Příloha č. 1
zápisu z jednání
15. schůze RM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN

USNESENÍ
z 15. schůze Rady města Nový Jičín,
konané dne 21. 8. 2019.
VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ
Text usnesení byl upraven v souladu s platnou právní úpravou vztahující se k ochraně osobních
údajů. 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.
363/R15/2019 Schválení programu a určení ověřovatele zápisu RM.
RM
1. určuje
ověřovatelem zápisu 1. místostarostu města JUDr. Václava Dobrozemského,
2. schvaluje
program jednání 15. schůze Rady města Nový Jičín v řádném termínu dne 21. 8. 2019.
364/R15/2019 Kontrola plnění úkolů uložených Radou města Nový Jičín.
RM
1. bere na vědomí
Zprávu o kontrole plnění úkolů uložených Radou města Nový Jičín č. 8/2019 dle přílohy.
365/R15/2019 Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
RM
1. rozhodla
o přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášeného dotačního
Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v
Moravskoslezském kraji na rok 2019 ve výši 60.600,- Kč.
2. rozhodla
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle
předloženého návrhu.
3. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro organizační
složku města Nový Jičín Prosenior Nový Jičín na vzdělávání v roce 2019 ve výši
…………….... +60.600,00 Kč
a zároveň
s tím související zvýšení, popř. úprava rozpočtovaných výdajů na ORJ 029, ORJ 019,
resp. ORJ 741 na požadovaný účel ve stejné výši, tj. ....... +60.600,00 Kč.

366/R15/2019 Vyhodnocení ankety Dobrovolník roku v sociální oblasti.
RM
1. schvaluje
vyhodnocení ankety "Dobrovolník roku v sociální oblasti" dle návrhu Sociální komise
RM v příloze č. 1 materiálu, včetně organizačního zajištění této akce.
367/R15/2019 Finanční participace obcí ORP Nový Jičín na síti sociálních služeb.
RM
1. rozhodla
a. přijmout individuální dotace z rozpočtu každé z těchto obcí ve výších:
obec Bartošovice, 742 54 Bartošovice 135, IČO 00297721, 5.000,00 Kč,
obec Hladké Životice, 742 47 Hl. Životice, Hlavní 208, IČO 00848468, 20.000,00 Kč,
obec Hodslavice, 742 71 Hodslavice 211,IČO 00297917, 15.000,00 Kč,
obec Rybí, 742 65 Rybí 380, IČO 00600741, 50.000,00 Kč,
obec Sedlnice, 742 56 Sedlnice 109, IČO 00298352, 5.000,00 Kč,
obec Starý Jičín, 742 31 Starý Jičín 133, IČO 00298425, 50.000,00 Kč,
obec Šenov u Nového Jičína, 742 42 Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, IČO
60798432, 5.000,00 Kč,
obec Životice u Nového Jičína, 741 01 Životice u Nového Jičína, IČO 48804711,
30.000,00 Kč,
obec Bernartice nad Odrou, 741 01 Bernartice nad Odrou 200, IČO 00600717,
50.000,00 Kč,
účelově určených k navýšení objemu finančních prostředků v rámci Programu
města Nový Jičín na podporu sociální oblasti v roce 2020, konkrétně podprogramu
A. Podpora sociálních služeb dle zákona o sociálních službách,
b. uzavřít Smlouvy o poskytnutí těchto dotací mezi městem Nový Jičín jako
příjemcem a obcemi dle bodu a. tohoto usnesení jako poskytovateli.
368/R15/2019 Žádost o individuální dotaci v oblasti sociální.
RM
1. bere na vědomí
žádost města Bílovec, se sídlem Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec, IČO 00297755,
evidovanou pod č.j. 46437/2019, o individuální dotaci ve výši 1 001,00 Kč, za účelem
krytí nákladů spojených s poskytováním Odlehčovacích služeb v Bílovci,
2. rozhodla
neposkytnout dotaci ve výši 1 001,- Kč na pokrytí nákladů spojených s poskytováním
Odlehčovacích služeb v Bílovci žadateli městu Bílovec, se sídlem Slezské náměstí 1/1,
743 01 Bílovec, IČO 00297755.
369/R15/2019 Ocenění nositelů Jánského plakety - bezpříspěvkových dárců krve za rok 2018.
RM
1. rozhodla
poskytnout finanční dary bezpříspěvkovým dárcům krve, občanům města Nový Jičín,
nositelům ocenění Zlaté Jánského plakety a Zlatého kříže, oceněných Českým
červeným křížem v roce 2018, dle seznamu, který je přílohou č. 2 materiálu,
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2. schvaluje
text vzorové darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru oceněným
bezpříspěvkovým dárcům krve dle bodu č. 1 tohoto usnesení, dle předloženého
návrhu, který je přílohou č. 3 materiálu.
370/R15/2019 Zapojení do individuálního projektu MSK na podporu služeb sociální prevence
na období 2020-2021.
RM
1. doporučuje
ZM schválit zapojení města Nový Jičín do individuálního projektu Moravskoslezského
kraje na podporu služeb sociální prevence na léta 2020 -2021 s názvem "Podpora
služeb sociální prevence 3",
2. doporučuje
ZM rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Nový Jičín ze dne 8. 11. 2016 mezi Městem Nový Jičín jako poskytovatelem a
Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, jako
příjemcem, dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 5 materiálu.
371/R15/2019 Stanovisko města k přijetí pozemku v rámci pozůstalostního řízení.
RM
1. doporučuje ZM souhlasit
se zastavením řízení o pozůstalosti vedeném pod č.j. OSV 30487/2019 po L. K. a s
nabytím nemovitého majetku nepatrné hodnoty - pozemku parcela číslo 1402/38 orná
půda a pozemku parcela číslo 1402/42 katastrální území 780367 Veřovice, vedených
na LV č. 239, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Nový Jičín pro obec Veřovice do vlastnictví města Nový Jičín.
372/R15/2019 Problematika osob bez přístřeší v lokalitě Dolní brána.
RM
1. bere na vědomí
dopis paní A. Ch., bytem Nový Jičín, adresovaný Radě města a došlé emaily
nespokojených občanů se situací spojenou s výskytem osob bez domova na pozemcích
města na ul. Dolní brána.
373/R15/2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se zrušují obecně závazné
vyhlášky č. 46/2000, č. 50/2001, č. 7/2004, č. 4/2005, č. 12/2005, č. 3/2006, č. 8/2006.
RM
1. doporučuje
ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, kterou se zrušují obecně závazné
vyhlášky č. 46/2000, č. 50/2001, č. 7/2004, č. 4/2005, č. 12/2005, č. 3/2006, č. 8/2006
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
374/R15/2019 Změna č. 5 územního plánu Nový Jičín.
RM
1. doporučuje
ZM vzít na vědomí informaci o projednání návrhu Změny č. 5 územního plánu Nový
Jičín ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy,
15. schůze RM dne 21. 8. 2019

3

2. doporučuje
ZM ověřit ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů soulad návrhu Změny č.
5 územního plánu Nový Jičín dle Příloh č. 2 – 9 předloženého materiálu s Politikou
územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, se Zásadami územního
rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, se stanovisky dotčených
orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
3. doporučuje
ZM rozhodnout v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, o námitkách uplatněných při veřejném projednání návrhu
Změny č. 5 územního plánu Nový Jičín ve smyslu Přílohy č. 1 (návrh rozhodnutí o
námitkách včetně vlastního odůvodnění) předloženého materiálu,
4. doporučuje
ZM vydat ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 84 odst. 2 písm.
y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Změnu
č. 5 územního plánu Nový Jičín dle Příloh č. 2 – 9 předloženého materiálu.
375/R15/2019 Valná hromada Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s.
RM
1. doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí konání valné hromady Severomoravských vodovodů
a kanalizací Ostrava, a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 70900 Ostrava,
IČ: 45193665 dne 23.07.2019 dle pozvánky v příloze č. 1 předloženého materiálu.
376/R15/2019 Finanční problematika.
RM
1. povoluje
na základě žádosti TSM NJ ze dne 31.7.2019 čerpání finančních prostředků z vlastního
fondu investic ve výši 109.401,82 Kč na opravu dvou kusů vyústních objektů v areálu
centra veřejné zeleně (Příloha č. 1),
2. schvaluje
rozdělení závazného ukazatele provozního příspěvku na správu hřbitova ve výši
2.700.000,00 Kč schváleného Radou města dne 16.1.2019 pro Technické služby města
Nového Jičína pro rok 2019 takto:
2.400.000,00 Kč je závazný ukazatel na správu hřbitova
a
300.000,00 Kč je závazný ukazatel na obnovu čestných hrobů,
3. schvaluje
následující změny závazných ukazatelů u příspěvkových organizací města Nový Jičín na
rok 2019 (vyplývající z úprav rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019 schválených ZM
dne 3.6.2019 a RM dne 17.7.2019):
a. u MŠ Máj, pracoviště Jubilejní
- snížení příspěvku na údržbu o částku 3.000.000,00 Kč (z akce "Úprava
terénních ploch kolem MŠ Máj, pracoviště Jubilejní, včetně teras a zídek",
u ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1
- zvýšení příspěvku na provoz o částku 2.225.021,00 Kč, účelově určeného na
projekt využívající zjednodušené vykazování nákladů - Šablony II,
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u SVČ Fokus
- zvýšení příspěvku na provoz o částku 79.000,00 Kč, účelově určeného na
úhradu uznatelných nákladů spojených s organizací okresních a krajských
soutěží typu A a B,
4. schvaluje
tyto úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019:
a. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí finančních darů od obcí Kateřinice ve výši 5.000,00 Kč, od obce Šenov u
Nového Jičína ve výši 10.000,00 Kč, od města Frenštát p. R. 10.000,00 Kč a od
města Bílovec 5.637,00 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 029-Prosenior Nový Jičín, org. 1393
Odlehčovací služba Pohoda o souhrnnou částku .................... +30.637,00 Kč,
b. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí 2. splátky neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na
pokrytí výdajů na činnosti vykonávané městem Nový Jičín v agendě sociálněprávní ochrany dětí v roce 2019 ve výši ....................... +3.877.450,00 Kč
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 019, ORJ 528, popř. ORJ 741 s
přijetím této dotace souvisejících ve stejné výši ............ +3.877.450,00 Kč,
c. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí doplatku neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na
pokrytí přečerpaných výdajů na činnosti vykonávané městem Nový Jičín v
agendě sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018 ve výši ......... +86.448,01 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ............... +86.448,01 Kč,
d. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtových příjmů města o částku .................... +1.821.764,52 Kč
z titulu přijaté úhrady od JUDr. K. za vzniklou škodu městu v souvislosti s
vydaným rozsudkem pro uznání Okresního soudu v Novém Jičíně a při odvolání
i následně Krajským soudem v Ostravě proti společnosti Ridera Stavební, a.s.
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ............ +1.821.764,52 Kč,
5. doporučuje
Zastupitelstvu města schválit následující úpravy rozpočtu města na rok 2019:
a. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
snížení příspěvku na investice u ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p.o. o částku
.......................................................... -600.000,00 Kč z důvodu nerealizace dvou
projektů v roce 2019, k nimž byla nezbytná spoluúčast školy v uvedené výši
a zároveň
zvýšení příspěvku na údržbu u Beskydského divadla o částku ..... +600.000,00 Kč
související s vyšší cenou za projekt pro stavební řízení a následnou realizaci
stavby "Statické zabezpečení a rekonstrukce části přístavby budovy
Beskydského divadla",
b. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
snížení schválených rozpočtových příjmů ve tř. 3-Kapitálové příjmy o částku
.................................. -2.570.000,00 Kč z důvodu obdržení nižších dotací na akci
"Energetické úspory Azylový dům" a "Modernizace kotelny krytého bazénu"
závěrem roku 2018
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a zároveň
snížení rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve stejné výši ... -2.570.000,00 Kč,
c. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení provozního příspěvku Technickým službám města Nového Jičína pro
středisko Baby-senior taxi na III. čtvrletí 2019 o částku .... +165.000,00,00 Kč
z důvodu prodloužení této činnosti až do 30.9.2019 (oproti původně
uvažovanému záměru jen do 30.6.2019)
snížením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ................... -165.000,00 Kč,
d. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
snížení rozpočtové rezervy města na ORJ 741 o částku ............ -300.000,00 Kč
na finanční krytí agendy Baby-senior taxi ve IV. čtvrtletí 2019 vycházející z
uzavřené smlouvy ve výši ........................................+300.000,00 Kč
(od 1.10.2019 pod Odborem sociálních věcí),
e. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přesun ušetřených rozpočtových výdajů z akce "Demolice objektu Hoblíkova
584/19" ve výši ................... -3.100.000,00 Kč na zajištění financování
projektové dokumentace bytového domu K Archivu 1993/2 .... 3.100.000,00 Kč,
6. doporučuje
Zastupitelstvu města schválit finanční závazek ve výši 23 mil. Kč (vč. DPH) pro zajištění
realizace oprav volných bytů generálním dodavatelem na základě rámcové smlouvy
pro období 1.1.2020 do 31.12.2023 (Příloha č. 2),
7. bere na vědomí
úpravy rozpisu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019, které schválili příslušní
metodičtí garanti z vedení města v období od 25.6.2019 do 31.7.2019 (Příloha č. 3).
377/R15/2019 Plnění schváleného (upraveného) rozpočtu a výsledky hospodaření města
Nový Jičín včetně jeho příspěvkových organizací za I. pololetí 2019.
RM
1. bere na vědomí
plnění schváleného (upraveného) rozpočtu a výsledky hospodaření města Nový Jičín
včetně jeho příspěvkových organizací za I. pololetí 2019 ve znění předloženého
písemného materiálu.
378/R15/2019 Harmonogram přípravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020.
RM
1. schvaluje
Harmonogram procesu sestavování, projednávání a schvalování rozpočtu města Nový
Jičín na rok 2020 v předloženém znění.
379/R15/2019 Bytová problematika.
RM
1. nabídkové řízení č. 353
a. bere na vědomí informaci o výsledku nabídkového řízení č. 353,
b. rozhodla o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu s trvale
uvolněným nájemným č. 7 o velikosti 1+1 v domě č. p. 798 na ulici Dlouhá 19 v
Novém Jičíně s panem J. K., trvale bytem Příbor, na dobu určitou 3 měsíce s
účinností od 01.09.2019 s možností prodlužování a s nabídnutou výší měsíčního
nájemného 5.501 Kč,
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c. schvaluje náhradníky dle pořadí uvedeného v příloze č. 1 materiálu, se kterými
bude uzavřena nájemní smlouva v případě, že vítěz nabídkového řízení nájemní
smlouvu neuzavře nebo od nabídky odstoupí,
2. nabídkové řízení č. 354
a. bere na vědomí informaci o výsledku nabídkového řízení č. 354,
b. rozhodla vyřadit nabídku pana J. H., trvale bytem Nový Jičín, z účasti v
nabídkovém řízení z důvodu nesplnění podmínek nabídkového řízení,
c. rozhodla o přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu s trvale
uvolněným nájemným č. 60 o velikosti 3+1 v domě na ulici Jičínská 275 v
Novém Jičíně s paní V. G., trvale bytem Jeseník nad Odrou, na dobu určitou 3
měsíce s účinností od 01.09.2019 s možností prodlužování a s nabídnutou výší
měsíčního nájemného 7.777 Kč,
d. schvaluje náhradníky dle pořadí uvedeného v příloze č. 1 materiálu, se kterými
bude uzavřena nájemní smlouva v případě, že vítěz nabídkového řízení nájemní
smlouvu neuzavře nebo od nabídky odstoupí.
380/R15/2019 Propachtování pozemku p. č. st. 1953 v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, jehož
součástí je budova č. p. 2146 na ulici Suvorovova 124 v Novém Jičíně.
RM
1. odkládá
na další schůzi rady města v záři 2019 projednání nabídkového řízení na propachtování
pozemku parc. č. st. 1953 v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, jehož součástí je budova č.
p. 2146, bytový dům, na ulici Suvorovova 124 v Novém Jičíně, záměr č. 25/2019/OB.
381/R15/2019 Prodej objektu na ulici K. Čapka.
RM
1. Záměr č. 1/2019/OB - prodej nemovitého majetku na ulici Karla Čapka
a. bere na vědomí ukončení nabídkového řízení na prodej pozemku parc. č. st.
989 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 319 m2;, jehož součástí je stavba
bez čp/če, stavba technického vybavení, na ulici Karla Čapka, v k. ú. Nový JičínDolní Předměstí, vyhlášeného se stanovením minimální nabídkové ceny ve výši
1.910.000 Kč a zveřejněného na úřední desce města od 29.03.2019 do
01.07.2019, do kterého se nepřihlásil žádný zájemce,
b. doporučuje Zastupitelstvu města Nový Jičín rozhodnout o novém zveřejnění
záměru prodeje pozemku, a to formou nabídkového řízení se stanovením
minimální nabídkové ceny ve výši 1.910.000 Kč (cena obvyklá dle znaleckého
posudku) a s dobou zveřejnění 3 měsíce, dle předloženého návrhu, který je
přílohou č. 2 materiálu.
382/R15/2019 Problematika nebytových prostor.
RM
1. rozhodla
pronajmout nebytový prostor v budově č. p. 26 na ul. Masarykovo nám. 15, Nový Jičín,
která je součástí pozemku parc. č. st. 107 v k. ú. Nový Jičín-město, a to část skladu v
přízemí budovy o celkové výměře 15,40 m², za nájemné ve výši 1.348 Kč/m²/rok, paní
L. K., se sídlem 741 01 Nový Jičín, IČO: 12655139, za účelem vybudování sociálního
zařízení pro zákazníky provozovny občerstvení, na dobu neurčitou se šestiměsíční
výpovědní dobou. Záměr č. 28/2019/OB,
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2. rozhodla
pronajmout nebytový prostor v budově č. p. 47 na ul. 28. října 4, Nový Jičín, která je
součástí pozemku parc. č. st. 31 v k. ú. Nový Jičín-město, a to 1 ks výlohy v přízemí u
vchodových dveří do domu o celkové výměře 0,50 m², za nájemné ve výši 1.348
Kč/m²/rok, nájemci nebytového prostoru v budově, a to spolku Jóga v denním životě
Nový Jičín, z. s., se sídlem Sokolovská 617/9, 741 01 Nový Jičín, IČO: 64125955, za
účelem propagace činnosti spolku, na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní
dobou. Záměr č. 158/2017/OB,
3. rozhodla
pronajmout nebytový prostor (prostor sloužící podnikání) v budově č. p. 617 na ul.
Sokolovská 9, Nový Jičín, která je součástí pozemku parcela č. st. 109/1 v k. ú. Nový
Jičín-Dolní Předměstí, tvořený kanceláří č. 206 (11,62 m²) ve 2. patře budovy s podílem
na společných prostorách o celkové výměře 12,78 m², za nájemné ve výši 150
Kč/m²/rok, Slezské diakonii, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČO: 65468562,
za účelem provozování sociální služby – RÚT Nový Jičín – sociální rehabilitace, na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Záměr č. 59/2014/OB,
4. rozhodla
zveřejnit záměr změny Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání č. P2017 –
136/OB uzavřené dne 12.4.2017 se společností ZUZY CZ s. r. o., se sídlem Masarykovo
nám. 3/3, 741 01 Nový Jičín, IČO: 27809404, jako nájemcem, jejíž předmětem je
nebytový prostor v budově č. p. 4 na ul. Masarykovo nám. č. o. 4 v Novém Jičíně, která
je součástí pozemku parc. č. st. 129 v k. ú. Nový Jičín-město, tvořený 18 místnostmi o
celkové výměře 539,86 m², spočívající ve snížení nájemného z 37.000 Kč/předmět
nájmu/měsíc na nájemné ve výši 25.000 Kč/předmět nájmu/měsíc, a to po dobu
určitou od 1.12.2019 do 31.12.2020. Záměr č. 32/2019/OB,
5. rozhodla
uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 518 124 (P 2012-401/OB)
ze dne 12.05.2005 uzavřené mezi Městem Nový Jičín, jako pronajímatelem a společností
Vinotéka „U Špuntu“ s. r. o., se sídlem Suvorovova 1054/66, 741 01 Nový Jičín, IČO:
26855011, jako nájemcem, jejímž předmětem jsou nebytové prostory v budově č. p. 193
na ul. Sokolovská 30, Nový Jičín, na pozemku parc. č. st. 223 v k. ú. Nový Jičín-Dolní
Předměstí, a to z důvodu nápravy nesprávného označení předmětu nájmu dle
předloženého návrhu, který je přílohou č. 10 materiálu. Záměr č. 30/2019/OB,
6. rozhodla
zveřejnit záměr vyslovení souhlasu s převodem nájmu nebytových prostor v budově č. p.
53 na ul. 28. října 16, Nový Jičín, jenž je součástí pozemku parc. č. st. 36 v k. ú. Nový Jičínměsto tvořeného 6 místnostmi v přízemí budovy o celkové výměře 84,54 m² (prodejna
obuvi) ze současného nájemce p. N. S., se sídlem 747 64 Velká Polom, IČO: 63305666, na
nového nájemce pana R. J., se sídlem 741 01 Nový Jičín, IČO: 03109879, v souvislosti s
převodem podnikatelské činnosti ke dni 01.10.2019 s tím, že bude zachován účel nájmu,
tj. provozování prodejny ve stejném rozsahu a se stejným sortimentem. Záměr č.
33/2019/OB,
7. souhlasí
ukončit nájem nebytového prostoru v budově č. p. 849 na ulici Divadelní 8 v Novém
Jičíně, jenž je součástí pozemku parc. č. st. 456/2 v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, a
to kanceláře č. 9 v 1. patře budovy a podílu na užívání kanceláře č. 8 o celkové výměře
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28,70 m², dle nájemní smlouvy č. P2013-223/OB, uzavřené s Ing. M. F., se sídlem 741
01 Nový Jičín, IČO 41053061, dohodou ke dni 31.08.2019. Záměr č. 34/2019/OB,
8. Záměr č. 35/2019/OB - kiosek u vodní nádrže „Čerťák“ (prodejna občerstvení,
převlékárna a sociální zařízení) na pozemcích parc. č. st. 116/2 a parc. č. st. 116/3 v k.ú.
Kojetín u Starého Jičína,
a. rozhodla vypovědět Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. P 2013-072/OB,
uzavřenou dne 29.03.2013 s nájemkyní p. D. K., se sídlem 741 01 Nový Jičín,
IČO: 773884723, dle článku III. odst. 2 Smlouvy s tříměsíční výpovědní dobou,
b. rozhodla poskytnout nájemkyni nebytového prostoru p. D. K. se sídlem 741 01
Nový Jičín, IČO: 73884723, slevu na nájemném za rok 2019 ve výši 10.000 Kč z
důvodu nemožnosti užívat nebytový prostor po dobu rekonstrukce Výletní
lokality Čerťák,
9. rozhodla
zveřejnit záměr pronájmu části NP 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 a v budově č. p. 48 na ul.
28. října 6, Nový Jičín, která je součástí pozemku parcela č. st. 32 v k. ú. Nový Jičínměsto – nebytový prostor v 1. patře budovy – místnosti č. 202 (16,78 m2) a č. 203
(34,70 m2), o celkové výměře 51,40 m2, za nájemné ve výši 700 Kč/m2/rok pro
nájemce Jóga v denním životě Nový Jičín, z. s., se sídlem Sokolovská 617/9, 741 01
Nový Jičín, IČO: 64125955, za účelem využití prostor jako šatny pro cvičence a
administrativní kanceláře spolku, na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní dobou.
Záměr č. 158/2017/OB.
383/R15/2019 Majetkoprávní problematika.
RM
1. rozhodla
nezveřejnit záměr pronájmu části (10m2) pozemku parc.č.277/2 (ostatní plocha , jiná
plocha, o evidované výměře 3.423 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín- Dolní
Předměstí, majetkoprávní záměr č. 3107,
2. rozhodla
nezveřejnit záměr pronájmu pozemku parc. č.285/10 (ostatní plocha, manipulační
plocha, o evidované výměře 228 m2) a části (272m2) pozemku parc. č. 285/1 (ostatní
plocha, manipulační plocha, o evidované výměře 2.190 m2), oba v k.ú. Nový Jičín-Dolní
Předměstí, majetkoprávní záměr č. 3108,
3. rozhodla
nezveřejnit záměr nájmu pozemku parc. č. 719 (trvalý trávní porost, o evidované
výměře 966 m2) a pozemku parc.č. 717 (zahrada, o evidované výměře 500 m2), oba v
obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína, majetkoprávní záměr č. 3103,
4. Prodej části pozemku v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 3022
doporučuje ZMNJ
a. rozhodnout nevyhovět žádosti V. K., trvale bytem Nový Jičín, PSČ 741 01, B. K.,
trvale bytem Nový Jičín, PSČ 741 01, A. Š., trvale bytem Nový Jičín, PSČ 741 01,
L. Š., trvale bytem Nový Jičín, PSČ 741 01, Ing. V. Z., trvale bytem Košice,
Slovensko, PSČ 040 01, Ing. J. Z., trvale bytem Košice, Slovensko, PSČ 040 01 o
prodej části pozemku parc. č. 637/6 (zahrada o evidované výměře 173 m2) a
části pozemku parc. č. 637/9 (zahrada o evidované výměře 412 m2) , oba v obci
Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí,
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5.

6.

7.

8.

b. rozhodnout nevyhovět žádosti V. W., trvale bytem Nový Jičín, PSČ 741 01, o
prodej části pozemku parc. č. 637/9 (zahrada o evidované výměře 412 m2) v
obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí,
c. rozhodnout nevyhovět žádosti Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1312
v Novém Jičíně, se sídlem Divadelní 1312/23, 741 01 Nový Jičín, IČ: 258 77 844,
o prodej části ( cca 30 m2) pozemku parc. č. 637/9 (zahrada o evidované
výměře 412 m2) a pozemku parc. č. 637/6 (zahrada o evidované výměře 173
m2), oba v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí,
d. rozhodnout nevyhovět žádosti E. J. B., trvale bytem Nový Jičín, PSČ 741 01, o
prodej části (cca 200 m2) pozemku parc. č. 637/9 (zahrada o evidované výměře
412 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí,
e. rozhodnout ukončit tento majetkoprávní záměr, majetkoprávní záměr č. 3022,
Prodej části ( cca 120 m2) pozemku a prodej pozemku v k.ú. Nový Jičín – Horní
Předměstí, MPZ 3039
doporučuje ZMNJ
a. rozhodnout nevyhovět žádosti J. S., trvale bytem Nový Jičín, PSČ 741 01 o
prodej části (cca 120 m2) pozemku parc. č. 246/1 (ostatní plocha, jiná plocha o
evidované výměře 28555 m2) a pozemku parc. č st. 1999 (zastavěná plocha a
nádvoří o evidované výměře 49 m2) , oba v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín –
Horní Předměstí,
b. rozhodnout ukončit tento majetkoprávní záměr, majetkoprávní záměr č. 3039,
mění
usnesení RM č. 319/R13/2019 ze dne 19.06.2019, bod 10, kterým doporučila ZMNJ
rozhodnout nevyhovět žádosti Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava,
PSČ 702 00 IČ: 70890692 o darování části pozemku parc. č. 21/2 (zahrada o evidované
výměře 755 m2) v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí tak, že nově zní:
doporučuje ZMNJ
rozhodnout nevyhovět žádosti Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava,
PSČ 702 00, IČ: 70890692 o darování části pozemku parc. č. 21/1 (zahrada o evidované
výměře 755 m2) v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, majetkoprávní záměr 3037,
Přijetí záměru prodeje pozemků v k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ č. 2173
doporučuje ZMNJ
a. rozhodnout o nezveřejnění záměru prodeje části (cca 335m2) pozemku parc. č.
615/1 (zahrada, o evidované výměře 1347m2) a prodeje celého pozemku
parc.č. 615/10 (zastavěná plocha a nádvoří, o evidované výměře 90m2), jehož
součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb., oba v k.ú. Žilina u Nového Jičína,
b. doporučuje ZM rozhodnout o ukončení majetkoprávního záměru č. 2173,
doporučuje
ZMNJ schválit záměr výkupu pozemku parc.č. 1055 (zastavěná plocha a nádvoří, o
evidované výměře 16 m2), jehož součástí je stavba bez čp/če, stavba občanského
vybavení, části pozemku parc.č. 625/9 (ostatní plocha, sportoviště, o výměře 2872 m2)
- dle geometrického plánu č. 1764-74/2019 nově vzniklý pozemek parc. č. 625/14
(ostatní plocha, sportoviště, o výměře 1756 m2), části pozemku parc. č. 625/2 (ostatní
plocha, ostatní komunikace, o evidované výměře 2150 m2) - dle geometrického plánu
č. 1764-74/2019 nově vzniklý pozemek parc.č. 625/13 (ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 2041 m2), vše v obci Nový Jičín a k.ú. Nový Jičín - Horní
Předměstí, vč. oplocení nacházejícího se na pozemcích, od Tělovýchovné jednoty Nový
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Jičín, z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČO 44937504,
majetkoprávní záměr č. 2943,
9. rozhodla
vypovědět Nájemní smlouvu č. P 2010-452/OMP uzavřenou dne 26.08.2010 mezi
městem Nový Jičín, jako pronajímatelem, a paní L. Ž., bytem 741 01 Nový Jičín, jako
nájemcem, z důvodu nedodržení smluvních podmínek a to v souladu se smlouvou s
tříměsíční výpovědní dobou majetkoprávní záměr č. 2233,
10. Výkup stavby bez čp/če na pozemku k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, MPZ 1676
doporučuje ZMNJ
a. schválit přijetí záměru výkupu budovy bez č. p., č. e., způsob využití obč. vyb. ve
vlastnictví společnosti Cleus Nova s.r.o. „ v likvidaci“ se sídlem Dukelská 215,
Šenov u Nového Jičína , IČ: 25384333, zapsané na LV č. 5728 u Katastrálního úřadu
pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín a stojící na pozemku
parc. č. st. 1946, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí ve vlastnictví města Nový Jičín
b. svěřit dle § 85 písm. n) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů radě města rozhodnutí o nabytí stavby specifikované v
bodě a. tohoto usnesení pro případ konání veřejné dražby v rámci
insolvenčního řízení společnosti Cleus Nova, s.r.o.“v likvidaci“, IČO: 25384333,
se sídlem: Dukelská 215, Šenov u Nového Jičína jako jejího vlastníka,
majetkoprávní záměr. č. 1676,
11. doporučuje
ZMNJ rozhodnout o výkupu pozemků parc. č. st. 496/2 (zastavěná plocha a nádvoří, o
evidované výměře 215 m2) a parc.č. 695/10 (jiná plocha, ostatní plocha, o evidované
výměře 734 m2), oba v obci Nový Jičín a k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, od p. A. O.,
bytem 741 01 Hostašovice, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 706 740,Kč plus DPH a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní, na základě které bude
budoucí prodávající po dobu dvou let od uzavření smlouvy zavázán uzavřít na výzvu
Města, jako budoucího kupujícího, kupní smlouvu a převést pozemky Městu za
sjednanou kupní cenu, majetkoprávní záměr č. 2944,
12. rozhodla
zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě zakládající právo zřídit a umístit
inženýrskou síť distribuční soustavy- zemní el. kabelové vedení v části služebného
pozemku parc.č. 584/1 (orná půda) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí
ve vlastnictví města Nový Jičín a právo provozovat, opravovat, 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 distribuční soustavy, ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, PSČ 405 02, IČO: 247 29 03, jako
vlastníka distribuční soustavy a oprávněného ze služebnosti, na dobu neurčitou, za
jednorázovou úplatu stanovenou dle směrnice č. 1/2013 (cena bez DPH) a za
podmínky, že při realizaci stavby budou splněny podmínky stanovené příslušnými
odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku), majetkoprávní záměr č. ZS 536,
13. rozhodla
zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě zakládající právo zřídit a uložit
inženýrskou síť- vodovodní a plynové přípojku v části služebného pozemku parc.č. 315
(ostatní plocha, ostatní komunikace) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí
ve vlastnictví města Nový Jičín a právo, provozovat, opravovat a udržovat na
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služebném pozemku inženýrskou síť, provádět úpravy za účelem jejích 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, ve prospěch panujícího pozemku parc.č. st. 340/2
(zastavěná plocha, nádvoří) v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, jehož vlastníkem je
společnost EuroBioMa, spol. s.r.o., Jugoslávská 2079/31, Nový Jičín, PSČ 741 01, IČO:
005 75 445, na dobu neurčitou za cenu stanovenou dle směrnice č. 1/2013 (cena bez
DPH), majetkoprávní záměr č. ZS 537,
14. Zřízení věcné břemeno - služebnosti v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí, MPZ ZS 538
rozhodla
a. zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě zakládající právo zřídit a uložit
vodovodní a plynovou STL 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 a plynovou STL 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 a plynové STL
přípojky, ve prospěch panujícího pozemku parc.č. 509/32 (orná půda) v k.ú.
Nový Jičín – Horní Předměstí, jehož vlastníky jsou Ing. I. T., trvale bytem
Bernartice nad Odrou PSČ 741 01 a Ing. I. T., trvale bytem Bernartice nad
Odrou, PSČ 741 01, na dobu neurčitou, bezúplatně a za podmínky, že při
realizaci budou splněny podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový
Jičín (správců majetku) a vlastníci panujícího pozemku (oprávnění) budou mít
zaplacený tzv “připojovací poplatek
b. zřídit věcné břemeno - služebnost zakládající právo zřídit zpevněný sjezd +
vstup 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. 509/32 (orná půda) v k.ú.
Nový Jičín – Horní Předměstí pro zajištění přístupu a příjezdu k panujícímu
pozemku, jehož vlastníky jsou Ing. I. T., trvale bytem Bernartice nad Odrou, PSČ
741 01 a Ing. I. T., trvale bytem Bernartice nad Odrou PSČ 741 01, na dobu
neurčitou, bezúplatně a za podmínky, že při realizaci budou splněny podmínky
stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku) a vlastníci
panujícího pozemku (oprávnění) budou mít zaplacený tzv “připojovací
poplatek“, majetkoprávní záměr č. ZS 538,
15. Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ ZS 530
rozhodla
a. zřídit věcné břemeno – služebnost zakládající právo zřídit a uložit inženýrskou
síť - vodovodní přípojku a přípojku splaškové a dešťové kanalizace v částech
služebného pozemku parc.č. 465/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v obci
Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína ve vlastnictví města Nový Jičín a právo,
provozovat, opravovat a udržovat na služebném pozemku inženýrskou síť,
provádět úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její
výkonnosti, včetně jejího odstranění a právo vstupovat a vjíždět na části
služebného pozemku v souvislosti se zřízením, obnovou a provozováním
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inženýrské sítě, ve prospěch panujících pozemků parc.č. 470/1 (trvalý travní
porost) a parc.č. 470/2 (zahrada) v k.ú. Žilina u Nového Jičína, jejichž vlastníky
jsou Ing. J. V., Nový Jičín, PSČ 741 01 a Ing. D. V., Nový Jičín, PSČ 741 01, na
dobu neurčitou, za cenu stanovenou dle směrnice č. 1/2013 (cena bez DPH) a
za podmínky, že při realizaci stavby budou splněny podmínky stanovené
příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku)
b. zřídit věcné břemeno - služebnost – zakládající právo zřídit zpevněný sjezd na
části služebného pozemku parc.č. 465/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v
obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína ve vlastnictví města Nový Jičín a
právo vstupovat a vjíždět na část služebného pozemku ve prospěch panujících
pozemků 470/1 (trvalý travní porost) a parc.č. 470/2 (zahrada) v k.ú. Žilina u
Nového Jičína pro zajištění přístupu a příjezdu k panujícím pozemkům, jejichž
vlastníky jsou Ing. J. V., Nový Jičín, PSČ 741 01 a Ing. D. V., Nový Jičín, PSČ
74101, na dobu neurčitou, za cenu stanovenou dle směrnice č. 1/2013 (cena
bez DPH) a za podmínky, že při realizaci stavby budou splněny podmínky
stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku),
majetkoprávní záměr č. 530,
16. Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 539
rozhodla
a. zřídit věcné břemeno – služebnost zakládající právo zřídit a uložit inženýrskou
síť - vodovodní přípojku v části služebného pozemku parc.č. 1493/184 (ostatní
plocha, jiná plocha) v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína ve vlastnictví
města Nový Jičín a právo, provozovat, opravovat a udržovat na služebném
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, ve prospěch panujícího pozemku
parc.č. 1493/138 (orná půda) v k.ú. Žilina u Nového Jičína, jehož vlastníky jsou
Ing. M. Š., Nový Jičín, PSČ 741 01 a Mgr. Ing. I. Š., Nový Jičín, PSČ 741 01, na
dobu neurčitou, za cenu stanovenou dle směrnice č. 1/2013 (cena bez DPH) a
za podmínky, že při realizaci stavby budou splněny podmínky stanovené
příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku),
b. zřídit věcné břemeno - služebnost – zakládající právo zřídit zpevněný sjezd +
vstup na části služebného pozemku parc.č. 1493/184 (ostatní plocha, jiná plocha)
v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína ve vlastnictví města Nový Jičín a
právo vstupovat a vjíždět na část služebného pozemku ve prospěch panujícího
pozemku parc.č. 1493/138 (orná půda) v k.ú. Žilina u Nového Jičína pro zajištění
přístupu a příjezdu k panujícímu pozemku, jehož vlastníky jsou Ing. M. Š., Nový
Jičín, PSČ 741 01 a Mgr. Ing. I. Š., Nový Jičín, PSČ 741 01, na dobu neurčitou, za
cenu stanovenou dle směrnice č. 1/2013 (cena bez DPH) a za podmínky, že při
realizaci stavby budou splněny podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ
Nový Jičín (správců majetku), majetkoprávní záměr č. ZS 539,
17. Zřízení věcného břemene - služebnosti v k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 540
rozhodla
a. zřídit věcné břemeno – služebnost zakládající právo zřídit a uložit inženýrskou
síť - vodovodní přípojku a přípojku splaškové a dešťové kanalizace v částech
služebného pozemku parc.č. 349 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v obci
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Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína ve vlastnictví města Nový Jičín a právo,
provozovat, opravovat a udržovat na částech 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 části
služebného pozemku v souvislosti se zřízením, obnovou a provozováním
inženýrské sítě, ve prospěch panujících pozemků parc.č. 333/3 (zastavěná
plocha, nádvoří) a parc.č. 334/2 (zahrada) oba v k.ú. Žilina u Nového Jičína,
jejichž vlastníky jsou R. K., Nový Jičín, PSČ 741 01 a J. K., Nový Jičín, PSČ 741 01,
na dobu neurčitou, za cenu stanovenou dle směrnice č. 1/2013 (cena bez DPH)
a za podmínky, že při realizaci stavby budou splněny podmínky stanovené
příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku),
b. zřídit věcné břemeno - služebnost – zakládající právo zřídit zpevněný sjezd +
vstup na části služebného pozemku parc.č. 349 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína ve vlastnictví města
Nový Jičín a právo vstupovat a vjíždět na část služebného pozemku ve prospěch
panujících pozemků parc.č. 333/3 (zastavěná plocha, nádvoří) a parc.č. 334/2
(zahrada) oba v k.ú. Žilina u Nového Jičína pro zajištění přístupu a příjezdu k
panujícím pozemkům, jejichž vlastníky jsou R. K., Nový Jičín, PSČ 741 01 a J. K.,
Nový Jičín, PSČ 741 01, na dobu neurčitou, za cenu stanovenou dle směrnice č.
1/2013 (cena bez DPH) a za podmínky, že při realizaci stavby budou splněny
podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku),
majetkoprávní záměr č. ZS 540,
18. mění
usnesení č. 76/R4/2019 ze dne 16.01.2019, bod 11 ve znění: zřízení věcného břemene služebnosti zakládající právo umístění inženýrské sítě vodovodní přípojky v části
pozemku parc.č. 1776/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Straník ve prospěch
pozemku parc.č. 890/9 (orná půda) v k.ú. Straník a právo umístit, zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat na služebném pozemku inženýrskou síť, provádět úpravy za
účelem jejich 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,
mezi městem Nový Jičín, jako vlastníkem služebného pozemku (povinným) a Bc. M. V.,
Nový Jičín, PSČ 741 01, jako vlastníkem panujícího pozemku (oprávněnou), na dobu
neurčitou, za cenu 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) a to tak, že nově zní takto:
rozhodla
zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě zakládající právo zřídit a uložit
vodovodní přípojku v části služebného pozemku parc.č. 1776/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) v k.ú. Straník ve vlastnictví města Nový Jičín a právo provozovat, opravovat
a udržovat na služebném pozemku inženýrskou síť, provádět úpravy za účelem jejich
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, ve prospěch
panujícího pozemku parc.č. st. 285 (zastavěná plocha, nádvoří) v k.ú. Straník, jehož
vlastníkem je Bc. M. V., Nový Jičín, PSČ 741 01, na dobu neurčitou za cenu stanovenou
dle směrnice č. 1/2013 (cena bez DPH), majetkoprávní záměr č. ZS 513,
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19. mění
usnesení č. 188/R9/2019 ze dne 20.03.2019, bod 12 ve znění: zřídit věcné břemeno –
služebnost inženýrské sítě zakládající právo zřídit, provozovat a udržovat stavbu
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě tj. uložení sdělovacího
kabelu v rámci stavby přeložky telefonních kabelů v částech služebných pozemků parc.č.
st. 1702 (zastavěná plocha, nádvoří), parc.č. 558/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace),
parc.č. 558/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a parc.č. 558/25 (trvalý travní porost)
v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí ve vlastnictví města Nový Jičín a právo
opravovat, provádět úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení
výkonnosti, včetně jejího odstranění a právo vstupovat a vjíždět na části služebných
pozemků v souvislosti se zřízením, obnovou a provozováním inženýrské sítě , ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov,
PSČ: 130 00, IČO: 040 84 063 jako vlastníka podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě a oprávněného z věcného břemene - služebnosti, na dobu neurčitou, za
jednorázovou úhradu stanovenou dle směrnice č. 1/2013 (cena bez DPH) a za podmínky,
že při realizaci stavby budou splněny podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový
Jičín (správců majetku), a to tak, že nově zní takto:
rozhodla
zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě zakládající právo zřídit, provozovat a
udržovat stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě tj. uložení
sdělovacího kabelu v rámci stavby přeložky telefonních kabelů v částech služebných
pozemků parc.č. st. 1702 (zastavěná plocha, nádvoří), parc.č. 558/7 (ostatní plocha,
ostatní komunikace), parc.č. 558/11 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a parc.č. 558/25
(trvalý travní porost) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí ve vlastnictví
města Nový Jičín a právo opravovat, provádět úpravy za účelem její obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení výkonnosti, včetně jejího odstranění a právo vstupovat a
vjíždět na části služebných pozemků v souvislosti se zřízením, obnovou a provozováním
inženýrské sítě, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov, PSČ: 130 00, IČO: 040 84 063 jako vlastníka
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a oprávněného z věcného
břemene - služebnosti, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu stanovenou dle
směrnice č. 1/2013 (cena bez DPH) a za podmínky, že při realizaci stavby budou splněny
podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku),
majetkoprávní záměr č. ZS 521,
20. mění
usnesením č. 2208/9/2007 ze dne 09.05.2007 bod 36 ve znění zřízení věcného
břemene spočívajícího v uložení vodovodní přípojky v pozemcích parc.č. 834 /ostatní
plocha, ostatní komunikace) a parc.č. 866 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú.
Žilina u Nového Jičína, mezi Městem Nový Jičín jako povinným a M. K., bytem Nový
Jičín, jako oprávněným, za cenu pětinásobku ročního plnění, a to tak, že nově zní takto:
rozhodla zřídit věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě zakládající právo uložení
vodovodní přípojky v částech služebných pozemků parc.č. 834 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) a parc.č. 866 (ostatní plocha, ostatní komunikace) oba v obci Nový Jičín,
k.ú. Žilina u Nového Jičína, ve vlastnictví města Nový Jičín a právo umístit, zřídit,
provozovat, opravovat, udržovat na služebných pozemcích inženýrskou síť, provádět
úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti,
včetně jejího odstranění a právo vstupovat a vjíždět na části služebných pozemků v
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souvislosti se zřízením, obnovou a provozováním inženýrské sítě, ve prospěch
panujícího pozemku parc.č. 838/3 (zastavěná plocha a nádvoří) v obci Nový Jičín, k.ú.
Žilina u Nového Jičína, jehož vlastníkem je M. F., trvale bytem 80 337 München,
(Mnichov), SRN, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu stanovenou dle směrnice
č. 1/2013 (cena bez DPH), majetkoprávní záměr č. ZS 515.
21. usnesení č. 353/R14/2019 ze dne 17.07.2019 bod 16 z důvodu rozšíření soupisu
panujících pozemků o pozemek parc.č. 1099/3 (zahrada) v k.ú. Žilina u Nového Jičína a
o zřízení služebnosti zpevněného sjezdu na místní komunikaci vybudovaného na
služebném pozemku, a nově tedy zní takto:
RM rozhodla zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě zakládající právo zřídit
a uložit inženýrskou síť- vodovodní a kanalizační přípojky v částech služebného
pozemku parc.č. 1154/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v obci Nový Jičín, k.ú.
Žilina u Nového Jičína ve vlastnictví města Nový Jičín a právo, provozovat, opravovat a
udržovat na služebném pozemku inženýrskou síť, provádět úpravy za účelem její
obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění a
právo vstupovat a vjíždět na části služebného pozemku v souvislosti se zřízením,
obnovou a provozováním inženýrské sítě, ve prospěch panujících pozemků parc.č.
1099/2 (zahrada) a parc.č.1099/3 (zahrada) oba v k.ú. Žilina u Nového Jičína, jejichž
vlastníkem je Mgr. L. Z., Ostrava, PSČ: 708 00, na dobu neurčitou, za jednorázovou
úplatu stanovenou dle směrnice č. 1/2013 (cena bez DPH) a za podmínky, že při
realizaci stavby budou splněny podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový
Jičín (správců majetku)
a
rozhodla zřídit věcné břemeno - služebnost – zakládající právo zřídit zpevněný sjezd na
části služebného pozemku parc.č. 1154/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v obci
Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína ve vlastnictví města Nový Jičín a právo vstupovat
a vjíždět na část služebného pozemku, ve prospěch panujících pozemků parc.č. 1099/2
(zahrada) a parc.č.1099/3 (zahrada) oba v k.ú. Žilina u Nového Jičína pro zajištění
přístupu a příjezdu k panujícím pozemkům, jejichž vlastníkem je Mgr. L. Z., Ostrava,
PSČ: 708 00, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu stanovenou dle směrnice č.
1/2013 (cena bez DPH) a za podmínky, že při realizaci stavby budou splněny podmínky
stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku), majetkoprávní
záměr č. 531.
384/R15/2019 Dodatek ke zřizovací listině TSM NJ.
RM
1. doporučuje
zastupitelstvu města schválit podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vydat
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině organizace Technické služby města Nového Jičína,
příspěvková organizace se sídlem Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín, IČ:
00417688 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí Úplné znění Zřizovací listiny organizace Technické
služby města Nového Jičína, příspěvková organizace se sídlem Suvorovova 909/114,
74101 Nový Jičín, IČ: 00417688 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
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385/R15/2019 Schválení Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající
technické infrastruktury - Straník.
RM
1. schvaluje
uzavřít Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající technické
infrastruktury se společností ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, Praha 10, PSČ
101 52, IČO 25702556, dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 2 materiálu.
386/R15/2019 Nabídkové řízení na prodej pozemku pro výstavbu objektu "Bytové domy Dolní Brána".
RM
1. doporučuje
ZM rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 28/1 (ostatní
plocha, zeleň) v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí (dle GP č. 1516-55/2016 nově vzniklý
pozemek parc. č. 28/15 o výměře 2358 m²), formou nabídkového řízení se zveřejněním
po dobu 90 dnů za následujících podmínek:
a) minimální nabídková kupní cena bude činit 3.890.700,- Kč
(třimilionyosmsetdevadesáttisícsedmset korun českých) plus DPH;
b) v kupní smlouvě bude sjednán zákaz zcizení pozemku jako právo věcné zapsané do
katastru nemovitostí; návrh na jeho výmaz z katastru nemovitostí bude Městem podán
nejpozději do 30 dnů od předložení kolaudačního souhlasu nebo pravomocného
kolaudačního rozhodnutí na stavbu dle bodu c), nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak;
c) kupující se zaváže realizovat na prodávaném pozemku výstavbu bytových domů a
nezbytné infrastruktury (inženýrské sítě, obslužné komunikace, parkoviště, zeleň,
veřejné osvětlení) s tím, že půdorys a umístění bytových domů na prodávaném
pozemku bude odpovídat vymezení těchto parametrů v Zastavovací studii lokality
Dolní Brána v Novém Jičíně ze dne 11.12.2015 zpracované Ing. arch. Oldřichem
Poulem, ARCHITRÁV s.r.o.; kupující se dále zaváže, že celková výška stavby bude max.
14 m, stavba bude minimálně tří a maximálně čtyřpodlažní, přičemž ve druhém až
čtvrtém (resp. druhém a třetím) podlaží budou umístěny výhradně byty a jejich
příslušenství a v prvním nadzemním podlaží minimálně na 65 % plochy nebytové
prostory (maximálně na 35 % plochy může být umístěno příslušenství bytů, tj. komory,
kočárkárny, kolovny, sklepní kóje apod.); pro případ porušení těchto povinností
kupujícím bude sjednáno právo Města od kupní smlouvy odstoupit;
d) kupní smlouva bude obsahovat rozvazovací podmínku pro případ nezahájení
výstavby bytových domů a nezbytné infrastruktury na prodávaném pozemku v souladu
se stavebním povolením nejpozději do 48 měsíců od převodu vlastnického práva k
pozemku; naplněním této rozvazovací podmínky přejde vlastnické právo k pozemku
zpět na Město jako prodávajícího; současně bude pro případ porušení povinnosti
zahájit výstavbu ve stanovené lhůtě sjednána smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč a
dále pro případ, že kupující neuzavře s Městem souhlasné prohlášení pro uvedení
zápisů v katastru nemovitostí do souladu s právním stavem, smluvní pokuta ve výši
250.000,- Kč;
e) součástí kupní smlouvy bude závazek kupujícího dokončit výstavbu bytových domů a
nezbytné infrastruktury nejpozději do 96 měsíců od převodu vlastnického práva k
pozemku; při porušení této povinnosti bude kupující povinen zaplatit Městu smluvní
pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý započatý rok prodlení, maximálně však celkem
ve výši 3.000.000,- Kč; za dokončenou stavbu bude považována stavba, na kterou byl
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vydán příslušným správním orgánem souhlas s jejím užíváním;
f) v kupní smlouvě bude dále sjednána výhrada zpětné koupě dle ust. § 2135
občanského zákoníku s věcněprávními účinky, tedy povinnost kupujícího převést na
požádání pozemek Městu zpět, pokud o to Město požádá po uplynutí 96 měsíců od
nabytí vlastnického práva kupujícího k pozemku s tím, že tato povinnost zanikne v
okamžiku právních účinků kolaudačního souhlasu nebo právní mocí kolaudačního
rozhodnutí vydaného na stavbu bytových domů realizovanou v souladu se sjednanými
podmínkami a s tím, že pokud Město tohoto svého práva využije, bude povinno
kupujícímu uhradit kupní cenu stanovenou jako součet kupní ceny uhrazené za
pozemek kupujícím a částky ve výši 50 % hodnoty zhodnocení pozemku, ke kterému
došlo od nabytí vlastnického práva kupujícím; výše zhodnocení pozemku bude
stanovena posudkem znalce;
g) celá kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy bezhotovostně na
účet Města;
h) Město si vyhradí právo nabídkové řízení zrušit bez vybrání vítězné nabídky.
2. pověřit Radu města stanovením dalších podmínek nabídkového řízení na prodej
pozemku, majetkoprávní záměr 2915.
387/R15/2019 Prodej vodovodů ve vlastnictví města Nový Jičín.
RM
1. doporučuje
ZM rozhodnout o prodeji souboru 15 vodovodů dle 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
celkovou cenu ve výši 1 875 000,- Kč +DPH, majetkoprávní záměr MPZ 2942,
388/R15/2019 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Modernizace
kotelny Bulharská 747/15 a demontáž kotelny Bulharská 741/6.
RM
1. schvaluje
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce Modernizace kotelny
Bulharská 747/15 a demontáž kotelny Bulharská 741/6 dle předloženého materiálu.
389/R15/2019 Vyřazení investice na realizaci díla Útulek pro psy v Bludovicích u Nového
Jičína z majetku města.
RM
1. doporučuje
Zastupitelstvu města rozhodnout o vyřazení zmařené investice na realizaci díla Útulek
pro psy v Bludovicích u Nového Jičína ve výši 1 629 321,68 Kč (včetně DPH) z účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.
390/R15/2019 Dodatek ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku Energetické úspory Revoluční
36 v Novém Jičíně.
RM
1. bere na vědomí
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2019-159/OB ze dne 21.03.2019 se
společností FABRIKO MORAVA, s.r.o., se sídlem č. p. 207, 742 72 Životice u Nového
Jičína, IČO: 28632761, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu.
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391/R15/2019 Dodatky k pojistným smlouvám na veřejnou zakázku Pojištění majetku,
odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel Města Nový Jičín.
RM
1. bere na vědomí
uzavření dodatku č. 5 k Pojistné smlouvě č. 0327112073 (V2017-333/OO) ze dne
28.08.2017 se společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Římská
2135/45, 120 00 Praha 2, IČO: 46973451, který je přílohou č. 1 předloženého
materiálu.
2. bere na vědomí
uzavření dodatku č. 8 k Pojistné smlouvě č. 0004708074 (V2017-334/OO) ze dne
28.08.2017 se společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Římská 2135/45,
120 00 Praha 2, IČO: 46973451, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu.
3. bere na vědomí
uzavření dodatku č. 9 k Pojistné smlouvě č. 0004708074 (V2017-334/OO) ze dne
28.08.2017 se společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Římská 2135/45,
120 00 Praha 2, IČO: 46973451, který je přílohou č. 3 předloženého materiálu.
392/R15/2019 Veřejná zakázka Rekonstrukce střechy zimního stadionu v Novém Jičíně.
RM
1. schvaluje
předložené části zadávací dokumentace k zadávacímu řízení Rekonstrukce střechy
zimního stadionu v Novém Jičíně dle předložených návrhů v přílohách č. 1 - 5
materiálu.
2. jmenuje
komisi pro posuzování a hodnocení nabídek k veřejné zakázce Rekonstrukce střechy
zimního stadionu v Novém Jičíně ve složení:
1. člen: JUDr. Václav Dobrozemský, místostarosta města
náhradník: Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města
2. člen: Marcel Brož, místostarosta města
náhradník: Mgr. Ondřej Syrovátka, místostarosta města
3. člen: Eva Friedecká - vedoucí Oddělení technických a ekonomických činností OB
náhradník: Ing. Michal Hub - vedoucí Oddělení investic ORI
4. člen: Bc. Lubomír Furmánek - místopředseda HK NJ
náhradník: Mgr. Milan Urban - místopředseda HK NJ
5. člen: Ing. Blanka Zagorská - investiční technik ORI
náhradník: Ing. Michaela Mrklovská - investiční technik ORI
393/R15/2019 Veřejná zakázka Zajištění telekomunikačních služeb v mobilních sítích pro
město Nový Jičín.
RM
1. rozhodla
uzavřít Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky Zajištění
telekomunikačních služeb v mobilních sítích pro město Nový Jičín s organizacemi
zřízenými městem Nový Jičín, dle předloženého návrhu.
2. schvaluje
předložené části zadávací dokumentace k zadávacímu řízení Zajištění telekomunikačních
služeb v mobilních sítích pro město Nový Jičín dle předložených návrhů v přílohách č. 1 5 materiálu.
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3. jmenuje
komisi pro posuzování a hodnocení nabídek k veřejné zakázce Zajištění
telekomunikačních služeb v mobilních sítích pro město Nový Jičín ve složení:
1. člen: JUDr. Václav Dobrozemský, místostarosta města
náhradník: Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města
2. člen: Mgr. Ondřej Syrovátka, místostarosta města
náhradník: Marcel Brož, místostarosta města
3. člen: Mgr. Zdeněk Petroš - vedoucí OO
náhradník: Bc. Jiří Schmidt - informatik OO
4. člen: Bc. Stanislava Vyvlečková - předsedkyně OO OS
náhradník: Bc. Radek Vítek - jednatel OO OS
5. člen: Ing. Jiří Kalinec - informatik OO
náhradník: Jiří Sobotík - informatik OO
394/R15/2019 Projekty města.
RM
1. Projekt Rekonstrukce zimního stadionu v Novém Jičíně
a. schvaluje zahájení příprav projektu
b. schvaluje zapojení projektu do výzvy č. 121. Operačního programu životní
prostředí 2014-2020 - prioritní osy 5, investiční priority 1, SC 5.1
c. jmenuje garantem projektu JUDr. Václava Dobrozemského a manažerem
projektu Ing. Václava Nezvala.
2. Projekt Modernizace elektronických služeb města Nový Jičín (výzva č. 26 Egovernment I.)
a. bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR o odnětí dotace.
3. Dům bydlení a sociálních služeb v Novém Jičíně
a. doporučuje Zastupitelstvu města schválit ukončení záměru „Rekonstrukce
objektu na Dům bydlení a sociálních služeb v Novém Jičíně a revitalizaci
přilehlých pozemků“ spojeného s vybudováním pečovatelských bytů, zázemí
pro sociální služby a revitalizací přilehlých pozemků.
b. doporučuje Zastupitelstvu města schválit investiční záměr projektu „Dům K
Archivu“ spojený s vybudováním 39 malometrážních bytů s režimem
startovacího nájemného a revitalizací přilehlých pozemků dle předloženého
návrhu (Přílohy č. 3 materiálu).
c. doporučuje Zastupitelstvu města rozhodnout o vyřazení zmařené investice na
realizaci akce “Rekonstrukce objektu na Dům bydlení a sociálních služeb v Novém
Jičíně a revitalizaci přilehlých pozemků“ ve výši 1 179 434,00 Kč (včetně DPH) z
účtu 042 -Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek dle Přílohy č. 4 materiálu.
4. Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva
a. doporučuje Zastupitelstvu města Nový Jičín vzít na vědomí Žádost
Moravskoslezského kraje č.j. MSK 56277/2019 o poskytnutí dotace ve výši
37.500,-Kč dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
b. doporučuje Zastupitelstvu města Nový Jičín rozhodnout o poskytnutí dotace
Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692,
ve výši 37.500,- Kč, účelově určenou na spolufinancování projektu "Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva" a uzavřít Smlouvu o poskytnutí
dotace s žadatelem a městem Nový Jičín dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
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395/R15/2019 Kampaň Evropský týden mobility.
RM
1. bere na vědomí
zapojení města Nový Jičín do kampaně Evropský týden mobility 2019 formou akcí
souvisejících s tématem letošní kampaně „Bezpečná chůze a cyklistika“ pořádaných v
týdnu od 16. do 22. září 2019 (viz příloha č. 1 materiálu).
2. souhlasí
s poskytnutím bezplatného jízdného osobám, které se budou dne 22. 9. přepravovat
MHD Nový Jičín (linky 601–604) a následnou kompenzací přepravci ARRIVA MORAVA
a.s., se sídlem Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 25827405,
dle skutečných nákladů.
3. pověřuje
Odbor dopravy dojednáním tzv. nulových jízdenek v tento den na linkách MHD Nový
Jičín s přepravcem.
396/R15/2019 Návrh na udělení čestného občanství.
RM
1. doporučuje
Zastupitelstvu města Nový Jičín na základě návrhu zástupců spolku Klub rodáků a
přátel města Nového Jičína se sídlem Gen. Hlaďo 485/2, 741 01 Nový Jičín, IČO: 607 98
351 paní JUDr. Dagmar Jahnové a pana PhDr. Karla Chobota podaného prostřednictvím
Mgr. Ondřeje Syrovátky, místostarosty města, udělit panu Pavlu Wesselemu, bytem
Nový Jičín, čestné občanství města Nového Jičína.
397/R15/2019 Žádosti o individuální dotace z oblasti sportu.
RM
1. Žádost Hokejového klubu Nový Jičín, z.s. - mládež:
a. doporučuje ZM vzít na vědomí
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 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,
b. doporučuje ZM schválit
pro žadatele dle bodu a. tohoto usnesení výjimku podle čl. XIV odst. 2 směrnice
ZM č. 11/2019 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,
c. doporučuje ZM rozhodnout
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 585.100,00 Kč
na účel: 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,
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žadateli Hokejový klub Nový Jičín, z.s., U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín, IČ
27042111 a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
d. doporučuje ZM schválit
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace Hokejovému klubu Nový Jičín, z.s., se
sídlem U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín, IČ 27042111 ve výši ... 585.100,00 Kč
na projekt " Zajištění činnosti hokejového klubu – devíti družstev mládeže, školek
a škol - v roce 2019“ zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741.
2. Žádost Hokejového klubu Nový Jičín, z.s. - muži:
a. doporučuje ZM vzít na vědomí
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 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,
b. doporučuje ZM schválit
pro žadatele dle bodu a. tohoto usnesení výjimku podle čl. XIV odst. 2 směrnice
ZM č. 11/2019 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,
c. doporučuje ZM rozhodnout
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 531.600,00 Kč
na účel: 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,
žadateli Hokejový klub Nový Jičín, z.s., U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín, IČ
27042111, a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
d. doporučuje ZM schválit
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace Hokejovému klubu Nový Jičín, z.s., se
sídlem U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín, IČ 27042111 ve výši ... 531.600,00 Kč
na projekt "Zajištění činnosti hokejového klubu – družstva mužů - v roce 2019“
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741.
3. Žádost Sportovního volejbalového klubu Nový Jičín, z.s.:
a. doporučuje ZM vzít na vědomí
žádost Sportovního volejbalového klubu Nový Jičín, z.s.se sídlem Msgr. Šrámka
1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČ 07512295 evidovanou pod čj. 43809/2019, o
individuální dotaci ve výši 596.960 Kč,
účel použití dotace: Úhrada pronájmu sportovních zařízení,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.9.2019 – 31.3.2020,

15. schůze RM dne 21. 8. 2019

22

projekt s názvem: Zabezpečení činnosti Sportovního volejbalového klubu Nový
Jičín, z.s. po dobu rekonstrukce haly ABC,
b. doporučuje ZM rozhodnout
poskytnout dotaci z rozpočtu města ve výši 490.000,00 Kč
na účel: Úhrada pronájmu sportovních zařízení
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.9.2019 – 31.3.2020,
projekt s názvem: Zabezpečení činnosti Sportovního volejbalového klubu Nový Jičín,
z.s. po dobu rekonstrukce haly ABC,
žadateli Sportovní volejbalový klub Nový Jičín, z.s.se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19,
741 01 Nový Jičín, IČ 07512295 a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
c. doporučuje ZM schválit
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín
Sportovnímu volejbalovému klubu Nový Jičín, z.s.se sídlem Msgr. Šrámka
1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČ 07512295 ve výši ........... + 490.000,00 Kč
na projekt Zabezpečení činnosti Sportovního volejbalového klubu Nový Jičín, z.s.
po dobu rekonstrukce haly ABC zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741.
4. Žádost HANDBALL CLUB NOVÝ JIČÍN z.s.
a. doporučuje ZM vzít na vědomí
žádost HANDBALL CLUB NOVÝ JIČÍN se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01
Nový Jičín, IČ 07481349 evidovanou pod čj. 47015/2019, o individuální dotaci
ve výši 765.125 Kč,
účel použití dotace: Dotace na nájem a dopravu na tréninky a Mistrovské utkání
během rekonstrukce sportovní haly ABC,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 24.5.2019 – 31.3.2020,
projekt s názvem: Help Handball club Nový Jičín - ABC
b. doporučuje ZM rozhodnout
poskytnout dotaci z rozpočtu města ve výši 250.000,00 Kč
na účel: Dotace na nájem a dopravu na tréninky a Mistrovské utkání během
rekonstrukce sportovní haly ABC,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 24.5.2019 – 31.3.2020,
projekt s názvem: Help Handball club Nový Jičín - ABC
žadateli HANDBALL CLUB NOVÝ JIČÍN se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01
Nový Jičín, IČ 07481349 a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace s tímto žadatelem dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,
c. doporučuje ZM schválit
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín žadateli
HANDBALL CLUB NOVÝ JIČÍN se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový
Jičín, IČ 07481349 ve výši ....... + 250.000,00 Kč na projekt Help Handball club
Nový Jičín - ABC zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741.
5. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s.
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. 45261/2019, o poskytnutí
individuální dotace ve výši 75.000 Kč,
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účel použití dotace: Podpora účasti na Mistrovství Evropy a světa v
armwrestlingu (páce) v roce 2019,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.4.2019 - 31.12.2019
projekt s názvem: Účast na Mistrovství Evropy v Turecku a mistrovství světa v
Rumunsku 2019 členů odd. armwrestlingu,
b. doporučuje ZM rozhodnout
poskytnout dotaci z rozpočtu města ve výši 50.000 Kč
na účel: Podpora účasti na Mistrovství Evropy a světa v armwrestlingu (páce) v
roce 2019,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.4.2019 - 31.12.2019
projekt s názvem: Účast na Mistrovství Evropy v Turecku a mistrovství světa v
Rumunsku 2019 členů odd. armwrestlingu,
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. 11 předloženého materiálu,
c. doporučuje ZM schválit
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín
Tělovýchovné jednotě Nový Jičín, z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01
Nový Jičín, IČ 44937504 ve výši ....... + 50.000,00 Kč
na projekt Účast na Mistrovství Evropy v Turecku a mistrovství světa v
Rumunsku 2019 členů odd. armwrestlingu, zapojením zbývající části rezervy
schváleného rozpočtu Programu města Nový Jičín na podporu sportu pro rok
2019, konkrétně Podprogramu C. Podpora ostatního sportu mládeže do 20let
(org.1136) ve výši....... - 50.000,00 Kč.
6. Žádost HANDBALL CLUB NOVÝ JIČÍN z.s.:
a. bere na vědomí
žádost HANDBALL CLUB NOVÝ JIČÍN z.s.se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 74101
Nový Jičín, IČ 07481349 evidovanou pod čj. 47013/2019, o individuální dotaci
ve výši 25.300 Kč,
účel použití dotace: Doprava Görlitz – turnaj minižactva v házené,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 21.6.2019 – 23.6.2019,
projekt s názvem: Doprava Görlitz – Handball club Nový Jičín,
b. rozhodla
poskytnout dotaci z rozpočtu města ve výši 19.100 Kč
na účel: Doprava Görlitz – turnaj minižactva v házené,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 21.6.2019 – 23.6.2019,
projekt s názvem: Doprava Görlitz – Handball club Nový Jičín,
žadateli HANDBALL CLUB NOVÝ JIČÍN z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19,
74101 Nový Jičín, IČ 07481349 a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle přílohy č. 13 předloženého materiálu,
c. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín
HANDBALL CLUB NOVÝ JIČÍN z.s.se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový
Jičín, IČ 07481349 ve výši ...... + 19.100,00 Kč
na projekt Doprava Görlitz – Handball club Nový Jičín,
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zapojením zbývající části rezervy schváleného rozpočtu Programu města Nový
Jičín na podporu sportu pro rok 2019, konkrétně Podprogramu C. Podpora
ostatního sportu mládeže do 20let (org.1136) ve výši...... - 19.100,00 Kč.
7. Žádost P. S. P.:
a. bere na vědomí
žádost P. S. P., trvale bytem 741 01 Nový Jičín evidovanou pod čj. 44890/2019,
o poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč,
účel použití dotace: Mistrovství světa a mistrovství ČR v latinskoamerických
tancích 2019,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.4.2019 – 29.11.2019
projekt s názvem: Mistrovství světa a mistrovství ČR v latinskoamerických
tancích 2019,
b. rozhodla
poskytnout dotaci z rozpočtu města ve výši 30.000 Kč
na účel: Mistrovství světa a mistrovství ČR v latinskoamerických tancích 2019,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.4.2019 – 29.11.2019,
projekt s názvem: Mistrovství světa a mistrovství ČR v latinskoamerických
tancích 2019,
žadatelce P. S. P., trvale bytem 741 01 Nový Jičín a schválit uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s touto žadatelkou dle přílohy č. 15
předloženého materiálu,
c. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín P. S. P.,
trvale bytem 741 01 Nový Jičín ve výši ........ + 30.000,00 Kč na projekt
Mistrovství světa a mistrovství ČR v latinskoamerických tancích 2019 zapojením
zbývající části rezervy schváleného rozpočtu Programu města Nový Jičín na
podporu sportu pro rok 2019, konkrétně Podprogramu C. Podpora ostatního
sportu mládeže do 20let (org.1136) ve výši....... - 30.000,00 Kč.
398/R15/2019 Žádost o poskytnutí finančního daru.
RM
1. bere na vědomí
žádost spolku "Strážci Guardians", se sídlem Na Lani 232, Loučka, 741 01 Nový Jičín, IČ:
04979753, ze dne 29.4.2019 evidovanou pod č.j. 32654/2019 o poskytnutí finančního
daru ve výši 20.000 Kč na výrobu a pořízení přístřešku pro venkovní akce a historických
kostýmů z období 19. století,
2. rozhodla
neposkytnout finanční dar spolku "Strážci - Guardians", se sídlem Na Lani 232, Loučka,
74101 Nový Jičín, IČ: 04979753 ze dne 29.4.2019 evidovanou pod č.j. 32654/2019 na
výrobu a pořízení přístřešku pro venkovní akce a historických kostýmů z období 19. století.
399/R15/2019 Návrh na změnu platového zařazení ředitelek mateřských škol.
RM
1. souhlasí
se zařazením ředitelek mateřských škol - příspěvkových organizací města Nový Jičín do
11. platové třídy, a to v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve
veřejných službách a správě;
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2. rozhodla
výjimečně zařadit s účinností od 01.09.2019 ředitelku MŠ Sady Nový Jičín paní S. N. do
11. platové třídy, a to na dobu neurčitou, jelikož svou odbornou předchozí praxí
prokázala schopnost k výkonu požadované práce; výjimečné zařazení je provedeno v
souladu s § 3 odst. 4 písm. b) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
3. upravuje
s účinností od 01.09.2019 platy ředitelkám níže uvedených mateřských škol, a to dle
přílohy č. 1 upraveného materiálu:
a. Mgr. Janě Vrbové, ředitelce MŠ Máj, Nový Jičín, K. Čapka 6;
b. Soni Nevrlové, ředitelce MŠ Sady, Nový Jičín, Revoluční 52;
c. Ing. Romaně Seifertové, ředitelce MŠ Trojlístek, Nový Jičín, Máchova 62;
400/R15/2019 Zpráva o stavu na úseku ŽP.
RM
1. bere na vědomí
Zprávu o stavu na úseku životního prostředí za rok 2018 v předloženém znění.
401/R15/2019 Změna klimatu - katalog adaptačních opatření pro město Nový Jičín - příslib
financí na rok 2020.
RM
1. doporučuje
Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu na rok 2020 dokončení "Katalogu
adaptačních opatření pro město Nový Jičín" s náklady 78 650 Kč.
402/R15/2019 Oprava kamenného divadla na Skalkách - financování z rozpočtu 2020.
RM
1. doporučuje
Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu na rok 2020 akci "Oprava kamenného divadla
Skalky" s náklady 746 790,34 Kč.
403/R15/2019 Návrh OZV, kterou se mění OZV č.3/2016 o ochraně a udržování veřejné zeleně.
RM
1. doporučuje
Zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019,kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o ochraně a udržování veřejné zeleně ze dne
10.3.2016 (dle přílohy předloženého materiálu).
404/R15/2019 Pořízení elektronické úřední desky.
RM
1. souhlasí
se záměrem pořízení elektronické úřední desky a ukládá Odboru organizačnímu zařadit
finanční prostředky na pořízení elektronické úřední desky do návrhu rozpočtu na rok
2020.
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405/R15/2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce automatu na teplé nápoje.
RM
1. rozhodla
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce kávovaru Azkozen Vitale SE+2 č. V2017331/OO uzavřené dne 28.08.2017 mezi městem Nový Jičín jako vypůjčitelem a
společností MIXA VENDING s.r.o. se sídlem: Nový Jičín, Jugoslávská 1809/23, PSČ 741
01, IČO: 26824621 jako půjčitelem, kterým se prodlužuje doba výpůjčky, dle přílohy č.
1 předloženého materiálu.
T: 28. 8. 2019
Z: vedoucí OO

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města
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JUDr. Václav Dobrozemský
1. místostarosta města
ověřovatel zápisu
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