Příloha č. 3
zápisu z jednání
3. zasedání ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 04. 03. 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
49/Z3/2019 Určení ověřovatelů zápisu ZM.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. určuje
ověřovatele zápisu zasedání: Mgr. Jiří Adamec, Ing. Emil Adámek, Ph.D.
50/Z3/2019 Schválení programu.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje
program 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín.
51/Z3/2019 Zpráva o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 4. 12. 2018 do 28. 2.
2019.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí
Zprávu o činnosti Rady města Nový Jičín v období od 4. 12. 2018 do 28. 2. 2019.
52/Z3/2019 Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru ZM na rok 2019.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. vrací návrh
plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín na rok 2019
k přepracování.

53/Z3/2019 Žádost o individuální dotaci v oblasti sociální.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere 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.

rozhodlo
neposkytnout individuální 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.

54/Z3/2019 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města Nový Jičín za rok 2018.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí
Zprávu o bezpečnostní situaci na území města Nový Jičín za rok 2018 dle předloženého
materiálu.
55/Z3/2019 Žádosti o individuální dotace z oblasti sportu.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín z.s. o individuální dotaci:
a. bere 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. schvaluje
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
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smyslu umožnění čerpání poskytnuté individuální dotace na projekt, u něhož již
žadatel žádal o Programovou dotaci,
c.

rozhodlo
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 -;
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. schvaluje
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. bere 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. schvaluje
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.

rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města ve výši 644.400,-Kč
na účel: Celoroční zajištění fungování spolku, podpora hráčů všech věkových a
výkonnostních kategorií,
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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
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. schvaluje
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. Sdělení Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. ve věci odmítnutí uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí programových dotací z rozpočtu města na rok 2019:
a. bere 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. ruší
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.
4. Žádost Sportovního volejbalového klubu Nový Jičín, z.s., podpora sportovní činnosti
družstev mládeže:
a. bere 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
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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,
projekt s názvem: Podpora sportovní činnosti družstev mládeže Sportovního
volejbalového klubu Nový Jičín, z.s.,
b. rozhodlo
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. 7 předloženého materiálu,
c.

schvaluje
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,

5. Žádost Sportovního volejbalového klubu Nový Jičín, z.s., podpora sportovní činnosti
družstev dospělých:
a. bere 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. rozhodlo
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.9 předloženého materiálu,
c. schvaluje
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.
56/Z3/2019 Program regenerace MPR 2019.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje
minimální finanční podíl města Nový Jičín 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.
57/Z3/2019 Delegace zástupců města do orgánů právnických osob, ve kterých je město
členem nebo společníkem.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. deleguje
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 p Mgr. Ondřeje Syrovátku, *****. Delegace
zástupce Města Nový Jičín, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv
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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 je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby
místo něho jednala, a to konkrétně a výhradně JUDr. Václavu Dobrozemskému,
*****.
2. schvaluje
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. schvaluje
podání návrhu města Nový Jičín, jako jediného akcionáře zařazeného do svozové
oblasti Nový Jičín, na volbu p. 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. odvolává
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. deleguje
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. odvolává
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. deleguje
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. deleguje
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
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JUDr. Václava Dobrozemského,*****. Delegace zástupce Města Nový Jičín, jakožto
zástupce akcionáře, je 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 je oprávněn udělit plnou moc ve
shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala, a to konkrétně a
výhradně Bc. Stanislavu Kopeckému,*****.
9. odvolává
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. schvaluje
podání návrhu města Nový Jičín na odvolání pana PhDr. Jaroslava Dvořáka z funkce
člena Prezidia sdružení Euroregion Silesia.
58/Z3/2019 Dohoda o narovnání se společností RUSTY´S, s.r.o. "v likvidaci".
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje
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.
59/Z3/2019 Projekty města.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu z.s.
a. schvaluje 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. 1 předloženého materiálu.
2. Jmenování koordinátorky Zdravého města Nový Jičín
a. odvolává Bc. Kateřinu Jiříčkovou z pozice koordinátorky Zdravého města Nový Jičín
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b. jmenuje Mgr. Lucii Hrdličkovou na pozici koordinátorky Zdravého města Nový Jičín.
3. Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva
a. rozhodlo uzavřít s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692, Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji - 3.výzva", ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
4. Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva
a. rozhodlo poskytnout dotaci ve výši 104.648,- Kč Moravskoslezskému kraji, se sídlem
28. října 117, 702 18 Ostrava,IČ 70890692, účelově určenou na spolufinancování
projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2.výzva".
b. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjektem, ve výši
a na účel uvedený v bodu 4.a) tohoto usnesení dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu.
60/Z3/2019 Finanční problematika.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí
tyto úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2018 a rok 2019, které schválila Rada města
na svých schůzích ve dnech 16.1.2019, 20.2.2019 a 28.2.2019:
a.

pro Technické služby města Nového Jičína, p.o.:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 144/2018:
snížení příspěvku na sběr a svoz komunálních odpadů o částku ...... -2.565,00 Kč
na stř. Odpadové hospodářství a ekologie, v souvislosti s opravou motoru vozidla
AVIA (původní částka akce činila 125.000,00 Kč, konečná činí 122.435,00 Kč),
s přesunem do rozpočtové rezervy na ORJ 741……….. +2.565,00 Kč,

b. pro Beskydské divadlo Nový Jičín, p.o.:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 145/2018:
snížení neinvestičního příspěvku zřizovatele na finanční krytí závazného ukazatele
"zádržné" ve výši ..................................... -139.688,45 Kč
z důvodu možnosti využití ke krytí fondu investic u této organizace
s přesunem do rozpočtové rezervy města ve výši ................. +139.688,45 Kč,
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c.

na základě žádosti Odboru organizačního:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 146/2018:
vzájemný přesun rozpočtových výdajů mezi položkami v rámci ORJ 019-Odbor
organizační a ORJ 528-Odbor sociálních věcí v souhrnné výši ....... +1.313,00 Kč
v souvislosti s narovnáním rozpočtu a aktuálního čerpání přijaté neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu na sociálně-právní ochranu dětí u města Nový Jičín v roce 2018,

d. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ (č. 125/2018) - úprava: (usnesení č. 48/R3/2018, bod 1.
písm. h. schválené v RM dne 18.12.2018):
snížení přijaté investiční účelové dotace z Ministerstva životního prostředí ČR (ex
post) o částku ............................................... -24.639,65 Kč
na akci (projekt) "Energetické úspory ZŠ Tyršova - družina Jiráskova v Novém Jičíně" z
důvodu neuznání některých vykazovaných výdajů města na tuto akci poskytovatelem
dotace
a zároveň
snížení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 139, popř. ORJ 741 o stejnou částku
na zmíněný účel dle skutečnosti, tj. ..................... -24.639,65 Kč,
e.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2019:
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
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,

f.

ROZPOČTOVĚ OPATŘENÍ Č. 2/2019:
úprava rozpočtových příjmů ve tř. 4-Přijaté transfery na pol. 4116-Ostatní
neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z důvodu přijetí neinvestičního
příspěvku na výkon pěstounské péče v roce 2019 ve výši
............................................................ +244.000,00 Kč
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 528-Odbor sociálních věcí, popř.
ORJ 019-Odbor organizační na daný účel ve výši ........... +244.000,00 Kč,

g. 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"
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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,
h. 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),
i.

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,

j.

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
stejné výši ..................................................... +754.884,00 Kč
na daný účel,

k. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2019:
RM rozhodla poskytnout neinvestiční peněžitý dar z rozpočtu města Nový Jičín p. V.
K., trvale bytem Nový Jičín ve výši 10.000,00 Kč na úhradu 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),
l.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8/2019:
RM rozhodla poskytnout finanční dar Hasičskému záchrannému sboru
Moravskoslezského kraje IČ 70884561, se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava
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- 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),
m. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9/2019:
RM rozhodla poskytnout finanční dar 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
podporu Volnočasových aktivit, konkrétně Podprogramu A. Podpora jednorázových
akcí v oblasti využití volného času (org. 1142),
n. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 10/2019:
RM rozhodla poskytnout individuální neinvestiční dotaci 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 14.300,00 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),
o. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 11/2019:
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,
p. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 12/2019:
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.
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2. schvaluje
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
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,
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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.

61/Z3/2019 Prodej spoluvlastnického podílu v domě na ulici Purkyňova 40.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje
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. *****, trvale bytem *****, 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.
62/Z3/2019 Prodej objektu na ulici Karla Čapka.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje
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,
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2. pověřuje
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.
63/Z3/2019 Majetkoprávní problematika.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. Výkup pozemku v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, MPZ V549
a. rozhodlo vykoupit pozemek parc. č. 277/19 (orná půda) o výměře 26 m2 v obci Nový
Jičín, k.ú. Nový Jičín -; Dolní Předměstí z vlastnictví České republiky-Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem v Praze 2, Nové Město, Rašínovo
nábřeží 390/42, IČ: 697 97 111 (dále jen ČR-ÚPZSVM), do vlastnictví města Nový Jičín,
za cenu 4.000,- Kč za převáděný majetek,
b. rozhodlo uzavřít kupní smlouvu mezi ČR-ÚPZSVM jako prodávajícím a městem Nový
Jičín jako kupujícím dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Majetkoprávní záměr č.
V 549 - výkup,
2. Přijetí daru inženýrských sítí a koupě pozemků pod komunikací v Žilině u Nového Jičína,
MPZ 2917
a. rozhodlo uzavřít darovací smlouvu na stavbu inženýrských sítí v k.ú. Žilina u Nového
Jičína mezi Městem Novým Jičínem jako obdarovaným a *****D***** Š*****,
narozeným *****, trvale bytem *****Střítež nad Bečvou jako budoucím dárcem dle
předloženého návrhu číslo smlouvy P2019-033/OMI,
b. rozhodlo uzavřít smlouvu kupní na výkup pozemků pod veřejně přístupnou účelovou
komunikací, smlouvu darovací na dar komunikace mezi Městem Novým Jičínem a
***** D***** Š***** narozeným *****trvale bytem *****Střítež nad Bečvou dle
předloženého návrhu číslo smlouvy V2019-017/OMI, majetkoprávní záměr 2917.

64/Z3/2019 Plán investic na roky 2019 - 2021.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí
Rámcový plán investičních akcí města Nový Jičín na období 2019 - 2022 dle předloženého
materiálu.
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65/Z3/2019 Dohoda o ukončení smlouvy o dílo a vypořádání nároků ze stavby Útulek pro
psy v Bludovicích u Nového Jičína.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje
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.
2. schvaluje
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.
66/Z3/2019 Výsledek soudního sporu o náhradu škody se společností Ridera Stavební a.s.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere 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. schvaluje
v souvislosti s výše uvedeným bodem 1.
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.
67/Z3/2019 Návrhy na pořízení změny územního plánu Nový Jičín.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1.

zamítá
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 Al***** S*****, *****, *****, Nový Jičín,
týkající se změny funkčního využití pozemku parc.č. 1651 v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u
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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.

zamítá
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 společnosti LXM Group a.s., *****, 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.

zamítá
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 L***** H*****, ***** a I*****
H*****, *****, *****, 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.

68/Z3/2019 Různé.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí
informaci o ukončení pracovního poměru ředitele Městské policie Nový Jičín Mgr. Jiřího
Kleina dohodou ke dni 31.3.2019.

Mgr. Jiří Adamec
ověřovatel zápisu

Ing. Emil Adámek, Ph.D.
ověřovatel zápisu

Bc. Stanislav Kopecký
starosta města
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