Příloha č. 1
zápisu z jednání
6.schůze RM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 6. schůze Rady města Nový Jičín
konaného dne 20.02.2019
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 státní 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

92/R6/2019 Schválení programu a určení ověřovatele zápisu RM.
Rada města Nový Jičín
1. určuje
ověřovatelem zápisu Ing. Bc. Martina Šturalu.
2. schvaluje
program jednání 6. schůze RM dne 20.2.2019.
93/R6/2019 Kontrola plnění úkolů.
Rada města Nový Jičín
1. bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů, dle přílohy.
94/R6/2019 Souhlas se zapojením do projektu Sociální služby odborně.
Rada města Nový Jičín
1. souhlasí
se zapojením města Nový Jičín do projektu Sociální služby odborně.
95/R6/2019 Žádost o individuální dotaci v oblasti sociální.
Rada města Nový Jičín
1. doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí

žádost Charity Valašské Meziříčí, se sídlem Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
47997885, evidovanou pod čj. 79948/2018, o individuální dotaci ve výši 90 560,- Kč,
na projekt " Poskytování sociálních služeb pro občany města Nový Jičín,
účel použití dotace: spolufinancování registrovaných sociálních služeb Charity Valašské
Meziříčí, které využívají občané města Nový Jičín, ,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2019 - 31.12.2019,
2. doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout neposkytnout dotaci
z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 90 560,- Kč,
žadateli Charita Valašské Meziříčí, se sídlem Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ 47997885,
na projekt " Poskytování sociálních služeb pro občany města Nový Jičín",
účel použití dotace: spolufinancování registrovaných sociálních služeb Charity Valašské
Meziříčí, které využívají občané města Nový Jičín.

96/R6/2019 Informace o procesu komunitního plánování sociálních služeb.
Rada města Nový Jičín
1. bere na vědomí
Monitorovací zprávu - vyhodnocení Cílů v rámci plánování sociálních služeb v Novém
Jičíně prostřednictvím komunitního plánování,
2. souhlasí
s procesem přípravy IV. komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy.
97/R6/2019 Informace o připravovaném IP kraje na služby sociální prevence.
Rada města Nový Jičín
1. bere na vědomí
informaci o připravovaném projektu Moravskoslezského kraje "Podpora služeb sociální
prevence 3" zajišťující financování vybraných druhů služeb sociální prevence v letech
2020 - 2021
98/R6/2019 Informace o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace
Základní škola, Tyršova 1, Nový Jičín.
Rada města Nový Jičín
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1. bere na vědomí
informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola,
Tyršova 1, Nový Jičín,
2. ukládá
splnit nápravná opatření uvedená v bodech 1 až 5 návrhu nápravných opatření.
99/R6/2019 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města Nový Jičín za rok 2018.
Rada města Nový Jičín
1. doporučuje
ZM vzít na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci na území města Nový Jičín za rok 2018
dle předloženého materiálu
2. ukládá
zpracovat ekonomickou analýzu výkonu činností MP, které jsou na základě
veřejnoprávních smluv zajišťovány pro okolní obce.
Termín: 20.3.2019
Z: ředitel MP
100/R6/2019 Organizační řád Městské policie Nový Jičín č. 6/2019.
Rada města Nový Jičín
1. vydává
Organizační řád Městské policie Nový Jičín dle příloh předloženého materiálu
101/R6/2019 Návrhy na pořízení změny územního plánu Nový Jičín.
Rada města Nový Jičín
1. doporučuje
ZM zamítnout podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení
změny územního plánu Nový Jičín podle návrhu paní A. S. bytem N. J., týkající se změny
funkčního využití pozemku parc.č. 1651 v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína, z
plochy SES - zeleň - přírodního charakteru - součást územního sytému ekologické stability
do plochy umožňující realizaci stavby oplocení a skladu zahradního nářadí - v rozsahu
vyznačeném v příloze č. 1 předloženého materiálu,
2. doporučuje
ZM zamítnout podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení
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změny územního plánu Nový Jičín podle návrhu společnosti LXM Group a.s., se sídlem
Malostranská 579, Šenov u Nového Jičína, IČ: 25849832, týkající se změny funkčního
využití pozemku parc.č. 479/7 v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, z plochy
OS - občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení do plochy OM - občanské
vybavení - komerční zařízení malá a střední - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 2
předloženého materiálu.
3. doporučuje
ZM zamítnout podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení
změny územního plánu Nový Jičín podle návrhu manželů Ladislava Hrachovce, nar.
2.4.1955 a Ilony Hrachovcové, nar. 4.2.1958, oba trvale bytem Máchova 60, Nový Jičín,
týkající se změny funkčního využití pozemku parc.č. 151/4 v obci Nový Jičín, k.ú. Kojetín u
Starého Jičína, z plochy ZP -; zeleň -; přírodního charakteru na plochu umožňující výstavbu
rodinného domu - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 3 předloženého materiálu.
102/R6/2019 Zřízení Komise státní památkové péče obce s rozšířenou působností.
Rada města Nový Jičín
1. zřizuje
dle § 31 odst.1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 122 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve
znění pozdějších předpisů) pro volební období 2018-2022 komisi Rady města Nový Jičín Komisi státní památkové péče obce s rozšířenou působností (dále jen "Komise").
2. jmenuje
Mgr. Pavlu Adamcovou - předsedou Komise
Bc. Stanislava Kopeckého - členem Komise
MVDr. Kateřinu Křenkovou - členkou Komise
Dagmar Novosadovou - členkou Komise
Ing. Rudolfa Hrnčíře - členem Komise
Mgr. Andreu Staniekovou - členkou Komise
Mgr. Karin Vitáskovou - členkou Komise

103/R6/2019 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/99
Sb. za rok 2018.
Rada města Nový Jičín
1. bere na vědomí
Výroční zprávu za rok 2018 o činnosti Městského úřadu Nový Jičín v oblasti poskytování
4

informací podle § 18 odst.1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č.1 předloženého materiálu.
104/R6/2019 Zpráva o vyhodnocení opatření v lokalitě ulice Luční, Nový Jičín.
Rada města Nový Jičín
1. bere na vědomí
Zprávu o vyhodnocení opatření v lokalitě ulice Luční, Nový Jičín,
2. ruší
usnesení Rady města Nový Jičín č.1644/55/2017,bod 3. ze dne 13.12.2017 ve znění:
podává
návrh o vydání opatření obecné povahy podle § 33d zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v
hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, na lokalitu Luční 1828/2, Luční 1799/3, Luční
1825/4 města Nový Jičín s odůvodněním, že spatřuje v této lokalitě zvýšený výskyt
nepříznivých vlivů působících na děti (existence jevů a skutečností, které jsou a mohou
být příčinou nepříznivého vývoje dětí-zadluženost rodičů, nadužívání alkoholu, domácí
násilí), příslušnému pověřenému obecnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Nový Jičín,
a. ukládá tajemnici zajistit plnění opatření po dobu 1 roku a následně situaci vyhodnotit,
z důvodů uvedených v důvodové zprávě.
105/R6/2019 Delegace zástupců města do orgánů právnických osob, ve kterých je město
členem nebo společníkem.
Rada města Nový Jičín
1. doporučuje
Zastupitelstvu města delegovat ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za město, jakožto akcionáře
společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČO
25872826, zástupce města pro výkon všech práv akcionáře, a to Mgr. Ondřeje Syrovátku,
nar. 29.12.1978, bytem Nový Jičín, Dlouhá 1862/50. Delegace zástupce Města Nový Jičín,
jakožto zástupce akcionáře, bude určena k výkonu všech práv akcionáře jménem
akcionáře na více valných hromadách, na to na všech valných hromadách (řádných,
mimořádných nebo náhradních) konaných v období od udělení této delegace do
1.10.2022. Tato delegace může zaniknout také odvoláním Zastupitelstvem města před
uplynutím termínu uvedeného v předchozí větě. Zástupce bude oprávněn udělit plnou
moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala, a to konkrétně a
výhradně JUDr. Václavu Dobrozemskému, nar. 17.10.1988, bytem Nový Jičín, Máchova
432/61.
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2. doporučuje
Zastupitelstvu města schválit podání návrhu města Nový Jičín, jako jediného akcionáře
zařazeného do svozové oblasti Nový Jičín, na odvolání paní Mgr. Blanky Faluši z funkce
člena představenstva obchodní společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového
Jičína 194, PSČ 742 72, IČO 25872826.
3. doporučuje
Zastupitelstvu města schválit podání návrhu města Nový Jičín, jako jediného akcionáře
zařazeného do svozové oblasti Nový Jičín, na volbu Mgr. Ondřeje Syrovátky do funkce
člena představenstva obchodní společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového
Jičína 194, PSČ 742 72, IČO 25872826.
4. doporučuje
Zastupitelstvu města odvolat zmocnění Mgr. Pavla Rozbroje k zastupování města Nový
Jičín v Radě Svazku obcí regionu Novojičínska, se sídlem Nový Jičín, Masarykovo náměstí
1, PSČ 741 01, IČO 71240357.
5. doporučuje
Zastupitelstvu města delegovat jako zmocněnce města Nový Jičín v Radě Svazku obcí
regionu Novojičínska, se sídlem Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, PSČ 741 01, IČO
71240357, JUDr. Václava Dobrozemského, místostarostu města. Tato delegace zanikne
dnem 1.10.2022 nebo jejím odvoláním Zastupitelstvem města před uplynutím tohoto
termínu.
6. doporučuje
Zastupitelstvu města odvolat zmocnění Mgr. Pavla Rozbroje k zastupování města Nový
Jičín v Radě Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, se sídlem Nový Jičín,
Masarykovo náměstí 1, PSČ 741 01, IČO 72545691.
7. doporučuje
Zastupitelstvu města delegovat jako zmocněnce města Nový Jičín v Radě Svazku obcí
Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, se sídlem Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, PSČ 741
01, IČO 72545691, JUDr. Václava Dobrozemského, místostarostu města. Tato delegace
zanikne dnem 1.10.2022 nebo jejím odvoláním Zastupitelstvem města před uplynutím
tohoto termínu.
8. doporučuje
Zastupitelstvu města delegovat ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za město, jakožto akcionáře
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 45193665, zástupce města pro výkon
všech práv akcionáře, a to JUDr. Václava Dobrozemského, nar. 17.10.1988, bytem Nový
Jičín, Máchova 462/61. Delegace zástupce Města Nový Jičín, jakožto zástupce akcionáře,
bude určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných
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hromadách, na to na všech valných hromadách (řádných, mimořádných nebo náhradních)
konaných v období od udělení této delegace do 1.10.2022. Tato delegace může zaniknout
také odvoláním Zastupitelstvem města před uplynutím termínu uvedeného v předchozí
větě. Zástupce bude oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě,
aby místo něho jednala, a to konkrétně a výhradně Bc. Stanislavu Kopeckému, nar.
13.3.1972, bytem Nový Jičín, Lipová 315.
9. doporučuje
Zastupitelstvu města odvolat delegaci PhDr. Jaroslava Dvořáka k zastupování města Nový
Jičín ve sdružení Euroregion Silesia - CZ, se sídlem Opava, Horní nám. 382/69, PSČ 742 01,
IČO 68941773.
10. doporučuje
Zastupitelstvu města schválit podání návrhu města Nový Jičín na odvolání PhDr. Jaroslava
Dvořáka z funkce člena Prezidia sdružení Euroregion Silesia.
11. deleguje
jako zástupce města Nový Jičín pro výkon všech práv člena Dobrovolného svazku obcí
SOMPO 2016, se sídlem Životice u Nového Jičína 194, 742 72 Životice u Nového Jičína, IČO
05232481, Mgr. Ondřeje Syrovátku, místostarostu města. Delegace zástupce Města,
jakožto člena svazku je určena k výkonu všech práv člena svazku jménem člena svazku na
všech zasedáních shromáždění delegátů konaných v termínu do 1.10.2022. Tato delegace
může zaniknout také odvoláním Radou města před uplynutím termínu uvedeného v
předchozí větě.
106/R6/2019 Dohoda o narovnání se společností RUSTY´S, s.r.o. v likvidaci.
Rada města Nový Jičín
1. doporučuje
Zastupitelstvu města schválit:
a.

uzavření Dohody o narovnání se společností RUSTY´S, s.r.o. "v likvidaci", se sídlem
Kaprova 42/14, 110 00, Praha 1-Staré Město, IČO 26799146 dle předloženého
návrhu,

b. v souvislosti s bodem 1. a.
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ............... -1.710.094,00 Kč
vyplatit úhradu uznaných nákladů dle Dohody o narovnání se společností RUSTY´S,
s.r.o. "v likvidaci", se sídlem Kaprova 42/14, 110 00, Praha 1-Staré Město, IČO
26799146 ve výši ............................................ +1.710.094,00 Kč.
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107/R6/2019 Projekty města.
Rada města Nový Jičín
1. Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2.výzva
a. bere na vědomí
Žádost Moravskoslezského kraje č.j. MSK 16464/2019 o poskytnutí dotace ve výši
104.648,-Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Projekt "Obnova místních komunikací v Novém Jičíně v roce 2019"
a. bere na vědomí
že žádost o dotaci s názvem "Obnova místních komunikací v Novém Jičíně v roce
2019"; nebude podána do výzvy MMR, dotačního titulu - "Podpora obnovy místních
komunikací" v roce 2019.

3. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu z.s.
a. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín schválit návrh nových stanov a organizačního řádu
spolku "Partnerství pro městskou mobilitu" z.s., se sídlem Chomoutov 388, 783 35
Horka nad Moravou,IČ 01911996, dle přílohy č. 2 a č. 3 předloženého materiálu.

4.Kampaň Do práce na kole 2019
a. zapojení města Nový Jičín do celorepublikové kampaně Do práce na kole 2019.
b. rozhodla uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2019
se spolkem Auto*Mat, z.s., se sídlem Vodičkova 704/36,110 00 Praha 1 - Nové Město,
IČ 22670319, ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5.Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva
a. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín rozhodnout uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci
projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva", dle přílohy č. 5
předloženého materiálu.
6.Projekt "Metoda EPC Nový Jičín"
a. bere na vědomí
změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
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7. Jmenování koordinátorky Zdravého města Nový Jičín
a. doporučuje
zastupitelstvu města odvolat Bc. Kateřinu Jiříčkovou z pozice koordinátorky Zdravého města
Nový Jičín.
b. doporučuje
zastupitelstvu města jmenovat Mgr. Lucii Hrdličkovou na pozici koordinátorky Zdravého
města Nový Jičín.
108/R6/2019 Bytová problematika.
Rada města Nový Jičín
1. rozhodla
přednostně přidělit byt a uzavřít nájemní smlouvu k bytu pro seniory č. 83 o velikosti 1 +
kk v domě č. p. 2007 na ulici U Jičínky 25, Nový Jičín s paní N. R., trvale bytem N. J. takto:
a.

nájem se sjednává na dobu určitou 1 rok s účinností od 01.03.2019 s možností
prodlužování,

b. výše nájemného dle směrnice Hospodaření s byty v majetku města Nový Jičín,
c.

podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy je vrácení stávajícího bytu městu,

2. rozhodla
přidělit byt a uzavřít nájemní smlouvu ke služebnímu bytu č. 4 o velikosti 2 + 1 v domě č.
p. 2007 na ulici U Jičínky 25 v Novém Jičíně s paní L. V. a panem J. V. nar. oba trvale
bytem N. J. takto:
a.

nájem se sjednává v souvislosti s výkonem práce pro město Nový Jičín a na dobu
výkonu práce pro město Nový Jičín s účinností od 01.03.2019,

b. výše nájemného dle směrnice Hospodaření s byty v majetku města Nový Jičín.
3. rozhodla
přidělit byt a uzavřít nájemní smlouvu ke startovacímu bytu speciálnímu č. 94 o velikosti 1
+ kk v domě č. p. 2007 na ulici U Jičínky 25 v Novém Jičíně s panem M. Š., nar. trvale
bytem, N. J. takto:
a.

nájem se sjednává na dobu určitou 1 rok s účinností od 01.03.2019 s možností
prodlužování,
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b. výše nájemného dle směrnice Hospodaření s byty v majetku města Nový Jičín,
4. rozhodla
uzavřít novou nájemní smlouvu ke stávajícímu sociálnímu bytu č. 16 o velikosti 1 + 0 v
domě č. p. 2102 na ulici Suvorovova 122 v Novém Jičíně s panem I. S. trvale bytem N. J.
takto:
a.

nájem se sjednává na dobu určitou 1 měsíc s účinností od 01.03.2019 s možností
prodlužování, za podmínky pravidelných úhrad stávajícího dluhu vůči městu dle
sjednaného splátkového kalendáře,

b. výše nájemného dle směrnice Hospodaření s byty v majetku města Nový Jičín,
5. rozhodla
přidělit byt a uzavřít nájemní smlouvu k sociálnímu bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v domě č. p.
506 na ulici Hoblíkova 32 v Novém Jičíně s panem K. T.-K., trvale N. J. takto:
a.

nájem se sjednává na dobu určitou 1 měsíc s účinností od 01.03.2019 s možností
prodlužování,

b. výše nájemného dle směrnice Hospodaření s byty v majetku města Nový Jičín,
6. rozhodla
přidělit byt a uzavřít nájemní smlouvu k sociálnímu bytu č. 20 o velikosti 1 + 0 v domě č. p.
448 na ulici Suvorovova 120 v Novém Jičíně s panem T. M. trvale bytem N. J. takto:
a.

nájem se sjednává na dobu určitou 1 měsíc s účinností od 01.03.2019 s možností
prodlužování,

b. výše nájemného dle směrnice Hospodaření s byty v majetku města Nový Jičín,
7. rozhodla
nepřidělit byt a neuzavřít nájemní smlouvu k sociálnímu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p.
448 na ulici Suvorovova 120, Nový Jičín s panem M. S. trvale bytem, N. J.,
8. rozhodla
vyhlásit nabídkové řízení č. 346 na pronájem volného bytu č. 2 o velikosti 2 + 1 v domě č.
p. 46 na ulici Lidická 1, Nový Jičín, za minimální nabídkovou výši měsíčního nájemného
4.320 Kč, tj. koeficient K=1,6 a za dalších podmínek dle průvodní zprávy,
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9. rozhodla
vyhlásit nabídkové řízení č. 347 na pronájem volného bytu č. 1 o velikosti 3 + 1 v domě č.
p. 27 na Masarykově nám. 16, Nový Jičín, za minimální nabídkovou výši měsíčního
nájemného 4.154 Kč, tj. koeficient K=1,0 a za dalších podmínek dle průvodní zprávy.
109/R6/2019 Příkazní smlouva se Společenstvími vlastníků.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
návrh vzorové příkazní smlouvy 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
příkazních smluv s jednotlivými společenstvími vlastníků (popř. vlastníky bytových
jednotek v domech, kde nevzniklo společenství vlastníků).
110/R6/2019 Prodej spoluvlastnického podílu - Purkyňova 40.
Rada města Nový Jičín
1. doporučuje
Zastupitelstvu města schválit přijetí záměru prodeje nemovitého majetku -;
spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 64/100 na pozemku parc. č. st. 692 (zast.
plocha a nádvoří) v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí o výměře 249 m2, a
spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 64/100 na stavbě - budově č. p. 1314 v části
obce Nový Jičín, bytový dům, stojící na výše uvedeném pozemku, a to p. K. K., trvale
bytem N. J., za cenu ve výši 2.342.000 Kč/předmět prodeje a s dobou zveřejnění 30 dnů.
Součástí zveřejnění bude poučení, že k tomuto záměru je možno se vyjádřit a předložit
další nabídky. Záměr č. 7/2019/OB.
111/R6/2019 Problematika nebytových prostor.
Rada města Nový Jičín
1. mění
usnesení RM č. 33/2/2018 bod 1. ze dne 03.12.2018 o schválení adresného záměru
pronájmu nebytových prostor - částí budov č. p. 47 a 48 na ul. 28. října v obci Nový Jičín
tak, že se slova "s tříměsíční výpovědní dobou" nahrazují slovy "s šestiměsíční výpovědní
dobou". Záměr č. 158/2017/OB,
2. rozhodla
zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru - části budovy č. p. 47 na ul. 28. října 4,
Nový Jičín, která je součástí pozemku parcela č. st. 31 v k. ú. Nový Jičín-město - výlohy č. 1
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v přízemí budovy o rozloze 12 m2 nájemci JUDO Nový Jičín, z. s., se sídlem Gregorova
1758/40, 741 01 Nový Jičín, IČO: 05449626, za nájemné ve výši 1.200 Kč/rok/předmět
nájmu, za účelem využití výlohy pro prezentaci činnosti spolku, na dobu neurčitou s
jednoměsíční výpovědní dobou. Záměr č. 3/2019/OB,
3. rozhodla
zveřejnit záměr změnit nájemní smlouvu č. P 2018 - 069/OB, uzavřenou dne 18.06.2018 s
nájemcem Martinem Dobešem se sídlem Pod Skalkou 20, 741 01 Nový Jičín, IČO:
62366122, na pronájem nebytového prostoru (prostor sloužící podnikání) v budově č. p.
34, na ul. Masarykovo náměstí 22, v obci Nový Jičín, která je součástí pozemku parcela č.
st. 99 v k. ú. Nový Jičín-město - NP tvořený 7 místnostmi v přízemí domu o rozloze 145,04
m2. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k rozšíření účelu užívání předmětu nájmu o
sýrárnu a prodej delikates. Záměr č. 208/2017/OB,
4. schvaluje
poskytnutí slevy z nájemného ve výši 1.710 Kč nájemkyni p. A. Šmerdové, se sídlem Lešná
86, PSČ 756 41, IČO: 74232878, za přerušení dodávky tepla v pronajatém NP (prostor
sloužící podnikání) v budově č. p. 35 na ul. Dobrovského 1 v obci Nový Jičín, která je
součástí pozemku parcela č. st. 19 v k. ú. Nový Jičín-město - kancelář č. 104 o rozloze
33,72 m2 v 1. patře budovy, za období od 19.11.2018 do 04.12.2018. Záměr č.
4/2019/OB,
5. rozhodla
zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru v budově č. p. 35 na ul. Dobrovského 1 v
obci Nový Jičín, která je součástí pozemku parcela č. st. 19 v k. ú. Nový Jičín-město kancelář č. 116 o rozloze 17,10 m2 a podíl na společných prostorách o rozloze 1,71 m2, v
1. patře budovy, za minimální nájemné ve výši 728 Kč/m2/rok. Záměr č. 145/2016/OB,
6. odkládá
zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce a provozování krytého bazénu se sportovní
halou v Novém Jičíně, ve znění dodatků č. 1 až 10 (budova č. p. 914, na pozemku parc. č.
st. 1404 a další objekty na pozemcích parc. č. st. 1858, 1405/1, 117/10, 114/1, 117/5,
117/6, 117/8, 117/9, 1912, 1913, 1405/2 a 117/7 v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí),
uzavřenou dne 22.07.2008 mezi Městem Nový Jičín a Basketbalovým klubem, z. s.,
Novosady 10, 741 01 Nový Jičín, IČO: 14614791. Změnou smlouvy o výpůjčce a
provozování krytého bazénu by mělo dojít k prodloužení doby výpůjčky do 31.01.2030.
Záměr č. 5/2019/OB,
Termín: 20.3.2019
7. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. P 2011-353/OOP ze dne
30.6.2011 uzavřené mezi Městem Nový Jičín, jako pronajímatelem, a panem Radkem
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Struhařem, se sídlem Vančurova 1701/19, Nový Jičín, IČO 76066142, jako nájemcem
bistra nacházejícího se v budově bez č.p./č.e. (stavba technického vybavení) na ul. K.
Čapka 15, Nový Jičín v části obce Nový Jičín, která je součástí pozemku parc. č. st. 989 v k.
ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, a to 5 místností v přízemí objektu o celkové výměře 38,62
m2, dle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. Záměr č. 6/2019/OB,
112/R6/2019 Směrnice č 8/2019 Hospodaření s nebytovými prostory v majetku města Nový
Jičín.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
směrnici č. 8/2019 - Hospodaření s nebytovými prostory v majetku města Nový Jičín
113/R6/2019 Metoda EPC.
Rada města Nový Jičín
1. rozhodla
nerealizovat energetická opatření metodou EPC podle "Analýzy vhodnosti uplatnění
metody EPC pro vybrané objekty v majetku města Nový Jičín".
2. pověřuje
oddělení rozvoje a strategického plánování zahájit jednání s poskytovatelem dotace
(Ministerstvo průmyslu a obchodu) ve věci poskytnuté dotace.
114/R6/2019 Prodej objektu na ulici Karla Čapka.
Rada města Nový Jičín
1. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín schválit přijetí záměru prodeje nemovitého majetku na
ulici Karla Čapka, a to pozemku parc. č. st. 989 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře
319 m2, v obci Nový Jičín, katastrálním území Nový Jičín-Dolní Předměstí, jehož součástí
je stavba bez čp/če, stavba technického vybavení, včetně příslušenství, a to formou
nabídkového řízení se stanovením minimální nabídkové ceny ve výši 1.910.000 Kč (cena
obvyklá dle znaleckého posudku) a s dobou zveřejnění 3 měsíce. Záměr č. 1/2019/OB,
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín pověřit Radu města Nový Jičín stanovením dalších
podmínek nabídkového řízení na prodej pozemku parc. č. st. 989 v katastrálním území
Nový Jičín-Dolní Předměstí. Záměr č. 1/2019/OB.
115/R6/2019 Směrnice č. 7/2019 Zadávání a realizace veřejných zakázek.
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Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
směrnici č. 7/2019 Zadávání a realizace veřejných zakázek dle předloženého návrhu.

116/R6/2019 Smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky Údržba Zvěrokruhu Skalky.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na realizaci díla Údržba Zvěrokruhu Skalky s Jakubem Ježem, se
sídlem Za Humny 299, 741 01 Nový Jičín - Loučka, IČO: 75494001, jako zhotovitelem, dle
předloženého návrhu.
117/R6/2019 Plán investic na roky 2019 - 2021.
Rada města Nový Jičín
1. doporučuje
ZM vzít na vědomí plán investic na roky 2019 - 2021 dle předloženého materiálu.
118/R6/2019 TSM- Řád veřejného pohřebiště města Nového Jičína - dodatek č.1.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
a vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne
21.01.2019, č.j. MSK 995/2019 s účinností od 1.4.2019 Řád veřejného pohřebiště města
Nového Jičína - Dodatek č.1 dle předloženého návrhu.

119/R6/2019 Dodatek ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku Opatření ke snížení
energetické náročnosti veřejného osvětlení.
Rada města Nový Jičín
1. bere na vědomí
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2018-335/OMI ze dne 03.07.2018 se
společností E.ON Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
7, IČO: 26078201.
120/R6/2019 Dohoda o údržbě objektu silničního propustku.
Rada města Nový Jičín
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1. schvaluje
uzavření Dohody o údržbě objektu silničního propustku přes komunikaci III/04816 v
Loučce u Nového Jičína číslo NJ/371/2018/Na s Moravskoslezským krajem, zastoupeným
Správou silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO:
00095711.
121/R6/2019 Projekt Kulturní dům přístavby Hotelu Praha v Novém Jičíně.
Rada města Nový Jičín
1. rozhoduje
na základě ustanovení části IV., Čl. 2, odst. 3) směrnice č. 7/2016 Zadávání a realizaci
veřejných zakázek o změně způsobu výběru dodavatele na zpracování projektové
dokumentace pro provádění stavby pro II. etapu výstavby kulturního domu, a to namísto
oslovení 3 dodavatelů písemnou výzvou k podání nabídky a namísto uveřejnění zadávací
dokumentace na profilu zadavatele přímým zadáním společnosti ARCHITRÁV, s.r.o., se
sídlem Nerudova 275/28, 741 01 Nový Jičín, IČO: 25382951, dle předložené cenové
nabídky.

122/R6/2019 Dodatek ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku Kulturní dům I. etapa,
rekonstrukce obvodového pláště přístavby Hotelu Praha v Novém Jičíně.
Rada města Nový Jičín
1. bere na vědomí
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. V2018-329/OB ze dne 20.06.2018 se
společností MH-STAVBY, s.r.o., se sídlem V Poli 904/16, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO:
27776506.
123/R6/2019 Veřejná zakázka Klimatizační jednotky v objektu MěÚ Nový Jičín na ul.
Divadelní 1.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení Klimatizační jednotky v objektu MěÚ Nový Jičín
na ul. Divadelní 1 dle předloženého návrhu.
2. jmenuje
komisi pro posuzování a hodnocení nabídek k VZ Klimatizační jednotky v objektu MěÚ
Nový Jičín na ul. Divadelní 1 ve složení:
1. člen: JUDr. Václav Dobrozemský, místostarosta města
náhradník: Bc. Stanislav Kopecký, starosta města
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2. člen: Mgr. Ondřej Syrovátka, místostarosta města
náhradník: Marcel Brož, místostarosta města
3. člen: Mgr. Zdeněk Petroš - vedoucí OO
náhradník: Ing. Lumír Balaryn - vedoucí Oddělení hospodářské správy a krizového řízení
4. člen: Ing. Bohumil Pobořil - referent OO
náhradník: Marcela Horáková - referent OO
5. člen: Ing. Michal Hub - vedoucí Oddělení investic OMI
náhradník: Ing. Blanka Zagorská - referent OMI

124/R6/2019 Veřejná zakázka Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u Nového
Jičína.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u
Nového Jičína dle předloženého návrhu.

125/R6/2019 Veřejná zakázka Pořízení služebního vozidla pro MěÚ Nový Jičín.
Rada města Nový Jičín
1. ukládá
OMI při specifikaci předmětu veřejné zakázky Pořízení služebního vozidla pro MěÚ Nový
Jičín uvést v zadávacích podmínkách konkrétní výrobek, a to osobní automobil zn. Škoda
Octavia - Combi TDI 2.0.
126/R6/2019 Veřejná zakázka Úprava prostoru před Žerotínským zámkem v Novém Jičíně,
parcela č. 38, k.ú. Nový Jičín - Město.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení Úprava prostoru před Žerotínským zámkem v
Novém Jičíně, parcela č. 38, k.ú. Nový Jičín - Město dle předloženého návrhu.

127/R6/2019 Veřejná zakázka Veřejné osvětlení ul. Revoluční v Novém Jičíně.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení Veřejné osvětlení ul. Revoluční v Novém Jičíně
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dle předloženého návrhu.

128/R6/2019 Veřejná zakázka Energetické úspory objektu MŠ Máj, Jubilejní 1 v Novém
Jičíně.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení Energetické úspory objektu MŠ Máj, Jubilejní 1
v Novém Jičíně dle předloženého návrhu.
2. jmenuje
komisi pro posuzování a hodnocení nabídek k VZ Energetické úspory objektu MŠ Máj,
Jubilejní 1 v Novém Jičíně ve složení:
1. člen: JUDr. Václav Dobrozemský, místostarosta města
náhradník: Bc. Stanislav Kopecký, starosta města
2. člen: Mgr. Ondřej Syrovátka, místostarosta města
náhradník: Marcel Brož, místostarosta města
3. člen: Ing. Oldřiška Navrátilová - vedoucí OŠKS
náhradník: Ing. Kateřina Nehasilová - vedoucí Oddělení rozvoje a strat. plánování KÚ
4. člen: Ing. Michal Hub - vedoucí Oddělení investic OMI
náhradník: Ing. Michaela Mrklovská - referent OMI
5. člen: Ing. Ladislav Zahradníček - projektant
náhradník: Barbora Kyšková - projektant

129/R6/2019 Majetkoprávní problematika.
Rada města Nový Jičín
1. rozhodla
zveřejnit záměr pachtu pozemků parc.č. 248/1 (orná půda o evidované výměře 8.156 m2)
parc.č. 248/7 (orná půda o evidované výměře 10.112 m2), parc.č. 254/1 (orná půda o
evidované výměře 22.271 m2), parc.č. 263/1 (orná půda o evidované výměře 3.809 m2),
parc.č. 263/9 (orná půda o evidované výměře 2.080 m2), parc.č. 263/12 (orná půda o
evidované výměře 1.434 m2), parc.č. 254/2 (orná půda o evidované výměře 2.683 m2),
parc.č. 506/2 (ostatní plocha o evidované výměře 286 m2), část (650m2) pozemku
parc.č.248/6 (orná půda o evidované výměře 941 m2), část (10.500 m2) pozemku parc.č..
248/5 (orná půda o evidované výměře 14.997 m2), část (414 m2) pozemku parc.č. 248/8
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(orná půda o evidované výměře 416 m2) vše v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín -; Dolní
Předměstí, majetkoprávní záměr č. 2678,
2. rozhodla
nezveřejnit záměr pronájmu části (100 m2) pozemku parc. č. 191/37 (ostatní plocha,
ostatní komunikace o evidované výměře 4.614m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Straník,
majetkoprávní záměr č. 2685,
3. rozhodla
zveřejnit záměr pronájmu části (33 m2) pozemku parc. č. 479/1 (ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha o evidované výměře 9498 m2) a části (133 m2) pozemku
parc. č. 479/2 ( ostatní plocha, manipulační plocha o evidované výměře 881 m2) v obci
Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín -; Dolní Předměstí, majetkoprávní záměr č. 2761,
4. rozhodla
zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 37/2 (zahrada o evidované výměře 43 m2) v
obci Nový Jičín, k. ú. Kojetín u Starého Jičína, majetkoprávní záměr č. 2683,
5. rozhodla
ukončit dohodou Nájemní smlouvy č. P 2005-1024/MO (původně č. 21/97/P) ve znění
pozdějších dodatků, uzavřenou na pozemek parc. č. 730/30 30 (trvalý trávní porost o
výměře 5.465 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí na dobu neurčitou,
mezi městem Nový Jičín jako pronajímatelem a VFU Brno ŠZP Nový Jičín se sídlem Šenov u
Nového Jičína, Elišky Krásnohorské č.p.178, IČ: 62157124 jako nájemcem, na návrh
nájemce ke dni 31.3.2019, majetkoprávní záměr č. 2687,
6. mění
usnesení č. 76/4/2019 bod 3) ze dne 16.01.2019 ve věci 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), oba v obci Nový Jičín, k.
ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, Bc. R. T. a nově zní takto:
rozhodla pronajmout část (32 m2) pozemku parc. č. 619/26 ( zahrada o evidované výměře
168 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, účel užívání - zahrada, výše
nájemného -5,-Kč/m2/rok a část (35 m2) pozemku parc. č. 608/45 (ostatní plocha, jiná
plocha o evidované výměře 95 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí,
účel užívání - přístup, údržba, výše nájemného -5,-Kč/m2/Kč, Bc. R. T. trvale bytem N. J.,
na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, podle situačního snímku a za podmínek
správy městské zeleně dle předloženého materiálu, majetkoprávní záměr č. 2763,
7. Majetkoprávní záměr - valorizace nájemného schválení
schvaluje
valorizaci nájemného z pozemků ve vlastnictví města, včetně pozemků určených pro
vyhrazené parkovací stání, o míru roční inflace zjištěné Českým statistickým úřadem o 2,1%
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a
schvaluje
valorizaci nájemného za nájem bytových prostor ve vlastnictví města dle předloženého
návrhu na VM,
8. Přijetí daru inženýrských sítí a koupě pozemků pod komunikací v Žilině u Nového Jičína,
MPZ 2917
a. doporučuje
ZM schválit darovací smlouvu na stavbu inženýrských sítí v k.ú. Žilina u Nového Jičína
mezi Městem Novým Jičínem jako obdarovaným a Ing. D. Š., trvale bytem S. nad B.
jako budoucím dárcem dle předloženého návrhu číslo smlouvy P2019-033/OMI,
b. doporučuje
ZM schválit smlouvu kupní na výkup pozemků pod veřejně přístupnou účelovou
komunikací, smlouvu darovací na dar komunikace mezi Městem Novým Jičínem a Ing.
D. S. bytem S. nad B. dle předloženého návrhu číslo smlouvy V2019-017/OMI,
majetkoprávní záměr 2917,
9. rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě zakládající právo zřídit a uložit
inženýrskou síť- vodovodní přípojku v části služebného pozemku parc.č. 1832/2 (ostatní
plocha, silnice) v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína ve vlastnictví města Nový Jičín
a právo, 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 část služebného
pozemku v souvislosti se zřízením, obnovou a provozováním inženýrské sítě, ve prospěch
panujícího pozemku parc.č. 1273 (zastavěná plocha, nádvoří) v k.ú. Žilina u Nového Jičína,
jehož vlastníkem je Ing. J. V. trvale bytem N. J., na dobu neurčitou, za jednorázovou
úplatu 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 506,
10. rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě zakládající právo zřídit, uložit,
provozovat a udržovat stavbu distribuční soustavy zemního el. kabelového vedení NN +
rozpojovací skříně umístěné v části služebného pozemku parc.č. 650/2 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí ve vlastnictví
města Nový Jičín 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, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV
- Podmokly, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035 jako vlastníka distribuční soustavy oprávněného
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ze služebnosti, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 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 518,
11. rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě zakládající právo zřídit a uložit
inženýrskou síť -dešťovou kanalizaci + jímku v částech služebných pozemků parc.č. 1737/5
(ostatní plocha, silnice) a parc.č. st. 52 (zastavěná plocha, nádvoří) v obci Nový Jičín, k.ú.
Straník ve vlastnictví města Nový Jičín a právo provozovat, opravovat a udržovat na
služebných pozemcích inženýrskou síť, provádět úpravy za účelem její obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení výkonnosti, včetně jejího odstranění a v právo vstupovat a
vjíždět na části služebných pozemků v souvislosti se zřízením, obnovou a provozováním
inženýrské sítě, ve prospěch panujícího pozemku parc.č. st. 88 (zastavěná plocha,
nádvoří) v k.ú. Straník, jehož vlastníkem je J. D. trvale bytem N. J. na dobu neurčitou, za
jednorázovou úplatu stanovenou dle směrnice č. 1/2013 (cena bez DPH), majetkoprávní
záměr č. ZS 522,
12. rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě zakládající právo zřídit a uložit
inženýrskou síť zemního el. kabelového vedení v částech služebných pozemků parc.č.
543/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a parc.č. 543/4 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) v obci Nový Jičín, k.ú. Bludovice u Nového Jičína ve vlastnictví města Nový
Jičín a právo provozovat, opravovat a udržovat na služebných pozemcích inženýrskou síť,
provádět úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti,
včetně jejího odstranění a právo vstupovat a vjíždět na části služebných pozemků v
souvislosti se zřízením, obnovou a provozováním inženýrské sítě, ve prospěch panujícího
pozemku parc.č. 53/2 (zastavěná plocha, nádvoří) v k.ú. Bludovice u Nového, jehož
vlastníkem je M. H. trvale bytemN. J. na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu
stanovenou dle směrnice č. 1/2013 (cena bez DPH), majetkoprávní záměr č. VB 190,
13. rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě zakládající právo zřídit a uložit
inženýrskou sít - přeložku VTL plynovodu ve služebném pozemku parc.č. 331/1 (trvalý
travní porost) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, ve vlastnictví města
Nový Jičín a právo provozovat ve služebném pozemku inženýrskou síť, vstupovat a vjíždět
na část služebného pozemku v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami,
provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, ve prospěch společnosti GasNet,
s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČO 272 95 567 jako
vlastníka plynárenského zařízení (oprávněného ze služebnosti) na dobu neurčitou, za
jednorázovou úhradu stanovenou dle směrnice č. 1/2013 (cena bez DPH) a za podmínky,
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že při realizaci budou splněny podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín
(správců majetku), majetkoprávní záměr č. ZS 507,
14. mění
(rozšiřuje) usnesení č. 1524/52/2017 ze dne 04.10.2017 bod 12 a nově zní takto:
rozhodla zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě zakládající právo zřídit, uložit,
provozovat a udržovat stavbu distribuční soustavy zemní el. kabelové přípojky NN +
rozpojovací skříně v části služebného pozemku parc.č. 1776/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) v obci Nový Jičín, k.ú. Straník, ve vlastnictví města Nový Jičín 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 ve
prospěch společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02,
IČO: 247 29 035 jako vlastníka distribuční soustavy (oprávněného ze služebnosti), na dobu
neurčitou, za jednorázovou úhradu stanovenou dle směrnice č. 1/2013 (cena bez DPH)
majetkoprávní záměr č. ZS 455,
15. mění
(rozšiřuje) usnesení č. 996/50/2013 ze dne 16.1.2013 bod 19 a nově zní takto:
rozhodla zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě zakládající právo zřídit, uložit,
provozovat a udržovat stavbu distribuční soustavy zemní el. kabelové přípojky umístěné v
částech služebných pozemků parc.č. 509/6 (orná půda), parc.č. 568/3 (zahrada) a parc.č.
661 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín - Horní
Předměstí ve vlastnictví města Nový Jičín a právo opravovat, provádět úpravy za účelem
její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti, včetně jejího odstranění a
právo vstupovat a vjíždět na části služebných pozemků v souvislosti se zřízením, obnovou
a provozováním distribuční soustavy, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02, IČO: 247 29 035 jako vlastníka distribuční
soustavy (oprávněného ze služebnosti), na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve
výši Kč 2.000,- (cena bez DPH), majetkoprávní záměr č. VB 126.

132/R6/2019 Schválení směrnice Provozování informačního systému města.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
směrnici č. 1/2019 Provozování informačního systému města Nový Jičín dle předloženého
návrhu.
133/R6/2019 Ukončení smlouvy na poskytování právních služeb.
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Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
uzavření Dohody o ukončení mandátní smlouvy o poskytování právních služeb s JUDr.
Ritou Kubicovou, advokátkou, se sídlem Veleslavínova 1022/4, Ostrava, IČO 71332529 dle
předloženého návrhu.
134/R6/2019 Smlouva na veřejnou zakázku Poskytování externích právních služeb městu
Nový Jičín.
Rada města Nový Jičín
1. rozhoduje
na základě ustanovení části IV., Čl. 2, odst. 3) směrnice č. 7/2016 Zadávání a realizaci
veřejných zakázek o změně způsobu výběru dodavatele externích právních služeb, a to
namísto oslovení 3 dodavatelů písemnou výzvou k podání nabídky přímým zadáním JUDr.
Tomáši Panáčkovi, se sídlem Požární 643, 74245 Fulnek, IČO: 71465448.
2. schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb s JUDr. Tomášem Panáčkem, se sídlem
Požární 643, 74245 Fulnek, IČO: 71465448, dle předloženého návrhu.

135/R6/2019 Finanční problematika.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
tyto úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019:
a.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2019-úprava (usnesení z RM 16.1.2019 č. 75/R4/2019,
bod 4.a.)
původní znění
"zvýšení rozpočtových příjmů ve tř. 4-Přijaté transfery na pol. 4112-Neinvestiční
přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu o částku
..................................... +4.126.000,00 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtové rezervy města na ORJ 741 o částku ......... +4.126.000,00 Kč"
mění nově na:
"zvýšení rozpočtových příjmů ve tř. 4-Přijaté transfery na pol. 4112-Neinvestiční
přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu o
částku ..................................... +4.126.000,00 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů v rámci celého rozpočtu města (stěžejně na platy na
odboru organizačním) o částku .............................. +4.126.000,00 Kč
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v souvislosti s dodržením účelovosti tohoto příspěvku, tj. na částečnou úhradu
neinvestičních výdajů spojených s výkonem státní správy v přenesené působnosti,
mimo jiné nově i na financování úřadů územního plánování,

b. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3/2019:
přijetí 2. splátky neinvestiční účelové dotace (ÚZ 13014) poskytnuté v rámci projektu
"Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách z prostředků
Operačního programu potravinové a materiální pomoci v Moravskoslezském kraji II"
určené pro ZŠ Nový Jičín, Komenského 68, p.o. ve výši
............................................................. +48.157,20 Kč
a zároveň
zvýšení neinvestičního příspěvku výše zmíněné příspěvkové organizaci města na daný
účel ve stejné výši, tj. ................................... +48.157,20 Kč,
c.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4/2019:
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ............ -23.950,78 Kč
finančně krýt částečné vratky povinně zúčtovatelných nepoužitých dotací (přijatých v
roce 2018 do rozpočtu města Nový Jičín) v souhrnné výši
............................................................. +23.950,78 Kč
(z toho 41,11 Kč z dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR a 23.909,67 Kč z
dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí),

d. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5/2019:
přijetí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje účelově určené na
realizaci projektu ";Revitalizace vily Augusta Hűckela v Novém Jičíně"; ve výši
.......................................................... +4.000.000,00 Kč
a zároveň zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 037, popř. ORJ 741
účelově určených na výše vedený projekt ve výši .............. +4.000.000,00 Kč,

e.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 6/2019:
přijetí neinvestiční zálohové dotace ve výši .................... +754.884,00 Kč
účelově určené pro MŠ Trojlístek 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 neinvestičního příspěvku výše zmíněné příspěvkové organizaci města ve
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stejné výši ..................................................... +754.884,00 Kč
na daný účel.
V této souvislosti rovněž Rada města schvaluje změnu závazných ukazatelů u MŠ
Trojlístek na rok 2019.
2. doporučuje
Zastupitelstvu města schválit následující úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019:
a.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtové rezervy na ORJ 741 o částku ............... +14.221.402,13 Kč
jako konečného zůstatku k 31.12.2018 na účtech města Nový Jičín (nad hranicí 100
mil. Kč se kterou je počítáno ve schváleném rozpočtu města)
a zároveň
zvýšení tř. Financování na položce 8115-Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech o stejnou částku, tj. ..................... +14.221.402,13 Kč,

b. na základě žádosti Odboru bytového:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ......... -7.786.327,00 Kč
finančně krýt částečnou vratku přijaté zálohy na nájem nebytových prostor a
movitých věcí na r. 2018 od Veolia Energie ČR, a.s. dle fakturace skutečně
odebraného množství tepla v letech 2015, 2016 a 2017 ......... -7.786.327,00 Kč,
c.

na základě žádosti Odboru správních činností:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ........... -500.000,00 Kč
finančně krýt prozatímní předpokládané výdaje v rámci celého rozpočtu města
(stěžejně vznikající na odboru správních činností) spojené s volbami do Evropského
parlamentu (před přiznáním dotace ze státního rozpočtu) ve stejné výši, tj.
....................................................... +500.000,00 Kč
s tím, že po přijetí příslušné dotace na tento zmíněný účel budou vlastní výdaje
rozpočtu města vráceny zpět do rozpočtové rezervy města na ORJ 741,

d. na základě žádosti Odboru sociálních věcí:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ........... -200.000,00 Kč
finančně krýt předpokládané výdaje v rámci celého rozpočtu města (stěžejně
vznikající na odborech sociálních věcí a organizačním) spojené s výkonem pěstounské
péče (jedná se o nevyčerpané části dotací přijatých na tento účel do rozpočtu města v
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minulých letech) ve výši....................... +200.000,00 Kč,

e.

na základě žádosti Odboru bytového:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ......... -4.000.000.00 Kč
finančně krýt realizaci demolice objektu Hoblíkova 19/584, na stav. parc. č. 203, k. ú.
Nový Jičín-Dolní předměstí, tj. zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 037 o částku
................................................. +4.000.000,00 Kč,

f.

na základě žádosti Odboru školství, kultury a sportu:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
snížení rozpočtových příjmů o částku ............................. 526.208,00 Kč
snížením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve stejné výši ..... -526.208,00 Kč
z důvodu přijetí doplatku neinvestiční účelově určené dotace na realizaci projektu
"Místní akční plán Novojičínska" od poskytovatele na účet města Nový Jičín ještě v
závěru roku 2018,

g. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
sumarizace veškerých nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů a zároveň
veškerých uspořených, popř. z různých důvodů nečerpaných výdajů v nelimitující výši
v rámci celého schváleného-upraveného rozpočtu na rok 2019 (po souhlasném
stanovisku příkazce, popř. správce příslušné ORJ) s konečným přesunem do
rozpočtové rezervy města na ORJ 741,

3. bere na vědomí
změny rozpisu rozpočtů města Nový Jičín na rok 2018 i na rok 2019, které schválili
příslušní členové vedení města (garanti) v období od 11.12.2018 do 10.2.2019 (viz
příloha).
136/R6/2019 Žádost o odpuštění dluhu J. F.
K tomuto materiálu nebylo přijato žádné usnesení.
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137/R6/2019 Dodatek k rámcové smlouvě s Mgr. Bolomem.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
uzavření Dodatku k rámcové smlouvě o exekuční činnosti s Mgr. Davidem Bolomem,
soudním exekutorem Exekutorského úřadu Nový Jičín, IČO 05276128, se sídlem
Dobrovského 35/1, 741 01 Nový Jičín, dle předloženého návrhu.
138/R6/2019 Schválení zahraniční pracovní cesty ředitelce ZŠ Nový Jičín, Komenského 68,
p.o.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
zahraniční pracovní cestu do Španělska ředitelce ZŠ Nový Jičín, Komenského 68,
příspěvková organizace, paní RNDr. Svatavě Hajdové, od 12.5.- 18.5.2019. Projekt CESTA
je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání.
139/R6/2019 Stanovení platu ŘPO a úprava platu vedoucí organizační složky.
Rada města Nový Jičín
1. upravuje
s účinností od 01.03.2019 výši osobního příplatku Mgr. Radce Bobkové, vedoucí
organizační složky Návštěvnické centrum - město klobouků Nový Jičín, a to dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
2. stanovuje
s účinností od 01.04.2019 plat paní Ing. Romaně Seifertové, ředitelce příspěvkové
organizace Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, a to dle přílohy č. 2
předloženého mateiálu.
140/R6/2019 Dojmenování člena kulturní komise RM.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
jako dalšího člena kulturní komise RM ředitelku Městského kulturního střediska Nový
Jičín, Bc. Ivu Pollakovou, bytem Nerudova 18, Nový Jičín.
141/R6/2019 Stanovení termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání a zápisu k povinné školní
docházce pro školní rok 2019/2020.
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Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
v souladu s ust. § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), termín a místo zápisu dětí k
předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2019/2020 (tj. od 1.9.2019), který se
bude konat dne 2. května 2019 v mateřských školách zřízených městem Nový Jičín na
území města Nový Jičín dle předloženého návrhu,
2. schvaluje
v souladu s ust. § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), termín a místo zápisu dětí k povinné školní
docházce pro následující školní rok 2019/2020 (tj. od 1.9.2019), který se bude konat dne
4. dubna 2019 v základních školách zřízených městem Nový Jičín na území města Nový
Jičín dle předloženého návrhu.

142/R6/2019 Zapojení ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1, p. o. do projektu Erasmus+.
Rada města Nový Jičín
1. souhlasí
se zapojením ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace do projektu s názvem
"Jazyky - přírodovědné předměty- Montessori výuka" v rámci programu ERASMUS +,
2. souhlasí
s uzavřením smlouvy, v případě schválení žádosti o projekt s názvem "Jazyky přírodovědné předměty - Montessori výuka" v rámci programu ERASMUS +,
3. souhlasí
s přijetím dotace, v případě schválení žádosti o projekt, s názvem ";Jazyky - přírodovědné
předměty - Montessori výuka" v rámci programu ERASMUS +.
143/R6/2019 Nominace k vyhlášení úspěšného sportovce města Nový Jičín za rok 2018.
Rada města Nový Jičín
1. bere na vědomí
návrh Sportovní komise Rady města Nový Jičín na vyhlášení Úspěšného sportovce města
Nový Jičín za rok 2018,
2. schvaluje
nominace na ocenění Úspěšného sportovce města Nový Jičín za rok 2018 dle předloženého
návrhu.
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144/R6/2019 Příprava návrhu programu Slavnost města Nového Jičína 2019.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
termín konání Slavnosti města Nového Jičína 2019 ve dnech 6. - 7. 9. 2019,
2. schvaluje
předložený návrh programu Slavnosti města Nového Jičína, konané ve dnech 6. - 7. 9.
2019, tematicky zaměřené dle předloženého návrhu.
145/R6/2019 Program regenerace MPR 2019.
Rada města Nový Jičín
1. doporučuje
Zastupitelstvu Města Nový Jičín schválit minimální finanční podíl města v Programu
regenerace MPR a MPZ na rok 2019 na obnovu nemovitých kulturních památek v městské
památkové rezervaci Nový Jičín ve výši 221.200,35 Kč.
146/R6/2019 Žádosti o individuální dotace z oblasti sportu.
Rada města Nový Jičín
1. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín z.s. o individuální dotaci:
a. doporučuje ZM vzít na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. IČ 44937504, se sídlem Msgr. Šrámka
1105/19, 741 01 Nový Jičín, evidovanou pod č.j. 8417/2019, o individuální dotaci ve
výši 400.000,-Kč,
účel použití dotace: Zajištění finančního krytí provozních nákladů TJ Nový Jičín, z.s. v
roce 2019 - hala Loučka
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: rok 2019 a dále,
projekt s názvem: Zajištění financování provozních nákladů haly Loučka na rok 2019,
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 400.000,-Kč
na účel: Zajištění finančního krytí provozních nákladů TJ Nový Jičín, z.s. v roce 2019 28

hala Loučka,
projekt s názvem: Zajištění financování provozních nákladů haly Loučka na rok 2019
žadateli Tělovýchovné jednotě Nový Jičín, z.s., IČ 44937504, se sídlem Msgr. Šrámka
1105/19, 741 01 Nový Jičín a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace/NFV dle přílohy č.2 předloženého materiálu,
d. doporučuje ZM schválit
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín Tělovýchovné
jednotě Nový Jičín,z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČ:
44937504,ve výši .............+ 400.000,-Kč
na projekt Zajištění financování provozních nákladů haly Loučka na rok 2019
zapojením zbývající části rezervy schváleného rozpočtu Programu města Nový Jičín na
podporu sportu pro rok 2019, konkrétně Podprogramu D. Podpora výkonnostního
sportu dospělých nad 20 let (org.1137) ve výši...........................................................400.000,-Kč.

2. Žádost KST NOVÝ JIČÍN, z.s. o individuální dotaci:
a. doporučuje ZM vzít na vědomí
žádost KST NOVÝ JIČÍN, z.s., , se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČ
07451849 evidovanou pod čj. 6980/2019, o individuální dotaci ve výši 840.000,- Kč,
účel použití dotace: Celoroční zajištění fungování spolku, podpora hráčů všech
věkových a výkonnostních kategorií,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2019 do 31.12.2019,
projekt s názvem: Zajištění činnosti oddílu od regionální po ligovou úroveň,
b. doporučuje ZM schválit
podle čl. XIV odst. 2 ve spojení s čl. VI., odst.5 směrnice ZM č. 13/2018 Poskytování
dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín výjimku z této
směrnice (ve smyslu umožnění podání žádosti o individuální dotaci na projekt, u
něhož je možno požádat o Programovou dotaci),
c.

doporučuje ZM rozhodnout
poskytnout dotaci z rozpočtu města ve výši 644.400,-Kč
na účel: Celoroční zajištění fungování spolku, podpora hráčů všech věkových a
výkonnostních kategorií,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2019 do 31.12.2019,
projekt s názvem: Zajištění činnosti oddílu od regionální po ligovou úroveň
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žadateli KST NOVÝ JIČÍN, z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín,, IČ
07451849
a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle
přílohy č. 4 předloženého materiálu,
d. doporučuje ZM schválit
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín KST NOVÝ
JIČÍN, z.s.,se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČ 07451849 ve výši
......................................................+ 644.400,-Kč
na projekt Zajištění činnosti oddílu od regionální po ligovou úroveň zapojením
zbývající části rezervy schváleného rozpočtu Programu města Nový Jičín na podporu
sportu pro rok 2019, konkrétně Podprogramu D. Podpora výkonnostního sportu
dospělých nad 20 let (org.1137) ve výši.....................-644.400,-Kč,

3. Žádost Sportovního klubu Moravia Racing Team z.s. o individuální dotaci:
a. bere na vědomí
žádost Sportovního klubu Moravia Racing Team, z.s. , se sídlem Nerudova 267/12,
741 01 Nový Jičín, IČ 22692991 evidovanou pod čj. 7844/2019, o individuální dotaci
ve výši 20.000,- Kč,
účel použití dotace: Spolufinancování výdajů souvisejících s realizací závodu Českého
poháru žen a mládeže v silniční cyklistice 2019,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2019 do 17.8.2019,
projekt s názvem: Závod českého poháru žen a mládeže v silniční cyklistice 2019,

b. rozhodla
poskytnout dotaci z rozpočtu města ve výši 14.300,-Kč
na účel: Spolufinancování výdajů souvisejících s realizací závodu Českého poháru žen
a mládeže v silniční cyklistice 2019,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2019 do 17.8.2019,
projekt s názvem: Závod českého poháru žen a mládeže v silniční cyklistice 2019
žadateli Sportovnímu klubu Moravia Racing Team, z.s. , se sídlem Nerudova 267/12,
741 01 Nový Jičín, IČ 22692991 a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle přílohy č.6 předloženého materiálu,
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c.

schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín Sportovnímu
klubu Moravia Racing Team, z.s., se sídlem Nerudova 267/12, 741 01 Nový Jičín, IČ
22692991 ve výši .............+ 14.300,-Kč
na projekt Závod českého poháru žen a mládeže v silniční cyklistice zapojením
zbývající části rezervy schváleného rozpočtu Programu města Nový Jičín na podporu
sportu pro rok 2019, konkrétně Podprogramu D. Podpora výkonnostního sportu
dospělých nad 20 let (org.1137) ve výši.....................-14.300,-Kč.

4. Sdělení Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. ve věci odmítnutí uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí programových dotací z rozpočtu města na rok 2019
a.

doporučuje ZM vzít na vědomí
sdělení Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr.Šrámka 1105/19, 741 01
Nový Jičín, IČ: 449 37 504 ve věci odmítnutí uzavření veřejnoprávních smluv o
poskytnutí programových dotací z rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019 na projekt
"Podpora sportovní činnosti družstev mládeže oddílu volejbalu TJ Nový Jičín" ve výši
671 000,-Kč a na projekt" Podpora sportovní činnosti družstev dospělých oddílu
volejbalu TJ Nový Jičín" ve výši 139 600,-Kč, o nichž rozhodlo ZM na svém zasedání
dne 18.12.2018 usnesením č. 29/Z2/2018,

b. doporučuje ZM
zrušit usnesení č. 29/Z2/2018, bod 12, písm.b. a písm. d. v části dotací na základě
Programu Města Nový Jičín na podporu sportu na rok 2019 poskytnutých
Tělovýchovné jednotě Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr.Šrámka 1105/19, 741 01 Nový
Jičín, IČ: 449 37 504 na projekt ";Podpora sportovní činnosti družstev mládeže oddílu
volejbalu TJ Nový Jičín" ve výši 671 000,-Kč a na projekt " Podpora sportovní činnosti
družstev dospělých oddílu volejbalu TJ Nový Jičín"; ve výši 139 600,-Kč.

5. Žádost Sportovního volejbalového klubu Nový Jičín, z.s., podpora sportovní činnosti
družstev mládeže
a. doporučuje ZM vzít na vědomí
žádost Sportovního volejbalového klubu Nový Jičín, z.s., se sídlem Msgr. Šrámka
1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČ 07512295 evidovanou pod čj. OŠKS/13030/2019, o
individuální dotaci ve výši 671.000,- Kč,
účel použití dotace: Celoroční zajištění sportovní činnosti družstev mládeže
Sportovního volejbalového klubu Nový Jičín, z.s.,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2019 do 31.12.2019,
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projekt s názvem: Podpora sportovní činnosti družstev mládeže Sportovního
volejbalového klubu Nový Jičín, z.s.
b. doporučuje ZM rozhodnout
poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 671.000,-Kč
na účel: Celoroční zajištění sportovní činnosti družstev mládeže Sportovního
volejbalového klubu Nový Jičín, z.s.,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2019 do 31.12.2019,
projekt s názvem: Podpora sportovní činnosti družstev mládeže Sportovního
volejbalového klubu Nový Jičín, z.s.
žadateli Sportovnímu volejbalovému klubu Nový Jičín, z.s., se sídlem Msgr. Šrámka
1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČ 07512295
a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle
přílohy č. 9 předloženého materiálu
c.

doporučuje ZM schválit
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Sportovnímu
volejbalovému klubu Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový
Jičín, IČ 07512295 ve výši .............................+ 671.000,-Kč
na projekt Podpora sportovní činnosti družstev mládeže Sportovního volejbalového
klubu Nový Jičín, z.s. zapojením volných prostředků z rozpočtu Programu města Nový
Jičín na podporu sportu pro rok 2019, konkrétně Podprogramu B Podpora
výkonnostního sportu mládeže do 20-ti let (org. 1135) ve výši.......................-671.000,Kč

6. Žádost Sportovního volejbalového klubu Nový Jičín, z.s., podpora sportovní činnosti
družstev dospělých
a. doporučuje ZM vzít na vědomí
žádost Sportovního volejbalového klubu Nový Jičín, z.s., se sídlem Msgr. Šrámka
1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČ 07512295 evidovanou pod čj. OŠKS/13032/2019, o
individuální dotaci ve výši 139.600,- Kč,
účel použití dotace: Celoroční zajištění sportovní činnosti družstev dospělých
Sportovního volejbalového klubu Nový Jičín, z.s.,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2019 do 31.12.2019,
projekt s názvem: Podpora sportovní činnosti družstev dospělých Sportovního
volejbalového klubu Nový Jičín, z.s.
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b. doporučuje ZM rozhodnout
poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 139.600,-Kč
na účel: Celoroční zajištění sportovní činnosti družstev dospělých Sportovního
volejbalového klubu Nový Jičín, z.s.,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2019 do 31.12.2019,
projekt s názvem: Podpora sportovní činnosti družstev dospělých Sportovního
volejbalového klubu Nový Jičín, z.s.
žadateli Sportovnímu volejbalovému klubu Nový Jičín, z.s., se sídlem Msgr. Šrámka
1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČ 07512295
a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle
přílohy č. 11 předloženého materiálu
c.

doporučuje ZM schválit
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Sportovnímu
volejbalovému klubu Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový
Jičín, IČ 07512295 ve výši ............................+ 139.600,-Kč
na projekt Podpora sportovní činnosti družstev dospělých Sportovního volejbalového
klubu Nový Jičín, z.s.
zapojením volných prostředků z rozpočtu Programu města Nový Jičín na podporu
sportu pro rok 2019, konkrétně Podprogramu D Podpora výkonnostního sportu
dospělých nad 20 let (org. 1137) ve výši.......................-139.600,-Kč

147/R6/2019 Žádosti o poskytnutí finančního daru v oblasti kultury a volného času.
Rada města Nový Jičín
1. Žádost o poskytnutí finančního daru - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského
kraje:
a. bere na vědomí
žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, se
sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, evidovanou pod č.j.: 2704/2019,
o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 20.000,00 Kč,
účel použití: Oslava 50. let od založení profesionální jednotky požární ochrany ve
městě Nový Jičín,
b. rozhodla
poskytnout finanční dar z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 20.000,00 Kč, žadateli
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, se sídlem Výškovická
2995/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh,
účel použití: Oslava 50. let od založení profesionální jednotky požární ochrany ve
městě Nový Jičín,
33

a uzavřít s tímto žadatelem darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
c.

schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
IČ 70884561, se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
ve výši .........................................................+20.000,00 Kč
na účel: Oslava 50. let od založení profesionální jednotky požární ochrany ve městě
Nový Jičín,
zapojením zbývající části rezervy schváleného rozpočtu Programu města Nový Jičín na
podporu Kultury, konkrétně Podprogramu A. Podpora jednorázových kulturních akcí
(org. 1122)
ve výši ........................................................ -20.000,00 Kč.

2. Žádost o poskytnutí finančního daru - Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková
organizace:
a. bere na vědomí
žádost Masarykova gymnázia Příbor, příspěvková organizace, IČ 00601641, se sídlem
Jičínská 528, 742 58 Příbor, evidovanou pod č.j.: 85718/2018, o poskytnutí finančního
daru z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 5.000,00 Kč až 10.000,00 Kč,
účel použití: IV. ročník anglického scrabblového turnaje pro žáky základních škol a
nižších ročníků osmiletých gymnázií okresu Nový Jičín,
projekt s názvem: "Junior Gypri Scrabble Tournament 2019",
b. rozhodla
poskytnout finanční dar z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 5.000,00 Kč, žadateli
Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, IČ 00601641, se sídlem
Jičínská 528, 742 58 Příbor,
účel použití: IV. ročník anglického scrabblového turnaje pro žáky základních škol a
nižších ročníků osmiletých gymnázií okresu Nový Jičín,
projekt s názvem: "Junior Gypri Scrabble Tournament 2019", a uzavřít s tímto
žadatelem darovací smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
c.

schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí finančního daru Masarykovu gymnáziu, Příbor, příspěvková organizace, IČ
00601641, se sídlem Jičínská 528, 742 58 Příbor
ve výši .........................................................+5.000,00 Kč
na projekt "Junior Gypri Scrabble Tournament 2019";
zapojením zbývající části rezervy schváleného rozpočtu Programu města Nový Jičín na
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podporu Volnočasových aktivit, konkrétně Podprogramu A. Podpora jednorázových
akcí v oblasti využití volného času (org. 1142)
ve výši ........................................................ -5.000,00 Kč.

148/R6/2019 Žádost o poskytnutí finančního daru z oblasti sportu.
Rada města Nový Jičín
1. Žádost o poskytnutí finančního daru:
a. bere na vědomí
žádost Vladimíry Kratochvílové, nar. 12.3.1972, trvale bytem Dvořákova 330/2, 741
01 Nový Jičín, evidovanou pod čj. 8639/2019, o poskytnutí finančního daru
účel použití daru: úhrada ceny letenky na soustředění se seniorskou reprezentací v
plavání v Jihoafrické republice v termínu únor/březen 2019,
b. rozhodla
poskytnout peněžitý dar ve výši 10.000,-Kč na úhradu ceny letenky na soustředění se
seniorskou reprezentací v plavání v Jihoafrické republice v termínu únor/březen 2019
žadatelce Mgr. Vladimíře Kratochvílové, nar. 12.3.1972, trvale bytem Dvořákova
330/2, 741 01 Nový Jičín pro syna Josefa Kratochvíla, nar. 7.3.2001, trvale bytem
Dvořákova 330/2, 741 01 Nový Jičín, a uzavřít darovací smlouvu mezi městem Nový
Jičín jako dárcem a Mgr. Vladimírou Kratochvílovou, nar. 12.3.1972, trvale bytem
Dvořákova 330/2, 741 01 Nový Jičín dle přílohy č.2 předloženého materiálu,
c.

schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.
poskytnutí neinvestičního peněžitého daru z rozpočtu města Nový Jičín Mgr.
Vladimíře Kratochvílové, nar. 12.3.1972, trvale bytem Dvořákova 330/2, 741 01 Nový
Jičín ve výši..............................+10.000,- Kč
úhradu ceny letenky na soustředění se seniorskou reprezentací v plavání v Jihoafrické
republice v termínu únor/březen 2019 zapojením zbývající části rezervy schváleného
rozpočtu Programu města Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2019, konkrétně
Podprogramu D. Podpora výkonnostního sportu dospělých nad 20 let (org.1137) ve
výši......................................-10.000,-Kč.

149/R6/2019 Informace o výběru uchazeče pro prodej dříví a schválení smlouvy na prodej
dříví z městských lesů v roce 2019.
Rada města Nový Jičín
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1. bere na vědomí
informaci o výběru dodavatele těžebních činností a kupujícího dříví z městských lesů na
rok 2019
2. souhlasí
s uzavřením "Smlouvy o provádění lesnických činností v lesích města Nový Jičín a prodeji
dříví na rok 2019", se společností Správa lesů Fulnek, spol. s r.o., se sídlem Bílovecká 557,
742 45 Fulnek, IČO: 25351842, dle předloženého návrhu.
150/R6/2019 Zpráva z Novojičínských jarmarků za IV. čtvrtletí 2018 včetně Vánočního
jarmarku.
Rada města Nový Jičín
1. bere na vědomí
Zprávu z Novojičínských jarmarků za IV. čtvrtletí roku 2018 včetně Vánočního jarmarku.
151/R6/2019 Účastnický poplatek na akcích pořádaných Městem Nový Jičín.
Rada města Nový Jičín
1. ruší
usnesení č. 309/R11/2015 ze dne 20.05.2015 ve znění:
schvaluje
vybírat na akcích pořádaných Městem Nový Jičín (Novojičínský jarmark, Pivobraní)
jednorázovou hotovostní platbu ve formě účastnického poplatku dle předloženého
návrhu, z důvodů uvedených v důvodové zprávě.
2. rozhodla
vybírat na akcích pořádaných Městem Nový Jičín (tématicky zaměřené Novojičínské
jarmarky s výjimkou jarmarku v čase adventu, Pivobraní) od zaregistrovaných prodejců
jednorázovou hotovostní platbu ve formě tzv. účastnického poplatku ve výši dle
předloženého návrhu, s výjimkou:
a) prodejce, jemuž byl pronajat dřevěný uzamykatelný prodejní stánek,
b) prodejce z partnerského města,
c) řemeslného prodejce s rukodělnými výrobky s ukázkou výroby.

152/R6/2019 Organizace Velikonočního jarmarku 2019.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
Organizaci Velikonočního jarmarku 2019 včetně závazných pokynů pro prodej v
předloženém znění,
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2. schvaluje
sazbu za pronájem prodejního zařízení - pevné dřevěné uzamykatelné stánky ve
vlastnictví města v předložené výši.
130/R6/2019 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Energetické
úspory Revoluční 36 v Novém Jičíně.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce Energetické úspory Revoluční
36 v Novém Jičíně dle předloženého materiálu.
131/R6/2019 Dohoda o narovnání ke Smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci k akci
Rekonstrukce střechy zimního stadionu v Novém Jičíně.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
Dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci k akci Rekonstrukce
střechy zimního stadionu v Novém Jičíně dle předloženého návrhu.
153/R6/2019 Různé.
Rada města Nový Jičín
1. bere na vědomí
informaci o odstoupení p. Miroslava Mixy a pí. Martiny Vrbové z funkce člena Komise
obchodu, služeb a cestovního ruchu.

Bc. Stanislav Kopecký
starosta města

Ing. Bc. Martin Šturala
ověřovatel zápisu
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