Příloha č. 1
zápisu z jednání
3.schůze RM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 3. schůze Rady města Nový Jičín
konané dne 18.12.2018

45/R3/2018 Schválení programu a určení ověřovatele zápisu RM.
Rada města Nový Jičín
1. určuje
ověřovatelem zápisu Marcela Brože,
2. schvaluje
navržený program jednání 3. schůze RM dne 18.12.2018.
46/R3/2018 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě V2017-359/OD k zajištění dopravní
obslužnosti města Nový Jičín provozováním MHD.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
dodatek č.1 ke smlouvě V2017-359/OD o veřejných službách k zajištění dopravní
obslužnosti města Nový Jičín městskou autobusovou dopravou v letech 2017 až 2027 dle
přílohy č.1
47/R3/2018 Cena tepelné energie pro rok 2019.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
cenu za tepelnou energii vytvořenou v souladu se Smlouvou o spolupráci při provozování
pronajímaného zařízení ve vlastnictví města Nový Jičín ze dne 04.10.2006 a v souladu s
Cenovým rozhodnutím ERÚ k cenám tepelné energie na období od 01.01.2019 do
31.12.2019 ve výši 608,70 Kč/GJ bez DPH, společnosti Veolia Energie ČR, a. s., Region
Střední Morava, Tovární 839/46, 722 11 Olomouc, IČO: 45193410. Jedná se o cenu
základní jednosložkové sazby. Ostatní drobné specifické sazby v rámci tepelného
hospodářství města Nový Jičín budou od této základní sazby odvozené.
48/R3/2018 Finanční problematika.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
tyto úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018:

a.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční dotace z Českého svazu včelařů z.s., Z.o. Nový Jičín, IČO 62330616
ve výši .................................................... +596,00 Kč
v rámci dotačního programu Podpora včelařství na "Včelstvo, které je v příslušném
roce zazimováno"
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve stejné výši ... +596,00 Kč.

b. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 139-Odbor majetku a investic z investice
"Útulek pro psy" v částce ............................. +105.188,00 Kč
na investici "Rozšíření průmyslové zóny PD" ve stejné výši ...... +105.188,00 Kč
na částečnou úhradu smlouvy (č. V2018-414/OMI).
c.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ..................... +400,00 Kč
finančně krýt vratku části individuální dotace MŠ Bludovice z důvodu chybné výše
odvodu nevyčerpané části individuální dotace z roku 2017 (tzn. ve skutečnosti vrátila
MŠ Bludovice na účet města o 400,00 Kč více).

d. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ-STORNO: (z RM 22.8.2018)
storno přijetí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje účelově určené
na realizaci projektu ";Revitalizace vily Augusta Hűckela v Novém Jičíně";
a zároveň
storno zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 037, popř. ORJ 741 účelově
určených na výše vedený projekt (z důvodu, že první úhrada nákladů města z dotace
na tento projekt bude možná až v roce 2019),
e.

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,

f.

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,

2

g. 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,
h. 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,
i.

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
dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne
20.4.2018 a skutečné výše čerpání této dotace,

2. doporučuje
Zastupitelstvu města schválit tuto úpravu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018:
a.

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. povoluje
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a.

u MŠ Máj Nový Jičín, p.o. čerpání rezervního fondu organizace ve výši 40.868,70 Kč
převodem do příspěvku na provoz (z důvodu předfinancování projektu OP VVV
Šablony I.),

b. u MŠ Sady Nový Jičín, p.o. čerpání rezervního fondu organizace ve výši 79.052,45 Kč
převodem do příspěvku na provoz (z důvodu předfinancování projektu OP VVV
Šablony I.),
4. schvaluje
změny závazných ukazatelů příspěvkových organizací města Nový Jičín na rok 2018
následovně:
a.

u MŠ Máj Nový Jičín, p.o.:
- zvýšení příspěvku na provoz o částku ....... + 40.868,70 Kč
(převodem z rezervního fondu organizace, bez finančního krytí zřizovatele, v
souvislosti s předfinancováním projektu OP VVV Šablony I. - jedná se o zůstatek
prostředků z projektu),
- zvýšení účelového příspěvku na provoz o částku ...... + 989.866,00 Kč
(na projekt využívající zjednodušené vykazování nákladů - Šablony II.) za předpokladu
schválení příslušného rozpočtového opatření v ZM dne 18.12.2018,

b. u MŠ Sady Nový Jičín, p.o.:
- zvýšení příspěvku na provoz o částku ........ + 79.052,45 Kč
(převodem z rezervního fondu organizace, bez finančního krytí zřizovatele, v
souvislosti s předfinancováním projektu OP VVV Šablony I. - jedná se o zůstatek
prostředků z projektu),
c.

u MěKS Nový Jičín, p.o.:
- zvýšení příspěvku na provoz o částku .......... + 134.648,67 Kč
(na dofinancování nákladů spojených s konáním Novojičínského léta 2018 a
Slavnostmi města 2018) za předpokladu schválení příslušného rozpočtového opatření
v ZM dne 18.12.2018,

5. ruší
schválené usnesení RM č. 25/2/2018 bod 6 ze dne 03.12.2018,
6. bere na vědomí
přiložené změny rozpisu upraveného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018, které
schválili příslušní garanti (z vedení města) v souladu se směrnicí č. 11/2017 Rozpočtový
proces města Nový Jičín v období od 8.10.2018 do 11.12.2018.
49/R3/2018 Majetkoprávní problematika.
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Rada města Nový Jičín
1. Prodej části pozemku v k. ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3024
a. mění usnesení č. 2052/R75/2018 bod 7 ze dne 19.9.2018,
b. doporučuje ZM vzít 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,
c.

doporučuje ZM uložit OMI zajistit vyhotovení znaleckého posudku pro zjištění ceny
obvyklé a zajistit vyhotovení geometrického plánu pro stanovení výměry prodávané
části výše citovaného pozemku, majetkoprávní záměr č. 3024.

50/R3/2018 Převod movitého majetku na Technické služby města Nového Jičína, p. o.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
převod movitého majetku z evidence odboru majetku a investic MěÚ Nový Jičín do správy
Technickým službám města Nového Jičína, p. o. bezúplatně k hospodaření. Jedná se o 28
ks světelné vánoční dekorace v pořizovací ceně 352 606,00 Kč vč. DPH.
51/R3/2018 Veřejná zakázka "Okružní křižovatka ulic Gen. Hlaďo, K Nemocnici a 28. října v
Novém Jičíně."
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
uzavření dohody o vypořádání nároků ze smlouvy o dílo se společností V-projekt s.r.o.,
Poděbradova 1702/61b, 702 00 Ostrava, IČO: 47150203 dle předloženého návrhu.
52/R3/2018 Veřejná zakázka "Útulek pro psy v Bludovicích u Nového Jičína."
Rada města Nový Jičín
1. bere na vědomí
že na základě dostupných informací o střelnici a skladu výbušnin umístěných v areálu VOP
CZ, s.p., nacházejících se v blízkosti budoucího psího útulku, Městu Nový Jičín jako
objednateli díla "Útulek pro psy v Bludovicích u Nového Jičína", nevzniká právní nárok na
přerušení (pozastavení) stavby.
2. deklaruje
že projekt výstavby útulku pro psy v Bludovicích u Nového Jičína pokračuje dle smlouvy č.
V2018-378/OMI ze dne 22.08.2018.

Bc. Stanislav Kopecký
starosta města

Marcel Brož
místostarosta města
ověřovatel zápisu
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