Příloha č. 1
zápisu z jednání
12. schůze RM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 12. schůze Rady města Nový Jičín,
konané dne 22. 5. 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
stání občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text
usnesení, který je k dispozici na sekretariátu vedení města, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín

247/R12/2019 Schválení programu a určení ověřovatele zápisu Rady města Nový Jičín.
RM
1. určuje
ověřovatelem zápisu pana Marcela Brože,
2. schvaluje
program jednání 12. schůze Rady města Nový Jičín v řádném termínu dne 22. 5. 2019.
248/R12/2019 Kontrola plnění úkolů uložených Radou města Nový Jičín.
RM
1. bere na vědomí
Zprávu o kontrole plnění úkolů uložených Radou města Nový Jičín č. 5/2019 dle
přílohy.
249/R12/2019 Svěření úkolů starostovi a místostarostům.
RM
1. doporučuje
zastupitelstvu města zrušit s účinností k 30. 6. 2019 usnesení Zastupitelstva města
Nový Jičín č.13/Z1/2018 ze dne 14.11.2018
2. doporučuje
zastupitelstvu města svěřit s účinností od 1. 7. 2019 v souladu s § 104 odst. 1 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
a)starostovi řízení a koordinaci činností vztahující se k:
Odboru kontrolnímu
Odboru sociálních věcí
Úseku komunikace a marketingu
Internímu auditu
organizační složce ProSenior
Městské policii Nový Jičín
Technickým službám města Nového Jičína, příspěvkové organizaci
b)prvnímu místostarostovi řízení a koordinaci činností vztahující se k:
Odboru bytovému
Odboru finančnímu
Odboru správy majetku
Odboru rozvoje a investic
Odboru kancelář vedení města

c)druhému místostarostovi řízení a koordinaci činností vztahující se k:
Odboru dopravy
Odboru organizačnímu
Odboru školství, kultury a sportu
Odboru životního prostředí
organizační složce Návštěvnické centrum Nový Jičín-město klobouků (vč.
zahraničních vztahů)
příspěvkovým organizacím města školského a kulturního charakteru
d)třetímu místostarostovi řízení a koordinaci činností vztahující se k:
Odboru obecní živnostenský úřad
Odboru správních agend
Odboru přestupkových agend
Odboru územního plánování a stavebního řádu.
3. doporučuje
zastupitelstvu města pověřit s účinností od 1. 7. 2019 Mgr. Ondřeje Syrovátku funkcí
politického koordinátora v projektu Nový Jičín-Zdravé město za účelem zajištění
realizace aktivit souvisejících s členstvím v Národní síti Zdravých měst České republiky.
250/R12/2019 Informace k posouzení nároků na náhradu škody - vratka dotace z OPŽP na
realizaci projektu Snížení prašnosti ve městě Nový Jičín - Technické služby města Nového
Jičína, příspěvková organizace.
RM
1. bere na vědomí
právní stanoviska k posouzení nároků na náhradu škody vůči společnosti Myland s.r.o.
se sídlem Na Lysině 658/25, Podolí, 140 00 Praha 4, IČ: 257 14 848 a Ing. I. B. ve
vztahu ke vzniklé škodě spočívající v povinnosti Technických služeb města Nového
Jičína, příspěvkové organizace vrátit část dotace ve výši 1 243 432,80 Kč určené na
nákup čistících strojů Ministerstvu životního prostředí.
251/R12/2019 Informace o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace
Mateřská škola Trojlístek, Máchova 62, Nový Jičín.
RM
1. bere na vědomí
informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Mateřská škola
Trojlístek, Máchova 62, Nový Jičín,
2. ukládá
splnit nápravná opatření uvedená v bodech 1 - 3 návrhu nápravných opatření.
T: 14. 6. 2019
Z: Ing. Romana Seifertová
252/R12/2019 Žádost o dar v oblasti sociální.
RM
1. bere na vědomí
žádost Svazu tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Nový Jičín, se sídlem
Revoluční 6/2, 741 01 Nový Jičín, IČ 75011387, evidovanou pod čj. 14621/2019 s
30587/2019, o finanční dar,
účel použití: zajištění akce Kulturně-společenské odpoledne zdravotně postižených a
seniorů města Nového Jičína k Mezinárodnímu dni seniorů, dne 5. října 2019, převzetí
záštity, úhrada nákladů za pronájem prostor ve SVČ Fokus a poskytnutí propagačních a
upomínkových předmětů města Nového Jičína popř. dalších finančních prostředků na
zakoupení cen,
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2. souhlasí
a) s převzetím záštity města Nový Jičín nad akcí Kulturně - společenské odpoledne
zdravotně postižených a seniorů města Nového Jičína k Mezinárodnímu dni seniorů,
b) s poskytnutím propagačních a upomínkových předmětů města Nový Jičín do hodnoty
3.000,- Kč Svazu tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace Nový Jičín, se
sídlem Revoluční 6/2, 741 01 Nový Jičín, IČ 75011387,
3. rozhodla
poskytnout finanční dar z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 12.000,- Kč na pořádání
akce Kulturně-společenské odpoledne zdravotně postižených a seniorů města Nového
Jičína k Mezinárodnímu dni seniorů, žadateli Svazu tělesně postižených v ČR z.s. místní
organizace Nový Jičín, se sídlem Revoluční 6/2, 741 01 Nový Jičín, IČ 75011387,
a uzavřít s tímto žadatelem darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí neinvestičního finančního daru Svazu tělesně postižených v ČR z.s. místní
organizace Nový Jičín, se sídlem Revoluční 6/2, 741 01 Nový Jičín, IČ 75011387 ve
výši .............. +12.000,00 Kč na konání akce Kulturně-společenské odpoledne
zdravotně postižených a seniorů města Nového Jičína k Mezinárodnímu dni seniorů dne
5. října 2019, zapojením zbývající části rezervy schváleného rozpočtu Programu města
Nový Jičín na podporu sociální oblasti, konkrétně podprogramu B. Podpora
jednorázových akcí v oblasti sociální (org.1112) ve výši ....... -12.000,00 Kč.
253/R12/2019 Žádost o individuální dotaci v oblasti dobrovolnictví.
RM
1. doporučuje Zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost společnosti ADRA o.p.s., se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5,IČ
61388122, evidovanou pod č. j. 25751 /2019, o individuální dotaci ve výši 42.000,-Kč,
účel použití dotace: Zajištění nového dobrovolnického programu v Novém Jičíně pro
děti ze znevýhodněného prostředí,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2019 - 31.12.2019,
na projekt s názvem: Dobrovolnictví v rodinách dětí ze znevýhodněného prostředí,
2. doporučuje Zastupitelstvu města 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,
3. doporučuje Zastupitelstvu města
a) vyhradit si rozhodnutí podle §84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti dle bodu 1 tohoto usnesení a
b) rozhodnout o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 42.000,-Kč
na účel: Zajištění nového dobrovolnického programu v Novém Jičíně pro děti ze
znevýhodněného prostřední, projekt s názvem: Dobrovolnictví v rodinách dětí ze
znevýhodněného prostředí, žadateli: ADRA o.p.s., se sídlem Markova 600/6, 158 00
Praha 5, IČ 61388122 a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace/NFV dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4. doporučuje Zastupitelstvu města schválit
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín ve výši
………..+ 42.000,-Kč
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žadateli: ADRA o.p.s., se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5, IČ 61388122
na projekt s názvem Dobrovolnictví v rodinách dětí ze znevýhodněného prostředí,
zapojením zbývající části rezervy schváleného rozpočtu Programu města Nový Jičín na
podporu sociální oblasti, pro rok 2019, konkrétně Podprogramu B.(org.1112) ve
výši.....................................-42.000,-Kč.
254/R12/2019 Žádost o individuální návratnou finanční výpomoc v oblasti sociální.
RM
1. doporučuje Zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost Ing. Mgr. G. Ž., se sídlem 741 01 Nový Jičín, IČ: 64968006, ze dne 9.5.2019,
evidovanou pod č.j. 35284/2019, o individuální návratnou finanční výpomoc (INFV) ve
výši 300.000,00 Kč,
účel použití INFV: předfinancování části realizace projektu Beránek s plandavým
ouškem (vytvoření zázemí nového sociálního podniku pro zaměstnávání tří osob s
hendikepem), tj. úhrada uznatelných nákladů projektu, doba, v níž má být dosaženo účelu
INFV: do 31.12.2019, projekt s názvem : Beránek s plandavým ouškem-předfinancování,
2. doporučuje Zastupitelstvu města rozhodnout poskytnout
investiční INFV z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 300.000,00 Kč na účel:
předfinancování části realizace projektu Beránek s plandavým ouškem (vytvoření
zázemí nového sociálního podniku pro zaměstnávání tří osob s hendikepem), tj. úhrada
uznatelných nákladů projektu, doba, v níž má být dosaženo účelu INFV: do 31.12.2019,
lhůta pro vrácení INFV: do 30.6.2020,
projekt s názvem : Beránek s plandavým ouškem – předfinancování, žadateli Ing. Mgr.
G. Ž., se sídlem 741 01 Nový Jičín, IČ 64968006,
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí INFV dle přílohy č. 5
předloženého materiálu,
3. doporučuje Zastupitelstvu města schválit
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí investiční INFV z rozpočtu města Nový Jičín ve výši ....... +300.000,00 Kč
žadateli: Ing. Mgr. G. Ž., se sídlem 741 01 Nový Jičín, IČ64968006, na projekt s
názvem: Beránek s plandavým ouškem - předfinancování,
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ................ -300.000,00 Kč.
255/R12/2019 Žádosti o individuální dotace z oblasti sportu.
RM
1. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín z.s. o individuální dotaci spolufinancování rekonstrukce haly ABC:
a. doporučuje ZM vzít na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19,
741 01 Nový Jičín, IČ 44937504, evidovanou pod č.j. 27706/2019, o individuální
dotaci ve výši 11.412.355,00 Kč,
účel použití dotace: Spolufinancování rekonstrukce, přístavby a nadstavby haly
ABC,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 27. 5. 2019 až 30. 6. 2020,
projekt s názvem: Rekonstrukce, přístavba a nadstavba haly ABC a jejího zázemí,
b. doporučuje ZM schválit
pro žadatele dle bodu a. tohoto usnesení 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, a to z čl. VI., odst. 2 ve smyslu
umožnění použití dotace i k investičním účelům
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c. doporučuje ZM rozhodnout
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 11.412.355,00 Kč
na účel: Spolufinancování rekonstrukce, přístavby a nadstavby haly ABC,
projekt s názvem: Rekonstrukce, přístavba a nadstavba haly ABC a jejího
zázemí,
žadateli Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka
1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČ 44937504
a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto
žadatelem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
d. doporučuje ZM schválit
ROZPOČTOVE OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Tělovýchovné jednotě
Nový Jičín z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, IČ 44937504 ve výši
......................... +11.412.355,00 Kč
účelově určené na spolufinancování rekonstrukce, přístavby a nadstavby haly
ABC, projekt s názvem Rekonstrukce, přístavba a nadstavba haly ABC a jejího
zázemí
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ....... -11.412.355,00 Kč.
2. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín z.s. o individuální dotaci na úpravu
projektové dokumentace rekonstrukce hlavního stadionu:
a. doporučuje ZM vzít na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19,
741 01 Nový Jičín, IČ 44937504, evidovanou pod č.j. 27713/2019, o
individuální dotaci ve výši 145.000,00 Kč,
účel použití dotace: Úprava projektové dokumentace rekonstrukce hlavního
stadionu v souladu s koncepcí revitalizace centrálního sportoviště, zpracování
žádosti o dotaci v programu V3 MŠMT na tuto rekonstrukci, organizace a výběr
zhotovitele v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, výběr zhotovitele,
zpracování a podpis SOD,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: roky 2019 - 2020
projekt s názvem: Zpracování žádosti o dotaci MŠMT na rekonstrukci hlavního
stadionu TJ Nový Jičín z.s.,
b. doporučuje ZM rozhodnout
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 145.000,00 Kč
na účel: Úprava projektové dokumentace rekonstrukce hlavního stadionu v
souladu s koncepcí revitalizace centrálního sportoviště, zpracování žádosti o
dotaci v programu V3 MŠMT na tuto rekonstrukci, organizace a výběr
zhotovitele v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, výběr zhotovitele,
zpracování a podpis SOD,
projekt s názvem: Zpracování žádosti o dotaci MŠMT na rekonstrukci hlavního
stadionu TJ Nový Jičín z.s.,
žadateli Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka
1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČ 44937504
a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto
žadatelem dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
c. doporučuje ZM schválit
ROZPOČTOVE OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Tělovýchovné
jednotě Nový Jičín z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, IČ 44937504 ve výši
……….... +145.000,00 Kč účelově určené na Úprava projektové dokumentace
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rekonstrukce hlavního stadionu v souladu s koncepcí revitalizace centrálního
sportoviště, zpracování žádosti o dotaci v programu V3 MŠMT na tuto
rekonstrukci, organizace a výběr zhotovitele v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách, výběr zhotovitele, zpracování a podpis SOD, projekt s názvem:
Zpracování žádosti o dotaci MŠMT na rekonstrukci hlavního stadionu TJ Nový
Jičín z.s.
zapojením zbývající části rezervy schváleného rozpočtu Programu města Nový
Jičín na podporu sportu pro rok 2019, konkrétně Podprogramu C. Podpora
ostatního sportu mládeže do 20-ti let (org.1136) ve výši ............ -145.000,00 Kč.
3. odkládá
žádost Hokejového klubu Nový Jičín,z.s, se sídlem U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový
Jičín, IČ 27042111, evidovanou pod čj. 30489/2019, o individuální dotaci ve výši
1.385.100,00 Kč,
účel použití dotace: dofinancování hokejové činnosti mládeže v roce 2019,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1. 1. 2019 - 31.12.2019,
projekt s názvem: Zajištění činnosti hokejového klubu – devíti družstev mládeže, školek
a škol - v roce 2019,
- žádost bude znovu předložena k projednání na srpnovou schůzi rady města a k
rozhodnutí na zářijovém zasedání zastupitelstva města,
4. odkládá
žádost Hokejového klubu Nový Jičín,z.s., se sídlem U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový
Jičín, IČ 27042111, evidovanou pod čj. 30492/2019, o individuální dotaci ve výši
1.238.300,00 Kč,
účel použití dotace: Financování hokejové činnosti mužů v roce 2019,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1. 1. 2019 - 31.12.2019,
projekt s názvem: Zajištění činnosti hokejového klubu – družstva mužů - v roce 2019,
- žádost bude znovu předložena k projednání na srpnovou schůzi rady města a k
rozhodnutí na zářijovém zasedání zastupitelstva města.
256/R12/2019 Žádosti o poskytnutí finančních darů z oblasti sportu.
RM
1. Žádost Circus! Dance Studia o poskytnutí finančního daru
a. bere na vědomí
žádost Circus! Dance Studia, z.s., se sídlem Bernartice nad Odrou č.p.299, 74101,
IČ 04972988, evidovanou pod čj. 26685/2019, o poskytnutí finančního daru ve
výši 20.000 Kč, účel použití daru: dvoudenní víkendová tvůrčí novocirkusová
dílna pro děti s pracovním názvem „Cirkutvůrna 2019“
b. rozhodla
neposkytnout žadateli dle bodu a. tohoto usnesení finanční dar z rozpočtu města
Nový Jičín ve výši 20.000 Kč na dvoudenní víkendovou tvůrčí novocirkusovou
dílnu pro děti s pracovním názvem „Cirkutvůrna 2019“
2. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. o poskytnutí finančního daru z
rozpočtu města - armwrestling
a. bere na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19,
741 01 Nový Jičín, IČ 44937504, evidovanou pod čj. 25431/2019, o poskytnutí
finančního daru ve výši 20.000 Kč,
účel použití daru: účast členů oddílu armwrestlingu (páky) na Mistrovství
Evropy
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b. rozhodla
neposkytnout žadateli dle bodu a. tohoto usnesení finanční dar z rozpočtu města
Nový Jičín ve výši 20.000 Kč na účast členů oddílu armwrestlingu (páky) na
Mistrovství Evropy, vyzývá k podání žádosti formou individuální dotace,
3. Žádost Sportovního klubu Straník, z.s. o poskytnutí finančního daru
a. bere na vědomí
žádost Sportovního klubu Straník, z.s., se sídlem Straník 147, 741 01 Nový
Jičín, IČ 47862874, evidovanou pod čj. 28918/2019, o poskytnutí finančního
daru ve výši 20.000 Kč, účel použití daru: částečné pokrytí nákladů
společensko-sportovní akce u příležitosti oslav 100 let výročí založení SK
Straník, z.s. a 70 let výročí založení oddílu kopané ve Straníku,
b. rozhodla
neposkytnout finanční dar z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 20.000 Kč na
částečné pokrytí nákladů společensko-sportovní akce u příležitosti oslav 100 let
výročí založení SK Straník, z.s. a 70 let výročí založení oddílu kopané ve
Straníku žadateli dle bodu a. tohoto usnesení.
257/R12/2019 Spolufinancování rekonstrukce hlavního fotbalového a atletického stadionu v
Novém Jičíně.
RM
1. Spolufinancování rekonstrukce hlavního fotbalového a atletického stadionu v Novém
Jičíně.
a. doporučuje ZM vzít na vědomí
záměr žadatele Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka
1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČ 44937504 rekonstruovat hlavní fotbalový a atletický
stadion v Novém Jičíně,
b. doporučuje ZM souhlasit
v případě schválení dotace MŠMT v r. 2020 žadateli dle bodu a. tohoto usnesení na
rekonstrukci hlavního fotbalového a atletického stadionu v Novém Jičíně se
spolufinancováním této rekonstrukce, a to maximálně do výše 40% celkových nákladů.
258/R12/2019 Žádost o individuální dotaci v oblasti péče o památky.
RM
1. doporučuje ZM vzít na vědomí
žádost Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, se sídlem Gen. Hlaďo 485/2, 741 01
Nový Jičín, IČ 60798351 evidovanou pod čj. OŠKS/34677/2019/Hol (Příloha č. 1), o
individuální dotaci ve výši 80.000,00 Kč,
účel použití dotace: Vybudování nového památníku Augustina Hückela v parčíku před
podnikem Tonak a. s., doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 06 – 09/2019,
projekt s názvem: Vybudování nového památníku Augustina Hückela v parčíku před
podnikem Tonak a. s.,
2. doporučuje ZM schválit
pro žadatele dle bodu 1. tohoto usnesení 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. 2 ve smyslu umožnění čerpání poskytnuté
individuální dotace na investiční výdaje projektu,
3. doporučuje ZM rozhodnout
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 80.000,00 Kč
na účel: Vybudování nového památníku Augustina Hückela v parčíku před podnikem
Tonak a. s., doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 06 – 09/2019,
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projekt s názvem: Vybudování nového památníku Augustina Hückela v parčíku před
podnikem Tonak a. s., žadateli Klub rodáků a přátel města Nového Jičína se sídlem
Gen. Hlaďo 485/2, 741 01 Nový Jičín, IČ 60798351 a schválit uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4. doporučuje ZM schválit
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín Klubu rodáků a
přátel města Nového Jičína, se sídlem Gen. Hlaďo 485/2, 741 01 Nový Jičín, IČ
60798351 ve výši ................ +80.000,00 Kč na realizaci projektu "Vybudování nového
památníku Augustina Hückela v parčíku před podnikem Tonak a. s"
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ................... -80.000,00 Kč.
259/R12/2019 Převod movitého majetku.
RM
1. souhlasí
s převodem přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku příspěvkových organizací
a. telefonní budka, IČ 3401, pořizovací cena 24 468,00 Kč převod ze Střediska volného
času Fokus Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 75089157 na město Nový Jičín,
Kancelář úřadu, oddělení rozvoje a strategického plánování MěÚ Nový Jičín,
b. vyhřívaný výdejní vozík AKG3, IČ 02234002, pořizovací cena 41 260,40 Kč převod
z Mateřské školy Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace, IČ
75089157 na Mateřskou školu Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková
organizace, IČ 62330128.
260/R12/2019 Souhlas k uzavření nájemní smlouvy se společností Vodafone Czech Republic a.s..
RM
1. souhlasí
s pronájmem části budovy č.p.144 na ulici Tyršova, která je součástí pozemku parc. č.
st. 447, k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, ke kterému má právo hospodaření Základní
škola Nový Jičíně, Tyršova 1, příspěvková organizace, IČ 62330136, společnosti
Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ
25788001, za účelem výstavby, provozu údržby a úprav telekomunikačního zařízení
veřejné sítě elektronických komunikací, na dobu 5 let.
261/R12/2019 Dodatek č. 1 smlouvy o umístění a obstarání toulavých a opuštěných psů a psů
dočasně bez majitele v psím útulku
RM
1. schvaluje
Dodatek č. 1 Smlouvy o umístění a obstarání toulavých a opuštěných psů a psů dočasně
bez majitele v psím útulku č.V2017-314/OŽP uzavřené dne 07.08.2017 mezi městem
Nový Jičín a městem Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice,
IČO: 00298077, dle předloženého návrhu.
262/R12/2019 DSO SOMPO 2016 - Závěrečný účet za rok 2018.
RM
1. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín vzít na vědomí Závěrečný účet za rok 2018 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí
SOMPO 2016 se sídlem Životice u Nového Jičína č.p. 194, 742 72 Životice u Nového
Jičína, IČ: 052 32 481,dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
12. schůze RM dne 22. 5. 2019
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263/R12/2019 Pravidla pro odběr kompostu z produkce TSM.
RM
1. schvaluje
pravidla pro poskytování kompostu z produkce TSM podle Přílohy č. 1 předloženého
návrhu.
264/R12/2019 Rozšíření včelstev v majetku města Nový Jičín.
RM
1. schvaluje
rozšíření chovu včel o 4 včelstva a jejich umístění na pozemku p.č. 1474 v k.ú. Žilina u
Nového Jičína.
265/R12/2019 Smlouva o reklamě a propagaci mezi městem a firmou Varroc Lighting
Systems, s.r.o., IČO 24304450.
RM
1. schvaluje
Smlouvu o reklamě a propagaci mezi městem a firmou Varroc Lighting Systems, s.r.o.,
IČO 24304450 podle předloženého návrhu.
266/R12/2019 Zpráva o činnosti a provozu Baby - Senior taxi za období 1. 4. 2018 – 31. 3. 2019.
RM
1. bere na vědomí
zprávu o činnosti BST za období od 01.04.2018 do 31.03.2019.
267/R12/2019 Nařízení města Nový Jičín č. 2/2019, kterým se zakazuje reklama šířená na
veřejně přístupných místech.
RM
1. vydává
Nařízení města Nový Jičín č.2/2019, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně
přístupných místech, dle předloženého návrhu.
268/R12/2019 Návrh na pořízení změny územního plánu Nový Jičín.
RM
1. doporučuje
ZM rozhodnout podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
nepořídit změnu 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. 711/1 a 711/7 v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín –
Horní Předměstí, z plochy OS - občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
do plochy BH – bydlení hromadné – v bytových domech vyznačeném v příloze č. 1
předloženého materiálu.
269/R12/2019 Změna nařízení města Nový Jičín č. 3/2019 Tržní řád.
RM
1. vydává
Nařízení města Nový Jičín č. 3/2019 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, č. 3/2018 a č.1/2019.
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270/R12/2019 Projekty města.
RM
1. Projekt Energetické úspory Zborovská 11 Nový Jičín
a. schvaluje zahájení přípravy projektu.
b. schvaluje zapojení projektu do výzvy č. 78 Integrovaného regionálního
operačního programu - Energetické úspory v bytových domech III.
c. jmenuje garantem projektu JUDr. Václava Dobrozemského a manažerem
projektu Mgr. Pavla Hurtu.
2. Projekt Energetické úspory Na Lani 212 Nový Jičín-Loučka
a. schvaluje zahájení přípravy projektu.
b. schvaluje zapojení projektu do výzvy č. 78 Integrovaného regionálního
operačního programu - Energetické úspory v bytových domech III.
c. jmenuje garantem projektu JUDr. Václava Dobrozemského a manažerem
projektu Mgr. Pavla Hurtu.
3. Projekt Strategických dokumentů: Aktualizace strategického plánu rozvoje města Nový
Jičín na roky 2021 - 2027 a Plán udržitelné městské mobility
a. schvaluje zahájení přípravy projektu.
b. schvaluje zapojení projektu do Výzvy č. 092 - Výzva pro územní samosprávné
celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, Prioritní osa 4 – Efektivní veřejná správa.
c. jmenuje garantem projektu JUDr. Václava Dobrozemského a manažerem
projektu Ing. Václava Nezvala pro část Aktualizace strategického plánu rozvoje
města Nový Jičín, a manažerkou projektu Mgr. Lucii Hrdličkovou pro část Plán
udržitelné městské mobility.
4. Projekt Průmyslový park Nový Jičín – Dolní Předměstí, II. etapa – rozšíření průmyslové zóny
a. doporučuje ZM rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo smlouvy
00696/2016/RRC, uzavřené mezi městem Nový Jičín jako příjemcem a
Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČ
70890692 jako poskytovatelem, kterým se zejména prodlužuje termín pro
čerpání poskytnuté dotace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
5. Projekt Metoda EPC Nový Jičín
a. schvaluje vrácení poskytnuté dotace ve výši 200 000 Kč na účet poskytovatele
dotace (Ministerstvo průmyslu a obchodu).
271/R12/2019 Dům bydlení a soc. služeb v Novém Jičíně - Dohoda o narovnání.
RM
1. rozhodla
uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo č. V2016-557/OB na zpracování
projektové dokumentace k akci "Dům bydlení a sociálních služeb v Novém Jičíně a
revitalizace přilehlých pozemků" se společností PassiveArchitecture, s.r.o., se sídlem
Přemysla Otakara II. 2476, 688 01 Uherský Brod, IČO: 04533127, jako zhotovitelem,
dle předloženého návrhu.
272/R12/2019 Bytová problematika.
RM
1. rozhodla
o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 210 o velikosti
1+kk v domě č. p. 1525 na ulici Revoluční 6 v Novém Jičíně, s paní A. P., trvale bytem
Nový Jičín takto:
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2.

3.

4.

5.

6.

a. nájem se sjednává na dobu určitou 1 rok s účinností od 01.06.2019 s možností
prodlužování,
b. výše nájemného bude stanovena dle směrnice "Hospodaření s byty v majetku
města Nový Jičín",
rozhodla
o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu č. 15 o velikosti 1+0 v
domě č. p. 2102 na ulici Suvorovova 122 v Novém Jičíně, s panem M. K., trvale bytem
Nový Jičín takto:
a. nájem se sjednává na dobu určitou 1 měsíc s účinností od 01.06.2019 s možností
prodlužování,
b. výše nájemného bude stanovena dle směrnice "Hospodaření s byty v majetku
města Nový Jičín",
rozhodla
o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu č. 1 o velikosti 1+1 v
domě č. p. 1589 na ulici Křížkovského nám. 4 v Novém Jičíně, s panem K. T. K., trvale
bytem Nový Jičín takto:
a. nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou 1 měsíc s účinností od 01.06.2019
s možností prodlužování,
b. výše nájemného bude stanovena dle směrnice "Hospodaření s byty v majetku
města Nový Jičín",
rozhodla
o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu č. 14 o velikosti 1+0 v
domě č. p. 448 na ulici Suvorovova 120 v Novém Jičíně, s panem V. G., trvale bytem
Nový Jičín takto:
a. nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou 3 měsíce s účinností od
01.06.2019 s možností prodlužování,
b. výše nájemného bude stanovena dle směrnice "Hospodaření s byty v majetku
města Nový Jičín",
rozhodla
o zařazení následujících žadatelů do pořadníku bytů zvláštního určení v domě č. p. 2006
na ulici Pod Lipami 19 v Novém Jičíně ve velikostní skupině 1+kk:
a. M. V., trvale bytem Nový Jičín na pořadí č. 6 (za p. A.),
b. M. Z., trvale bytem Nový Jičín na pořadí č. 7,
c. E. P., trvale bytem Nový Jičín na pořadí č. 8,
d. Z. B., trvale bytem, Nový Jičín na pořadí č. 9,
e. O. H., trvale bytem Nový Jičín na pořadí č. 10,
f. Z. R., trvale bytem Nový Jičín na pořadí č. 11,
nabídkové řízení č. 348
a. bere na vědomí informaci o výsledku nabídkového řízení č. 348,
b. rozhodla o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu s trvale
uvolněným nájemným č. 3 o velikosti 2+1 v domě č. p. 28 na Masarykově nám.
17 v Novém Jičíně s panem L. J., trvale bytem Kunín, na dobu určitou 3 měsíce
s účinností od 01.06.2019 s možností prodlužování a s výší měsíčního
nájemného 6.700 Kč,
c. schvaluje náhradníky dle pořadí uvedeného v příloze č. 1 materiálu, se kterými
bude uzavřena nájemní smlouva v případě, že vítěz nabídkového řízení neuzavře
nájemní smlouvu nebo od nabídky odstoupí,
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7. schvaluje
vyhlášení nabídkového řízení č. 349 na pronájem bytu s trvale uvolněným nájemným č.
10 o velikosti 1+1 v domě č. p. 798 na ulici Dlouhá 19 v Novém Jičíně, s minimální
nabídkovou výší měsíčního nájemného 3.071 Kč, tj. koeficientem K = 1,6 a za dalších
podmínek dle přílohy č. 1 materiálu,
8. schvaluje
vyhlášení nabídkového řízení č. 350 na pronájem bytu s trvale uvolněným nájemným č.
7 o velikosti 1+1 v domě č. p. 1828 na ulici Luční 2 v Novém Jičíně, s minimální
nabídkovou výší měsíčního nájemného 2.582 Kč, tj. koeficientem K = 1,6 a za dalších
podmínek dle přílohy č. 1 materiálu,
9. schvaluje
vyhlášení nabídkového řízení č. 351 na pronájem bytu s trvale uvolněným nájemným č.
1 o velikosti 1+1 v domě č. p. 1825 na ulici Luční 4 v Novém Jičíně, s minimální
nabídkovou výší měsíčního nájemného 2.480 Kč, tj. koeficientem K = 1,6 a za dalších
podmínek dle přílohy č. 1 materiálu,
10. schvaluje
vyhlášení nabídkového řízení č. 352 na pronájem bytu s trvale uvolněným nájemným č.
3 o velikosti 3+1 v domě č. p. 5 na ulici Úzká 17 v Novém Jičíně, s minimální
nabídkovou výší měsíčního nájemného 3.588 Kč, tj. koeficientem K = 1,0 a za dalších
podmínek dle přílohy č. 1 materiálu.
273/R12/2019 Problematika nebytových prostor.
RM
1. rozhodla
zveřejnit záměr vyslovení souhlasu s převodem nájmu nebytových prostor v budově č.
p. 27 na ul. Masarykovo nám. 16, Nový Jičín, na pozemku parcela č. st. 106/1 v k. ú.
Nový Jičín-město – prodejna potravin tvořená 5 místnostmi o celkové výměře 321,53
m2, nacházející se v 1. a 2. nadzemním podlaží domu, ze současného nájemce p. D. B.,
se sídlem 741 01 Nový Jičín, IČO: 18996574, na nového nájemce společnost
HRUŠKA, spol. s. r. o., se sídlem Na Hrázi 3228/2, 723 05 Ostrava – Martinov, IČO:
19014325, v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti ke dni 01.07.2019, s tím, že
bude zachován účel nájmu, tj. provozování prodejny ve stejném rozsahu a se stejným
sortimentem. Záměr č. 18/2019/OB,
2. rozhodla
o ukončení nájmu části nebytových prostor nacházejících se v přízemí budovy č. p. 46
na ulici 28. října 2 v Novém Jičíně, která je součástí pozemku parcela č. st. 30/1 v k. ú.
Nový Jičín-město, o celkové výměře 89,62 m2, sestávající ze 7 místností - prodejny
(13,71 m2), 3 skladů ( 8,64 m2 + 9,19 m2 + 36,39 m2), kanceláře (18,48 m2),
umývárny (1,23 m2) a WC (1,98 m2), dohodou ke dni 31.07.2019, za podmínky, že
stávající nájemce p. J. B., se sídlem 745 45 Fulnek, IČO: 43629661, bude novému
nájemci poskytovat služby spočívající v dodávce tepla a elektřiny a tyto vyúčtovávat
bez účasti města. Stávajícímu nájemci p. J. B. zůstane nadále v pronájmu NP o celkové
výměře 72,07 m2 sestávající z prodejny a 4 ks výloh. Záměr č. 19/2019/OB,
3. schvaluje
vyhlášení nabídkového řízení na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 89,62
m2, sestávajících ze 7 místností - prodejny ( 13,71 m2 ), 3 skladů ( 8,64 m2 + 9,19 m2
+ 36,39 m2), kanceláře (18,48 m2), umývárny (1,23 m2) a WC (1,98 m2) v přízemí
budovy č. p. 46 na ulici 28. října 2 v Novém Jičíně, která je součástí pozemku parcela č.
st. 30/1 v k. ú. Nový Jičín-město, s minimálním nájemným ve výši 1.348 Kč/m2/rok,
dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 4 materiálu. Záměr č. 20/2019/OB,
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4. rozhodla
zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 47 na ul. 28. října 4, Nový
Jičín, která je součástí pozemku parcela č. st. 31 v k. ú. Nový Jičín-město – výloha č.
105 a č. 106 v přízemí budovy o celkové výměře 9,22 m2, za nájemné ve výši 1.146
Kč/m2/rok, pro Mgr. R. K., bytem 741 01 Nový Jičín, za účelem využití výlohy pro
vystavení uměleckých děl, na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou Záměr
č. 21/2019/OB,
5. rozhodla
zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru 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. 3 s podílem na
spol. prostorách o celkové výměře 37,01 m2 v 1. patře domu, za nájemné ve výši 1
Kč/předmět nájmu/rok, pro Svazek obcí regionu Novojičínska, se sídlem Masarykovo nám.
1/1, Nový Jičín, PSČ 741 01, IČO: 71240357, za účelem užívání kanceláře pro vlastní
činnost Svazku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Záměr č. 279/2018/OB,
6. rozhodla
pronajmout nebytový prostor 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 (19,85 m2) s
podílem na spol. prostorách (7,94 m2), o celkové výměře 27,79 m2, v 1. patře domu, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 809/m2/rok Kč pro
společnost POLAR televize Ostrava, s. r. o., se sídlem Boleslavova 710/19, 709 00
Ostrava - Mariánské Hory, IČO 25859838, za účelem provozování kanceláře pro
činnost zpravodajského štábu POLAR Nový Jičín. Záměr č. 11/2019/OB,
7. Záměr č. 8/2019/OB pronájem nebytového prostoru (prostor sloužící podnikání) v
budově č. p. 1525 na ulici Revoluční 6 v Novém Jičíně, která je součástí pozemku
parcela č. st. 299/4 v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, a to prostoru č. 4 v přízemí
domu, o celkové výměře 58,44 m2, tvořeného 5 místnostmi (prodejna – 44,84 m2, sklad
– 6,10 m2, WC – 1,89 m2, úklidová komora – 1,89 m2 a šatna – 3,72 m2)
a. rozhodla o ukončení nabídkového řízení vyhlášeného s minimálním nájemným
ve výši 809 Kč/m2/rok a zveřejněného na úřední desce města od 26.3.2019 do
23.4.2019, do kterého se přihlásili dva zájemci, bez vyhlášení vítězné nabídky,
b. rozhodla nepronajmout nebytový prostor (prostor sloužící podnikání) p. D. S.,
se sídlem 741 01 Nový Jičín, IČO: 63330300, na dobu neurčitou, s tříměsíční
výpovědní dobou, za účelem provozování prodejny potravin a za měsíční
nájemné ve výši 6.100 Kč,
c. rozhodla nepronajmout nebytový prostor (prostor sloužící podnikání) p. P. L.,
se sídlem 741 01 Nový Jičín, IČO: 67728847, na dobu neurčitou, s tříměsíční
výpovědní dobou, za účelem provozování prodejny a servisu elektrospotřebičů a
za nájemné ve výši 820 Kč/m2/rok,
d. schvaluje vyhlášení nového nabídkového řízení na pronájem nebytového
prostoru (prostor sloužící podnikání) s minimálním nájemným ve výši 809
Kč/m2/rok, dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 12 materiálu
8. Záměr č. 13/2019/OB pronájem nebytového prostoru v areálu venkovního bazénu v
Novém Jičíně – kiosek „B“ o výměře 20,49 m2 na pozemku parc. č. st. 1404 v k. ú.
Nový Jičín-Dolní Předměstí a současně části pozemku na parc. č. 117/10 (zahrada) v k.
ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí o výměře 45 m2 na letní sezónu 2019
a. bere na vědomí vyhodnocení nabídkového řízení na pronájem nebytového
prostoru v areálu venkovního bazénu a části pozemku za účelem užívání
předmětu nájmu jako provozovny rychlého občerstvení s venkovním posezením,
vyhlášeného s minimálním nájemným ve výši 12.000 Kč/předmět nájmu/letní
sezóna a minimálním nájemným za další část pozemku, dle potřeb nájemce, ve
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výši 50,- Kč/m2/letní sezóna a zveřejněného na úřední desce města od 18.4.2019
do 5.5.2019, kdy se přihlásili dva zájemci.
b. rozhodla pronajmout nebytový prostor v areálu venkovního bazénu a současně
část pozemku za účelem užívání předmětu nájmu jako provozovny rychlého
občerstvení s venkovním posezením p. M. M., bytem 700 30 Ostrava – Hrabůvka,
za nájemné ve výši 24.000 Kč/předmět nájmu/letní sezóna. Nájemné za pronájem
další části pozemku dle potřeb nájemce bude činit 60 Kč/m2/letní sezóna.
c. rozhodla nepronajmout nebytový prostor v areálu venkovního bazénu a část
pozemku p. M. S., se sídlem 741 01 Nový Jičín-Žilina, IČO: 74538781, za
nájemné ve výši 21.100 Kč/předmět nájmu/letní sezóna.
9. Záměr č. 10/2019/OB pronájem nebytových prostor v budově č. p. 1854 na ul.
Suvorovova 152, Nový Jičín, na pozemku parcela č. st. 1465 v k. ú. Nový Jičín–Dolní
Předměstí, za účelem provozování hudebních zkušeben
a. rozhodla pronajmout nebytový prostor v budově č. p. 1854 na ul. Suvorovova
152, Nový Jičín, na pozemku parcela č. st. 1465 v k. ú. Nový Jičín–Dolní
Předměstí, a to místnost č. 211 ve 2. patře domu s podílem na spol. prostorách, o
celkové výměře 16,07 m2, nájemci panu M. R., bytem Nový Jičín, za nájemné
ve výši 214 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou,
b. rozhodla pronajmout nebytový prostor v budově č. p. 1854 na ul. Suvorovova
152, Nový Jičín, na pozemku parcela č. st. 1465 v k. ú. Nový Jičín–Dolní
Předměstí, a to místnost č. 407 ve 4. patře domu s podílem na spol. prostorách o
celkové výměře 27,72 m2, nájemci panu M. J., bytem Nový Jičín, za nájemné ve
výši 214 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou,
c. rozhodla pronajmout nebytový prostor v budově č. p. 1854 na ul. Suvorovova 152,
Nový Jičín, na pozemku parcela č. st. 1465 v k. ú. Nový Jičín–Dolní Předměstí, a
to místnosti č. 410 a 411 ve 4. patře domu s podílem na spol. prostorách o celkové
výměře 34,10 m2, nájemci panu P. F., bytem Nový Jičín, za nájemné ve výši 214
Kč/m2/rok na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou,
d. rozhodla pronajmout nebytový prostor v budově č. p. 1854 na ul. Suvorovova
152, Nový Jičín, na pozemku parcela č. st. 1465 v k. ú. Nový Jičín–Dolní
Předměstí, a to místnost č. 420 ve 4. patře domu s podílem na spol. prostorách o
celkové výměře 17,93 m2, nájemci panu T. S., bytem Nový Jičín za nájemné ve
výši 214 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou.
10. rozhodla
zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor (prostor sloužící podnikání) ve 2. NP
budovy č. p. 1854 na ul. Suvorovova 152, Nový Jičín, na pozemku parcela č. st. 1465 v
k. ú. Nový Jičín, a to místnosti č. 209 o výměře 16,80 m2 s podílem na spol. prostorách,
o výměře 1,68 m2 (celková plocha 18,48m2) a místnosti č. 210 o výměře 15,52 m2 s
podílem na spol. prostorách, o výměře 1,55 m2 (celková plocha 17,07 m2) za minimální
nájemné ve výši 214 Kč/m2/rok. Záměr č. 23/2019/OB,
11. rozhodla
zveřejnit záměr pronájmu parkovacího místa pro osobní vozidlo č. 27 v budově bez
čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc. č. 471/6 v k. ú. Loučka u Nového Jičína,
za základní cenu 548,- Kč/1 stání/měsíc. Záměr č. 22/2019/OB,
12. rozhodla
o ukončení nájmu dohodou ke dni 31.05.2019 nebytového prostoru kanceláře č. 10 a s
podílem kanceláře č. 8 a podílu na společných prostorách o celkové výměře 31,79 m2 v
1. patře budovy č. p. 849 na ul. Divadelní 8, Nový Jičín, která je součástí pozemku
parcela č. st. 456/2 v k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, s M. R. – Autoškola, IČO
04914147 se sídlem Skupova 99/9, 742 21 Kopřivnice. Záměr č. 3/2015/OB.
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274/R12/2019 Dohoda o způsobu nákupu zemního plynu.
RM
1. rozhodla
uzavřít Dohodu o způsobu nákupu zemního plynu pro potřeby výroby tepelné energie v
provozovaných plynových zařízeních ve vlastnictví Města Nový Jičín mezi Městem
Nový Jičín s provozovatelem těchto zařízení společností Veolia Energie ČR, a.s., IČO:
45193410 se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava na dobu neurčitou dle
předloženého návrhu,
2. zmocňuje
starostu Města Nový Jičín k podpisu Dohody o nákupu zemního plynu.
275/R12/2019 Dodatek č. 10 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a tepelných zařízení se
společností Veolia Energie ČR, a.s.
RM
1. rozhodla
uzavřít Dodatek č. 10 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a tepelných zařízení ze
dne 4. 10. 2006 mezi Městem Nový Jičín a společností Veolia Energie ČR, a.s., IČO
45193410 se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, dle předloženého návrhu.
276/R12/2019 Prodej spoluvlastnického podílu - Purkyňova 40, Nový Jičín.
RM
1. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín vzít na vědomí průběh realizace majetkoprávního
záměru č. 7/2019/OB, tj. záměru prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních
64/100 na pozemku parc. č. st. 692 (zastavěná plocha a nádvoří) v obci Nový Jičín, k. ú.
Nový Jičín-Horní Předměstí, 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,
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín rozhodnout neprodat spoluvlastnický podíl o
velikosti ideálních 64/100 na pozemku parc. č. st. 692 (zastavěná plocha a nádvoří) v
obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, a spoluvlastnický podíl o velikosti
ideálních 64/100 na stavbě - budově č. p. 1314, v části obce Nový Jičín, byt. dům,
stojící na výše uvedeném pozemku, p. K. K., trvale bytem Nový Jičín, a majetkoprávní
záměr č. 7/2019/OB ukončit,
3. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín uložit Odboru bytovému Městského úřadu učinit
všechny potřebné kroky pro nápravu právních vztahů k pozemku parc. č. st. 692
(zastavěná plocha a nádvoří) v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí o
výměře 249 m2, a ke stavbě - budově č. p. 1314, bytový dům, v části obce Nový Jičín,
stojící na výše uvedeném pozemku.
277/R12/2019 Nákup elektřiny a plynu pro město Nový Jičín na komoditní burze PXE.
RM
1. bere na vědomí
informaci o provedení aukce na výběr dodavatele zemního plynu pro město Nový Jičín
a příspěvkové organizace města, a to společnost Pražská plynárenská, a.s. se sídlem
Národní 37, Praha 1, IČO 601193492

12. schůze RM dne 22. 5. 2019

15

2. bere na vědomí
informaci o provedení aukce na výběr dodavatele elektrické energie pro město Nový
Jičín a příspěvkové organizace města, a to společnost EP ENERGY TRADING, a.s. se
sídlem Klimentská 46, Praha 1, IČO 27386643
278/R12/2019 Majetkoprávní problematika.
RM
1. rozhodla
zveřejnit záměr pronájmu části (130 m2) pozemku parc. č. 228/1 (trvalý travní porost o
evidované výměře 2410 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Straník, majetkoprávní záměr č.
2772,
2. rozhodla
zveřejnit záměr nájmu části (774 m2) pozemku parc.č. 346 (trvalý trávní porost o
evidované výměře 1.895m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí
majetkoprávní záměr č. 2695,
3. rozhodla
zveřejnit záměr pronájmu části (173,31 m2) pozemku parc. č. 359/26 (ostatní plocha,
ostatní komunikace o evidované výměře 3.594 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový JičínDolní Předměstí, majetkoprávní záměr č. 3100,
4. rozhodla
propachtovat pozemek parc. č. 598/4 (trvalý travní porost o evidované výměře 2410
m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Kojetín u Starého Jičína, Starojicku a.s., se sídlem Jičina 26,
741 01 Starý Jičín, IČ: 25352041, na dobu určitou od 1.6.2019 do 31.05.2020, za
účelem zemědělského obhospodařování, za celkové roční pachtovné 844,-Kč,
majetkoprávní záměr č. 2769,
5. rozhodla
propachtovat část (4.720m2) pozemku parc.č. 730/30 (trvalý travní porost o evidované
výměře 5.465m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, HuMarJos,s.r.o.
se sídlem Mlýnská 147, PSČ 741 01, Nový Jičín, IČ:286 201 35, za účelem
zemědělského využití, za pachtovné 5.000,-Kč/ha/rok (bez daně z přidané hodnoty), na
dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní dobou, majetkoprávní záměr č. 2691,
6. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, MPZ V 531
doporučuje ZMNJ
a. schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 330/6 (ostatní plocha, jiná plocha o
evidované výměře 42 m2), v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní
Předměstí, z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42,
IČ 69797111 (dále jen ČR-ÚPZSVM), do vlastnictví města Nový Jičín,
b. rozhodnout uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu nemovité věci uvedené v
bodě „a“ tohoto usnesení mezi ČR-ÚPZSVM jako převodcem a Městem Nový
Jičín jako nabyvatelem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, majetkoprávní
záměr č. V 531,
7. doporučuje
ZM rozhodnout zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 86/1 (zahrada o evidované
výměře 967 m2) v obci Nový Jičín, v k. ú. Bludovice u Nového Jičína, majetkoprávní
záměr č. 2771,
8. doporučuje
rozhodnout směnit část (316 m2) pozemku parc. č. 832/2 (lesní pozemek, o evidované
výměře 29324 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Loučka u Nového Jičína, dle GP č. 67737/2018 nově označený jako pozemek p.č. 832/2 díl „a“ (lesní pozemek p výměře 316
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m2) ve výlučném vlastnictví města Nový Jičín (každému podíl ¼ na celku) za podíly na
části pozemku parc. č. 37 ( zahrada o evidované výměře 8162 m2) v obci Nový Jičín ,
k. ú Loučka u Nového Jičína, dle GP č. 657-16/2017 nově označený jako pozemek parc.
č. 37/3 (zahrada, o výměře 3 m2) a pozemek parc. č. 37/2 (zahrada, o výměře 35 m2) v
podílovém spoluvlastnictví (každý podíl ¼ na celku) pana E. S., trvale bytem 741 01
Nový Jičín, pana L. S., trvale bytem 741 01 Jeseník nad Odrou, pana Ing. M. S., trvale
bytem 741 01 Nový Jičín a paní O. S., trvale bytem 741 01 Nový Jičín, rozdíl v ceně
směnovaných pozemků včetně nákladů na směnu jde na vrub města Nový Jičín (využití
pro investiční akci města Nový Jičín), majetkoprávní záměr č. V 537,
9. majetkoprávní záměr č. V 349
- k tomuto návrhu nebylo přijato usnesení,
10. Prodej části pozemku v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 2690
doporučuje ZMNJ
a. rozhodnout nevyhovět žádosti společnosti DOTEP-CT, s.r.o., se sídlem
Budovatelů 374/15, 741 01 Nový Jičín, IČ: 646 134 11 o prodej části (88,14 m2)
pozemku parc. č. 384/27 (ostatní plocha o evidované výměře 39.740 m2 ) v obci
Nový Jičín v k.ú. Nový Jičín- Dolní Předměstí,
b. rozhodnout ukončit tento majetkoprávní záměr, majetkoprávní záměr č. 2690,
11. Prodej části pozemku v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 2696
doporučuje ZMNJ
a. rozhodnout nevyhovět žádosti pana M. P., trvale bytem Starý Jičín, 741 01
Nový Jičín o prodej části (25m2) pozemku parc. č. 347/3 (ostatní plocha o
evidované výměře 4.617m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín- Dolní Předměstí,
b. rozhodnout ukončit tento majetkoprávní záměr, majetkoprávní záměr č. 2696,
12. Prodej části pozemku v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 2698
doporučuje ZMNJ
rozhodnout nevyhovět žádosti paní M. G., a pana M. G., oba trvale bytem 741 01 Nový
Jičín o prodej pozemků parc.č.709/1 (ostatní plocha o evidované výměře 36m2) a parc. č.
713 (vodní plocha o evidované výměře 17 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín- Horní
Předměstí
a
rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 709/14, (ostatní plocha o evidované
výměře 38 m2,) v obci Nový Jičín v k.ú. Nový Jičín- Horní Předměstí, majetkoprávní
záměr č. 2698,
13. Prodej pozemků v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 2693
doporučuje ZMNJ
a. rozhodnout nevyhovět žádosti společnosti Autoklever spol. s.r.o., se sídlem:
Hřbitovní 996/5, PSČ 741 01 Nový Jičín, IČ: 479 744 86 o prodej pozemku
parc.č. č. 285/10 (ostatní plocha o evidované výměře 228m2 a části (272m2)
pozemku parc. č. 285/1 (ostatní plocha o evidované výměře 2.190m2) v obci
Nový Jičín v k.ú. Nový Jičín- Dolní Předměstí,
b. rozhodnout ukončit tento majetkoprávní záměr, majetkoprávní záměr č. 2693,
14. doporučuje
ZM rozhodnout o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví pozemku p.č.
336/89 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o evidované výměře 1456 m² v k.ú. Nový
Jičín - Dolní Předměstí mezi Městem Nový Jičín, jako nabyvatelem, a Českou
republikou - Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00
Praha 6, IČO: 60162694, jako převodcem, dle předloženého návrhu, majetkoprávní
záměr V 479 b,
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15. rozhodla
prodloužit do 15.6.2020 termín pro odstranění chatky na části pozemku parc. č. 561/1
(ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 4139 m2) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína
k žádosti nájemce M. K., trvale bytem 74101 Nový Jičín, majetkoprávní záměr č. 2725,
16. Zřízení věcného břemene–služebnosti v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ ZS 528
rozhodla
a. zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě zakládající právo zřídit a uložit
vodovodní přípojku v části služebného pozemku parc.č. 509/54 (orná půda) v obci
Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí ve vlastnictví města Nový Jičín a
právo provozovat, opravovat a udržovat na služebném pozemku vodovodní
přípojku, 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
vodovodní přípojky, ve prospěch panujícího pozemku parc. č. 509/45 (orná půda)
v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, jehož vlastníkem je Mgr. O. B., trvale bytem
Předměstí, Litoměřice, PSČ 412 01, na dobu neurčitou, bezúplatně a za
podmínky, že při realizaci budou splněny podmínky stanovené příslušnými
odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku) a vlastník panujícího pozemku
(oprávněná) bude mít zaplacený tzv “připojovací poplatek“,
b. zřídit věcné břemeno - služebnost – zakládající právo zřídit zpevněný sjezd na
části služebného pozemku parc.č. 509/54 (orná půda) v k.ú. Nový Jičín – Horní
Předměstí, v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí ve vlastnictví
města Nový Jičín a právo vstupovat a vjíždět na část služebného pozemku ve
prospěch panujícího pozemku parc.č. 509/45 (orná půda) v k.ú. Nový Jičín –
Horní Předměstí pro zajištění přístupu a příjezdu k panujícímu pozemku, jehož
vlastníkem je Mgr. O. B., trvale bytem Předměstí, Litoměřice, PSČ 412 01, na
dobu neurčitou, bezúplatně a za podmínky, že při realizaci budou splněny
podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku) a
vlastník panujícího pozemku (oprávněná) bude mít zaplacený tzv “připojovací
poplatek“, majetkoprávní záměr č. ZS 528,
17. rozhodla
nabýt služebnost inženýrské sítě zakládající právo zřídit vedení sítě veřejného osvětlení
– nadzemní kabelové trasy vedení VO nad částí služebného pozemku parc.č. 100
(zahrada) v obci Nový Jičín, k.ú. Bludovice u Nového Jičína ve vlastnictví M. Š., trvale
bytem Nový Jičín, PSČ 74101, ve prospěch města Nový Jičín jako vlastníka inženýrské
sítě, a právo provozovat, opravovat a udržovat nad částí služebného 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 a to v nezbytně nutném rozsahu, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu za
zřízení služebnosti ve výši 1.000 Kč,-, majetkoprávní záměr č. ZS 529,
18. Zřízení věcného břemene–služebnosti v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ ZS 507
a. ruší usnesení č. 129/R6/2019 ze dne 20.02.2019 bod 13 ve znění: RM rozhodla
zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě zakládající právo zřídit a uložit
inženýrskou síť – 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
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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, že při realizaci budou splněny podmínky stanovené příslušnými odbory
MěÚ Nový Jičín (správců majetku), z důvodu uvedeného v důvodové zprávě,
b. 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 právních předpisů platných a účinných v době
uzavření smlouvy o VB, v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infastruktury, ve znění pozdějších předpisů
a za podmínky, že při realizaci budou splněny podmínky stanovené příslušnými
odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku), majetkoprávní záměr č. ZS 507,
19. Prodej části pozemku v k.ú. Žilina u NJ, MPZ 3024
mění usnesení č.218/R11/2019 bod 12 ze dne 17.4.2019 ve znění:
doporučila
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,
a nově zní takto:
doporučuje
a. 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, vzniklé jeho rozdělením dle GP č.1472-114/2019 a nově
označené jako pozemek p.č. 1086/4 travní porost o výměře 557 m2, 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, k této částce bude připočteno 21% DPH ve výši
93.576,- Kč. Cena celkem s 21% DPH činí 539.176,- Kč /předmět prodeje,
b. pověřit RM stanovením dalších podmínek nabídkového řízení na prodej části
pozemku specifikované v bodu a. tohoto usnesení, majetkoprávní záměr č. 3024.
279/R12/2019 Směrnice č. 13/2019 Zadávání a realizace veřejných zakázek.
RM
1. schvaluje
směrnici č. 13/2019 Zadávání a realizace veřejných zakázek dle předloženého návrhu.
280/R12/2019 Dohoda o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo na realizaci díla
Kulturní dům I. etapa, rekonstrukce obvodového pláště přístavby Hotelu Praha v Novém Jičíně.
RM
1. bere na vědomí
uzavření Dohody o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo na realizaci díla
Kulturní dům I. etapa, rekonstrukce obvodového pláště přístavby Hotelu Praha v
Novém Jičíně v předloženém znění.
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281/R12/2019 Smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky Oprava tělocvičen a jejich zázemí,
ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín – II. etapa.
RM
1. rozhodla
uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci díla Oprava tělocvičen a jejich zázemí, ZŠ Jubilejní 3,
Nový Jičín - II. etapa se společností VYKI TOOLS GROUP, s.r.o., se sídlem Purkyňova
1317/22, 741 01 Nový Jičín, IČO: 27833062, jako zhotovitelem, dle předloženého návrhu.
282/R12/2019 Smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky Úprava prostoru před Žerotínským
zámkem v Novém Jičíně, parcela č. 38, k.ú. Nový Jičín - Město.
RM
1. rozhodla
uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci díla Úprava prostoru před Žerotínským zámkem v
Novém Jičíně, parcela č. 38, k.ú. Nový Jičín - Město se společností Severomoravská
stavební společnost, s. r. o., se sídlem Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína,
IČO: 47153849, jako zhotovitelem, dle předloženého návrhu.
283/R12/2019 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Energetické
úspory objektu MŠ Máj, Jubilejní 1 v Novém Jičíně.
RM
1. schvaluje
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce Energetické úspory objektu
MŠ Máj, Jubilejní 1 v Novém Jičíně dle předloženého materiálu.
2. rozhodla
uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci díla Energetické úspory objektu MŠ Máj, Jubilejní 1
v Novém Jičíně se společností HAOSPOL, s.r.o., se sídlem U Hřiště 775/12, Havířov Prostřední Suchá, PSČ 73564, IČO: 25855506, 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.
284/R12/2019 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Opatření ke
snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení, EFEKT2019.
RM
1. schvaluje
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce Opatření ke snížení
energetické náročnosti veřejného osvětlení, EFEKT2019, dle předloženého materiálu.
2. rozhodla
uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci díla Opatření ke snížení energetické náročnosti
veřejného osvětlení, EFEKT2019, se společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., se
sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ 142 01, IČO: 25751018, 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.
285/R12/2019 Vyřazení nemovitého majetku z majetku města Nového Jičína.
RM
1. doporučuje
ZM rozhodnout o vyřazení stavby uvítacího billboardu evidovaného pod inventárním
identifikátorem 212010821085/05 ve výši pořizovací ceny 26.280,-Kč z majetku města
Nového Jičína.
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286/R12/2019 Veřejná zakázka Provozování služby Baby a Senior taxi.
RM
1. schvaluje
předložené části zadávací dokumentace k zadávacímu řízení Provozování služby Baby a
Senior taxi dle návrhů v přílohách č. 1 - 3.
2. jmenuje
komisi pro posuzování a hodnocení nabídek k veřejné zakázce Provozování služby
Baby a Senior taxi 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. Libor Macíček - vedoucí OD
náhradník: Pavel Žáček - referent OD
4. člen: Mgr. Zdeněk Petroš - vedoucí OO
náhradník: Mgr. Lucie Štěpánová - právník KÚ
5. člen: Mgr. Daniela Susíková - vedoucí OSV
náhradník: Mgr. Alice Hynčicová - vedoucí ProSenior Nový Jičín
287/R12/2019 Veřejná zakázka Dodávka PC, notebooků, LCD monitorů a UPS pro město
Nový Jičín.
RM
1. schvaluje
předloženou zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení Dodávka PC, notebooků, LCD
monitorů a UPS pro město Nový Jičín dle návrhů v přílohách č. 1 - 4.
288/R12/2019 Veřejná zakázka Vytvoření a odbavení videomappingové projekce v rámci
Slavnosti města Nového Jičína 2019.
RM
1. souhlasí
s přímým zadáním veřejné zakázky na vytvoření a odbavení videomappingové projekce
v rámci Slavnosti města Nového Jičína 2019 obchodní společnosti LumiTRIX s.r.o., se
sídlem Komenského 416/1a, 742 21 Kopřivnice, IČO: 29395950, za cenu 259 900 Kč
bez DPH, a to dle ust. čl. II. čl. 1 odst. 4 směrnice č. 7/2019 Zadávání a realizace
veřejných zakázek.
289/R12/2019 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Výletní lokalita
Čerťák, novostavba kiosku a zázemí areálu.
RM
1. schvaluje
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce Výletní lokalita Čerťák,
novostavba kiosku a zázemí areálu dle předloženého materiálu.
2. rozhodla
uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci díla Výletní lokalita Čerťák, novostavba kiosku a
zázemí areálu se společností BIOMAROS, s.r.o., se sídlem Slavíkova 1323/38, 708 00
Ostrava - Pustkovec, IČO: 02772353, 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.
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290/R12/2019 Vyhlášení záměru na prodej vodovodů ve vlastnictví města Nový Jičín.
RM
1. doporučuje
ZM rozhodnout zveřejnit záměr prodeje souboru 15 vodovodů dle předložené
specifikace, která je přílohou č. 16 materiálu, obchodní společnosti Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a. s, se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709
00 Ostrava, IČO: 45193665, za cenu ve výši 1.875.000,- Kč bez DPH/předmět prodeje a
s dobou zveřejnění 30 dnů. Součástí zveřejnění bude poučení, že k tomuto záměru je
možno se vyjádřit a předložit další nabídky, majetkoprávní záměr MPZ 2942.
291/R12/2019 Metodika k uznatelným výdajům financovaným z programových dotací města
Nový Jičín do oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit a Směrnice Poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z rozpočtu města.
RM
1. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín schválit s účinností od 03.06.2019 metodiku č.
12/2019 Metodika k uznatelným výdajům financovaným z programových dotací města
Nový Jičín do oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit dle Přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín schválit s účinností od 03.06.2019 směrnici č.
11/2019 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový
Jičín dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu.
292/R12/2019 Programy města Nový Jičín pro poskytování dotací z rozpočtu města Nový
Jičín pro rok 2019/2020.
RM
1. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín schválit objem finančních prostředků z rozpočtu
města Nový Jičín do maximální výše 5,5% z daňových a nedaňových příjmů města
Nový Jičín (tj. do 28.682.567,48 Kč) za uzavřené účetní období roku 2018 na
programové dotace pro rok 2019/2020,
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín schválit dle předloženého návrhu:
a. Program města Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2020 s objemem finančních
prostředků z rozpočtu města na dotace v celkové výši 18.643.000,00 Kč, pro
jednotlivé podprogramy takto:
A: Podpora jednorázových sportovních akcí ve výši 100.000,00 Kč (minimální
výše poskytnuté dotace 1.000,00 Kč, maximální výše poskytnuté dotace 20.000,00
Kč)
B: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 20 let ve výši 7.593.000,00 Kč
(minimální výše poskytnuté dotace 4.000,00 Kč, maximální výše poskytnuté dotace
3.000.000,00 Kč),
C: Podpora sportovní činnosti dospělých nad 20 let ve výši 4.250.000,00 Kč
(minimální výše poskytnuté dotace 3.000,00 Kč, maximální výše poskytnuté dotace
1.500.000,00 Kč),
D: Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení ve výši
6.700.000,00 Kč (minimální výše poskytnuté dotace 5.000,00 Kč, maximální výše
poskytnuté dotace 6.200.000,00 Kč),
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b. Program města Nový Jičín na podporu kultury pro rok 2020 s objemem
finančních prostředků z rozpočtu města na dotace v celkové výši 1.147.000,00
Kč, pro jednotlivé podprogramy takto:
A: Podpora jednorázových kulturních akcí ve výši 286.000,00 Kč (minimální
výše poskytnuté dotace 2.000,00 Kč, maximální výše poskytnuté dotace
50.000,00 Kč)
B: Podpora celoroční činnosti v kulturní oblasti ve výši 861.000,00 Kč (minimální
výše poskytnuté dotace 5.000,00 Kč, maximální výše poskytnuté dotace
300.000,00 Kč),
c. Program města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek pro rok
2020 s objemem finančních prostředků z rozpočtu města na dotace v celkové
výši 574.000,00 Kč (minimální výše poskytnuté dotace 10.000,00 Kč,
maximální výše poskytnuté dotace 500.000,00 Kč),
d. Program města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit pro rok 2020 s
objemem finančních prostředků z rozpočtu města na dotace v celkové výši
860.000,00 Kč, pro jednotlivé podprogramy takto:
A: Podpora jednorázových akcí v oblasti využití volného času ve výši
120.000,00 Kč (minimální výše poskytnuté dotace 3.000,00 Kč, maximální výše
poskytnuté dotace 20.000,00 Kč),
B: Podpora celoroční činnosti v oblasti využití volného času ve výši 740.000,00
Kč (minimální výše poskytnuté dotace 5.000,00 Kč, maximální výše poskytnuté
dotace 90.000,00 Kč),
3. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín schválit dle předloženého návrhu:
a. Program města Nový Jičín na podporu sociální oblasti pro rok 2020 s objemem
finančních prostředků z rozpočtu města na dotace v celkové výši 6.023.000,00
Kč a s předpokládaným objemem finančních prostředků z rozpočtů obcí v rámci
ORP Nový Jičín v celkové výši ...... Kč,
pro jednotlivé podprogramy takto:
A. Podpora sociálních služeb dle zákona o sociálních službách ve výši
5.093.000,00 Kč z rozpočtu města Nový Jičín a ..... Kč dotace z rozpočtu obcí ve
správním obvodu ORP Nový Jičín (minimální výše poskytnuté dotace 5.000,00
Kč, maximální výše poskytnuté dotace 1.400.000,00 Kč),
B. Podpora jednorázových akcí v oblasti sociální ve výši 150.000,00 Kč
(minimální výše poskytnuté dotace 5. 000,00 Kč, maximální výše poskytnuté
dotace 50.000,00 Kč),
C. Podpora celoroční činnosti v oblasti sociální ve výši 180.000,00 Kč
(minimální výše poskytnuté dotace 5.0000,00 Kč, maximální výše poskytnuté
dotace 100.000,00 Kč),
D. Podpora občanů města Nový Jičín v pobytových sociálních zařízeních ve výši
400.000,00 Kč (minimální výše poskytnuté dotace 1.000,00 Kč, maximální výše
poskytnuté dotace 250.000,00 Kč),
E. Podpora dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě ve výši
200.000,00 Kč (minimální výše poskytnuté dotace 5.000,00 Kč, maximální výše
poskytnuté dotace 180.000,00 Kč),
b. Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče pro rok 2020 v
celkové výši 287.000,00 Kč (minimální výše poskytnuté dotace 5.000,00 Kč,
maximální výše poskytnuté dotace 150.000,00 Kč),
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4. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín schválit dle předloženého návrhu:
a. Program města Nový Jičín na podporu životního prostředí pro rok 2019 - dotace
ex post v celkové výši 574.000,00 Kč pro jednotlivé podprogramy takto:
A. Podpora vybudování malých domovních čističek odpadních vod ve městě
Nový Jičín ve výši 287.000,00 Kč (minimální výše poskytnuté dotace 1.000,00
Kč, maximální výše poskytnuté dotace 40.000,00 Kč),
B. Podpora realizace ekologického vytápění v části města Kojetín ve výši
287.000,00 Kč (minimální výše poskytnuté dotace 1.000,00 Kč, maximální výše
poskytnuté dotace 50.000,00 Kč),
b. Program města Nový Jičín na podporu estetizace objektů pro rok 2019 - dotace
ex post v celkové výši 574.000,00 Kč (minimální výše poskytnuté dotace
1.000,00 Kč, maximální výše poskytnuté dotace 150.000,00 Kč),
5. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín schválit vyhlášení programů pro poskytování dotací z
rozpočtu města Nový Jičín dle bodů 2. až 4. tohoto usnesení,
6. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín uložit vyhlášení (zveřejnění) programů dle bodů 2. až
4. tohoto usnesení na úřední desce města Nový Jičín způsobem umožňující dálkový
přístup,
T: 30. 6. 2019
Z: 1. místostarosta JUDr. Václav Dobrozemský
7. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín schválit následující úpravu rozpočtu města na rok
2019:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ................. +148.000,00 Kč
krýt schválenou výši finančních prostředků vyčleněnou na Program města Nový Jičín na
podporu estetizace objektů pro rok 2019 - dotace ex post (původní výše ve schváleném
rozpočtu města 400.000,00 Kč, nyní nově 574.000,00 Kč)
a zároveň
snížení rozpočtované výše schválených prostředků na Program města Nový Jičín na
podporu životního prostředí (oba Podprogramy) v původní souhrnné výši 600.000,00 Kč,
tj. o ....................... -26.000,00 Kč s přesunem ve stejné výši ................... +26.000,00 Kč
do Programu města na podporu estetizace objektů pro rok 2019 - dotace ex post.
293/R12/2019 Účetní závěrka města Nový Jičín za rok 2018.
RM
1. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín schválit účetní závěrku města Nový Jičín za rok 2018.
294/R12/2019 Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2018.
RM
1. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín:
a. schválit Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2018 v předloženém znění,
b. schválit Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok
2018,
c. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Nový Jičín za rok 2018 bez
výhrad.
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295/R12/2019 Finanční problematika.
RM
1. schvaluje
a. použití fondu investic u Technických služeb města Nového Jičína (TSM) pro
rok 2019 dle předloženého návrhu TSM "Žádost o čerpání finančních prostředků
z Fondu investic k nákupu a opravám dlouhodobého hmotného majetku" č.j.
TSM/34223/2019/BA ze dne 7.5.2019 (Příloha č. 1),
b. zapojení fondu investic u MěKS Nový Jičín ve výši 57.770,00 Kč na výměnu
digestoře v bufetu Kina Květen
a současně
zvýšení závazného ukazatele příspěvku na investice této příspěvkové organizaci
města Nový Jičín pro rok 2019,
c. změnu účelu příspěvku na investice u MěKS Nový Jičín pro rok 2019 z
původního znění "Klimatizace kavárny" na nové znění "Klimatizace Staré
pošty" (v nezměněné výši),
d. změnu textu účelu příspěvku na údržby pro rok 2019 u MŠ Máj z původního
znění "Úpravy terénních ploch kolem MŠ Jubilejní včetně oprav teras a zídek"
na nové znění "Zpracování PD na úpravu terénních ploch kolem budovy MŠ
Jubilejní včetně opravy teras a zídek",
2. schvaluje
následující úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019:
a. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2019 - 2. úprava:
zvýšení 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 ................................................ +8.000,00 Kč
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 528-Odbor sociálních věcí,
popř. ORJ 019-Odbor organizační na daný účel ve o částku .......... +8.000,00 Kč
z důvodu uvedení nesprávné výše v 1. úpravě RO č. 2/2019 schválené v RM dne
17.4.2019,
b. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
............................................................ +120.000,00 Kč
na realizaci projektu „Podpora turistických informačních center v
Moravskoslezském kraji pro rok 2019"
a zároveň
zvýšení, popř. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 011 ve stejné výši ……....
+120.000,00 Kč,
c. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční dotace ze Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve
výši ...................... +653.000,00 Kč účelově určené na úhradu výdajů v
souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu vyhlášených na dny 24.25.5. 2019
a zároveň
zvýšení, popř. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 317 na daný účel ve stejné
výši ........................................................... +653.000,00 Kč,
d. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
pro Základní školu Nový Jičín, Komenského 66 na projekt využívající
zjednodušené vykazování nákladů (Šablony II) ve výši .......... +2.415.373,00 Kč
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a zároveň
zvýšení příspěvku na provoz pro tuto příspěvkovou organizaci města na daný
účel ve stejné výši ............................................... +2.415.373,00 Kč.
V této souvislosti Rada města schvaluje i Základní škole Nový Jičín,
Komenského 66 změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz pro rok 2019,
e. na základě Rozhodnutí č. 1 Ministerstva práce a sociálních věcí (č.j. MPSV2019/43198-224/1) o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního
rozpočtu na rok 2019:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční dotace z MPSV ve výši ...................... +585.375,00 Kč
účelově určené na výkon sociální práce pro město Nový Jičín na rok 2019 v
souladu s ustanovením §92-§93a zákona č. 108/2006., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 019, ORJ 528, popř. ORJ
741 účelově určených na tuto činnost ve výši ....................... +585.375,00 Kč,
f. na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí (č.j. MPSV2019/66870-231) z 9.4.2019 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV
státního rozpočtu na rok 2019 a dopisu z Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje ze dne 24.4.2019:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí 1. splátky neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané městem Nový Jičín v agendě
sociálně-právní ochrany dětí v roce 2019 ve výši ................... +2.875.050,00 Kč
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 019, ORJ 528, popř. ORJ
741 s přijetím této dotace souvisejících ve stejné výši ............ +2.875.050,00 Kč,
g. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí doplatku části neinvestiční dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu realizovaného projektu z roku 2018 "Cesta k jazykům" ZŠ
Nový Jičín, Tyršova 1, p.o. ve výši ............................. +86.093,15 Kč
a zároveň
zvýšení neinvestičního příspěvku výše zmíněné příspěvkové organizaci města ve
stejné výši ................................................... +86.093,15 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,
h. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí vratky spoluúčasti od ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1, p. o. ze zmíněného
projektu z roku 2018 "Cesta k jazykům" ve výši ................... +39.105,75 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ............... +39.105,75 Kč,
3. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín schválit tyto úpravy rozpočtu města Nový Jičín na
rok 2019:
a. na základě žádosti Odboru školství, kultury a sportu ze dne 9.5.2019:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
a. přesun rozpočtových výdajů z ORJ 414-Školství z akce "Úprava terénních
ploch kolem MŠ Máj, pracoviště Jubilejní včetně opravy teras a zídek" ve
výši .......................................................... -3.000,000,00 Kč
na ORJ 120-Majetkoprávní záležitosti ve stejné výši ... +3.000.000,00 Kč
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

z důvodu zvýšení současné projektované ceny této akce oproti
předpokládané projektované ceně z roku 2015,
b. přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 416-Kultura u MěKS Nový Jičín,
p.o. z příspěvku na údržbu (z akce "Opravy prostor knihovny v I. podlaží")
ve výši ................................. -259.000,00 Kč nově na zvýšení příspěvku na
provoz u této příspěvkové organizace města (na "vybavení prostor knihovny
v I. poschodí") ve stejné výši ……... +259.000,00 Kč,
c. zvýšení příspěvku na provoz pro MěKS Nový Jičín o částku ........
+448.819,00 Kč
z titulu nároku na zbývající část vyplaceného pojistného plnění z požáru
v Městské knihovně v roce 2017 zapojením rozpočtové rezervy města na
ORJ 741 ve výši ........................................................... -448.819,00 Kč,
na základě žádosti Odboru organizačního ze dne 9.5.2019:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ............... -1.170.000,00 Kč
finančně krýt zvýšené výdaje na ORJ 019 ve výši ............... +1.170.000,00 Kč
v souvislosti se změnou organizační struktury městského úřadu a stěhováním
některých zaměstnanců (především vybavení a úprava kanceláří na ul. Divadelní 8),
na základě žádosti ORJ 035-Odbor životního prostředí:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ................. -140.000,00 Kč
finančně krýt nerozpočtované náklady na provoz útulku v Kopřivnici na II.
pololetí 2019 ve výši .......................................... +140.000,00 Kč,
ROZPOCTOVÉ OPATŘENÍ:
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši .................. -34.000,00 Kč
finančně dokrýt Program města Nový Jičín na zachování a opravu kulturních
památek v roce 2019 ve stejné výši ............................... +34.000,00 Kč
s tím, že při sestavování rozpočtu města na rok 2019 byla zahrnuta nižší částka z
předešlého roku (pouze 500 tis. Kč) než bylo ve skutečnosti v roce 2018 schváleno,
na základě žádosti Odboru organizačního ze dne 15.5.2019:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ............... -1.114.000,00 Kč
finančně krýt zvýšené výdaje na ORJ 019 ve výši .............. +1.114.000,00 Kč,
které nejsou ve schváleném rozpočtu města rozpočtovány (odstupné, pověřenec,
psychologické poradenství, inzerce, nemocenské),
na základě žádosti Odboru bytového:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zapojením rozpočtových výdajů na ORJ 037, odd. par. 3634 ...... -200.000,00 Kč
finančně krýt vratku dotace obdržené na účet města v roce 2018 na projekt
"Metoda EPC Nový Jičín" ze Státního programu na podporu úspor energie na
období 2017-2021 (Program EFEKT 2 pro rok 2018) ............. -200.000,00 Kč,
na základě žádosti Odboru bytového ze dne 26.2.2019:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ............... -1.322.000,00 Kč
finančně krýt zvýšení příspěvku na investice TSM o částku .... +1.322.000,00 Kč
na další etapu rekonstrukce elektrorozvodů garáží a dílen TSM (pozn.: byl
zjištěn havarijní stav elektroinstalace s nutností odstranění nejpozději do r.
2020),
na základě žádosti Technických služeb města Nového Jičína ze dne 9.5.2019
(Příloha č. 2):
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i.

j.

k.

l.

m.

n.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ................. -110.000,00 Kč
finančně krýt zvýšení příspěvku pro TSM na opravu střechy trafostanice
................................................... +110.000,00 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtovaných příjmů na ORJ 741 o částku ............. +1.764.630,00 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtovaných výdajů na ORJ 741 o částku ............. +1.764.630,00 Kč
na skutečnou výši daně z příjmů právnických osob za město Nový Jičín za rok
2018 oproti rozpočtované výši ve schváleném rozpočtu města na rok 2019,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 528 účelově určené na realizaci projektu
"Efektivní systém plánování sociálních služeb v NJ prostřednictvím
komunitního plánování II." ve výši .............................. +511.593,54 Kč
zapojením přijaté dotace na účet města NJ v roce 2018 (zůstala k 31.12.2018 v
rozpočtové rezervě města na ORJ 741), tj. snížením rozpočtové rezervy města
na ORJ 741 o částku ............................................... -511.593,54 Kč,
na základě "Vyúčtování příspěvku od města Nový Jičín za rok 2018" dodaného
dne 18. 2. 2019 Basketbalovým klubem Nový Jičín z.s. (Příloha č. 3):
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí doplatku příspěvku z rozpočtu města v roce 2018 na energie a provoz
bazénů dle uzavřené "Smlouvy o výpůjčce a provozování krytého bazénu se
sportovní halou v Novém Jičíně" od Basketbalového klubu Nový Jičín z.s. ve
výši ............................................................. +96.001,21 Kč
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ........... -96.001,21 Kč,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
snížení rozpočtových výdajů na ORJ 015 z akce "PD rekuperace vzduchu ZŠ
Komenského 66" z důvodu nerealizace této akce v roce 2019 o .... -170.000,00 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 .............. +170.000,00 Kč,
na základě schválených výsledků hospodaření příspěvkových organizací města
Nový Jičín za rok 2018:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí vratek poskytnutých příspěvků z rozpočtu města v roce 2018 na energie u
příspěvkových organizací města dle platné Směrnice č. 9/2017 Zásady vztahů
zřizovatele a jeho příspěvkových organizací v souhrnné výši ... +1.655.867,03 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ............. +1.655.867,03 Kč
a zároveň
snížení rozpočtové rezervy města na ORJ 741 o částku ....... -291.160,94 Kč
na úhradu ztráty v hospodaření za rok 2018 u Beskydského divadla Nový Jičín (v
režimu vyrovnávací platby u služby obecného hospodářského zájmu)
......................................................... +291.160,94 Kč,
na základě žádosti Odboru životního prostředí ze dne 11.3.2019:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtovaných výdajů na ORJ 035 o částku ................. +6.884,28 Kč
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ................... -6.884,28 Kč
na konečné vyrovnání závazku ze smlouvy č. V2012-188/OŽP na úhradu
odpadů obce Libhošť v roce 2019,
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o. na základě žádosti Odboru majetku a investic ze dne 30.4.2019:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
- přesun rozpočtových výdajů v rámci ORJ 139 z oprav veřejného osvětlení ve
výši ............... -600.000,00 Kč na investici Veřejné osvětlení EFEKT 2019
...................... +600.000,00 Kč (do schváleného rozpočtu byla částka stanovena
odhadem, dle skutečné PD došlo k navýšení ceny),
- přesun rozpočtových výdajů z ORJ 110 z oprav chodníků ........ -400.000,00 Kč
na investici Veřejné osvětlení Smetanovy sady na ORJ 139 ....... +400.000,00 Kč
(dle aktualizace cen rozpočtových položek),
- přesun rozpočtových výdajů z ORJ 102 z údržby drobných vodních toků ve
výši ................ -200.000,00 Kč a z investice Pláž Čerťák (ORJ 110) ... 700.000,00 Kč
na investici Úprava Stranického potoka 3. etapa /na ORJ 102) .. +900.000,00 Kč
z důvodu aktualizace PD a položkového rozpočtu,
p. na základě žádosti z Odboru organizačního:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přesun rozpočtových výdajů z ORJ 019-Odbor organizační původně
schválených na zapojení města Nový Jičín do projektu "Výzva 26" v roce 2019
ve výši ...................... -2.000.000,00 Kč
na ORJ 018-Městská policie Nový Jičín na dodávku stacionárního radarového
měřiče rychlosti motorových vozidel radarů ................... +2.000.000,00 Kč,
4. doporučuje
a. Zastupitelstvu města Nový Jičín schválit zařazení akce Rekonstrukce střechy
Zimního stadionu v Novém Jičíně do rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020,
b. Zastupitelstvu města Nový Jičín uložit MěÚ Nový Jičín - odboru rozvoje a
investic, odboru bytovému a odboru finančnímu - zohlednit usnesení v prvním
odstavci tohoto bodu při přípravě návrhu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020.
5. doporučuje
a. Zastupitelstvu města Nový Jičín schválit zařazení akce Kulturní dům města
Nového Jičína II. etapa - vnitřní stavební úpravy a parter budovy do rozpočtu
města Nový Jičín na rok 2020,
b. Zastupitelstvu města Nový Jičín uložit MěÚ Nový Jičín - odboru rozvoje a
investic, odboru bytovému a odboru finančnímu - zohlednit usnesení v prvním
odstavci tohoto bodu při přípravě návrhu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020.
296/R12/2019 Vyřazení neupotřebitelného a nepoužitelného majetku města NJ k 31. 3. 2019.
RM
1. schvaluje
vyřazení nepoužitelného a neupotřebitelného movitého hmotného a nehmotného
majetku města Nový Jičín k datu 31. 3. 2019 v souhrnné výši 4.263.853,35 Kč včetně
návrhů a způsobu vyřazení dle předloženého materiálu (viz Návrh na vyřazení majetku
města a vyřazovací protokoly k 31. 3. 2019).
297/R12/2019 Úprava příloh č. 1, 2 a 3 ke schválenému rozpočtu města Nový Jičín na rok
2019.
RM
1. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín schválit:
a. upravenou Přílohu č. 1 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019 s
účinností od 1.7.2019,
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b. upravené závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Nový Jičín na
rok 2019 v Příloze č. 3 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019,
c. ROZPOČTOVĚ OPATŘENÍ:
přesun veškerých rozpočtových příjmů i rozpočtových výdajů z původních ORJ
k 1.1.2019 ve schváleném rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019 do nově
vzniklých ORJ s účinností od 1.7.2019 dle nového vnitřního uspořádání
městského úřadu na základě schváleného usnesení Rady města Nový Jičín č.
177/R9/2019 ze dne 20.3.2019.
2. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín vzít na vědomí Přílohu č. 2 s účinností od 1. 7. 2019.
298/R12/2019 Projednání závěrů Pracovní skupiny pro škodní události.
RM
1. ruší
usnesení č. 234/11R/2019 ze dne 17. 4. 2019 týkající se doporučení Pracovní skupiny
pro škodní události, a to z důvodu chybně předložené přílohy k usnesení.
T: 22. 5. 2019
2. schvaluje
doporučení Pracovní skupiny pro škodní události MěÚ Nový Jičín ze dne 26.3.2019 dle
předloženého návrhu,
3. ukládá
Odboru finančnímu a Odboru organizačnímu reagovat na doporučení Pracovní skupiny
pro škodní události.
T: průběžně:
299/R12/2019 Odvolání členů povodňové komise.
RM
1. odvolává
podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů Mgr. Jarmilu Absolonovou, MBA,
Mgr. Jiřího Kleina a Ing. Václava Bukovského z funkce člena Povodňové komise města
Nový Jičín.
300/R12/2019 Změna organizační struktury.
RM
1. revokuje
část usnesení RM č. 177/R9/2019 bod 7. ze dne 20. 3. 2019 tak, že nově zní takto:
7. určuje:
a. s účinností od 01.01.2020 úsek řízení lidských zdrojů doposud zařazený do Odboru
organizačního bude nově zařazen do Odboru kancelář vedení města a rozhodla
organizačně zařadit zaměstnance vykonávající agendu v tomto úseku do Odboru
kancelář vedení města,
b. s účinností od 1. 7. 2019 úsek tiskové mluvčí se přejmenuje na „úsek komunikace a
marketingu“ a bude zařazen do Odboru kancelář vedení města a rozhodla organizačně
zařadit zaměstnance vykonávajícího agendu v tomto úseku do Odboru kancelář vedení
města.
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301/R12/2019 Různé.
RM
1. rozhodla
uzavřít "Smlouvu o spolupráci" mezi městem Nový Jičín a společností Česká
pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 45272956,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. bere na vědomí
informaci starosty města o výsledku výběrového řízení na pozici ředitele Městské
policie Nový Jičín.

Bc. Stanislav Kopecký
starosta města

12. schůze RM dne 22. 5. 2019

Marcel Brož
ověřovatel zápisu
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