Příloha č. 3
zápisu z jednání
4. zasedání ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 3. 6. 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
69/Z4/2019 Určení ověřovatelů zápisu ZM.
ZM
1. určuje
ověřovatele zápisu 4. zasedání ZM: Mgr. Ondřej Syrovátka, Mgr. Pavel Rozbroj.
70/Z4/2019 Schválení programu.
ZM
1. schvaluje
zařazení nového bodu programu č. 29 - Odvolání a volba předsedy Kontrolního výboru ZM
s předřazením projednávání za bod programu č. 5,
2. schvaluje
rozšířený program jednání 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín v řádném termínu
dne 3. 6. 2019.
71/Z4/2019 Zpráva o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 11. 3. 2019 do 22. 5. 2019.
ZM
1. bere na vědomí
Zprávu o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 11. 3. 2019 do 22. 5. 2019.
72/Z4/2019 Kontrola plnění usnesení ZM.
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného
dne 18. 12. 2018 a z 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 4. 3. 2019.
73/Z4/2019 Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru ZM na rok 2019.
ZM
1. schvaluje
upravený plán kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín na rok
2019 dle předloženého návrhu.

74/Z4/2019 Odvolání a volba předsedy Kontrolního výboru ZM.
ZM
1. odvolává
z funkce předsedy Kontrolního výboru ZM Mgr. Pavla Rozbroje.
75/Z4/2019 Žádost o individuální dotaci v oblasti sociální.
ZM
1. bere 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. neschvaluje
výjimku podle čl. XIV. odst. 2 směrnice ZM č. 13/2018 Poskytování dotací a návratných
finančních 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. rozhodlo
neposkytnout individuální dotaci z rozpočtu města
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.
76/Z4/2019 Žádost o individuální dotaci v oblasti dobrovolnictví.
ZM
1. bere 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. schvaluje
výjimku podle čl. XIV odst. 2 směrnice ZM č. 13/2018 Poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín z této směrnice z čl. VI. odst. 5 ve smyslu
umožnění čerpání poskytnuté individuální dotace na projekt, u něhož již žadatel žádal o
programovou dotaci,
3. rozhodlo
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) poskytnout dotaci
z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 42.000,-Kč
na účel: Zajištění nového dobrovolnického programu v Novém Jičíně pro děti ze
znevýhodněného prostředí,
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
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žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace/NFV dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
4. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín, ve výši
..................+ 42.000,-Kč
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.
77/Z4/2019 Žádost o individuální návratnou finanční výpomoc v oblasti sociální.
ZM
1. bere 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. rozhodlo 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. schvaluje
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.
78/Z4/2019 Žádosti o individuální dotace z oblasti sportu.
ZM
1. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín z.s. o individuální dotaci - spolufinancování
rekonstrukce haly ABC:
a. bere na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19,
74101 Nový Jičín, IČ 44937504, evidovanou pod č.j. 27706/2019, o individuální
dotaci ve výši 11.412.355,00 Kč,
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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. schvaluje
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
c. rozhodlo
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,
74101 Nový Jičín, IČ 44937504
a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto žadatelem
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
d. schvaluje
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. bere na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19,
74101 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. rozhodlo
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,
74101 Nový Jičín, IČ 44937504
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a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto žadatelem
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
c. schvaluje
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 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.
79/Z4/2019 Spolufinancování rekonstrukce hlavního fotbalového a atletického stadionu v Novém
Jičíně.
ZM
1. Spolufinancování rekonstrukce hlavního fotbalového a atletického stadionu v Novém Jičíně.
a. bere 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. souhlasí
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.
80/Z4/2019 Žádosti o individuální dotaci v oblasti péče o památky.
ZM
1. Žádost Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína o individuální dotaci z rozpočtu města
a. bere na vědomí
žádost Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, se sídlem Gen. Hlaďo 485/2,
74101 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.,
b. schvaluje
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 z čl. VI. odst. 2 ve smyslu umožnění čerpání poskytnuté
individuální dotace na investiční výdaje projektu,
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c. rozhodlo
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,
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,
d. schvaluje
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.
2. Žádost Římskokatolické farnosti Nový Jičín o individuální dotaci z rozpočtu města
a. bere 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,- Kč (Příloha č. 3),
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
b. schvaluje
pro žadatele dle bodu 2a. 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. 5 ve smyslu umožnění čerpání
poskytnuté individuální dotace na projekt, u něhož je možnost požádat o
Programovou dotaci,
c. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města ve výši 90 700,-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 žadateli
Římskokatolická 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. 4 předloženého materiálu,
d. schvaluje
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 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.
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81/Z4/2019 DSO SOMPO 2016 - Závěrečný účet za rok 2018.
ZM
1. bere 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.
82/Z4/2019 Návrh na pořízení změny územního plánu Nový Jičín.
ZM
1. rozhodlo
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, týkajícího 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.
83/Z4/2019 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.
ZM
1. schvaluje
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. schvaluje
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.
84/Z4/2019 Programy města Nový Jičín pro poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín pro
rok 2019/2020.
ZM
1. schvaluje
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. schvaluje
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),
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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),
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. schvaluje
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 250.000,00 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 250.000,00 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),
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8

4.

5.
6.

7.

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),
schvaluje
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),
vyhlašuje
programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín dle bodů 2. až 4. tohoto usnesení,
ukládá
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
schvaluje
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.

85/Z4/2019 Účetní závěrka města Nový Jičín za rok 2018.
ZM
1. schvaluje
účetní závěrku města Nový Jičín za rok 2018.
86/Z4/2019 Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2018.
ZM
1. schvaluje
Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2018 v předloženém znění,
2. schvaluje
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2018,
3. schvaluje
celoroční hospodaření města Nový Jičín za rok 2018 bez výhrad.
4. zasedání ZM dne 3. 6. 2019
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87/Z4/2019 Finanční problematika.
ZM
1. bere na vědomí
úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019, které schválila Rada města Nový Jičín ve
dnech 20. 3. 2019, 17.4.2019 a 22.5.2019:
a. RM dne 20.3.2019 doplnila své usnesení č. 157/R7/2019 ke dvou schvalujícím
rozpočtovým opatřením ze dne 28.2.2019 následovně:
původní schválené znění:
"přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2.880.596,08 Kč
účelově určené pro ZŠ Nový Jičín, Komenského 68, p.o. na projekt Modernizací
výuky k rozvoji jazykové gramotnosti a zároveň zvýšení neinvestičního příspěvku
výše zmíněné příspěvkové organizaci města ve stejné výši 2.880.596,08 Kč"
nově takto:
"přijetí neinvestiční a investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v souhrnné
výši 2.880.596,08 Kč účelově určené pro ZŠ Nový Jičín, Komenského 68, p.o. na
projekt Modernizací výuky k rozvoji jazykové gramotnosti a zároveň zvýšení
neinvestičního a investičního příspěvku výše zmíněné příspěvkové organizaci města
ve stejné výši 2.880.596,08 Kč."
původní schválené znění:
"přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši +3.419.813,74 Kč
účelově určené pro ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1, p.o. na projekt Cesta k jazykům a
zároveň zvýšení neinvestičního příspěvku výše zmíněné příspěvkové organizaci
města ve stejné výši +3.419.813,74 Kč"
nově takto:
"přijetí neinvestiční a investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v souhrnné
výši +3.419.813,74 Kč účelově určené pro ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1, p.o. na projekt
Cesta k jazykům a zároveň zvýšení neinvestičního a investičního příspěvku výše
zmíněné příspěvkové organizaci města ve stejné výši +3.419.813,74 Kč",
b. 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,
c. 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,
d. 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
4. zasedání ZM dne 3. 6. 2019
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e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

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,
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,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přesun rozpočtových výdajů v rámci Odboru majetku a investic:
z výkupů pozemků (ORJ 120, odd., par. 3639, pol. 6310, org.92)... -3.000.000,00 Kč
na zvýšení rozpočtových výdajů na investiční akci Energetické úspory MŠ Máj,
Jubilejní 1 v Novém Jičíně .................................. +3.000.000,00 Kč
z důvodu nedostatečného finančního krytí ve schváleném rozpočtu města na tuto
akci pro rok 2019,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
RM poskytla neinvestiční finanční dar 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),
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
RM poskytla finanční dar České republice-Hasičskému záchrannému sboru
Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ
70884561,ve výši 20.000,00 Kč na zajištění realizace projektu Oslava 50. let od založení
profesionální jednotky požární ochrany ve městě Nový Jičín zapojením zbývající části
rezervy schváleného rozpočtu Programu města Nový Jičín na podporu Kultury,
konkrétně Podprogramu A. Podpora jednorázových kulturních akcí (org. 1122),
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
RM poskytla individuální neinvestiční dotaci z rozpočtu města Nový Jičín Charitě
Ostrava, se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 44940998, ve
výši 13.000,00 Kč na projekt "Hospic sv. Lukáše" zapojením zbývající části rezervy
schváleného rozpočtu Programu města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
RM poskytla neinvestiční individuální dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši
50.000,00 Kč účelově určenou 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,
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
RM poskytla neinvestiční finanční dar 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
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l.

m.

n.

o.

p.

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),
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,
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,
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,
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
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,
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,
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q. na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí (č.j. MPSV-2019/66870231) 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,
r. 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,
s. 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,
2. schvaluje
následující 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 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,
b. 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),
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c. 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,
d. 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,
e. 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),
f. 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,
g. 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),
h. na základě žádosti Technických služeb města Nového Jičína ze dne 9.5.2019
(Příloha č. 1):
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,
i. 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,
j. 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,
k. na základě "Vyúčtování příspěvku od města Nový Jičín za rok 2018" dodaného dne
18.2.2019 Basketbalovým klubem Nový Jičín z.s. (Příloha č. 2):
4. zasedání ZM dne 3. 6. 2019

14

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,
l. 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,
m. 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,
n. 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,
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...+2.000.000,00 Kč,
3. Rekonstrukce střechy Zimního stadionu v Novém Jičíně:
a. schvaluje zařazení akce Rekonstrukce střechy Zimního stadionu v Novém Jičíně do
rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020,
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b. ukládá 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.
T: 12.12.2019
Z: 1. místostarosta JUDr. Václav Dobrozemský
4. Kulturní dům města Nového Jičína II. etapa - vnitřní stavební úpravy a parter budovy:
a. schvaluje zařazení akce Kulturní dům města Nového Jičína II. etapa - vnitřní
stavební úpravy a parter budovy do rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020,
b. ukládá 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.
T: 12.12.2019
Z: 1. místostarosta JUDr. Václav Dobrozemský
88/Z4/2019 Úprava příloh č. 1, 2 a 3 ke schválenému rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019.
ZM
1. schvaluje
a. upravenou Přílohu č. 1 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019 s
účinností od 1. 7. 2019,
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. ROZPOČTOVÉ 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.
T: 1. 7. 2019
Z: Ing. Jarmila Straková
2. bere na vědomí
Přílohu č. 2 s účinností od 1. 7. 2019.
89/Z4/2019 Žádost o prominutí dluhu.
ZM
1. schvaluje
panu I. S. odpuštění dluhu ve výši 39.066,69 Kč na základě jeho žádosti doručené městu
Nový Jičín dne 20. 2. 2019.
90/Z4/2019 Prodej spoluvlastnického podílu - Purkyňova 40, Nový Jičín.
ZM
1. bere 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,
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2. rozhodlo
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. ukládá
Odboru bytovému Městského úřadu Nový Jičín 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.
91/Z4/2019 Majetkoprávní problematika.
ZM
1. Prodej pozemků v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 2770
a. rozhodlo nevyhovět žádosti P. M., trvale bytem PSČ 741 01 Nový Jičín 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,
b. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr č. 2770,
2. Prodej pozemku v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 2762
a. rozhodlo nevyhovět žádosti J. H., trvale bytem PSČ 741 01 Nový Jičín o prodej
pozemku parc. č. 26/1 (zahrada o evidované výměře 59 m2) v obci Nový Jičín, v k. ú.
Kojetín u Starého Jičína,
b. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr č. 2762,
3. Prodej pozemku v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, MPZ 2690
a. rozhodlo nevyhovět žádosti společnosti DOTEP-CT, s.r.o., IČ: 646 134 11, 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, k.ú. Nový Jičín- Dolní Předměstí,
b. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr č. 2690,
4. Prodej pozemků v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, MPZ 2693
a. rozhodlo nevyhovět žádosti společnosti Autoklever spol. s.r.o,, se sídlem: Hřbitovní
996/5, 741 01 Nový Jičín, IČ: 479 744 86 o prodej pozemku parc.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. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr č. 2693,
5. Prodej pozemku v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, MPZ 2696
a. rozhodlo nevyhovět žádosti pana M. P., trvale bytem Starý Jičín, PSČ 741 01, 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. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr č. 2696,
6. rozhodlo
nevyhovět žádosti manželů M. G., a M. G., oba trvale bytem PSČ 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, majetkoprávní záměr č. 2698,
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7. Prodej části pozemku v k. ú. Žilina u NJ, MPZ 3034
a. rozhodlo nevyhovět žádosti M. Š., trvale bytem PSČ 741 01 Nový Jičín, o prodej
části pozemku parc. č. 616/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované
výměře 520 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového Jičína,
b. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr č. 3034,
8. Prodej pozemku v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3035
a. rozhodlo nevyhovět žádosti pí. L. J., trvale bytem Nový Jičín, PSČ 741 01 a pana M. T.,
trvale bytem Nový Jičín, PSČ 741 01, o prodej pozemku parc. č. st. 203 (zastavěná
plocha a nádvoří o evidované výměře 509 m2) a pozemku parc. č. 158/1 (zahrada o
evidované výměře 410 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí,
b. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr č. 3035,
9. rozhodlo
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,
10. rozhodlo
zveřejnit záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 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 a zvýšenou o DPH aktuální platné sazby ke dni uzavření smlouvy,
majetkoprávní záměr č. 2768,
11. Prodej pozemku v k. ú. Kojetín u Starého Jičína, MPZ 2683 + MPZ 2665
a. ruší usnesení č. 428/17/2017 ze dne 07.09.2017 bod 16 ve znění:
„mění
usnesení č. 376/15/2017 bod 7 ze dne 09.03.2017 a to tak, že nově zní: schvaluje
prodej pozemku parc. č. 37/2 (zahrada o evidované výměře 25 m2) v k. ú. Kojetín u
Starého Jičína, pro Z. R., trvale bytem Nový Jičín, PSČ 741 01, cena celkem 7800,Kč/předmět prodeje, tj. cena obvyklá dle ZP č. 2017017 ze dne 26.01. 2017, která činí
6 000,-Kč (240,-Kč/m2) + úhrada nákladů na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1
800,-Kč, z důvodů uvedených v důvodové zprávě“, majetkoprávní záměr č. 2665,
b. rozhodlo prodat pozemek parc. č. 37/2 (zahrada o evidované výměře 43 m2) v obci
Nový Jičín, k. ú. Kojetín u Starého Jičína paní Z. R., trvale bytem PSČ 741 01 Nový
Jičín, za celkovou cenu 12.500,-Kč / předmět prodej tj. cena obvyklá dle ZP činí
9.700,-Kč + úhrada nákladů na vyhotovení ZP ve výši 1.800,-Kč + aktualizace ZP
1.000,-Kč, majetkoprávní záměr č. 2683,
12. rozhodlo
prodat část pozemku parc. č. 191/74 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 111
m2), dle GP č. 649-403/2018 ze dne 11.10.2018, nově vzniklý pozemek parc. č. 191/74
(ostatní plocha, jiná plocha o výměře 84 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Straník J. K., a T. K., oba
trvale bytem Nový Jičín, PSČ 741 01, za cenu obvyklou dle ZP č. 666/149/2018 ze dne
9.11.2018, která činí 8.400,- Kč + polovina vedlejších nákladů na úhradu geometrického
plánu č. 649-403/2018 ve výši 3.000 Kč + úhrada nákladů na vypracování znaleckého
posudku ve výši 2.050,- Kč, tj. cena celkem 13.450,- Kč/předmět prodeje, majetkoprávní
záměr č. 3028,
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13. rozhodlo
prodat část pozemku parc. č. 191/74 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře
111 m2), dle GP č. 649-403/2018 ze dne 11. 10 2018, nově vzniklý pozemek parc. č.
191/80 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27 m2) a část pozemku parc. č. 199/4
(ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 471 m2), dle GP č. 650404/2018 ze dne 11. 10. 2018 nově vzniklý pozemek parc. č. 199/10 (ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 122 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Straník paní M. J., a panu
M. J., oba trvale bytem Nový Jičín, PSČ 741 01, za cenu obvyklou dle ZP 667/150/2018 ze
dne 9. 11. 2018, která činí 14.900,- Kč + úhrada nákladů na vypracování znaleckého
posudku ve výši 2.050 Kč + úhrada nákladů na vyhotovení geometrických plánů č. 649403/2018 a 650-404/2018 ve výši 9.000,- Kč, tj. cena celkem 25.950,- Kč/předmět
prodeje, majetkoprávní záměr č. 3029,
14. Prodej části pozemku v k. ú. Žilina u NJ, MPZ 3024
a. rozhodlo 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 539.176,- Kč/předmět
prodeje, tj. cena obvyklá dle ZP č. 750/72/2019 ve výši 445 600,-Kč + DPH 21% ve
výši 93.576,- Kč,
b. rozhodlo pověřit RM stanovením dalších podmínek nabídkového řízení na prodej
části pozemku specifikované v bodu a) tohoto usnesení, majetkoprávní záměr č.
3024,
15. 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. souhlasí 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. rozhodlo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací mezi Moravskoslezským
krajem se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 jako budoucím
dárcem a městem Nový Jičín jako budoucím obdarovaným v souladu s bodem a)
tohoto usnesení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, majetkoprávní záměr
č. V557,
16. rozhodlo
směnit pozemky parc. č. 1/2 (zahrada) o evidované výměře 93 m2 v k. ú. Nový Jičín – město
a parc.č. 6 (zahrada) o evidované výměře 171 m2 v k. ú. Nový Jičín – Horní předměstí v
obvyklé ceně 192.720,- Kč za část (75 m2) pozemku parc.č. 1/1 (zastavěná plocha, nádvoří)
o evidované výměře 396 m2 – dle geometrického plánu nově vzniklý pozemek parc.č.
673/75 - v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí v obvyklé ceně 54.750,- Kč ve vlastnictví
manželů A. K., a T. K., oba bytem Nový Jičín, s tím, že k ceně za pozemky ve vlastnictví
města bude připočtena částka odpovídající DPH a rozdíl cen směňovaných pozemků ve výši
178.441,20 Kč uhradí manželé K. městu a s tím, že manželé K. uhradí městu polovinu
nákladů na vypracování znaleckého posudku a geometrického plánu vč. DPH, tj. částku ve
výši 2735,- Kč, majetkoprávní záměr č. 2910,
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17. rozhodlo
změnit usnesení číslo 324/13/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín,
konaného dne 10.11.2016, ve znění:
Zastupitelstvo města schvaluje vyřazení nemovitého majetku města v celkové výši
133.063,42 Kč dle předloženého materiálu, tak, že nově zní:
Zastupitelstvo města schvaluje vyřazení nemovitého majetku města v celkové výši
86.368,42 Kč dle upraveného předloženého materiálu.
18. Nabídka Lyžařského klubu Svinec z.s, na prodej nemovitého a movitého majetku, V 349
bere na vědomí
nabídku spolku Lyžařský klub Svinec z.s, se sídlem Kojetín 56, Nový Jičín, PSČ 741 01, IČO:
00534978, na prodej pozemku parc. č. st. 80 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované
výměře 262 m2), jehož součástí je budova občanské vybavenosti č.p.56 včetně pozemků
ve funkčním celku, parc. č. 286/16 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 896
m2) a parc. č. 286/25 (trvalý travní porost o evidované výměře 823 m2), všechny v obci
Nový Jičín, k. ú. Kojetín u Starého Jičína včetně movitého majetku (funkční vybavení
kuchyně a hostinských a ubytovacích prostor v budově č.p. 56),
19. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ V 531
a. rozhodlo bezúplatně nabýt pozemek 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,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111 (dále jen ČR – ÚPZSVM),
do vlastnictví města Nový Jičín,
b. rozhodlo uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
uvedené v bodě „a“ tohoto usnesení mezi ČR – ÚPZSVM a městem Nový Jičín jako
nabyvatelem, dle předloženého návrhu smlouvy, majetkoprávní záměr č. V 531,
20. rozhodlo
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. 677-37/2018 nově
označený jako pozemek parc.č. 832/2 díl „a“ (lesní pozemek o výměře 316 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 pozemku parc. č. 37/2 (zahrada, o výměře 35 m2), k. ú .
Loučka u Nového Jičína, 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.
92/Z4/2019 Vyhlášení záměru na prodej vodovodů ve vlastnictví města Nový Jičín.
ZM
1. rozhodlo
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.
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93/Z4/2019 Vyřazení neupotřebitelného a nepoužitelného nemovitého majetku města Nový
Jičín.
ZM
1. rozhodlo
o vyřazení stavby uvítacího billboardu evidovaného pod inventárním identifikátorem
212010821085/05 ve výši pořizovací ceny 26.280,- Kč z evidence majetku města,
2. rozhodlo
o vyřazení nemovitého majetku ve výši 2.430.756,80 Kč z důvodů uvedených v Zápise z
jednání ústřední inventarizační komise ze dne 5. 3. 2019, který je přílohou č. 2
materiálu, z evidence majetku města.
94/Z4/2019 Svěření úkolů starostovi a místostarostům.
ZM
1. ruší
s účinností k 30. 6. 2019 usnesení Zastupitelstva města Nový Jičín č.13/Z1/2018 ze dne
14.11.2018
2. svěřuje
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.
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3. pověřuje
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.
95/Z4/2019 Návrh starosty města na "pověření určeného strážníka plněním některých úkolů
při řízení Městské policie".
ZM
1. pověřuje
s účinností od 01.08.2019 strážníka pana Bc. D. R., bytem Starý Jičín, plněním některých
úkolů při řízení Městské policie Nový Jičín, a to v souladu s ustanovením § 3 odst. 2
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění.
96/Z4/2019 Ukončení členství člena Osadního výboru v části města Loučka.
ZM
1. bere na vědomí
návrh předsedy Osadního výboru v části města Loučka na ukončení členství pana J. K.
v osadním výboru na základě neúčasti na jednáních osadního výboru ze zdravotních
důvodů,
2. určuje
dle § 120 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, že s účinností od 1. 7. 2019 pan J. K. není členem Osadního výboru v části
města Loučka.
3. určuje
dle § 120 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, že s účinností od 1. 7. 2019 je pan A. S. členem Osadního výboru v části města
Loučka.

Mgr. Ondřej Syrovátka
ověřovatel zápisu

Mgr. Pavel Rozbroj
ověřovatel zápisu

Bc. Stanislav Kopecký
starosta města
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