Příloha č. 1
zápisu z jednání
1. schůze RM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 1. schůze Rady města Nový Jičín,
konané dne 26. 11. 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

1/R1/2018 Schválení programu, určení ověřovatele zápisu RM.
Rada města Nový Jičín
1.určuje
ověřovatelem zápisu Mgr. Ondřeje Syrovátku,
2.schvaluje
program jednání 1. schůze RM dne 26.11.2018.
2/R1/2018 Kontrola plnění úkolů.
Rada města Nový Jičín
1. bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů, dle přílohy.
3/R1/2018 Poskytnutí finančního daru.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
a.

v souladu s ust. § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), v platném
znění, poskytnutí neinvestičního finančního daru paní L. B., bytem, N. J. ve výši
15.000,00 Kč za účelem úhrady zvýšených nákladů spojených s narozením trojčat,

b. text darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

c.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí finančního daru paní L. B., bytem N. J. ve výši ..... +15.000,00 Kč
za účelem úhrady zvýšených nákladů spojených s narozením trojčat
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ................. -15.000,00 Kč.

4/R1/2018 Jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ky MŠ Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace.
Rada města Nový Jičín
1. jmenuje
členy konkursní komise pro konkursní řízení v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky č.
54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, na vedoucí pracovní
místo ředitele/ky organizace Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková
organizace, jejíž zřizovatelem je město Nový Jičín dle předloženého návrhu,
2. doporučuje
přizvat dalšího odborníka s hlasem poradním, který není členem konkursní komise dle § 2
odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb., dle předloženého návrhu.

5/R1/2018 Souhlas s přijetím finančního daru pro ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p.o.
Rada města Nový Jičín
1. bere na vědomí
žádost ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace, o souhlas zřizovatele s
přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se
sídlem Vratislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti na
období od 3.1.2019 do 28.6.2019,

2. souhlasí
s přijetím finančního účelově určeného daru, dle ustanovení čl. IV. Zřizovací listiny od
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem v Praze 4, ul. Vratislavova 152/4, IČ 242
31 509, v rámci jejího charitativního projektu Obědy pro děti, pro Základní školu Nový Jičín,
Komenského 66, příspěvková organizace na období 3.1.2019 do 28.6.2019, ve výši 1.160,00
Kč pro dalších 5 žáků školy.
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6/R1/2018 Zřízení Pracovní skupiny k Programu regenerace MPR a jmenování předsedy a
ostatních členů Pracovní skupiny.
Rada města Nový Jičín
1. zřizuje
pracovní skupinu k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a
městských památkových zón (MPZ) ke dni 26. 11. 2018
2. jmenuje
předsedu pracovní skupiny k Programu regenerace MPR a MPZ: Mgr. Ondřeje Syrovátku a
ostatní členy Pracovní skupiny k Programu regenerace MPR a MPZ:
Ing. Oldřišku Navrátilovou - město Nový Jičín
Ing. Jarmilu Strakovou - město Nový Jičín
Ing. Kateřinu Riedlovou - město Nový Jičín
Ing. Pavla Tichého - město Nový Jičín
Pavla Wesseleho - město Nový Jičín
Ing. Karin Veselou - vedoucí odboru kultury a památkové péče KÚ MSK
Mgr. Andreu Staniekovou - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě

7/R1/2018 Žádosti o individuální dotace z oblasti sportu.
Rada města Nový Jičín
1. Žádost FK Nový Jičín z.s. o individuální dotaci
a. doporučuje ZM vzít 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. doporučuje ZM schválit
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,
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c.

doporučuje ZM rozhodnout
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,
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. doporučuje ZM schválit
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.:
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,-Kč
na projekt " Zajištění činnosti mládežnických mužstev FK Nový Jičín, z.s. pro rok 2018";
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741.

2. Žádost Hokejového klubu Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci
a. doporučuje ZM vzít 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. doporučuje ZM schválit
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.

doporučuje ZM rozhodnout
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
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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. doporučuje ZM schválit
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.:
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,-Kč
na projekt " Zajištění činnosti hokejového klubu - devíti družstev mládeže, školek a škol v roce 2018"zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741.

3.Žádost Hokejového klubu Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci
a. doporučuje ZM vzít 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. doporučuje ZM schválit
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.

doporučuje ZM rozhodnout
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 500.000,-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
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d. doporučuje ZM schválit
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.:
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,-Kč zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741.

8/R1/2018 Žádosti o individuální dotace z oblasti volnočasových aktivit.
Rada města Nový Jičín
1. Žádost o individuální dotaci - Česká křesťanská akademie, z.s.
a. bere na vědomí
žádost České křesťanské akademie, z.s., se sídlem Praha 2 - Nové Město, Vyšehradská
49, IČO 15887472, evidovanou pod čj. 65439/2018 ze dne 25.9.2018 o individuální
dotaci ve výši 15.000,- Kč,
účel použití dotace: podpora činnosti České křesťanské akademie -; místní skupiny Nový
Jičín v roce 2019,
b. rozhodla
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019 ve výši 15.000,- Kč,
na účel: podpora činnosti České křesťanské akademie -; místní skupiny Nový Jičín v roce
2019,
doba v niž má být dosaženo účelu dotace od 1.1.2019 do 31.12.2019
projekt s názvem: Činnost České křesťanské akademie - místní skupiny Nový Jičín v roce
2019
žadateli Česká křesťanská akademie, z.s., se sídlem Praha 2 -; Nové Město, Vyšehradská
49, IČO 15887472, a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,

2.Žádost o individuální dotaci - Základní škola Galaxie s.r.o
a. bere na vědomí
žádost Základní školy Galaxie s.r.o., se sídlem K Nemocnici 211/1, IČO 29454956,
evidovanou pod čj. 64697/2018 ze dne 21.9.2018 o individuální dotaci ve výši 21.199,Kč,
účel použití dotace: Úhrada provozních nákladů na povinný plavecký výcvik žáků 1.
stupně základních škol,
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b. rozhodla
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019 ve výši 21.199,- Kč,
na účel: Úhrada provozních nákladů na povinný plavecký výcvik žáků 1. stupně
základních škol,
doba v niž má být dosaženo účelu dotace do 06/2019
projekt s názvem: povinný plavecký výcvik žáků základních škol,
žadateli Základní škola Galaxie s.r.o., se sídlem K Nemocnici 211/1, IČO 29454956, a
uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu.

3.Žádost o individuální dotaci - Základní škola Galaxie s.r.o
a. doporučuje ZM vzít 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 žák,
b. doporučuje ZM rozhodnout
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. 5 předloženého materiálu.

4.Žádost o individuální dotaci - Mateřská škola novojičínská Beruška, spol. s r.o.
a. doporučuje ZM vzít na vědomí
žádost Mateřské školy novojičínská Beruška, spol. s r.o., se sídlem Nový Jičín, Husova 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.
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b. doporučuje ZM rozhodnout
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. 7 předloženého
materiálu,

5.Žádost o individuální dotaci - Mateřská škola Bludovice
a. doporučuje ZM vzít 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. doporučuje ZM rozhodnout
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. 9
předloženého materiálu.

6.Žádost o individuální dotaci - Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace
a. doporučuje ZM vzít 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. doporučuje ZM rozhodnout
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. 11 předloženého materiálu.

9/R1/2018 Žádost o finanční dar.
Rada města Nový Jičín
1. Žádost o sponzorský dar - Mendelova střední škola, Nový Jičín, p.o.
a. bere na vědomí
žádost Mendelovy střední školy, Nový Jičín, příspěvkové organizace, se sídlem Divadelní
138/4, 741 01 Nový Jičín, IČO 00845027, evidovanou pod čj. 75169/2018 ze dne
5.11.2018 o poskytnutí sponzorského daru ve výši 2.500,- Kč,
účel použití: zakoupení věcných cen výhercům soutěže OFFICE 2018 konané dne
5.12.2018,
b. rozhodla
poskytnout finanční dar z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 2.500,- Kč, na zakoupení
věcných cen výhercům soutěže OFFICE 2018 konané dne 5.12.2018,
žadateli Mendelově střední škole, Nový Jičín, příspěvkové organizaci, se sídlem Divadelní
138/4, 741 01 Nový Jičín, IČO 00845027,
a uzavřít s tímto žadatelem darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
c.

schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. /2018:
poskytnutí finančního daru Mendelově střední škole, Nový Jičín, příspěvkové organizaci,
se sídlem Divadelní 138/4, 741 01 Nový Jičín, IČO 00845027 ve výši ...........+2.500,00 Kč
na zakoupení věcných cen výhercům soutěže OFFICE 2018 konané na zmíněné škole dne
5.12.2018
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zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši .................. -2.500,00 Kč.

10/R1/2018 Žádost u udělení výjimky z čerpání dotace pro rok 2018 - Lyžařský klub Svinec z.s.
Rada města Nový Jičín
1. Žádost u udělení výjimky z čerpání dotace pro rok 2018 -; Lyžařský klub Svinec z.s.
a. doporučuje ZM vzít 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 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. doporučuje ZM schválit
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, čerpání položek, které v původním rozpočtu předloženém u žádosti nebyly
rozpočtovány z dotace, jedná se o položky č. 2, 4, 6 upraveného rozpočtu, čerpání výše
uvedených položek bude provedeno na úkor ostatních položek s tím, že příjemce
nepřekročí celkovou výši poskytnuté programové dotace.
c.

doporučuje ZM schválit
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.

11/R1/2018 Cena tepelné energie pro období 1. 11. 2018 - 31. 12. 2018.
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 4. 10. 2006 a v souladu s
Cenovým rozhodnutím ERÚ k cenám tepelné energie na období od 1. 11. 2018 do 31. 12.
2018 ve výši 598,20 Kč/GJ bez DPH společnosti Veolia Energie ČR, a.s., Region střední
Morava, Okružní 1300/19, 779 00 Olomouc, IČO: 45193410. Jedná se o cenu základní
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jednosložkové sazby. Ostatní drobné specifické sazby v rámci tepelného hospodářství města
Nový Jičín budou od této sazby odvozené.
12/R1/2018 Veřejná zakázka Útulek pro psy v Bludovicích u Nového Jičína.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. V2018-378/OMI ze dne 22.08.2018 se společností
VYKI TOOLS GROUP s.r.o., se sídlem Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín, IČO 27833062.
2. ukládá
jednat se společnosti VYKI TOOLS GROUP s.r.o., se sídlem Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový
Jičín, IČO 27833062 o možnostech ukončení smlouvy o dílo č. V2018-378/OMI ze
dne 22.08.2018, jejímž předmětem je stavba Útulek pro psy v Bludovicích u Nového Jičína.
Zodpovědný: JUDr. Václav Dobrozemský – 1. místostarosta města
Termín: 3.12.2018
13/R1/2018 Majetkoprávní problematika.
Rada města Nový Jičín
1. doporučuje
ZM schválit směnu pozemku parc.č.1493/166 (orná půda o evidované výměře 823 m2), k.ú.
Žilina, jenž vznikl oddělením dle GP č. 1425-7204/2018 z původního pozemku 1493/22, k.ú.
Žilina u Nového Jičína a pozemku parc.č.1493/167 (orná půda o evidované výměře 36 m2),
jenž vznikl oddělením dle GP č. 1425-7204/2018 z původního pozemku 1493/104, k.ú. Žilina
u Nového Jičína, za pozemek parc.č.1493/162, (orná půda o evidované výměře 859 m2), k.ú.
Žilina u Nového Jičína, ve vlastnictví pana D. Š bytem S n B , majetkoprávní záměr č. 2917,
2. Přijetí záměru prodeje pozemků v k. ú. Loučka, MPZ 3006
1. odkládá
projednání MPZ 3006 do doby vyhotovení znaleckého posudku na stanovení obvyklé
ceny pozemků.
2. ukládá
jednat se společností Stavební bytové družstvo Venkov, se sídlem, Dukelská 253, 742 42
Šenov u Nového Jičína, IČO 14614871.
Zodpovědný: JUDr. Václav Dobrozemský – 1. místostarosta města.
Termín: 31.1.2019.
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3. schvaluje
výpůjčku pozemku parc. č. 457/9 (orná půda, evidována o výměře 66 m2) k. ú. Nový Jičín -;
Dolní Předměstí mezi městem Nový Jičín jako vypůjčitelem a spolkem Dlouhá tráva, z.s. IČ:
07385978 se sídlem Dlouhá 1862/50, Nový Jičín, PSČ 741 01, na dobu neurčitou,
majetkoprávní záměr č. 2682,
4. schvaluje
změnu nájemní smlouvy č. P2007-443/OMRI uzavřené dne 7.2.2002 s nájemcem Starojicko,
a.s. se sídlem Starý Jičín - Jičina 26, PSČ 741 01. Změna spočívá ve snížení výměry
pronajatého pozemku parc. č. 928/24 (orná půda o evidované výměře 11.556 m2) v k. ú.
Loučka u Nového Jičína, a to v důsledku uzavření kupní smlouvy č. P2018-176/OMI, kterou
byla nájemci část pozemku prodána. V závislosti na snížení výměry pronajatého pozemku
dochází i ke snížení nájemného, a to z původní částky 846,60 Kč (cena je uvedena i s DPH
21%) na novou částku 694,93 Kč (cena je uvedena i s DPH 21%), majetkoprávní záměr č.
2681,
5. Prodloužení termínu na odstranění stavby (chatky) v k. ú. Bludovice u Nového Jičína, MPZ
2725
a. bere na vědomí žádost pí. M. K., bytem Nový Jičín
b. souhlasí s prodloužením termínu na odstranění stavby (zahradní chatky) umístěné na
části pozemku parc. č. 561/1 v k. ú Bludovice u Nového Jičína (ostatní plocha, jiná
plocha) o evidované výměře 4139 m2 do 31.3.2019, majetkoprávní záměr č. 2725,
6. schvaluje
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit, provozovat a
udržovat stavbu distribuční soustavy zemního el. kabelového vedení NN umístěné v části
pozemku parc.č. 58/2 (ostatní plocha, zeleň) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína a právo
opravovat, provádět úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení
výkonnosti, včetně jejího odstranění a právo vstupovat a vjíždět na část služebného
pozemku v souvislosti se zřízením, obnovou a provozováním distribuční soustavy a to v
nezbytně nutném rozsahu mezi městem Nový Jičín, jako vlastníkem služebného pozemku
(povinným) a společností ČEZ Distribuce a.s.,Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405
02, IČO: 247 29 035 (oprávněným), na dobu neurčitou, za cenu stanovenou dle směrnice č.
1/2013 (cena bez DPH) a za podmínky, že při realizaci budou splněny podmínky stanovené
příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku), majetkoprávní záměr č. ZS 497,
7. schvaluje
zřízení věcného břemene - služebnosti zakládající právo umístění inženýrských sítí vodovodní přípojky v částech pozemků parc.č. 9/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a
parc.č. 9/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace), kanalizační a plynové přípojky v části
pozemku parc.č. 9/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vše v k.ú. Nový Jičín - město ve
prospěch pozemku parc.č. st. 18 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Nový Jičín - město a
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právo umístit, zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na služebných pozemcích inženýrské
sítě, provádět úpravy za účelem jejich obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení jejich
výkonnosti, včetně jejich odstranění a právo vstupovat a vjíždět na části služebných pozemků
v souvislosti se zřízením, obnovou a provozováním inženýrských sítí a to v nezbytně nutném
rozsahu mezi městem Nový Jičín, jako vlastníkem služebných pozemků (povinným) a J. N.
N. J., PSČ 741 01 jako vlastníkem panujících pozemků (oprávněným), na dobu neurčitou, za
cenu stanovenou dle směrnice č. 1/2013 (cena bez DPH) a za podmínky, že při realizaci
budou splněny podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku),
majetkoprávní záměr č. ZS 501,
8. schvaluje
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit, provozovat a
udržovat stavbu distribuční soustavy zemní el. kabelové přípojky NNK + přípojkové skříně
umístěné v částech pozemků parc.č. 232/1 (zahrada) a parc.č. 235 (zahrada) oba v k.ú.
Bludovice u Nového Jičína a právo opravovat, provádět úpravy za účelem její obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení výkonnosti, včetně jejího odstranění a právo vstupovat a vjíždět na
část služebného pozemku v souvislosti se zřízením, obnovou a provozováním distribuční
soustavy a to v nezbytně nutném rozsahu mezi městem Nový Jičín, jako vlastníkem služebných
pozemků (povinným) a společností ČEZ Distribuce a.s, Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ
405 02, IČO: 247 29 035 (oprávněným), na dobu neurčitou, za cenu stanovenou dle směrnice č.
1/2013 (cena bez DPH) a za podmínky, že při realizaci budou splněny podmínky stanovené
příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku), majetkoprávní záměr č. ZS 505,
9.Zřízení služebnosti v k. ú. Bludovice u Nového Jičína - rozšíření usnesení, MPZ ZS 499
a. rozšiřuje usnesení č. 2111/77/2018 ze dne 24.10.2018 bod 13 o účastníka řízení na
straně oprávněného,
b. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti zakládající právo umístění inženýrské
sítě kanalizační přípojky v části pozemku parc.č. 619/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) v k. ú. Bludovice u Nového Jičína ve prospěch pozemku parc.č. 131/4
(zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Bludovice u Nového Jičína a právo umístit, zřídit,
provozovat, opravovat a udržovat na služebném pozemku inženýrskou síť, provádět
úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti,
včetně jejího odstranění a právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti
se zřízením, obnovou a provozováním inženýrské sítě a to v nezbytně nutném rozsahu
mezi městem Nový Jičín jako vlastníkem služebného pozemku (povinným) a M.G.,
bytem, N. J. a P. T., bytem N. J., jako vlastníky panujícího pozemku (oprávněnými), na
dobu neurčitou, za cenu stanovenou dle směrnice č. 1/2013 (cena bez DPH) a za
podmínky, že při realizaci budou splněny podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ
Nový Jičín (správců majetku), majetkoprávní záměr č. ZS 499,
14/R1/2018 Projekty města.
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Rada města Nový Jičín
1. bere na vědomí
odstoupení fy. INNOVA Int. s.r.o. od podpisu smlouvy na realizaci projektu "Rekuperace ZŠ
Komenského 66, Nový Jičín".
2. souhlasí
s nezapojením do výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu
Životní prostředí 2014 - 2020 - realizace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního
tepla v ZŠ Komenského 66, Nový Jičín.

_____________________________________________________________________________
V Novém Jičíně dne 29.11.2018

Bc. Stanislav Kopecký
starosta města
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Mgr. Ondřej Syrovátka
2. místostarosta města
ověřovatel zápisu
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