Příloha č. 1
zápisu z jednání
11. schůze RM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 11. schůze Rady města Nový Jičín
konaného dne 17.04.2019
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

203/R11/2019 Schválení programu a určení ověřovatele zápisu RM.
Rada města Nový Jičín
1. určuje
ověřovatelem zápisu pana Dalibora Janoška.
2. schvaluje
program jednání 11. schůze Rady města Nový Jičín v řádném termínu 17.4.2019.
204/R11/2019 Kontrola plnění úkolů.
Rada města Nový Jičín
1. bere na vědomí
kontrola plnění úkolů.
205/R11/2019 Dotace na poskytování sociálních služeb.
Rada města Nový Jičín
1. rozhodla
o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášeného dotačního
Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaného z
kapitoly 313 MPSV státního programu ve výši 4.311.000,- Kč.
2. rozhodla
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle
předloženého návrhu.

3. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 31/2019:
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro organizační
složku města Prosenior Nový Jičín na poskytování sociálních služeb v roce 2019 ve výši
........................................... +4.311.000,00 Kč
a zároveň
s tím související zvýšení, popř. úprava rozpočtovaných výdajů na ORJ 029, ORJ 019, resp.
ORJ 741 na požadovaný účel ve výši ................ +4.311.000,00 Kč.

206/R11/2019 Schválení podání žádostí o dar.
Rada města Nový Jičín
1. rozhodla
požádat o peněžitý dar na provoz odlehčovací služby poskytnuté občanům cizích obcí
Městem Nový Jičín (ProSenior Nový Jičín) v roce 2018 od obcí a ve výši dle přílohy č 3
předloženého materiálu, s výjimkou města Kopřivnice.
2. svěřuje
starostovi města rozhodování o přijetí daru od obcí na provoz odlehčovací služby
poskytnuté občanům cizích obcí Městem Nový Jičín (ProSenior Nový Jičín) v roce 2018 a
uzavření darovací smlouvy.
3. svěřuje
starostovi města schválení rozpočtového opatření v návaznosti na bod 2 tohoto usnesení.
207/R11/2019 Žádost o individuální dotaci v oblasti sociální.
Rada města Nový Jičín
1. doporučuje
Zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost Domova Vítkov, se sídlem Lidická 611, 749 01 Vítkov, IC 71196951, evidovanou
pod č.j. 79855/2018 a 11380/2019, o individuální dotaci ve výši 15 000,- Kč, na projekt:
"Individuální dotace",
účel použití dotace: úhrada nákladů spojených s odvozem komunálního odpadu,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: rok 2019,
2. doporučuje
Zastupitelstvu města neschválit výjimku
podle čl XIV. odst. 2 směrnice ZM č. 13/2018 Poskytování dotací a návratných finančních
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výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín, kdy dle čl. VI. odst. 5 nelze požádat o individuální
dotaci na projekt, u něhož je možnost požádat o programovou dotaci,
3. doporučuje
Zastupitelstvu města rozhodnout neposkytnout dotaci
žadateli Domov Vítkov, příspěvková organizace, se sídlem Lidická 611, 749 01 Vítkov, IC
71196951,
na projekt: "Individuální dotace",
účel použití dotace: úhrada nákladů spojených s odvozem komunálního odpadu,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: rok 2019.
208/R11/2019 Finanční participace obcí ORP Nový Jičín na zajištění základní sítě sociálních
služeb.
Rada města Nový Jičín
1. rozhodla
podat žádost o individuální dotaci ve výši 50 000,-Kč z rozpočtu obcí
a) obec Bartošovice, sídlo: 742 45 Bartošovice č. 135, IČ 00297721
b) obec Bernartice nad Odrou, sídlo: 741 01 Bartošovice 200, IČ 00600717
c) obec Hladké Životice, sídlo: 742 47 Hladké Životice, Hlavní 208, IČ 00848468
d) obec Hodslavice, sídlo: 742 71 Hodslavice 211, IČ 00297917
e) obec Hostašovice, sídlo: IČ 741 01 Hostašovice 44, IČ 00600725
f) obec Jeseník nad Odrou, sídlo: 742 33 Jeseník nad Odrou 256, IČ 00297976
g) obec Kunín, sídlo: 742 53 Kunín 69, IČ 00600733
h) obec Libhošť, sídlo: 742 57 Libhošť 1, IČ 72086718
i) obec Mořkov, sídlo: 742 72 Mořkov, Horní 10, IČ 00988191
j) obec Rybí, sídlo: 742 65 Rybí 380, IČ 00600741
k) obec Sedlnice, sídlo: 742 56 Sedlnice 109, IČ 00298352
l) obec Starý Jičín, sídlo: 742 31 Starý Jičín 133, IČ 00298425
m) obec Suchdol nad Odrou, sídlo: 742 01 Suchdol nad Odrou, Komenského318, IČ
00298450
n) obec Šenov u Nového Jičína, sídlo: 742 42 Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, IČ
607984432
o) obec Životice u Nového Jičína, sídlo: 742 72 Mořkov, Životice u Nového Jičína 128, IČ
48804711,
účelově určenou na zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín navýšením objemu finančních
prostředků na dotace na základě Programu města Nový Jičín na podporu sociální oblasti v
r.2020, Podprogramu A. Podpora sociálních služeb dle zákona o sociálních službách v
r.2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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2. schvaluje
vzor Smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
209/R11/2019 Změna nařízení města Nový Jičín č. 1/20019 Tržní řád.
Rada města Nový Jičín
1. vydává
Nařízení města Nový Jičín č.1/2019, kterým se mění Nařízení města Nový Jičín č. 1/2014,
kterým se vydává Tržní řád, ve znění nařízení města č. 2/2015, č. 2/2016, č. 5/2016, č.
4/2017, č. 5/2017, č. 6/2017 a č. 3/2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
210/R11/2019 Zpráva o stavu živnostenského a dalšího podnikání příslušného do
působnosti Městského úřadu Nový Jičín, Obecního živnostenského úřadu za rok 2018.
Rada města Nový Jičín
1. bere na vědomí
Zprávu o stavu živnostenského a dalšího podnikání příslušného do působnosti Městského
úřadu Nový Jičín, Obecního živnostenského úřadu za rok 2018.
211/R11/2019 Žádost společnosti Jascha 2005 s.r.o. o spolupořadatelství akce TSUNAMI
festival.
Rada města Nový Jičín
1. souhlasí
RM souhlasí s tím, aby město Nový Jičín bylo společným pořadatelem výstavy sportovních
vozidel a techniky konané ve dnech 7. 6. 2019 od 14:00 hodin do 8. 6. 2019 do 04:00
hodin v rámci akce TSUNAMI festival na pozemku parc. č. 479/4 v k.ú. Nový Jičín-Horní
Předměstí, za podmínek uvedených v žádosti společnosti Jascha 2005 s.r.o., se sídlem
Vančurova 703/40, 741 01 Nový Jičín, IČO: 26876621. Na organizaci hudební akce
TSUNAMI festivalu v areálu Skalky se město nebude podílet.
212/R11/2019 Projekty města.
Rada města Nový Jičín
1. Projekt Metoda EPC Nový Jičín
a. bere na vědomí dopis Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen "MPO"), č. j.: MPO
21637/2019 ve věci nerealizování energetických opatření metodou EPC.
b. schvaluje Stanovisko dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, které bude zasláno na
MPO jako odpověď na dopis uvedený v bodu a tohoto usnesení.
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213/R11/2019 Zástupce města na sněmu Svazu měst a obcí České republiky.
Rada města Nový Jičín
1. deleguje
jako zástupce města Nový Jičín na sněmu Svazu měst a obcí České republiky, se sídlem 5.
května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha, IČO 63113074, JUDr. Václava Dobrozemského,
místostarostu města. Tato delegace zanikne dnem 1.10.2022 nebo jejím odvoláním
Radou města před uplynutím tohoto termínu.
214/R11/2019 Bytová problematika.
Rada města Nový Jičín
1. nabídkové řízení č. 346
a. bere na vědomí informaci o výsledku nabídkového řízení č. 346,
b. rozhodla vyřadit nabídku Z. A., bytem N. J. a nabídku M. M., bytem N. J., z
hodnocení nabídek z důvodu nesplnění podmínek nabídkového řízení,
c.

rozhodla o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu s trvale uvolněným
nájemným č. 2 o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 46 na ulici Lidická 1 v Novém Jičíně s J. B.,
bytem N. J., na dobu určitou 3 měsíce s účinností od 01.05.2019 s možností
prodlužování a s výší měsíčního nájemného 5.320 Kč,

d. schvaluje náhradníky dle pořadí uvedeného v příloze č. 1 materiálu, se kterými bude
uzavřena nájemní smlouva v případě, že vítěz nabídkového řízení nájemní smlouvu
neuzavře nebo od nabídky odstoupí,
2. nabídkové řízení č. 347
a. bere na vědomí informaci o výsledku nabídkového řízení č. 347,
b. rozhodla vyřadit nabídku L. V., bytem N. J. a nabídku paní Z. A., bytem N. J.
hodnocení nabídek z důvodu nesplnění podmínek nabídkového řízení,
c.

rozhodla o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu s trvale uvolněným
nájemným č. 1 o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 27 na Masarykově nám. 16 v Novém
Jičíně s T. R., bytem Nový Jičín, na dobu určitou 3 měsíce s účinností od 01.05.2019 s
možností prodlužování a s výší měsíčního nájemného 6.100 Kč,

d. schvaluje náhradníky dle pořadí uvedeného v příloze č. 1 materiálu, se kterými bude
uzavřena nájemní smlouva v případě, že vítěz nabídkového řízení nájemní smlouvu
neuzavře nebo od nabídky odstoupí,
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3. schvaluje
vyhlášení nabídkového řízení č. 348 na pronájem bytu s trvale uvolněným nájemným č. 3
o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 28 na Masarykově nám. 17 v Novém Jičíně, za minimální
nabídkovou výši měsíčního nájemného 3.652 Kč, tj. koeficient K = 1,0 a za dalších
podmínek dle přílohy č. 1 materiálu,
4. rozhodla
o zařazení následujících žadatelů do pořadníku startovacích bytů obecných ve velikostní
skupině 1 + kk:
a.

M. T., N. J. na pořadí č. 6 (za p. M.),

b. J. Š., N. J. na pořadí č. 7,
c.

V. P., N. J. na pořadí č. 8,

d. E. H., bytem N. J. na pořadí č. 9,
e.

R. G., bytem N. J. na pořadí č. 10,

f.

E. D., bytem N. J. na pořadí č. 11,

g. N. K., bytem N. J. na pořadí č. 12,
h. M. V. bytem N. J. na pořadí č. 13,
i.

P. C., N. J. na pořadí č. 14,

j.

M. R., bytem N. J. na pořadí č. 15,

k. I. Š., bytem N. J. na pořadí č. 16,
l.

L. Š., bytem N. J. na pořadí č. 17,

m. E. C., bytem N. J. na pořadí č. 18,
n. A. D., bytem Nový Jičín na pořadí č. 19.
215/R11/2019 Problematika nebytových prostor.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
pro období od 01.07.2019 ceny vstupného a výši podnájemného částí areálu krytého
bazénu se sportovní halou na ul. Novosady 10 v Novém Jičíně tak, že stávající ceny
vstupného a výše podnájemného platné do 30.6.2019 budou navýšeny o 10% (a následně
zaokrouhleny na celé koruny). Záměr č. 12/2019/OB,
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2. schvaluje
vyhlášení nabídkového řízení na pronájem nebytového prostoru (prostor sloužící
podnikání) v areálu venkovního bazénu v Novém Jičíně - kiosek "B" o výměře 20,49 m2 na
pozemku parcela č.st. 1404 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí a současně části pozemku
parc. č. 117/10 (zahrada) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí o výměře 45 m2 za účelem
užívání předmětu nájmu jako provozovny rychlého občerstvení s venkovním posezením s
minimální výší nájemného 12.000,- Kč/předmět nájmu/letní sezóna (doba provozu
venkovního bazénu) a minimální výší nájemného za užívání další části pozemku dle potřeb
nájemce 50,- Kč/m2/letní sezóna. Záměr č. 13/2019/OB,
3. rozhodla
udělit souhlas Basketbalovému klubu Nový Jičín, z.s., se sídlem Novosady 10,741 01 Nový
Jičín, IČO: 14614791, s uzavřením smluv o bezúplatném užívání částí areálu krytého
bazénu se sportovní halou (budova č. p. 914 na ul. Novosady 10 v Novém Jičíně, která je
součástí pozemku parcela č. st. 1404 v k. ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí) pro vlastní
sportovní činnost (tj. tréninky členů klubu nebo spolku zapojené v soutěžích příslušných
národních sportovních svazů, příp. dosud nezapojené členy ve věku nad 6 let v kategorii
"přípravky") ve školním roce 2019/2020 se subjekty: Záměr č. 14/2019/OB,
a.

Sportovní potápění Laguna Nový Jičín, pobočný spolek SPMS, IČO: 68343914, za
účelem užívání krytého bazénu na dobu určitou od 1.7.2019 do 30.6.2020,

b. Plavecký klub Nový Jičín z. s., IČO: 00533556, za účelem užívání krytého bazénu na
dobu určitou od 1.7.2019 do 30.6.2020,
c.

Sportovní potápění Laguna Nový Jičín, pobočný spolek SPMS, IČO: 68343914, za
účelem užívání venkovního bazénu v období od 1.7.2019 do 31.8.2019,

d. pro plavání zaměstnanců Města a výcvik a kondiční přípravu zaměstnanců Městské
policie Nový Jičín.
4. odkládá
záměr do Rady města Nový Jičín v termínu 19.06.2019
Záměr č. 15/2019/OB změna Smlouvy o nájmu nemovitostí a movitých věcí a Smlouvy o
provozování zimního stadionu v Novém Jičíně, obě uzavřené dne 10.11.2010 s Hokejovým
klubem Nový Jičín, z. s., se sídlem U stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín, IČO: 27042111,
ohledně nájmu a provozování areálu zimního stadionu, a to budovy č.p. 2180 (jiná
stavba), na ulici U stadionu č. o. 1, na pozemku parc.č.st. 1286, budovy bez čp/če, jiná
stavba, na pozemku parc.č. st. 1284, a části pozemku parc. č. 625/1, vše v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí. Změnou by mělo dojít ke změně sjednaného data ukončení doby nájmu
a doby provozování z 31.12.2026 na 31.1.2030,
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5. rozhodla
pronajmout nebytový prostor - kanceláře č. 207 (26,30 m2) a č. 208 (27,27 m2) s podílem
na společných prostorách o celkové výměře 58,93 m2 ve 2. patře budovy č. p. 617 na ul.
Sokolovská 9, Nový Jičín, která je součástí pozemku parcela č. st. 109/1 v k. ú. Nový JičínDolní Předměstí, za nájemné ve výši 150,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní dobou, Slezské diakonii, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO:
65468562, za účelem provozování sociální služby - RÚT Nový Jičín - sociální rehabilitace.
Záměr č. 59/2014/OB,
6. rozhodla
zveřejnit záměr pronájmu NP v budově č. p. 46 na ul. Lidická 1, Nový Jičín, na pozemku
parcela č. st. 30/1 v k. ú. Nový Jičín-město kancelář č. 2 s podílem na společných
prostorách, o celkové výměře 27,79 m2, v 1. patře domu, za minimální nájemné 809
Kč/m2/rok. Záměr č. 11/2019/OB,
7. rozhodla
uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. P2012-381/OB ze dne
11.06.2003 uzavřené s panem J. K., se sídlem N.J., IČO: 18079318, ohledně nájmu
nebytového prostoru (prostor sloužící podnikání) v budově bez čp/če (stavba technického
vybavení) na ul. Poděbradova, Nový Jičín, jež je součástí pozemku parc. č. st. 1337 v k. ú.
Nový Jičín-Dolní Předměstí, dle předloženého návrhu v příloze materiálu. Záměr č.
16/2019/OB,
8. rozhodla
zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru (prostor sloužící podnikání) v budově č. p.
118 na ul. Tyršova 8, Nový Jičín, která je součástí pozemku parc. č. st. 563 v k. ú. Nový
Jičín-Horní Předměstí, tvořeného kanceláří č. 5 ve 2. patře domu s podílem na společných
prostorách o celkové výměře 14,11 m2, za minimální nájemné ve výši 674,- Kč/m2/rok.
Záměr č. 17/2019/OB.
216/R11/2019 Cena tepelné energie pro období od 1.4.2019.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
cenu tepla nabídnutou společností Veolia Energie ČR, a. s., se sídlem 28. října 3337/7,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45193410, v souladu se Smlouvou o spolupráci při
provozování pronajímaného zařízení ve vlastnictví města Nový Jičín ze dne 04.10.2006 a v
souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ k cenám tepelné energie na období od 01.04.2019
ve výši 599,80 Kč/GJ bez DPH. Jedná se o cenu základní jednosložkové sazby. Ostatní
drobné specifické sazby v rámci tepelného hospodářství města Nový Jičín budou od této
základní sazby odvozeny.
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217/R11/2019 Nákup elektrické energie a plynu pro objekty města a příspěvkové organizace
města Nový Jičín na komoditní burze PXE od 1. 7. 2019.
Rada města Nový Jičín
1. rozhodla
zadat veřejnou zakázku na sdružené služby dodávek elektřiny a plynu pro město Nový
Jičín a jeho příspěvkové organizace na období od 1.7.2019 do 31.12.2020 formou
jednacího řízení bez uveřejnění, a to nákupem na komoditní burze POWER EXCHANGE
CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE) a bere na vědomí Burzovní pravidla pro trh s komoditami pro
konečné zákazníky a Sazebník poplatků pro trh konečných zákazníků, v předloženém
znění,
2. rozhodla
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro
konečné zákazníky - odběratele uzavřené dne 16.05.2018 se společností POWER
EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, IČO 27865444, dle
předloženého návrhu,
3. rozhodla
uzavřít Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky, dle předloženého návrhu,
4. pověřuje
místostarostu města JUDr. Václava Dobrozemského rozhodnutím o všech parametrech
poptávky na nákup elektřiny a plynu pro období od 1.7.2019 do 31.12.2020 na burze
(PXE) za město Nový Jičín a jeho příspěvkové organizace, včetně rozhodnutí o limitní
poptávkové ceně, a to v případě neúspěšné aukce i opakovaně.
5. ukládá
vedoucímu Odboru bytového informovat Radu města o průběhu veřejné zakázky na
sdružené dodávky elektřiny a plynu pro město Nový Jičín.
218/R11/2019 Majetkoprávní problematika.
Rada města Nový Jičín
1. rozhodla
propachtovat pozemky parc. č. parc.č. 248/1 (orná půda o evidované výměře 8.156 m2),
parc.č. 248/7 (orná půda o evidované výměře 10.112 m2), par.č. 254/1 (orná půda o
evidované výměře 22.271 m2), par.č. 263/1 (orná půda o evidované výměře 3.809 m2),
par.č. 263/9 (orná půda o evidované výměře 2.080 m2), par.č. 263/12 (orná půda o
evidované výměře 1.434 m2), par.č. 254/2 (orná půda o evidované výměře 2.683 m2),
par.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) par.č. 248/8 (orná půda
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o evidované výměře 416 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, J. V., se
sídlem N. J., IČO: 733 658 74, s účinností od 1.5.2019 na dobu neurčitou s šestiměsíční
výpovědní dobou, za účelem zemědělského využití, za pachtovné 5.000Kč za1ha/rok,
majetkoprávní záměr č. 2678,
2. rozhodla
uplatnit v souladu s § 2991 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení, z titulu
bezesmluvního užívání 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), par.č. 254/1 (orná půda o
evidované výměře 22.271 m2), par.č. 263/1 (orná půda o evidované výměře 3.809 m2),
par.č. 263/9 (orná půda o evidované výměře 2.080 m2), par.č. 263/12 (orná půda o
evidované výměře 1.434 m2), par.č. 254/2 (orná půda o evidované výměře 2.683 m2),
par.č. 506/2 (ostatní plocha o evidované výměře 286 m2), část (650 m2), 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) par.č. 248/8 (orná půda
o evidované výměře 416 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí bez i
právního důvodu, uživatelkou J. V., se sídlem N. J., IČO: 733 658 74 , za období od
22.02.2018 do 30.4.2019 v celkové výši 3.162,60 Kč, majetkoprávní záměr č. 2678,
3. rozhodla
nevyhovět žádosti M. D. se sídlem R. , IČ:741 646 78 o prodloužení pachtovní smlouvy č.
P2015-234/OMRI ze dne 30. 7. 2015 na propachtování pozemků parc.č.1493/22 (orná
půda o evidované výměře 4.315m2), parc.č 1493/25 (orná půda o evidované výměře
17.789m2) a parc.č. 1493/104 (orná půda o evidované výměře 6.831m2) v obci Nový Jičín,
k.ú. Žilina u Nového Jičína, majetkoprávní záměr č. 2625,
4. rozhodla
zveřejnit záměr pachtu pozemku parc.č. 598/4 (trvalý travní porost o evidované výměře
2410 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Kojetín u Starého Jičína, majetkoprávní záměr č. 2769,
5. rozhodla
zveřejnit záměr pachtu části (4.720m2) pozemku parc.č. 730/30 (trvalý travní porost o
evidované výměře 5.465 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí,
majetkoprávní záměr č. 2691,
6. doporučuje
zastupitelstvu města nevyhovět žádosti P. M., bytem, N. J. o prodej pozemků parc. č.
619/7 (zahrada o evidované výměře 802 m2) a parc.č.619/20 (zahrada o evidované
výměře 179 m2) v obci Nový Jičín, v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, majetkoprávní
záměr č. 2770,
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7. doporučuje
zastupitelstvu města nevyhovět žádosti J. H., bytem N. J. o prodej pozemku parc. č. 26/1
(zahrada o evidované výměře 59 m2) v obci Nový Jičín, v k. ú. Kojetín u Starého Jičína,
majetkoprávní záměr č. 2762,
8. Prodej pozemku v k. ú. Kojetín u Starého Jičína, MPZ 2683+MPZ 2665
a. zrušuje usnesení RM č. 1755/60/2018 ze dne 14.03.2018 bod 2 ve znění:
z důvodů uvedených v důvodové zprávě,
b. zrušuje usnesení RM č. 1918/68/2018 ze dne 20.06.2018 bod 11 ve znění:
z důvodů uvedených v důvodové zprávě,
c.

doporučuje ZM zrušit usnesení 428/17/2017 ze dne 07.09.2017 bod 16 ve znění:
z důvodů uvedených v důvodové zprávě,

d. doporučuje ZM rozhodnout prodat pozemek parc. č. 37/2 (zahrada o evidované
výměře 43 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Kojetín u Starého Jičína Z. R., N. J., za celkovou
cenu 12.500Kč / předmět prodej tj. cena obvyklá dle ZP činí 9.700Kč + úhrada nákladů
na vyhotovení ZP ve výši 1.800Kč + aktualizace ZP 1.000Kč, majetkoprávní záměr č.
27683 + 2665,
9. doporučuje
ZM rozhodnout zveřejnit záměr uzavřít budoucí smlouvu kupní na část (cca 20,8 m2)
pozemku parc. č. 307/1 (orná půda o evidované výměře 12863 m2) v obci Nový Jičín, v k.
ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí pro výstavbu nové trafostanice s budoucím kupujícím ČEZ
Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ: 405 02, IČ 24702935, za kupní
cenu stanovenou znaleckým posudkem v době uzavření kupní smlouvy zvýšenou o
náklady spojené s realizací prodeje, majetkoprávní záměr č. 2768,
10. Přijetí záměru prodeje části pozemku v k. ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3034
a. doporučuje ZM rozhodnout nevyhovět žádosti Š. M., bytem N. J., o prodej části
pozemku parc. č. 616/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 520
m2) k. ú. Žilina u Nového Jičína,
b. doporučuje ZM ukončit tento majetkoprávní záměr č. 3034,
11. Přijetí záměru prodeje pozemků v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, MPZ 3035
a. doporučuje ZM rozhodnout nevyhovět žádosti L. J., bytem, N. J. a M. T., bytem N. J.
o prodej pozemku parc. č. st 203 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře
509 m2) a parc. č. 158/1 (zahrada o evidované výměře 410 m2) v obci Nový Jičín, k.ú.
Nový Jičín - Dolní Předměstí,
b. doporučuje ZM ukončit tento majetkoprávní záměr č. 3035,
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12. doporučuje
ZM rozhodnout zveřejnit záměr prodeje (formou nabídkového řízení) části pozemku parc.
č. 1086/4 (trvalý travní porost o evidované výměře 609 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u
Nového Jičína za minimální kupní cenu ve výši 445 600 Kč stanovenou dle ZP č.
750/72/2019 ze dne 02.04.2019 jako cena obvyklá, majetkoprávní záměr č. 3024,
13. rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě zakládající právo zřídit, provozovat a
udržovat stavbu zemní kabelové přípojky NN + 2 ks rozvaděčů v částech služebných
pozemků parc.č. 561/1 (ostatní plocha, jiná plocha) a parc.č. 576/1 (trvalý travní porost) v
obci Nový Jičín, k.ú. Bludovice u Nového Jičína 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 inženýrské sítě ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov,
PSČ 130 00, IČO 040 84 063, jako vlastníka inženýrské sítě a oprávněného z věcného
břemene - služebnosti, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za zřízení služebnosti
stanovenou dle směrnice č. 1/2013 (cena bez DPH) a za podmínky, že při realizaci stavby
budou splněny podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců
majetku), majetkoprávní záměr č. ZS 527,
14. Budoucí smlouva darovací - část pozemku parc.č. 1832/1 (silnice) v, k.ú. Žilina u Nového
Jičína pro stavbu autobusové zastávky "u partyzána" a autobusová zastávky "požární
zbrojnice" MPZ V 557
a. doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s možností nabytí (částí) pozemku parc.č.
1832/1 (silnice) v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína (cca 95 m2 a cca 68 m2) z
vlastnictví Moravskoslezského kraje se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ:
70890692, do vlastnictví města Nový Jičín, a to formou daru,
b. doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí
darovací mezi Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ: 0890692, jako budoucím dárcem a městem Nový Jičín jako budoucím
obdarovaným v souladu s bodem a) tohoto usnesení, dle přílohy č.7 předloženého
materiálu, majetkoprávní záměr č. V 557,
15. doporučuje
ZM schválit změnu usnesení číslo 324/13/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města Nový
Jičín, konaného dne 10.11.2016 takto:
Původní usnesení: ZM schvaluje vyřazení nemovitého majetku města v celkové výši
133.063,42 Kč dle předloženého materiálu.
Nové usnesení: ZM schvaluje vyřazení nemovitého majetku města v celkové výši
86.368,42 Kč dle předloženého materiálu.
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219/R11/2019 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. 4 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.
220/R11/2019 Dodatek ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku Stavební úpravy prostoru
obřadní síně radnice na ulici Masarykovo nám. 1/1 v Novém Jičíně.
Rada města Nový Jičín
1. bere na vědomí
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. V2018-391/OO ze dne 29.08.2018 se
společností VYKI TOOLS GROUP s. r. o., se sídlem Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín,
IČO: 27833062.
221/R11/2019 Smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky Klimatizační jednotky v objektu
MěÚ Nový Jičín na ul. Divadelní 1.
Rada města Nový Jičín
1. rozhodla
uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci díla Klimatizační jednotky v objektu MěÚ Nový Jičín na
ul. Divadelní 1 se společností Pragoclima, spol. s r.o., se sídlem U Trati 3134/36a, 100 00
Praha 10 - Strašnice, IČO: 14890984, jako zhotovitelem, dle předloženého návrhu, za
předpokladu splnění všech podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro uzavření smlouvy.

222/R11/2019 Smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky Místo pro přecházení na silnici
I/57 Bludovice u Nového Jičína.
Rada města Nový Jičín
1. rozhodla
uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci díla Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u
Nového Jičína se společností UNISTAD, spol. s r.o., se sídlem Komenského 8, 742 01
Suchdol nad Odrou, IČO: 43961045, jako zhotovitelem, dle předloženého návrhu.
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223/R11/2019 Dodatek ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku Novojičínský zpravodaj.
Rada města Nový Jičín
1. ruší
usnesení č. 198/9R/2019 ze dne 20.03.2019.
2. rozhodla
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. V2013-649/OO ze dne 14.11.2013 na zpracování,
tisk a distribuci měsíčníku Novojičínský zpravodaj se společností SAMAB BRNO GROUP,
a.s., se sídlem Cyrilská 14, 602 00 Brno, IČO: 25524291, jako zhotovitelem, dle
předloženého návrhu.
224/R11/2019 Aktuální stav naplnění příjmů z daní a stavy účtů města Nový Jičín k
31.03.2019.
Rada města Nový Jičín
1. bere na vědomí
informace o plnění příjmů z daní do rozpočtu města a stavu prostředků na účtech města
Nový Jičín k 31.03.2019.
225/R11/2019 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Nový Jičín za rok
2018.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, účetní závěrku všech příspěvkových organizací
města Nový Jičín za rok 2018:
a. u Mateřské školy Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace,
b. u Mateřské školy Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace,
c. u Mateřské školy Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace,
d. u Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace,
e. u Základní školy Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace,
f. u Základní školy Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace,
g. u Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace,
h. u Beskydského divadla Nový Jičín, příspěvková organizace,
i. u Městského kulturního střediska Nový Jičín, příspěvková organizace,
j. u Střediska volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace,
k. u Technických služeb města Nového Jičína, příspěvková organizace.
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226/R11/2019 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2018.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, výsledky hospodaření všech příspěvkových organizací města
Nový Jičín za rok 2018 včetně předloženého návrhu na jejich rozdělení u:
a. Mateřské školy Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace,
b. Mateřské školy Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace,
c. Mateřské školy Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace,
d. Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace,
e. Základní školy Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace,
f. Základní školy Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace,
g. Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace,
h. Beskydského divadla Nový Jičín, příspěvková organizace,
i. Městského kulturního střediska Nový Jičín, příspěvková organizace,
j. Střediska volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace,
k. Technických služeb města Nového Jičína, příspěvková organizace.

227/R11/2019 Návrhy na odpis pohledávek ze samostatné působnosti.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
a) vyřazení pohledávky ze samostatné působnosti za paní Y. H., posledně bytem N. J., ve
výši 67.703,00 Kč + příslušenství,
b) vyřazení pohledávky ze samostatné působnosti za panem I. C., posledně bytem N. J.,
ve výši 9.964,00 Kč + příslušenství,
c) vyřazení pohledávky ze samostatné působnosti za M. S. bytem S. n. O., ve výši
31.639,00 Kč + příslušenství,
d) vyřazení pohledávky ze samostatné působnosti za M. J., posledně bytem N. J., ve výši
97.069,00 Kč + příslušenství,
e) vyřazení pohledávky za panem J. S. posledně bytem K. , ve výši 1.161,00 Kč +
příslušenství.
228/R11/2019 Žádost o prominutí dluhu I. S.
Rada města Nový Jičín
1. doporučuje
Zastupitelstvu města schválit prominutí zbytku dluhu I. S., na základě jeho žádosti ze dne
20.02.2019.
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229/R11/2019 Finanční problematika.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
následující úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019:
a.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2019 - 1. úprava:
snížení rozpočtových příjmů ve tř. 4-Přijaté transfery na pol. 4116-Ostatní
neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu na výkon pěstounské péče v roce
2019 o částku ............................................... -48.000,00 Kč
a zároveň
snížení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 528-Odbor sociálních věcí, popř.
ORJ 019-Odbor organizační na daný účel ve o částku ......... -48.000,00 Kč
z důvodu ukončení a změn dvou uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče,

b. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 29/2019:
přijetí, resp. úprava rozpočtované výše přijaté splátky dotace za období 1.7.201831.12.2018 na projekt "Efektivní systém plánování sociálních služeb v Novém Jičíně
prostřednictvím komunitního plánování II." ve výši....778.353,87 Kč
a zároveň
s tím související i úprava v rozpočtových výdajích na ORJ 528 ve
výši..............................................................778.353,87 Kč,
c.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 30/2019:
přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
......................................................... + 3.092.000,00 Kč
účelově určené pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko Nový Jičín na
zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji pro rok
2019
a zároveň
s tím související zvýšení příspěvku na provoz pro Městské kulturní středisko Nový Jičín
pro rok 2019 na daný účel o částku ............... + 3.092.000,00 Kč.
Zároveň v tomto smyslu Rada města schvaluje i změnu závazného ukazatele
příspěvku na provoz MěKS Nový Jičín pro rok 2019, a to jeho zvýšení o 3.092.000,00
Kč na výše stanovený účel.

2. bere na vědomí
změny rozpisu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019, které schválili příslušní členové
vedení města (garanti) v období od 11.2.2019 do 9.4.2019 (viz příloha).
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230/R11/2019 Dotace z MSK - Podpora TIC v MSK pro rok 2019.
Rada města Nový Jičín
1. souhlasí
se zapojením Města do dotačního programu - Podpora turistických informačních center v
Moravskoslezském kraji pro rok 2019, vyhlášeného MSK, kód dotačního programu
RRC/02/2019, s projektem s celkovými finančními náklady ve výši 152.600,- Kč a dotací ve
výši 120.000,- Kč (spoluúčast Města ve výši 32.600,-Kč),
2. rozhodla
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s
Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, jako
poskytovatelem dotace, dle předloženého návrhu.

231/R11/2019 Směrnice o ochraně a zabezpečení majetku města.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
Směrnici č. 10/2019 O ochraně a zabezpečení majetku města dle předloženého návrhu.
232/R11/2019 Schválení smluvních podmínek pro inzerci na inzertním portále města Nový
Jičín.
Rada města Nový Jičín
1. rozhodla
provozovat s účinnosti od 1.6.2019 inzertní internetový portál města Nový Jičín na
internetové adrese https://bazarek.novyjicin.cz,
2. schvaluje
s účinnosti od 1.6.2019 smluvní podmínky pro inzerci na inzertním internetovém portále
města Nový Jičín, dle předloženého návrhu.
233/R11/2019 Postoupení smlouvy o poskytování právních služeb.
Rada města Nový Jičín
1. rozhodla
uzavřít Dohodu o postoupení Smlouvy o poskytování právních služeb, jejímž předmětem
je postoupení Smlouvy uzavřené dne 25.2.2019 s T. P., advokátem, se sídlem F., IČO:
71465448, na společnost iAdvokacie, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Požární 643, 742
45 Fulnek, IČO: 07175159, dle předloženého návrhu.
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234/R11/2019 Projednání závěrů Pracovní skupiny pro škodní události.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
doporučení Pracovní skupiny pro škodní události MěÚ Nový Jičín ze dne 26.3.2019,
2. ukládá
Odboru finančnímu a Odboru organizačnímu reagovat na doporučení Pracovní skupiny
pro škodní události.
235/R11/2019 TSM - žádost o úpravu ceny dřeva určeného k prodeji.
Rada města Nový Jičín
1. stanovuje
pro Technické služby města Nového Jičína, příspěvkovou organizaci, IČO: 00417688 (dále
jen TSM), postup při prodeji stávající zásoby dříví pocházejícího z údržby ploch městské
zeleně: dříví bude nabídnuto prostřednictvím všeobecně přístupného internetového
obchodního portálu v aukci za předem deklarovanou minimální prodejní cenu ve výši
stanovené platným ceníkem. V případě, že do 15 dnů nedojde k prodeji nabízeného
majetku, bude cena tohoto dříví upravena podle návrhu předloženého TSM, který je
přílohou materiálu, s možností prodeje běžným způsobem (bez aukce) a z hlediska
množství i po částech,
2. ukládá
příspěvkové organizaci TSM povinnost informovat zřizovatele prostřednictvím
odvětvového odboru MěÚ o zahájení jednotlivých forem prodeje a po jeho ukončení
podat písemnou zprávu o výsledku.
236/R11/2019 Vyřazení nepotřebného majetku PO.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
vyřazení nepotřebného movitého majetku školských a kulturních příspěvkových
organizací zřízených městem Nový Jičín, které mají k tomuto majetku právo hospodaření,
za ORJ 414 - školství ve výši 1 996 068,99 Kč, za ORJ 416 - kultura ve výši 174 813,00 Kč
dle předloženého návrhu.

237/R11/2019 Žádosti o poskytnutí finančního daru v oblasti kultury a volného času.
Rada města Nový Jičín
1. Žádost o finanční dar - VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, příspěvková organizace
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a.

bere na vědomí
žádost Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště,
Kopřivnice, příspěvkové organizace, se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice, IČ
00601624; evidovanou pod č. j. 85479/2018 o finanční dar,
účel použití: pořádání akce Přehlídka technických profesí s názvem "Řemeslo má zlaté
dno" ve dnech 3. a 4. dubna 2019, úhrada výdajů na svoz žáků 8. tříd obcí okresu
Nový Jičín,

b. rozhodla
poskytnout finanční dar z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 5.000,- Kč,
na pořádání akce Přehlídka technických profesí s názvem "Řemeslo má zlaté dno" ve
dnech 3. a 4. dubna 2019, úhrada výdajů na svoz žáků 8. tříd obcí okresu Nový Jičín,
žadateli Vyšší odborné škole, Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti,
Kopřivnice, příspěvková organizace, se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice, IČ
00601624,
a uzavřít s tímto žadatelem darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
c.

schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí neinvestičního finančního daru Vyšší odborné škole, Střední odborné škole
a Střednímu odbornému učilišti, Kopřivnice, příspěvková organizace, se sídlem
Husova 1302, 742 21 Kopřivnice, IČ 00601624
ve výši ...........+5.000,00 Kč
na konání přehlídky technických profesí s názvem "Řemeslo má zlaté dno" ve dnech
3. a 4. dubna 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) ve výši .......-5.000,00 Kč,

2. Žádost Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež
a. bere na vědomí
žádost Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, se sídlem Za Sušárnou
391, 742 72 Mořkov, IČO 27019195, evidovanou pod č.j.: 20723/2019 o poskytnutí
finančního daru,
účel použití: podpora charitativní akce -; 11. setkání postižených a opuštěných dětí z
Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje,
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b. rozhodla
neposkytnout finanční dar z rozpočtu města Nový Jičín,
na podporu charitativní akce -; 11. setkání postižených a opuštěných dětí z
Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje,
žadateli Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež, se sídlem Za Sušárnou
391, 742 72 Mořkov, IČO 27019195,
c.

souhlasí
s podporou charitativní akce - 11. setkání postižených a opuštěných děti z
Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje poskytnutím propagačních a
upomínkových předmětů města Nový Jičín. Fondu pro opuštěné a handicapované
děti a mládež, se sídlem Za Sušárnou 391, 742 72 Mořkov, IČO 27019195.

238/R11/2019 Žádost o individuální dotaci v oblasti péče o památky.
Rada města Nový Jičín
1. doporučuje
ZM vzít na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Nový Jičín, se sídlem Žerotínova 68/24,
741 01 Nový Jičín, IČ 44937431 evidovanou pod čj. OŠKS/26542/2019, o individuální
dotaci ve výši 132.500,00 Kč,
účel použití dotace: Restaurování hlavního oltáře z kostela sv. Mikuláše v Žilině u Nového
Jičína,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1. 6. 2019 do 30. 11. 2019,
projekt s názvem: Hlavní oltář z kostela sv. Mikuláše v Žilině u Nového Jičína,
2. 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 je
možnost požádat o Programovou dotaci pro žadatele dle bodu 1. tohoto usnesení,
3. doporučuje
ZM rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu města ve výši 90.700,00 Kč na účel:
Restaurování hlavního oltáře z kostela sv. Mikuláše v Žilině u Nového Jičína,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1. 6. 2019 do 30. 11. 2019,
projekt s názvem: Hlavní oltář z kostela sv. Mikuláše v Žilině u Nového Jičína
Římskokatolické farnosti Nový Jičín, se sídlem Žerotínova 68/24, 741 01 Nový Jičín, IČ
44937431 a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto
žadatelem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
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4. doporučuje
ZM schválit
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín Římskokatolické
farnosti Nový Jičín, se sídlem Žerotínova 68/24, 741 01 Nový Jičín, IČ 44937431 ve výši
....................................... +90.700,00 Kč
za účelem použití dotace na restaurování hlavního oltáře z kostela sv. Mikuláše v Žilině u
Nového Jičína, konkrétně na projekt "Hlavní oltář z kostela sv. Mikuláše v Žilině u Nového
Jičína"
zapojením zbývajících prostředků schválených v rezervě Programu města Nový Jičín na
zachování a obnovu kulturních památek ve výši .......... -90.700,00 Kč.
239/R11/2019 Žádost o Individuální dotaci - ZO ČSOP Nový Jičín 70/02.
Rada města Nový Jičín
1. bere na vědomí
žádost ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem Bartošovice č.p. 146, PSČ 742 54, IČ:
47657901, evidovanou pod č.j. 20542/2019, o individuální dotaci ve výši 50.000,- Kč,
účel použití dotace: Provoz záchranné stanice/záchrana volně žijících zraněných a
handicapovaných volně žijících živočichů na správním území města Nového Jičína,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1. - 31.12.2019,
projekt s názvem: Záchrana handicapovaných volně žijících živočichů v roce 2019,
2. rozhodla
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 50.000,- Kč,
účelově určenou na provoz záchranné stanice/záchranu volně žijících zraněných a
handicapovaných volně žijících živočichů na správním území města Nového Jičína,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1. - 31.12.2019,
projekt s názvem: Záchrana handicapovaných volně žijících živočichů v roce 2019
žadateli ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem Bartošovice č.p. 146, PSČ 742 54, IČ:
47657901,
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č.2
předloženého materiálu,
3. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Nový Jičín dle bodu 2)
tohoto usnesení ve výši .................................. +50.000,00 Kč
účelově určené na provoz záchranné stanice, záchranu volně žijících zraněných a
handicapovaných volně žijících živočichů na správním území města Nového Jičína
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ........... -50.000,00 Kč.
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240/R11/2019 Žádost o zapojení se do projektu Obědy do škol III.
Rada města Nový Jičín
1. souhlasí
se zapojením ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace do projektu Poskytování
bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků Operačního
programu potravinové a materiální pomoci v Moravskoslezském kraji III, výzva 30_19_009
241/R11/2019 Zapojení ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p.o. do projektu OP VVV - Šablony II.
Rada města Nový Jičín
1. souhlasí
a.

se zapojením Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkové
organizace, IČ 45214869, do projektu s názvem Vzděláváním k úspěchu v rámci
Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_18_063 Šablony II mimo hlavní město Praha,

b. s uzavřením smlouvy v případě schválení žádosti o dotaci na projekt s názvem
Vzděláváním k úspěchu v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání,
výzva č. 02_18_063 Šablony II - mimo hlavní město Praha,
c.

s přijetím dotace v případě schválení žádosti o dotaci na projekt Vzděláváním k
úspěchu v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č.
02_18_063 Šablony II - mimo hlavní město Praha,

242/R11/2019 Přerušení činnosti družiny v době školních prázdnin.
Rada města Nový Jičín
1. souhlasí
s přerušením činnosti družin při základních školách, jejichž zřizovatelem je město Nový
Jičín, v době školních prázdnin, a to dne 18. dubna 2019 a dále v měsících červenci a
srpnu 2019 dle návrhu a důvodové zprávy předloženého materiálu.
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243/R11/2019 Ocenění pedagogických osobností, kulturních osobností a osobností ze
sociální oblasti Nového Jičína.
Rada města Nový Jičín
1. schvaluje
na základě doporučení Komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas, Komise kulturní a
Komise sociální jmenný seznam na ocenění:
- významných osobností z oblasti školství za rok 2018 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
- významných osobností z oblasti kultury za rok 2018 dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
- významných osobností z oblasti sociální za rok 2018 dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu.
244/R11/2019 Informace o programu Novojičínského léta 2019.
Rada města Nový Jičín
1. bere na vědomí
informaci o upraveném programu Novojičínského léta 2019.
245/R11/2019 Návrh na vyhlášení výběrového řízení ředitele TSM Nový Jičín.
Rada města Nový Jičín
1. rozhodla
vyhlásit výběrové řízení na obsazení vedoucí pracovní pozice ředitele Technických služeb
města Nového Jičína, příspěvkové organizace, a to za podmínek dle přílohy materiálu.
2. ukládá
starostovi města vyhlásit výběrové řízení dle bodu 1.
3. pověřuje
starostu města Nový Jičín jmenováním výběrové komise na výběr ředitele TSM.
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246/R11/2019 Různé.
Rada města Nový Jičín
1. odvolává
na vlastní žádost pí. Pilnou ze sociální komise RM.
2. jmenuje
paní Šárku Sochorovou - do Sociální komise RM,
paní Jarmilu Imrýškovou - do Komise obchodu, služeb a cestovního ruchu RM,
pana Bohumíra Vykoupila - do Komise obchodu, služeb a cestovního ruchu RM.

Bc. Stanislav Kopecký
starosta města

Dalibor Janošek
ověřovatel zápisu
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