Příloha č. 1
zápisu z jednání
7. schůze RM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 7. schůze Rady města Nový Jičín
konaného dne 28.02.2019
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

154/R7/2019 Schválení programu a určení ověřovatele zápisu.
Rada města Nový Jičín
1. určuje
ověřovatelem zápisu JUDr. Václava Dobrozemského.
2. schvaluje
program jednání 7. schůze RM v mimořádném termínu dne 28. 2. 2019.
155/R7/2019 Dohoda o ukončení smlouvy o dílo a vypořádání nároků ze stavby Útulek pro
psy v Bludovicích u Nového Jičína.
Rada města Nový Jičín
1. doporučuje
ZM schválit:
a.

uzavření Dohody o ukončení smlouvy a vypořádání nároků ze smlouvy o dílo se
společností VYKI TOOLS GROUP s. r. o., se sídlem Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový
Jičín, IČO: 27833062, dle předloženého návrhu,

b. v souvislosti s výše uvedeným bodem 1.a.
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přesun všech rozpočtových investičních i neinvestičních výdajů schválených v rámci
celého rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019 na akci "Psí útulek" po úhradě
finančních nároků zhotoviteli vyplývajících z Dohody o ukončení smlouvy a
vypořádání nároků ze smlouvy o dílo (viz bod 1.a.), případně dalších dodatečných
oprávněných (momentálně nespecifikovaných) výdajů do rozpočtové rezervy města
na ORJ 741.

156/R7/2019 Výsledek soudního sporu se společností Ridera Stavební a. s.
Rada města Nový Jičín
1. doporučuje
Zastupitelstvu města vzít na vědomí výsledek soudního sporu o náhradu škody ve výši
1.647.432,52 Kč s příslušenstvím se společností Ridera Stavební a.s., se sídlem Dělnická
382/32, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 45192464,
2. doporučuje
v souvislosti s bodem 1. Zastupitelstvu města schválit:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 v souhrnné výši ....... -1.821.764,52 Kč
finančně krýt výsledek soudního sporu o náhradu škody ve výši 1.647.432,52 Kč s
příslušenstvím (tj. náklady řízení 137.548,00 Kč a náklady odvolacího řízení 36.784,00 Kč)
se společností Ridera Stavební a.s., se sídlem Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava,
IČO 45192464.
157/R7/2019 Finanční problematika.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
následující úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019:
a.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
.......................................................... +2.880.596,08 Kč
účelově určené pro ZŠ Nový Jičín, Komenského 68, p.o. na projekt Modernizací výuky
k rozvoji jazykové gramotnosti
a zároveň
zvýšení neinvestičního příspěvku výše zmíněné příspěvkové organizaci města ve
stejné výši ................................................... +2.880.596,08 Kč
na daný účel.
V této souvislosti rovněž Rada města schvaluje změnu závazných ukazatelů u ZŠ Nový
Jičín, Komenského 68, p.o. na rok 2019.
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b. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
......................................................... +3.419.813,74 Kč
účelově určené pro ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1, p.o. na projekt Cesta k jazykům
a zároveň
zvýšení neinvestičního příspěvku výše zmíněné příspěvkové organizaci města ve
stejné výši ................................................... +3.419.813,74 Kč
na daný účel.
V této souvislosti rovněž Rada města schvaluje změnu závazných ukazatelů u ZŠ Nový
Jičín, Tyršova 1, p.o. na rok 2019.

158/R7/2019 Různé.
Rada města Nový Jičín
1. odvolává
Miroslava Seidla z pozice předsedy Komise péče o památky Rady města Nový Jičín k
28.02.2019.
2.
a. jmenuje
Pavla Wesselého předsedou Komise péče o památky Rady města Nový Jičín s
účinností od 01.03.2019.
b. jmenuje
Miroslava Seidla členem Komise péče o památky Rady města Nový Jičín s
účinností od 01.03.2019.

Bc. Stanislav Kopecký
starosta města

JUDr. Václav Dobrozemský
ověřovatel zápisu
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