Příloha č. 3
zápisu z jednání
7. zasedání ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 7. 11. 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.
127/Z7/2019 Určení ověřovatelů zápisu ZM.
ZM
1. určuje
ověřovatele zápisu 7. zasedání ZM:
paní Ludmila Kocourková, Ing. Kamil Žák.
128/Z7/2019 Schválení programu.
ZM
1. schvaluje
zařazení nového bodu programu č. 15 - Záměr prodeje metropolitní sítě, s předřazením
projednávání za bod č. 12 - Majetkoprávní problematika,
2. schvaluje
rozšířený program jednání 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín v řádném termínu
dne 7.11.2019.
129/Z7/2019 Zpráva o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 18.9.2019 do 23.10.2019.
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 18.9.2019 do 23.10.2019.
130/Z7/2019 Výsledek kontroly provedené kontrolním výborem ZM.
ZM
1. bere na vědomí
výsledek kontroly využití individuálních dotací poskytnutých z rozpočtu města Nový Jičín
pro oblast sportu za období roku 2018.
131/Z7/2019 Žádosti o individuální dotace z oblasti sportu.
ZM
1. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci - Hala ABCspolufinancování víceprací:
a. bere na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19,
74101 Nový Jičín, IČ 44937504, evidovanou pod č.j. 67559/2019, o individuální
dotaci ve výši 886.400 Kč

účel použití dotace: Spolufinancování víceprací a administrace prodloužení lhůty
rekonstrukce, přístavby a nádstavby haly ABC,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 2019 - 2020, projekt s názvem:
Rekonstrukce, přístavba a nádstavba haly ABC a jejího zázemí -vícepráce,
b. rozhodlo
poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 886.400 Kč
na účel: Spolufinancování víceprací a administrace prodloužení lhůty rekonstrukce,
přístavby a nádstavby haly ABC, projekt s názvem: Rekonstrukce, přístavba a
nádstavba haly ABC a jejího zázemí – vícepráce,
žadateli Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19,
74101 Nový Jičín, IČ 44937504 a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
c. schvaluje
ROZPOČTOVE OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu města
Tělovýchovné jednotě Nový Jičín z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, IČ 44937504
ve výši .... +886.400,00 Kč účelově určené na spolufinancování víceprací a
administrace prodloužení lhůty rekonstrukce, přístavby a nádstavby haly ABC, na
projekt "Rekonstrukce, přístavba a nádstavba haly ABC a jejího zázemí - vícepráce"
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši .......... -886.400,00 Kč.
132/Z7/2019 Žádost o individuální dotaci z oblasti volného času.
ZM
1. bere na vědomí
žádost Proficio, z.s., se sídlem B. Martinů 1994/4, PSČ 741 01 Nový Jičín, IČ: 22734147,
evidovanou pod č.j. 58756/2019, o individuální dotaci ve výši 50.000 Kč,
účel použití dotace: Stěhování a úprava nových prostor Rodinného centra Provázek
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.8.2019 - 10.12.2019,
projekt s názvem: RC Provázek pro Novojičíňáky v novém,
2. rozhodlo
neschválit 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,
3. rozhodlo
neposkytnout individuální dotaci z rozpočtu města Nový Jičín
na účel: Stěhování a úprava nových prostor Rodinného centra Provázek
projekt s názvem: RC Provázek pro Novojičíňáky v novém,
žadateli Proficio, z.s., se sídlem B. Martinů 1994/4, PSČ 741 01 Nový Jičín, IČ: 22734147.
133/Z7/2019 Žádost o poskytnutí finančního daru.
ZM
1. bere na vědomí
žádost p. M. S., bytem 741 01 Nový Jičín - Loučka, evidovanou pod č.j.: 48961/2019, o
poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Nový Jičín, na podporu studia ekonomie na
Univerzitě v Edinburghu v akademickém roce 2019/2020.
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134/Z7/2019 Vyjádření podpory města Nového Jičína k realizaci obchvatu obcí Kunín a Šenov u
Nového Jičína.
ZM
1. rozhodlo
vyjádřit podporu variantě A1 územní studie „Vedení silnice I/57 v úseku Kunín –Šenov u
Nového Jičína – Nový Jičín v aktualizovaných parametrech 2018“.
135/Z7/2019 Darovací smlouva SDH Nový Jičín - Straník.
ZM
1. rozhodlo
poskytnout věcný dar v hodnotě 63.168,40 Kč žadateli SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Straník, IČ: 65472624 se sídlem Straník 80, 741 01 Nový Jičín k zajištění požárního výcviku
na území v působnosti obdarovaného a uzavřít darovací smlouvu mezi městem Nový Jičín
jako dárcem a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Straník jako obdarovaným dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
136/Z7/2019 Finanční problematika.
ZM
1. schvaluje
tyto úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019:
a. na základě žádosti Technických služeb města Nového Jičína ze dne 19.08.2019:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení neinvestičního příspěvku na opravy na středisku Hřbitovy o částku
.......................................................... +200.000,00 Kč
a zároveň
snížení ve stejné výši příspěvku na investice (na rekonstrukci služebního bytu), tj.
................................................................-200.000,00 Kč
v souvislosti se skutečností, že stavební práce (které se realizují při opravě
předmětného služebního bytu) nemají charakter technického zhodnocení, ale
pouze opravy,
b. na základě žádosti Technických služeb města Nového Jičína ze dne 19.08.2019:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení neinvestičního příspěvku na středisko 200-Hospodářský výsledek a daň z
příjmů k vyúčtování o částku ................................................ +342.998,12 Kč
zapojením rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve stejné výši .......... -342.998,12 Kč
z důvodu úhrady ztráty v hospodaření této příspěvkové organizace města za rok
2017 (viz příloha),
c. na základě žádosti Odboru organizačního ze dne 29.8.2019:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtových příjmů o přijatá pojistná plnění z pojišťoven v souhrnné výši
............................................................ +117.357,00 Kč
a zároveň
zvýšení rozpočtových výdajů na odstranění škodních událostí pro MŠ Trojlístek
(odcizení kamery) ve výši 10.640,00 Kč, pro ProSenior (poškození služebního
vozidla) ve výši 3.086,00 Kč, pro Návštěvnické centrum Nový Jičín-město klobouků
(zničení kamer-přepětí sítě) ve výši 57.679,00 Kč a zbývající část ve výši 45.952,00 Kč
do rozpočtové rezervy města na ORJ 741,
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d. na základě žádosti Odboru školství, kultury a sportu ze dne 9.9.2019:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
a. snížení příspěvku na údržbu majetku u MŠ Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, p.o. o
částku ........................................................... -85.000,00 Kč
z akce " Úprava terénních ploch budovy MŠ Jubilejní"
a zároveň
zvýšení příspěvku na provoz u této příspěvkové organizace o.. +85.000,00 Kč
na základní dovybavení dvou tříd regálovým nábytkem na pracovišti MŠ
Jubilejní (z důvodu rozpadu stávajících starých nábytkových stěn a z hlediska
bezpečnosti je nelze dále používat),
b. snížení příspěvku na údržbu majetku u ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p.o. o
částku .................................................................... -4.900.000,00 Kč
z akce "Revitalizace átria školy" z důvodu odložení této akce do roku 2020
a zároveň
zvýšení rozpočtové rezervy města na ORJ 741 o ......... +4.900.000,00 Kč,
e. na základě emailové zprávy Odboru rozvoje a investic ze dne 4.9.2019:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
snížení schválených rozpočtových příjmů ve tř. 3-Kapitálové příjmy o částku
........................................................ -2.500.000,00 Kč
a zároveň
snížení rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve stejné výši, tj. o ... -2.500.000,00 Kč
z důvodu posunutí termínu dokončení akce "Místo pro přecházení na silnici I/57
Bludovice" a s tím související obdržení dotace na tento projekt až v roce 2020,
f. na základě žádosti OŠKS Nový Jičín dodané dne 16.10.2019:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
u ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.:
- snížení příspěvku na investice u ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1, p.o. z původní výše
schválené na "vybavení učeben IT" ve výši .... ............. -300.000,00 Kč
a zároveň
zvýšení příspěvku na provoz u této příspěvkové organizace města na "vybavení
školy IT a nábytkem" ve stejné výši, tj. ....................... +300.000,00 Kč,
- snížení příspěvku na údržbu z původní schválené výše (na výměnu kotle ŠD
Jiráskova) ......................................................... -50.000,00 Kč
nově na částku .................................................. +15.000,00 Kč
(na PD výměny kotle na ŠD Jiráskova)
s přesunem rozdílu do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ....... +35.000,00 Kč,
g. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtových příjmů ve tř. 2-Nedaňové příjmy o částku .... +77.320,00 Kč
a zároveň
snížení příspěvku na provoz v r. 2019 u SVČ Fokus Nový Jičín ve výši ... -77.320,00 Kč
z titulu získání mimořádných příjmů a ve stejné výši vynaložených nákladů této
příspěvkové organizace, které nebyly zřizovatelem předem schváleny,
h. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtových příjmů ve tř. 2-Nedaňové příjmy o částku ... +106.918,55 Kč
a zároveň
odvod finančních prostředků z fondu investic u ZŠ Nový Jičín, Komenského 68, p.o.
ve výši .................................................... -106.918,55 Kč
z titulu získání mimořádných příjmů v předchozích letech v podobě úhrad dluhu od
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bývalé zaměstnankyně, s tím, že zbývající dosud vymožená částka dluhu 101.304,22
Kč, která byla již v průběhu předchozích let zahrnuta ve výsledcích hospodaření této
příspěvkové organizace (ať už ve výnosech organizace či zapojením rezervního
fondu), nebude již předmětem odvodu zřizovateli,
i. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přesun schválených rozpočtových výdajů z ORJ 741 vyčleněných na "participativní
rozpočet města" v roce 2019 ve výši ....................... -99.994,00 Kč
na zvýšený příspěvek na investice pro SVČ Fokus Nový Jičín o částku
........................................................... +99.994,00 Kč
na realizaci jednoho z vítězných projektů "Generace v pohybu-venkovní fitness",
2. schvaluje
závazek do rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020 v podobě pořízení nového e-mailového
serveru s groupwarovými službami v přepokládané hodnotě 600.000 Kč.
137/Z7/2019 Informace o ekonomické využitelnosti/nevyužitelnosti budov ve správě Odboru
bytového Městského úřadu Nový Jičín.
ZM
1. bere na vědomí
Informaci o ekonomické využitelnosti/nevyužitelnosti budov ve správě Odboru bytového
Městského úřadu Nový Jičín, která je přílohou č. 1 materiálu.
138/Z7/2019 Majetkoprávní problematika.
ZM
1. rozhodlo
prodat pozemek parc. č. 709/14 (ostatní plocha o evidované výměře 38 m2) v obci Nový
Jičín , k.ú. Nový Jičín- Horní Předměstí manželům paní M. G., bytem PSČ 741 01, Nový
Jičín a panu M. G., bytem PSČ 741 01, Nový Jičín za celkovou cenu 19.600Kč +21% DPH /
předmět prodej tj. cena obvyklá dle ZP činí 17.100,-Kč + úhrada nákladů na vyhotovení
ZP ve výši 2.500Kč + 21%DPH ve výši 3.591 Kč, majetkoprávní záměr č. 2698,
2. rozhodlo
nevyhovět žádosti manželů M. M. a K. M., oba trvale bytem Nový Jičín, PSČ 741 01 o
prodej části (405) m2 pozemku parc.č. 1289/2 (ostatní plocha, manipulační plocha o
evidované výměře 636 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína, majetkoprávní
záměr MPZ 3109,
3. rozhodlo
o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 300/4 (orná půda, o
evidované výměře 820 m2), v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí mezi
Českou republikou-Státním pozemkovým úřadem, se sídlem sídlo: Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 01312774.jako převádějícím, a městem Nový Jičín, jako
nabyvatelem, dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 2 materiálu, majetkoprávní
záměr č. V 550 - bezúplatný převod,
4. rozhodlo
nabýt pozemek parc.č. 1055 (zastavěná plocha a nádvoří, o evidované výměře 16 m2),
jehož součástí je stavba bez čp/če, stavba občanského vybavení, část pozemku parc.č.
625/9 (ostatní plocha, sportoviště, o výměře 2872 m2) - dle geometrického plánu č. 176474/2019 nově vzniklý pozemek parc. č. 625/14 (ostatní plocha, sportoviště, o výměře 1756
m2), a část 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.
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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, z vlastnictví
Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín,
IČO 4493750, do vlastnictví města, a to formou daru, majetkoprávní záměr č. 2943,
5. Výkup pozemků v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 2945
a. rozhodlo
vykoupit pozemky parc. č. st. 208, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře
173 m2, parc. č. st. 209, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 186 m 2,
parc. č. st. 210/2 2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 66 m2,
parc. č. st. 211 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 190 m2, jehož součástí je
stavba č. p. 592, stavba občanského vybavení, parc. č. st. 212/2, zastavěná plocha a
nádvoří, zbořeniště, o výměře 241m2, parc. č. st. 1118, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 170 m 2, jehož součástí je stavba č. p 2292, garáž, parc. č. st. 2080,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 51 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če,
stavba technického vybavení, parc. č. 147, ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 479 m2, parc. č. 155/3 o výměře 418 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, parc. č. 155/2 o výměře 1274 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 592 o výměře 115 m2, zahrada, vše v katastrálním území Nový Jičín – Dolní
Předměstí (bývalé dopravní středisko České pošty, s.p. na ulici Hoblíkova) a movitý
majetek (ocelové přístřešky) od České pošty, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4,
225 99 Praha 1, IČO: 47114983, za celkovou kupní cenu ve výši 6 455 791,- Kč (z
toho kupní cena pozemků 6.400.000,- Kč, kupní cena movitých věcí 28.957,- Kč a
náklady spojené s prodejem 26.834,- Kč),
b. rozhodlo
uzavřít kupní smlouvu mezi městem Nový Jičín, jako kupujícím, a Českou poštou,
s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983, jako
prodávajícím, dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 4 materiálu,
majetkoprávní záměr č. 2945,
6. rozhodlo
vykoupit pozemek parc. č. 707 (ostatní plocha, dráha, o evidované výměře 5437 m2) a
pozemek parc. č. 708 (ostatní plocha, dráha, o evidované výměře 10 409 m2), jehož součástí
je stavba drážního domku v katastru nemovitostí neevidovaná, vše v obci Nový Jičín a k.ú.
Bludovice u Nového Jičína, od České republiky - Ministerstva obrany, se sídlem Tychonova
221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, IČO: 60162694, za kupní cenu ve výši 1 733 919,- Kč +
úhrada znalečného ve výši 2 200,- Kč, majetkoprávní záměr č. V479a,
7. Prodej pozemku v k. ú. Bludovice u NJ, MPZ 2771
a. rozhodlo
zveřejnit záměr prodeje pozemku parc.č. 86/1 (zahrada, o evidované výměře 967
m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Bludovice u Nového Jičína, a to formou nabídkového
řízení s minimální kupní cenou ve výši 676.900,- Kč plus DPH (aktuálně kupní cena s
DPH 819.049,-Kč/předmět prodeje),
b. rozhodlo
pověřit RM stanovením dalších podmínek nabídkového řízení na prodej pozemku
specifikovaného v bodě a) tohoto usnesení, majetkoprávní záměr č. 2771.
139/Z7/2019 Záměr prodeje metropolitní sítě.
ZM
1. Vyhlášení záměru na prodej metropolitní sítě města – lokalita Nový Jičín, MPZ 2931
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a. bere na vědomí
Informaci k metropolitní síti města – lokalita Nový Jičín,
b. rozhodlo
zveřejnit záměr prodeje metropolitní sítě města - lokalita Nový Jičín, specifikované v
přílohách č. 2, 3,4 a 5 materiálu, konkrétnímu zájemci, a to z důvodu propojenosti
se sítí v majetku společnosti OpavaNet a.s. (obě sítě tvoří jeden funkční celek)
konkrétnímu zájemci - společnosti OpavaNet a.s., se sídlem Příčná 2828/10, 746 01
Opava, IČO 25860011, za cenu ve výši 12.246.000,- Kč bez DPH, k níž bude
připočtena částka odpovídající DPH dle platných předpisů a náklady na vypracování
znaleckého posudku,
c. ukládá
OSM zveřejnit schválený záměr na úřední desce v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s informací, že k záměru je možno se
vyjádřit a podat připomínky popř. další nabídky, majetkoprávní záměr č. 2931.
140/Z7/2019 Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice za rok 2018.
ZM
1. bere na vědomí
Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice za rok 2018.
141/Z7/2019 Plán jednání schůzí RM a zasedání ZM Nový Jičín na rok 2020.
ZM
1. bere na vědomí
Plán jednání schůzí Rady města Nový Jičín na rok 2020,
2. schvaluje
Plán jednání zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín na rok 2020.
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7. zasedání ZM dne 7. 11. 2019
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