Příloha č. 3
zápisu z jednání
5. zasedání ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 5. 9. 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.

97/Z5/2019 Určení ověřovatelů zápisu ZM.
ZM
1. určuje
ověřovatele zápisu 5. zasedání ZM:
paní Hana El - Shikha a pan Jaroslava Perútka.
98/Z5/2019 Schválení programu.
ZM
1. schvaluje
rozšířený program jednání 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín v řádném termínu
dne 5. 9. 2019.
99/Z5/2019 Návrh na udělení čestného občanství.
ZM
1. uděluje
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, panu Pavlu Wesselemu, bytem Nový Jičín, čestné občanství města Nového Jičína.
100/Z5/2019 Zpráva o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 19. 6. 2019 do 21. 8. 2019.
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 19. 6. 2019 do 21. 8. 2019.
101/Z5/2019 Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín.
ZM
1. stanoví
že se pro volbu předsedy a člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín
nepoužije Volební řád Zastupitelstva města Nový Jičín pro obsazování funkcí volbou,
2. volí
dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů na volební období 2018 - 2022 předsedu Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Nový Jičín MUDr. Pavla Andrýska,

3. volí
dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů na volební období 2018 - 2022 člena Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Nový Jičín Mgr. Pavla Rozbroje.
102/Z5/2019 Kontrola plnění usnesení ZM.
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného
dne 3. 6. 2019.
103/Z5/2019 Zapojení do individuálního projektu MSK na podporu služeb sociální prevence na
období 2020-2021.
ZM
1. schvaluje
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. rozhodlo
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.
104/Z5/2019 Stanovisko města k přijetí pozemku v rámci pozůstalostního řízení.
ZM
1. souhlasí
se zastavením řízení o pozůstalosti vedeném pod spis. zn. 15D 308/2019, 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.
105/Z5/2019 Žádosti o individuální dotace z oblasti sportu.
ZM
1. Žádost Hokejového klubu Nový Jičín, z.s. - mládež:
a. bere 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
1.385.100,00 Kč,
účel použití dotace: Dofinancování hokejové činnosti mládeže v roce 2019,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2019 - 31.12.2019,
projekt s názvem: Zajištění činnosti hokejového klubu – devíti družstev mládeže,
školek a škol - v roce 2019,
b. schvaluje
pro žadatele dle bodu 1.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,
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c. rozhodlo
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,
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. schvaluje
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 .................. -585.100,00 Kč.
2. Žádost Hokejového klubu Nový Jičín, z.s. - muži:
a. bere 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
1.238.300,00 Kč,
účel použití dotace: Financování hokejové činnosti mužů v roce 2019,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2019 - 31.12.2019,
projekt s názvem: Zajištění činnosti hokejového klubu – družstva mužů - v roce 2019,
b. schvaluje
pro žadatele dle bodu 2.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. rozhodlo
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. schvaluje
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 .................. -531.600,00 Kč.
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3. Žádost Sportovního volejbalového klubu Nový Jičín, z.s.:
a. bere na vědomí
žádost Sportovního volejbalového klubu Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka
1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČ 07512295 evidovanou pod čj. 43809/2019, o
individuální dotaci ve výši 596.960,00 Kč,
účel použití dotace: 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,
b. rozhodlo
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 uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle přílohy
č. 6 předloženého materiálu,
c. schvaluje
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 ve výši .......... -490.000,00 Kč.
4. Žádost HANDBALL CLUB NOVÝ JIČÍN z.s.
a. bere 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
765.125,00 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. rozhodlo
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 uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle přílohy
č. 8 předloženého materiálu,
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c. schvaluje
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 ve výši .......... -250.000,00 Kč.
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,
74101 Nový Jičín, IČ 44937504, evidovanou pod čj. 45261/2019, o poskytnutí
individuální dotace ve výši 75.000,00 Kč,
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. rozhodlo
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 uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle přílohy
č. 10 předloženého materiálu,
c. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín
Tělovýchovné jednotě Nový Jičín, z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01
Nový Jičín, IČ 44937504 ve výši ................................. +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 Kč.
106/Z5/2019 Změna klimatu - katalog adaptačních opatření pro město Nový Jičín - příslib financí
na rok 2020.
ZM
1. schvaluje
zařazení zpracování "Katalogu adaptačních opatření pro město Nový Jičín" do rozpočtu na
rok 2020 s náklady 78 650 Kč.
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107/Z5/2019 Oprava kamenného divadla na Skalkách - financování z rozpočtu 2020.
ZM
1. schvaluje
zařazení akce "Oprava kamenného divadla Skalky" do rozpočtu na rok 2020 s
předpokládanými náklady 746 790,34 Kč.
108/Z5/2019 Návrh OZV, kterou se mění OZV č.3/2016 o ochraně a udržování veřejné zeleně.
ZM
1. vydává
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).
109/Z5/2019 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.
ZM
1. vydává
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.
110/Z5/2019 Změna č. 5 územního plánu Nový Jičín.
ZM
1. bere na vědomí
informaci o projednání návrhu Změny č. 5 územního plánu Nový Jičín ve znění předloženém
prostřednictvím důvodové zprávy,
2. ověřilo
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. rozhodlo
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 předloženého materiálu,
4. vydává
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.
111/Z5/2019 Finanční problematika.
ZM
1. bere na vědomí
úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019, které schválila Rada města na svých
schůzích ve dnech 19. 6. 2019, 17. 7. 2019 a 21. 8. 2019:
5. zasedání ZM dne 5. 9. 2019
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a. na základě Rozhodnutí MV ČR č.j. MV-24138-2/OPK-2019:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši ......... +90.000,00 Kč
účelově určené na spolufinancování projektu "Nový Jičín - Výchovně terapeutický
pobyt pro děti s omezenými příležitostmi"
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 528, příp. ORJ 018 o stejnou
částku, tj. ..................................................... +90.000,00 Kč,
b. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí finanční částky ve výši ................................. +100.000,00 Kč
od Varroc Lighting Systems, s.r.o., Suvorovova 195, 742 42 Šenov u Nového Jičína na
zajištění reklamní prezentace a propagace v rámci projektu "Oprava kamenného
divadla Nový Jičín"
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 035 ve stejné výši na daný účel o
.............................................................. +100.000,00 Kč,
c. na základě Rozhodnutí z Ministerstva kultury č.j. MK 43508/2019 OPP ze dne
4.6.2019:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši
............................................................ +845.000,00 Kč
účelově určené na obnovu nemovité kulturní památky - Radnice č.p. 1 v městské
památkové rezervaci, konkrétně na "Restaurování kamenných prvků radnice a
další související práce"
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 019 na daný účel o částku
......................................................... +845.000,00 Kč,
d. na základě Pokynu k platbě z Ministerstva pro místní rozvoj, Oddělení finanční
administrace programů EU ze dne 28. 5. 2019:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
snížení rozpočtované výše dle skutečně přijaté investiční a neinvestiční dotace z
prostředků EU a státního rozpočtu na účet města na akci "Energetické úspory
bytového domu Luční 3, Nový Jičín" o částku ..................... -670.129,40 Kč
s finančním krytím z rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ....... -670.129,40 Kč,
e. na základě Pokynu k platbě z Ministerstva pro místní rozvoj, Oddělení finanční
administrace programů EU ze dne 28. 5. 2019:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
snížení rozpočtované výše dle skutečně přijaté investiční a neinvestiční dotace z
prostředků EU a státního rozpočtu na účet města na akci "Energetické úspory
bytového domu Luční 1825/4, Nový Jičín" o částku ................ -549.873,71 Kč
s finančním krytím z rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ....... -549.873,71 Kč,
f. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí finančních darů od obcí Mořkov ve výši 5.000,00 Kč a od obce Hodslavice ve
výši 9.000,00 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 029-Prosenior Nový Jičín, org. 1393
Odlehčovací služba Pohoda o souhrnnou částku .................... +14.000,00 Kč,
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g. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí finančních darů od obcí Skotnice ve výši 800,00 Kč, od obce Starý Jičín ve výši
10.500,00 Kč a od obce Tichá ve výši 3.500,00 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 029-Prosenior Nový Jičín, org. 1393
Odlehčovací služba Pohoda o souhrnnou částku .................... +14.800,00 Kč,
h. na základě Oznámení z Ministerstva průmyslu a obchodu z 28.6.2019:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí investiční dotace v rámci programu EFEKT 2 pro rok 2019 pro aktivitu 1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení ve výši
.......................................................... +2.000.000,00 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů v souvislosti s přijetím této dotace na Odboru rozvoje
a investic ve stejné výši, tj. ....................... +2.000.000,00 Kč,
i. na základě dopisu z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 1.7.2019:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční dotace pro ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1 na projekt využívající
zjednodušení vykazování nákladů (Šablony II) ve výši .......... +2.225.021,00 Kč
a zároveň
zvýšení účelového příspěvku na provoz této příspěvkové organizaci města ve stejné
výši .................................................. +2.225.021,00 Kč,
j. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtových příjmů v podobě vratek nepoužité dotace z roku 2018 a 2019
(ve školním roce 2018/2019) určené na realizaci projektu „Poskytování bezplatné
stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků Operačního programu
potravinové a materiální pomoci v Moravskoslezském kraji“od ZŠ a MŠ Nový Jičín,
Jubilejní 3 ........................... +37.932,51 Kč
a od ZŠ Nový Jičín, Komenského 68 ................................ +27.978,30 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů v souhrnné výši ...................... +65.910,81 Kč
na zaslání těchto prostředků zpět poskytovateli,
k. na základě dopisu z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 17.6.2019:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro SVČ
Fokus ve výši .................................................... +79.000,00 Kč
na úhradu uznatelných nákladů spojených s organizací okresních a krajských
soutěží typu A a B vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro
rok 2019
a zároveň
zvýšení účelového příspěvku na provoz u této příspěvkové organizace města
související s přijetím této dotace ve stejné výši, tj. .......... +79.000,00 Kč,
l. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtových výdajů o částku ............................ +104.384,00 Kč
na úhradu poplatku na podání odvolání v soudním sporu města Nový Jičín proti
společnosti Ridera Stavební a.s., Ostrava ve věci provedené realizace stavby
"Revitalizace sportovní haly a krytého bazénu v Novém Jičíně"
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši .......... -104.384,00 Kč,
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m. 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,
n. 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,
o. 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,
p. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtových příjmů města o částku .................... +1.821.764,52 Kč
z titulu přijaté úhrady 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,
2. schvaluje
následující úpravy rozpočtu města Nový Jičín 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
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,
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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,
3. schvaluje
finanční závazek města Nový Jičín ve výši 23 mil. Kč vč. DPH (tj. 20 mil. Kč bez DPH) pro
zajištění realizace oprav volných bytů generálním dodavatelem na základě rámcové
smlouvy pro období 1.1.2020 do 31.12.2023 (viz příloha).
112/Z5/2019 Plnění schváleného (upraveného) rozpočtu a výsledky hospodaření města Nový Jičín
včetně jeho příspěvkových organizací za I. pololetí 2019.
ZM
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.
113/Z5/2019 Žádost o prominutí dluhu.
ZM
1. neschvaluje
žádost o prominutí dluhu panu T. P., na základě jeho žádosti o prominutí zbytku dluhu ze
dne 2. 4. 2019. Dluh ve výši 178.098,50 Kč, je vymáhán advokátní kanceláři VFH Vašíček a
partneři.
114/Z5/2019 Prodej objektu na ulici K. Čapka.
ZM
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 Jičín-Dolní
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. rozhodlo 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.
115/Z5/2019 Majetkoprávní problematika.
ZM
1. rozhodlo
zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 86/1 (zahrada o evidované výměře 967 m2) v
obci Nový Jičín, v k. ú. Bludovice u Nového Jičína majetkoprávní záměr č. 2771,
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2. Prodeje pozemků v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 2776
a. bere na vědomí žádost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu osada
Hřbitovní Nový Jičín, Bulharská 742/7, 741 01 Nový Jičín, IČ 022 86 980, o prodej
pozemků parc. č. 277/3 (orná půda o evidované výměře 8767 m2), parc. č. 301/2
(orná půda o evidované výměře 1904 m2), část (187 m2) parc. č. 301/4 (ostatní
plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 4115 m2) v obci Nový Jičín a v k. ú.
Nový Jičín – Dolní Předměstí,
b. rozhodlo zveřejnit záměr na prodej pozemků parc. č. 277/3 (orná půda o evidované
výměře 8767 m2), parc. č. 301/2 (orná půda o evidované výměře 1904 m2), část
(cca 187 m2) parc. č. 301/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované
výměře 4115 m2) v obci Nový Jičín a v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí,
majetkoprávní záměr č. 2776,
3. Prodej části pozemků v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 3022
1. rozhodlo
a. 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,
b. 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. 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. 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,
2. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr, majetkoprávní záměr č. 3022,
4. Prodej části ( cca 120 m2) pozemku a prodej pozemku v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí,
MPZ 3039
a. rozhodlo 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. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr, majetkoprávní záměr č. 3039,
5. rozhodlo
nevyhovět žádosti H. L., trvale bytem Nový Jičín, PSČ 741 01 o prodej části pozemku parc.
č. 384/71 (ostatní plocha, zeleň o evidované výměře 2322 m2) v k. ú. Nový Jičín – Dolní
Předměstí, majetkoprávní záměr č. 3038,
6. Prodej pozemků v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 2774
a. rozhodlo nevyhovět žádosti P. J., trvale bytem PSČ 741 01 Nový Jičín o prodej části
(89 m2) pozemku parc. č. 478/5 (trvalý travní porost o evidované výměře 151 m2) v
obci Nový Jičín, v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí,
b. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr č. 2774,
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7. Prodej pozemku v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 2775
a. rozhodlo nevyhovět žádosti Z. H., trvale bytem PSČ 741 01 Nový Jičín o prodej
pozemku parc. č. 130 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 197
m2) v obci Nový Jičín, v k. ú. Žilina u Nového Jičína,
b. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr č. 2775,
8. Budoucí přijetí daru k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, MPZ 3105
a. souhlasí s možností nabytí části (cca 20 m2) pozemku parc. č. st. 275/3 (zastavěná
plocha a nádvoří o evidované výměře 219 m2) a části (cca 10 m2) pozemku parc.č.
st. 275/7 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 371 m2), oba v obci
Nový Jičín, v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí z vlastnictví společností VALY
BUSINESS POINT s.r.o., sídlo: Na poříčí 1060/39, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00,
IČO: 483 945 05, a to formou daru,
b. rozhodlo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací mezi společností VALY
BUSINESS POINT s.r.o., sídlo: Na poříčí 1060/39, Nové Město, Praha 1, PSČ 11000,
IČO: 483 945 05, jako budoucím dárcem a městem Nový Jičín jako budoucím
obdarovaným v souladu s bodem a) tohoto usnesení, majetkoprávní záměr č. 3105,
9. rozhodlo
nevyhovět žádosti Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, PSČ 70200,
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 č. 3037,
10. Prodej pozemků v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, MPZ 2770
a. bere na vědomí odvolání P. M., bytem PSČ 741 01 Nový Jičín proti usnesení č.
91/Z4/2019 bod 1 ze dne 3.6.2019, nevyhovění žádosti 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 nerevokovat usnesení č. 91/Z4/2019 bod 1 ze dne 3.6.2019,
majetkoprávní záměr č. 2770,
11. Zrušení směny částí pozemků v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3002
a. bere na vědomí sdělení společnosti KS Residential Properties s.r.o., Jiřího z
Poděbrad 1009, Hranice I – Město, Hranice, PSČ 753 01, IČO: 05181852 ze dne
07.06.2019,
b. ruší usnesení č. 495/21/2018 ze dne 08.03.2018 bod 13 ve věci směny částí
pozemků města v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí za pozemky KS Residential
Properties s.r.o. z důvodů uvedených v důvodové zprávě,
c. rozhodlo požadovat po společnosti KS Residential Properties s.r.o úhradu nákladů
spojených s realizací MPZ ve výši 7 865,-Kč, majetkoprávní záměr č. 3002,
12. Výkup stavby bez čp/če na pozemku v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, MPZ 1676
a. schvaluje 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. svěřuje 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,
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13. rozhodlo
vykoupit pozemky 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 ve výši 900 601,- Kč a za tím účelem uzavřít smlouvu 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,
14. Přijetí záměru prodeje pozemků v k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 2173
a. rozhodlo nezveřejnit záměr 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. rozhodlo o ukončení majetkoprávního záměru č. 2173.
116/Z5/2019 Nabídkové řízení na prodej pozemku pro výstavbu objektu "Bytové domy - Dolní
Brána".
ZM
1. rozhodlo
zveřejnit záměr 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
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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 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. pověřuje
Radu města stanovením dalších podmínek nabídkového řízení na prodej pozemku,
majetkoprávní záměr 2915.
117/Z5/2019 Prodej vodovodů ve vlastnictví města Nový Jičín.
ZM
1. rozhodlo
prodat soubor 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 cenu ve výši 1 875 000,Kč/předmět prodeje +DPH, majetkoprávní záměr MPZ 2942,
118/Z5/2019 Vyřazení investice na realizaci díla Útulek pro psy v Bludovicích u Nového Jičína z
majetku města.
ZM
1. rozhodlo
vyřadit zmařenou investici 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.
119/Z5/2019 Projekty města.
ZM
1. Projekt Průmyslový park Nový Jičín – Dolní Předměstí, II. etapa – rozšíření průmyslové zóny
a. rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, evidenční číslo smlouvy 00696/2016/RRC, uzavřené
mezi městem Nový Jičín jako příjemcem a Moravskoslezským krajem se sídlem 28.
října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 jako poskytovatelem, kterým se
zejména prodlužuje termín pro čerpání poskytnuté dotace, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
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2. Dům bydlení a sociálních služeb v Novém Jičíně
a. schvaluje 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. schvaluje 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. 2 materiálu).
c. rozhodlo 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. 3 materiálu.
3. Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2.výzva
a. rozhodlo poskytnout dotaci ve výši 37.500,-Kč Moravskoslezskému kraji, se sídlem
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, účelově určenou na spolufinancování
projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2.výzva".
b. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjektem, ve výši
a na účel uvedený v bodu 3.a) tohoto usnesení dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu.
4. Výsledky Veřejného fóra 2019
a. bere na vědomí
zápis z Veřejného fóra konaného dne 25.04.2019 v SVČ Fokus a výsledky hlasování
o příležitostech města.
b. bere na vědomí
výsledky hlasování z 13. schůze Rady města Nový Jičín ze dne 19.06.2019 o
příležitostech města vzešlých z Veřejného fóra 2019, kterými se město bude nadále
zabývat.
120/Z5/2019 Valná hromada Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s.
ZM
1. bere na vědomí
konání valné hromady Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s. se sídlem 28.
října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665 dne 23.07.2019 dle
pozvánky v příloze č. 1 předloženého materiálu.
121/Z5/2019 Určení člena Osadního výboru Bludovice.
ZM
1. bere na vědomí
návrh předsedy Osadního výboru v části města Bludovice na přijetí nové členky paní L. V.,
2. určuje
dle § 120 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, že s účinností od 1.10.2019 je paní L. V., bytem Nový Jičín, členkou Osadního
výboru v části města Bludovice.
122/Z5/2019 Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2018.
ZM
1. bere na vědomí
závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2018 včetně Zprávy revizní komise
za rok 2018.
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123/Z5/2019 Dodatek ke zřizovací listině TSM NJ.
ZM
1. schvaluje
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 vydává 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. bere na vědomí
Úplné znění Zřizovací listiny organizace Technické služby města Nového Jičína, příspěvková
organizace se sídlem Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín, IČ: 00417688 dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.

Hana El - Shikha
ověřovatel zápisu

Jaroslav Perútka
ověřovatel zápisu

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města
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