavel Malicher
-Josef Březovský
-Ivo Biener
-Rudolf Pavlát
-Emílie Bartoňová
tajemník:
-Eva Bártková (OŽP)

19/R2/2018 Projekty - Rozvoj města.
Rada města Nový Jičín
1. doporučuje ZM
schválit 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".
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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.
3. určuje
garanta projektu pana JUDr. Václava Dobrozemského a manažerkou projektu paní Ing.
Kateřinu Nehasilovou.
20/R2/2018 Určení cyklokoordinátora.
Rada města Nový Jičín
1. určuje
na pozici cyklokoordinátora Ing. Lenku Ondřejovou, na pozici zástupce cyklokoordinátora
Ing. Michaelu Mrklovskou.
21/R2/2018 Vyhodnocení činnosti Baby a senior taxi za období od 1.4.2018 do 30.09.2018.
Rada města Nový Jičín
1. bere na vědomí
zprávu o činnosti BST za období od 01.04.2018 do 30.09.2018 provozovatele Technické
služby Města Nového Jičína uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
22/R2/2018 DSO SOMPO 2016 - Závěrečný účet za rok 2017.
Rada města Nový Jičín
1. doporučuje ZM
vzít na vědomí závěrečný účet organizace "Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016" za rok
2017
23/R2/2018 Jmenování povodňové komise.
Rada města Nový Jičín
1. jmenuje
na základě § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) ve znění pozdějších předpisů Povodňovou komisi města Nový Jičín ve složení:
předseda komise - Bc. Stanislav Kopecký
místopředseda komise - JUDr. Václav Dobrozemský
tajemník komise - Ing. Lumír Balaryn
členové komise - Mgr. Ondřej Syrovátka, Marcel Brož, Mgr. Jarmila Absolonová, MBA, Ing.
Eva Bártková, Ing. Marek Blahuš, Bc. Libor Macíček, Ing. Pavel Tichý, Ing. Vladimír Bartoň,
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Ing. Václav bukovský, Mgr. Zdeněk Petroš, Mgr.Richard Pešat, Mgr. Jiří Klein, Mgr. Marie
Machková, Petra Večerková
24/R2/2018 Stanovení počtu zaměstnanců pro rok 2019.
Rada města Nový Jičín
1. stanovuje
v souladu se zněním § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města pro rok 2019 na 251 v
následujícím členění:
- Městský úřad Nový Jičín: 187,
- Městská policie Nový Jičín: 34,
- ProSenior Nový Jičín: 22,
- Návštěvnické centrum Nový Jičín: 8,
2. zmocňuje
tajemnici zajistit zastupování zaměstnanců zejména na mateřské či rodičovské dovolené,
dlouhodobě nemocných a dlouhodobě uvolněných pro výkon veřejné funkce s tím, že
zastupovaný a zastupující zaměstnanec jsou vždy zahrnuti jako jeden do počtu zaměstnanců
stanoveného v bodě 1. tohoto usnesení,
3. souhlasí
s tím, že v případě potřeby zajištění souběhů pracovních poměrů původního a nového
zaměstnance po omezenou dobu při předávání pracovní pozice jsou nový a původní
zaměstnanec do doby ukončení pracovního poměru původního zaměstnance zahrnuti do
počtu uvedeného v bodě 1. tohoto usnesení jako jeden,
4. zmocňuje
tajemnici řídit počet zaměstnanců pracujících na základě dohod mimo pracovní poměr (tedy
zaměstnanců, kteří nejsou zahrnuti do počtu stanoveného v bodě 1. tohoto usnesení) tak,
aby nebyl překročen schválený rozpočet města.

25/R2/2018 Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o provozování metropolitní sítě města s firmou
OpavaNet.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o provozu sítě uzavřené se společností OpavaNet a.s., IČO:
25860011, se sídlem Příčná 2828/10, Předměstí, 746 01 Opava, uzavřené dne 30.6.2005, dle
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předloženého návrhu.

26/R2/2018 Podání hromadné výpovědi - partnerské smlouvy k projektu "Technologické
centrum ORP Nový Jičín a elektronická spisová služba v území";.
Rada města Nový Jičín
1. doporučuje
ZM 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. doporučuje
ZM 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.

27/R2/2018 Zřízení Redakční rady Novojičínského zpravodaje, jmenování členů Redakční rady
Novojičínského zpravodaje.
Rada města Nový Jičín
2. schůze RM dne 3. 12. 2018
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1. jmenuje
ke dni 6.12.2018 redakční radu Novojičínského zpravodaje ve složení:
- Radek Polách

(Muzeum Novojičínska)

- Karel Chobot (Státní okresní archiv Nový Jičín)
- Pavel Wessely (Klub rodáků a přátel Nového Jičína)
- Pavel Bártek (Beskydské divadlo)
- Oldřiška Navrátilová (Odbor školství, kultury a sportu)
- Sylva Dvořáčková (Muzeum Novojičínska)
- Jiří Hrachovec (TJ NJ)
- Stanislav Kopecký (starosta)
- Tereza Jelínková (GNJ)
- Iva Polláková (Městské kulturní středisko Nový Jičín

28/R2/2018 Určený zastupitel pro územně plánovací dokumentace města Nový Jičín.
Rada města Nový Jičín
1. doporučuje
ZM schválit JUDr. Václava Dobrozemského jako určeného zastupitele pro pořizování územně
plánovací dokumentace města Nový Jičín pro volební období 2018 - 2022.

29/R2/2018 HK - úprava výše vstupného a pronájmu ledové plochy od 1.1.2019.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, navýšení cen vstupného na veřejné bruslení a pronájmu ledové
plochy na zimním stadionu č. p. 2180 na ul. U Stadionu 1 v Novém Jičíně, který je součástí
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pozemku parcela č. st. 1286 v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí od 01.01.2019, dle
upraveného návrhu.
30/R2/2018 Zpracovatelská smlouva se Společenstvími vlastníků.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
návrh vzorové smlouvy o zpracování osobních údajů v předloženém znění,
2. svěřuje
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů Odboru bytovému Městského úřadu rozhodování o uzavírání smluv o
zpracování osobních údajů s jednotlivými společenstvími vlastníků (popř. vlastníky bytových
jednotek v domech, kde nevzniklo společenství vlastníků), se kterými město uzavírá nebo má
uzavřenu mandátní nebo příkazní smlouvu o zajišťování některých činností při správě domu
a pozemku.
31/R2/2018 Zrušení nabídkového řízení na prodej nemovitosti na ul. K. Čapka.
Rada města Nový Jičín
1. doporučuje
Zastupitelstvu města zrušit 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. doporučuje
Zastupitelstvu města schválit 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. doporučuje
Zastupitelstvu města uložit 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.
32/R2/2018 Bytová problematika.
Rada města Nový Jičín
1. nabídkové řízení č. 341
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a.

bere na vědomí informaci o výsledku nabídkového řízení č. 341,

b. schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 o
velikosti 2 + kk na Masarykově nám. 25, Nový Jičín, paní A. P. bytem Olomouc, na dobu
určitou 3 měsíce s účinností od 01.01.2019 s možností prodlužování, za nabídnutou výši
měsíčního nájemného 7.261 Kč,
c.

schvaluje náhradníky dle pořadí uvedeného v příloze v případě, že vítěz nabídkového
řízení neuzavře nájemní smlouvu nebo od nabídky odstoupí,

2. nabídkové řízení č. 342
a. bere na vědomí informaci o výsledku nabídkového řízení č. 342,
b. schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 36
o velikosti 3 + 1 na ulici Dlouhá 19, Nový Jičín, paní A. P., bytem Olomouc, na dobu
určitou 3 měsíce s účinností od 01.01.2019 s možností prodlužování, za nabídnutou výši
měsíčního nájemného 6.261 Kč,
c.

schvaluje náhradníky dle pořadí uvedeného v příloze v případě, že vítěz nabídkového
řízení neuzavře nájemní smlouvu nebo od nabídky odstoupí,

3. schvaluje
podle ustanovení § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění a v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 téhož zákona, vyhlášení nabídkového řízení č.
343 na pronájem volného bytu č. 3 o velikosti 3 + 1 na Masarykově nám. 26, Nový Jičín, za
minimální nabídkovou výši měsíčního nájemného 5.700 Kč, tj. koeficient K=1,0.
33/R2/2018 Problematika nebytových prostor.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
v souladu s ust. § 102 odst. 3 a ve spojení s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí záměru pronájmu NP ve spojených budovách, a
to budově č. p. 47 na ul. 28. října 4, Nový Jičín, která je součástí pozemku parcela č. st. 31 v k.
ú. Nový Jičín-město a budově č. p. 48 na ul. 28. října 6, Nový Jičín, která je součásti pozemku
parcela č. st. 32 v k. ú. Nový Jičín-město - nebytový prostor v 1. patře - místnosti č. 205
(81,56 m2), č 206 (17,40 m2), č. 209 (11,80 m2), č. 210 (8,74 m2) a podíl na dvou WC č. 204 a
č. 208 (0,5 m2) o celkové výměře 120 m2 za nájemné ve výši 84.000 Kč/rok/předmět nájmu,
pro nájemce Jóga v denním životě Nový Jičín, z. s., se sídlem Sokolovská 617/9, 741 01 Nový
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Jičín, IČO: 64125955 za účelem využití prostor pro cvičení jógy, na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní dobou. Záměr č. 158/2017/OB,
2.Záměr č. 248/2013/OB snížení rozsahu pronajatých prostor pro Hokejový klub Nový Jičín, z.
s., se sídlem U Stadionu 2180/1, Nový Jičín, IČO 27042111 v budově bez č.p./č.e (jiná stavba) na
pozemku parcela č. st. 1284 v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí.
a. bere na vědomí neplatnost Dodatku č. 2 uzavřeného dne 19.12.2013 ke Smlouvě o
nájmu nemovitostí a movitých věcí č. P 2010-636/OOP, uzavřené dne 10.11.2010 mezi
Městem Nový Jičín a Hokejovým klubem Nový Jičín, o. s., nyní Hokejový klub Nový Jičín,
z. s., se sídlem U Stadionu 2180/1, Nový Jičín, IČO: 27042111,
b. schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu
nemovitostí a movitých věcí č. P 2010-636/OOP, uzavřené dne 10.11.2010 mezi Městem
Nový Jičín a Hokejovým klubem Nový Jičín, o. s., nyní Hokejový klub Nový Jičín, z. s., se
sídlem U Stadionu 2180/1, Nový Jičín, IČO: 27042111, jehož předmětem je snížení
rozsahu pronajatých prostor, a to o 24 místností (kuželna, šatny, soc. zařízení, sklady a
kanceláře) v suterénu a přízemí budovy bez č.p./č.e (jiná stavba) na pozemku parcela č.
st. 1284 v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí o celkové výměře 385,90 m2, dle
předloženého návrhu,
3.Záměr č. 251/2018/OB nebytový prostor č. 2 v budově č. p. 759 na ul. Gen. Hľaďo 22 v
Novém Jičíně, která je součástí pozemku parcela č. st. 2/2 v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí NP tvořený 6 místnostmi, výlohami a společnou chodbou v přízemí domu o celkové výměře
129,37 m2
a. bere na vědomí
ukončení nabídkového řízení na pronájem NP č. 2 v budově č. p. 759 na ul. Gen. Hľaďo
22 v Novém Jičíně, která je součástí pozemku parcela č. st. 2/2 v k. ú. Nový Jičín-Horní
Předměstí - NP tvořený 6 místnostmi, výlohami a společnou chodbou v přízemí domu o
celkové výměře 129,37 m2, za minimální nájemné ve výši 1.214 Kč/m2/rok, které bylo
zveřejněno na úřední desce města od 29.10.2018 do 15.11.2018 a přihlásil se jeden
zájemce,
b. schvaluje
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, společný a nerozlučný pronájem NP č. 2 v budově č. p. 759 na ul.
Gen. Hľaďo 22 v Novém Jičíně, která je součástí pozemku parcela č. st. 2/2 v k. ú. Nový
Jičín-Horní Předměstí - NP tvořený 6 místnostmi, výlohami a společnou chodbou v
přízemí domu o celkové výměře 129,37 m2, za nájemné ve výši 1.214 Kč/m2/rok panu
Luďku Doleželovi, DrSc., se sídlem Malostranská 688, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČO:
12651362 a paní R. W., trvale bytem N.J. za účelem zřízení a provozování prodejny.
Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou,
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4.Záměr č. 278/2018/OB nebytový prostor v budově č. p. 617 na ul. Sokolovská 9, Nový Jičín,
která je součástí pozemku parcela č. st. 109/1 v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, tvořen 3
místnostmi a podílem na společných prostorách o celkové výměře 49,38 m2,
a. bere na vědomí
ukončení nabídkového řízení na pronájem nebytového prostoru (prostor sloužící
podnikání) v budově č. p. 617 na ul. Sokolovská 9, Nový Jičín, která je součástí pozemku
parcela č. st. 109/1 v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, tvořený 3 místnostmi a podílem
na společných prostorách o celkové výměře 49,38 m2 ( kanceláře č. 6 - 25,88 m2, č. 7 8,80 m2, č. 8 - 10,20 m2, podíl na spol. prostorách - 4,50 m2) v přízemí domu, za
minimální nájemné ve výši 944 Kč/m2/rok, které bylo zveřejněno na úřední desce města
od 29.10.2018 do 15.11.2018 a nepřihlásil se žádný zájemce,
b. schvaluje
v souladu s ustanovením § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášení nabídkového řízení, na pronájem nebytového
prostoru (prostor sloužící podnikání) v budově č. p. 617 na ul. Sokolovská 9, Nový Jičín,
která je součástí pozemku parcela č. st. 109/1 v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, tvořen
3 místnostmi a podílem na společných prostorách o celkové výměře 49,38 m2 (
kanceláře č. 6 - 25,88 m2, č. 7 - 8,80 m2, č. 8 - 10,20 m2, podíl na spol. prostorách - 4,50
m2) v přízemí domu, za minimální nájemné ve výši 944 Kč/m2/rok,
5. schvaluje
v souladu s ust. § 102 odst.3 a ve spojení s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí záměru pronájmu NP v budově č. p. 46 na ul.
Lidická 1, Nový Jičín, na pozemku parcela č. st. 30/1 v k. ú. Nový Jičín-město - kancelář č. 3 s
podílem na spol. prostorách o celkové výměře 37,01 m2 v 1. patře budovy, za minimální
nájemné ve výši 809 Kč/m2/rok. Záměr č. 279/2018/OB,
6. schvaluje
v souladu s ust. § 102 odst.3 a ve spojení s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí záměru pronájmu NP č. 117 v 1. nadzemním
podlaží, tvořený 1 místností, podílem na čekárně a podílem na spol. prostorách o celkové
výměře 35,96 m2 v budově č. p. 1028 na ul. Msgr. Šrámka 11, Nový Jičín, která je součástí
pozemku parcela č. st. 353 v k. ú. Nový Jičín-;Dolní Předměstí (stomatologická poliklinika) za
minimální nájemné ve výši 809 Kč/m2/rok. Záměr č. 254/2018/OB,
7. schvaluje
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, výpůjčku nebytových prostor v budově č. p. 1854 na ul. Suvorovova
152, Nový Jičín na pozemku parcela č. st. 1465 v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí - místnost č.
119 o výměře 24,9 m2 a podílu na společných prostorách o výměře 2,49 m2 (celková výměra
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27,39) v 1. NP budovy, a to Charitě Nový Jičín, se sídlem Dolní brána 2075/57, 741 01 Nový
Jičín, IČO: 73635667, za účelem provozování skladu hmotné nouze, na dobu neurčitou s 1
měsíční výpovědní dobou, za podmínky, že vypůjčitel bude hradit zálohy na služby spojené s
vyúčtováním služeb za užívání výpůjčeného nebytového prostoru. Záměr č. 249/2018/OB.
34/R2/2018 Návrh rozpočtu Města Nový Jičín na rok 2019.
Rada města Nový Jičín
1. projednala
předložený návrh rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019,

2. Doporučuje ZM
schválit předložený návrh rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019 dle přílohy č. 1
předloženého 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,
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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 předloženého materiálu,

3. doporučuje ZM
pověřit:
a.

RM v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění:
i.

a.

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

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,

b. 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.
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4. doporučuje ZM
vzít na vědomí přiložený rozpis návrhu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019 (viz příloha č.
2).
35/R2/2018 Návrhy na odpis pohledávek ze samostatné působnosti.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
a) vyřazení pohledávky ze samostatné působnosti za paní M. B. posledně bytem Masarykovo
nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, zemř. dne 22.7.2018, ve výši 54.962 Kč + příslušenství.
b) vyřazení pohledávky ze samostatné působnosti za paní D. J., posledně bytem Luční
1799/3, 741 01 Nový Jičín, zemř. dne 1.6.2018, ve výši 8.737 Kč + příslušenství.
c) vyřazení pohledávky ze samostatné působnosti za paní L. J. posledně bytem Křížkovského
nám. 1589/4, 741 01 Nový Jičín, zemř. dne 18.7.2018, ve výši 2.266 Kč + příslušenství,
(dlužnice byla ke dni úmrtí rozvedená).
d) vyřazení pohledávky ze samostatné působnosti za panem J. K., posledně bytem
Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, zemř. dne 8.7.2018, ve výši 22.895 Kč +
příslušenství.

36/R2/2018 OZV č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Rada města Nový Jičín
1. Doporučuje ZM
vydat obecně závaznou vyhlášku č. 5/2018,o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
rok 2019.

37/R2/2018 Finanční problematika.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
následující úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018:
a.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí finančního daru od Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ
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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).

b. 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.
c.

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.

d. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ................. -82.372,00 Kč 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.
e.

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.
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f.

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.

g. 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.
h. 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.
............................................................. +32.500,00 Kč.

2. Doporučuje ZM
schválit tyto 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).
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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
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
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z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci v
Moravskoslezském kraji").
g. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ - úprava: (č. usnesení 18/23Z/2018, bod 3 písm. f (d)
schválené v ZM dne 13.9.2018):
storno poskytnutých návratných výpomocí v souhrnné výši ......... -197.316,00 Kč
ve formě krátkodobých pohledávek zřizovatele za MŠ Sady a MŠ Máj z důvodu zapojení
obou organizací do projektu Operačního programu Vědy, výzkum a vzdělávání "Šablony
II"
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve stejné výši
............................................................+197.316,00 Kč.
h. na základě žádosti Odboru školství, kultury a sportu:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
i.

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,

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, 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
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, 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, snížení příspěvku na investice
u ZŠ a MŠ Jubilejní o částku ..... -457.771,00 Kč
z důvodu nepřiznání dotace na projektový záměr
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s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ...... +457.771,00 Kč,
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,
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,
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, snížení nevyčerpané
části příspěvku na investice u ZŠ Tyršova o částku
.......................................................... -165.814,94 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 .............. +165.814,94 Kč,
3. schvaluje
aktualizovanou výši odpisů veškerého nemovitého a movitého majetku (vyjma majetku
pořízeného z transferů a doplňkové činnosti) u příspěvkových organizací města Nový Jičín na
rok 2018 (bez finančního krytí zřizovatele) následovně:
- u MŠ Máj Nový Jičín, p.o. zvýšení o částku ................. + 5.497,71 Kč,
- u ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín, p.o. zvýšení o částku ...... + 11,00 Kč,
- u ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p.o. snížení o částku ..... - 11.249,00 Kč,
- u ZŠ Nový Jičín, Komenského 68, p.o. zvýšení o částku ...... + 7.235,00 Kč,
- u ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1, p.o. zvýšení o částku ......... + 2.611,00 Kč,
- u Beskydského divadla Nový Jičín, p.o. zvýšení o částku .... + 4.276,00 Kč,
- u MěKS Nový Jičín, p.o. zvýšení o částku ................... + 9.296,09 Kč,
- u SVČ Fokus Nový Jičín, p.o. snížení o částku ............. - 11.616,00 Kč,
4. schvaluje
tyto změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací města Nový Jičín na rok 2018 (za
předpokladu schválení příslušných rozpočtových opatření v ZM 18.12.2018):
a.

u MěKS Nový Jičín, p.o. zvýšení závazného ukazatele odvodu z fondu investic do
rozpočtu zřizovatele z důvodu aktualizace odpisového plánu na rok 2018 o částku
......................................... + 9.296,00 Kč
(RM dne 19.09.2018 schválila zvýšení příspěvku na provoz 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),
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b. u ZŠ Nový Jičín, Komenského 68, p.o.:
- zvýšení příspěvku na provoz o částku ....... + 9.323,00 Kč
(jedná se o pojistné plnění za poškození fasády barvou),
- snížení příspěvku na investice o částku .... - 122.127,82 Kč,
zároveň
zvýšení příspěvku na provoz o částku ......... + 29.794,85 Kč
(na nezpůsobilé náklady projektu IROP - ITI na konfiguraci serveru, nezpůsobilé náklady
projektu budou činit celkem 33.970,80 Kč),
zároveň
zvýšení příspěvku na údržbu o částku ....... + 60.404,00 Kč
(na pokrytí porevizní opravy bleskosvodu),
c.

u MŠ Sady Nový Jičín, p.o.:
- snížení příspěvku na údržbu o částku ..... - 7.881,00 Kč,

d. u MŠ Trojlístek, Nový Jičín, p.o.:
- snížení příspěvku na investice o částku ..... - 400.000,00 Kč
(z důvodu nečerpání příspěvku na investice na spoluúčast projektu OPŽP),
zároveň
- zvýšení příspěvku na údržbu o částku ........ + 290.000,00 Kč
(na opravu ZTI a výměnu oken na WC pracoviště MŠ Beskydská 143),
- zvýšení příspěvku na provoz o částku ........ + 41.100,00 Kč
(převodem z rezervního fondu organizace, bez finančního krytí zřizovatele, v souvislosti s
předfinancováním projektu OP VVV Šablony I.. V roce 2017 bylo provedeno snížení
příspěvku na provoz RO č. 62/2017),

e.

u Beskydského divadla Nový Jičín, p.o.:
- zvýšení příspěvku na provoz o částku ......... + 73.700,00 Kč
(bez finančního krytí. Tato částka je určena na zvýšení prostředků na platy, které jsou
součástí poskytovaného příspěvku na provoz. Původní výše příspěvku na platy činila
4.585.540,00 Kč, nová výše bude činit 4.659.240,00 Kč.),
- snížení příspěvku na údržbu 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),
- snížení příspěvku na investice o částku ....... - 11.500,00 Kč
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(z důvodu vysoutěžení nižší ceny za zhotovení divadelních praktikáblů)
f.

u ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p.o.:
- snížení příspěvku na investice o částku ....... - 140.931,00 Kč,
- snížení příspěvku na provoz o částku .......... - 154.229,00 Kč
(z důvodu neuskutečnění realizace projektu IROP - ITI v roce 2018, akce se přesouvá do
roku 2019),
- zvýšení příspěvku na provoz o částku ........... + 54.000,00 Kč
(jedná se o zvýšení částky na energie jako součást příspěvku na provoz, z důvodu zvýšení
sazby za kWh od nového dodavatele),

g. u ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p.o.:
- snížení příspěvku na investice o částku ......... - 457.771,00 Kč
(z důvodu nepřiznání dotace na projektový záměr),
h. u ZŠ Nový Jičín Tyršova 1, p.o.:
- snížení příspěvku na investice o částku ........ - 49.900,00 Kč
a zároveň
zvýšení příspěvku na údržbu o částku ............. + 49.900,00 Kč
(na zpracování zjednodušené PD na sanaci budovy Tyršova 1),
- snížení příspěvku na investice o částku ........ - 165.814,94 Kč
(jedná se o nevyčerpanou částku schváleného příspěvku na investice),
i.

u SVČ Fokus Nový Jičín, p.o.:
- zvýšení příspěvku na investice o částku ....... + 45.200,00 Kč
(na zvýšenou potřebu žádosti na dotaci ITI -; nádstavba budovy),

j.

u MěKS Nový Jičín, p.o.:
- snížení příspěvku na provoz o částku .......... - 300.000,00 Kč
(z důvodu vyšších tržeb u organizace Kina Květen za distribuci atraktivních a divácky
zajímavých filmových titulů na českém trhu),

k. u TSM NJ, p.o.:
- snížení příspěvku na parkoviště o částku ..... - 100.000,00 Kč,
- snížení příspěvku na údržbu místních komunikací a vodorovné dopravní značení o
částku ......................... - 200.000,00 Kč
(závazný ukazatel je nastaven na průměrné, nikoliv extrémní, náklady na zimní údržbu
do konce roku 2018),
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- snížení příspěvku na údržbu dětských hřišť o částku ..... - 34.872,64 Kč
(jedná se pouze o administrativní vypořádání závazného ukazatele, peněžní prostředky
již byly zřizovatelem zaslány),
- snížení příspěvku na mobiliář o částku ....... - 140.288,00 Kč
(jedná se pouze o administrativní vypořádání závazného ukazatele, peněžní prostředky
již byly zřizovatelem zaslány),
- zvýšení příspěvku na opravy veřejného osvětlení o částku ... + 100.000,00 Kč,
- snížení příspěvku na Baby-Senior taxi o částku ....... - 610.000,00 Kč,
- snížení příspěvku na provoz veřejných WC o částku ..... - 170.000,00 Kč,
- zvýšení příspěvku na péči a vzhled obcí a veřejnou zeleň o částku ............ + 250.000,00
Kč,
- snížení příspěvku na sběr a svoz komunálních odpadů o částku ................ - 300.000,00
Kč,
- snížení mzdových nákladů o částku ....... - 650.000,00 Kč
(vzhledem k vývoji mzdových nákladů snížit původní částku 32.000.000,00 Kč na
konečnou částku 31.350.000,00 Kč. Mzdové náklady v hlavní činnosti jsou zahrnuty v
příspěvku na provoz u jednotlivých hospodářských středisek. Snížení tohoto ukazatele je
zahrnuto ve snížení příspěvků u jednotlivých hospodářských středisek. Jedná se pouze o
změnu částky závazného ukazatele mzdových nákladů, nikoliv o pohyb peněžních
prostředků.),
- snížení příspěvků na investice takto:
snížení příspěvku na akci "dostavba I. patra střediska zeleně" o částku ........ 3.000.000,00 Kč
(na konečnou částku 0,00 Kč. Investice nebude v roce 2018 realizována. Jde o
administrativní vypořádání závazného ukazatele, peněžní prostředky nebyly
zřizovatelem zaslány),
snížení příspěvku na akci "kolumbárium" o částku ..... - 200.000,00 Kč
(na konečnou částku 0,00 Kč. Investice nebude v roce 2018 realizována. Jde o
administrativní vypořádání závazného ukazatele, peněžní prostředky nebyly
zřizovatelem zaslány),
snížení příspěvku na akci "pasport hřbitova" o částku ... - 90.000,00 Kč
(na konečnou částku 0,00 Kč. Investice nebude v roce 2018 realizována. Jde o
administrativní vypořádání závazného ukazatele, peněžní prostředky nebyly
zřizovatelem zaslány),
snížení příspěvku na akci "trafo" o částku ..... - 317.514,40 Kč
(na konečnou částku 732.485,60 Kč. Jde o administrativní vypořádání závazného
ukazatele),
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5. povoluje
- u MŠ Sady Nový Jičín, p.o. rozšíření textu závazného ukazatele příspěvku na údržbu o
"sanaci a výmalbu prostor v suterénu budovy MŠ Revoluční 52, projektovou dokumentaci na
nadstřešení vchodu do budovy MŠ Jiráskova, výměnu vstupních dveří MŠ Smetanovy sady a
projektovou dokumentaci na kanalizační přípojku MŠ Jiráskova",
- u MŠ Trojlístek Nový Jičín, p.o. rozšíření textu závazného ukazatele příspěvku na údržbu o
"zabezpečení sklepních prostor u MŠ Komenského instalováním mříží",
- u MŠ Trojlístek Nový Jičín, p.o. čerpání rezervního fondu organizace ve výši 41.100,00 Kč
převodem do příspěvku na provoz (bez finančního krytí). Jednalo se o předfinancování
projektu OP VVV Šablony I.. V roce 2017 bylo provedeno snížení příspěvku na provoz RO č.
62/2017,
- u ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p.o. rozšíření textu závazného ukazatele příspěvku na
investice o "elektronické zařízení eVODNIK",

6. doporučuje ZM
zrušit poskytnutí návratné finanční výpomoci pro MŠ Sady Nový Jičín, p.o. ve výši 150.000,00
Kč v projektu OP VVV Šablony II., která byla schválena v ZM dne 13.09.2018, č. usnesení
18/23/2018, bod 3 písm. f (d)
7. schvaluje
v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle předložených návrhů rozpočty všech
příspěvkových organizací města Nový Jičín na rok 2019 a zároveň střednědobé výhledy
rozpočtů všech příspěvkových organizací města Nový Jičín na období let 2020 až 2021
(příloha č. 1, příloha č. 2)

38/R2/2018 Žádosti o prominutí dluhu.
Rada města Nový Jičín
1. Doporučuje ZM
neschválit paní Z. V. 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.
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2. neschvaluje
paní M. D., na základě její žádosti o prominutí příslušenství dluhu ve výši 12.592,77 Kč, které
je vypočteno na základě rozhodnutí Okresního soudu Nový Jičín 24C 213/2015 - 135.
39/R2/2018 Nařízení města č. 4/2018 o stání silničních motorových vozidel na vymezených
místních komunikacích ve městě Nový Jičín.
Rada města Nový Jičín
1. vydává
Nařízení města č. 4/2018 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích ve městě Nový Jičín,
2. ruší
ceník stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích dle Nařízení města Nový
Jičín č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích
ve městě Nový Jičín,
3. schvaluje
ceník stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích dle vydaného Nařízení
města Nový Jičín č. 4/2018 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích ve městě Nový Jičín, dle přílohy č.5 tohoto usnesení.

40/R2/2018 Veřejná zakázka "Energetické úspory Revoluční 36 v Novém Jičíně".
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
předložený návrh zadávací dokumentace k zadávacímu řízení "Energetické úspory Revoluční
36 v Novém Jičíně".
2. schvaluje
komisi pro posuzování a hodnocení nabídek k veřejné zakázce "Energetické úspory Revoluční
36 v Novém Jičíně" ve složení
Členové komise:
JUDr. Václav Dobrozemský
Mgr. Ondřej Syrovátka
Ing. Pavel Tichý
Mgr. Pavel Hurta
Petr Bittner
Náhradníci členů komise:
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Bc. Stanislav Kopecký
Marcel Brož
Eva Friedecká
Ing. Kateřina Nehasilová
Ing. Michal Hub

41/R2/2018 Veřejná zakázka "Kulturní dům I. etapa, rekonstrukce obvodového pláště přístavby
Hotelu Praha v Novém Jičíně".
Rada města Nový Jičín
1. bere na vědomí
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. V2018-329/OB ze dne 20.06.2018 se společností
MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16,700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 27776506.
42/R2/2018 Veřejná zakázka "Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018, I. etapa".
Rada města Nový Jičín
1. bere na vědomí
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. V2018-209/OMI ze dne 06.04.2018 se společností
ROLS Beskyd, s.r.o., Bystřice 8, 739 95 Bystřice, IČO 26855275.

43/R2/2018 Majetkoprávní problematika.
Rada města Nový Jičín
1. Přijetí záměru nájmu části pozemků v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, MPZ 2763
a. schvaluje
přijetí záměru nájmu části (32 m2) pozemku parc. č. 619/26 ( zahrada o evidované
výměře 168 m2) a části (35 m2) pozemku parc. č. 608/45 (ostatní plocha, jiná plocha o
evidované výměře 95 m2) v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí,
b. ukládá OMRI 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. 2763,
2.Přijetí záměru prodeje části pozemků v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, MPZ 2763
a. nedoporučuje ZM
schválit přijetí záměru prodeje části (70 m2) pozemku parc. 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
2. schůze RM dne 3. 12. 2018
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evidované výměře 95 m2) vše v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí,
b. doporučuje ZM
ukončit tento majetkoprávní záměr č. 2763,
3. rozhoduje
o uzavření dohody s T. K. aj. K., oba trvale bytem Straník , PSČ 741 01, Nový Jičín, o vydání
bezdůvodného obohacení ve výši obvyklého nájemného za užívání části (32 m2) pozemku
parc. č. 191/74 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 111 m2) v k. ú. Straník, za
které není nárok na vydání náhrady dle zákona promlčen, majetkoprávní záměr č. 3028,
4. rozhoduje
o uzavření dohody s M. J. a M. J. oba trvale bytem Straník , PSČ 741 01, Nový Jičín, o vydání
bezdůvodného obohacení ve výši obvyklého nájemného za užívání části (5 m2) pozemku
parc. č. 191/74 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 111 m2) v k. ú. Straník a části
(42 m2) pozemku parc. č. 199/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře
471 m2), za které není nárok na vydání náhrady dle zákona promlčen, majetkoprávní záměr
č. 3029,
5. Přijetí záměru směny částí pozemku v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí a pozemků v k.ú.
Loučka u Nového Jičína, MPZ 3031
a. nedoporučuje ZM
schválit 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 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. doporučuje ZM
ukončit tento majetkoprávní záměr č. 3031.
44/R2/2018 Různé.
Rada města Nový Jičín
1. Revitalizace sportovního areálu v Novém Jičíně
a. ruší usnesení č. 2100/R77/2018 v bodě 2, ze dne 24.10.2018.
b. zřizuje Pracovní skupinu pro projekt "Revitalizace sportovního areálu v Novém Jičíně"
c.

jmenuje vedoucího pracovní skupiny pro "Revitalizaci sportovního areálu v Novém
Jičíně" pana Marcela Brože.

d. ukládá panu Marcelovi Brožovi navrhnout složení pracovní skupiny včetně tajemníka do
termínu následujícího jednání RM.
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e.

ukládá panu Marcelovi Brožovi navrhnout náplň činností pracovní skupiny do termínu
následujícího jednání RM .

2.Příprava zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín (18.12.2018)
Rada města Nový Jičín
1.bere na vědomí
přípravu 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín, v termínu 18.12.2018 s
předpokládaným programem jednání.
3.Zastoupení města v právnických osobách, ve kterých je město členem nebo společníkem
Rada města Nový Jičín
1. doporučuje ZM
svěřit Radě města pravomoc delegovat do právnických osob, ve kterých je město členem nebo
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.

Bc. Stanislav Kopecký
starosta města
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JUDr. Václav Dobrozemský
1. místostarosta města
ověřovatel zápisu
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