Příloha č. 3
zápisu z jednání
8. zasedání ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 12. 12. 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.

142/Z8/2019 Schválení programu.
ZM
1. schvaluje
zařazení nového bodu programu č. 33 - Zapojení ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p. o.
do Integrovaného regionálního operačního programu,
2. schvaluje
rozšířený program jednání 8. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín v řádném
termínu dne 12.12.2019.
143/Z8/2019 Určení ověřovatelů zápisu ZM.
ZM
1. určuje
ověřovatele zápisu 8. zasedání ZM:
pan Dalibor Janošek, JUDr. Václav Dobrozemský.
144/Z8/2019 Zpráva o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 13. 11. 2019 do
27. 11. 2019.
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 13.11.2019 do 27.11.2019.
145/Z8/2019 Zpráva o kontrole plnění usnesení ZM.
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 5. 9. 2019 a z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného
dne 23. 10. 2019.
2. doporučuje vedení města
uplatňovat případně revidovat platnou vnitřní metodiku přípravy materiálů pro
konání RM a ZM tak, aby ukládací usnesení byla v důvodných případech doplněna
stanovením odpovědné osoby a termínu plnění.

146/Z8/2019 Výsledky kontrol provedených kontrolním výborem ZM.
ZM
1. bere na vědomí
výsledek kontroly "Způsob zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace
výletní lokality Čerťák",
2. bere na vědomí
výsledek kontroly "Způsob zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace
rekonstrukce přístavby Hotelu Praha (kulturní dům)".
3. ukládá
a) radě města na základě provedených kontrol a doporučení kontrolního výboru
vypracovat směrnici pro management investičních projektů, která bude jednoznačně
definovat závazné postupy, kompetence a odpovědnost orgánů města,
b) systémem vnitřní kontroly prověřit, zda při zadávání veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci přístavby Hotelu Praha bylo postupováno v
péči řádného hospodáře.
147/Z8/2019 Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru ZM na rok 2020.
ZM
1. schvaluje
plán kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín na rok 2020
dle předloženého návrhu.
148/Z8/2019 Úprava zřizovací listiny organizační složky ProSenior Nový Jičín.
ZM
1. schvaluje
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině organizační složky ProSenior Nový Jičín ze dne 24. 5. 2001,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
149/Z8/2019 Finanční participace obcí ve správním obvodu ORP Nový Jičín při zachování sítě
sociálních služeb ORP.
ZM
1. rozhodlo
uzavřít smlouvu o budoucí finanční spolupráci při realizaci projektu "Zajištění
spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností ORP Nový Jičín" mezi Městem Nový Jičín a těmito obcemi
a) obec Bartošovice, sídlo: 742 45 Bartošovice č. 135, IČ 00297721
b) obec Bernartice nad Odrou, sídlo: 741 01 Bartošovice 200, IČ 00600717
c) obec Hladké Životice, sídlo: 742 47 Hladké Životice, Hlavní 208, IČ 00848468
d) obec Hodslavice, sídlo: 742 71 Hodslavice 211, IČ 00297917
e) obec Hostašovice, sídlo: IČ 741 01 Hostašovice 44, IČ 00600725
f) obec Jeseník nad Odrou, sídlo: 742 33 Jeseník nad Odrou 256, IČ 00297976
g) obec Kunín, sídlo: 742 53 Kunín 69, IČ 00600733
h) obec Libhošť, sídlo: 742 57 Libhošť 1, IČ 72086718
i) obec Mořkov, sídlo: 742 72 Mořkov, Horní 10, IČ 00988191
j) obec Rybí, sídlo: 742 65 Rybí 380, IČ 00600741
k) obec Sedlnice, sídlo: 742 56 Sedlnice 109, IČ 00298352
l) obec Starý Jičín, sídlo: 742 31 Starý Jičín 133, IČ 00298425
m) obec Suchdol nad Odrou, sídlo: 742 01 Suchdol nad Odrou, Komenského318, IČ
00298450
8. zasedání ZM dne 12. 12. 2019
2

n) obec Šenov u Nového Jičína, sídlo: 742 42 Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, IČ
607984432
o) obec Životice u Nového Jičína, sídlo: 742 72 Mořkov, Životice u Nového Jičína 128, IČ
48804711,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
150/Z8/2019 Žádost o individuální dotaci z oblasti zdravotnické.
ZM
1. bere na vědomí
žádost Nemocnice Nový Jičín a.s., se sídlem Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČ
25886207, evidovanou pod č.j. OSV/83638/2019, o individuální dotaci ve výši
157.150,00 Kč, účel použití dotace: Estetizace herničky pro větší děti na dětském
oddělení Nemocnice Nový Jičín a.s. doba, v níž má být dosaženo účelu dotace:
1.1.2020 - 30.6.2020, projekt s názvem: Estetizace herničky pro větší děti na dětském
oddělení Nemocnice Nový Jičín a.s.
2. schvaluje
výjimku z čl. III. odst. 3 Směrnice č. 11/2019 Poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín, ve smyslu neoprávněnosti žadatele a nemožnosti
žádat o poskytnutí dotace, podle čl XIV. Závěrečné ustanovení této směrnice,
3. rozhodlo
poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 78.000,00 Kč
na účel: Estetizace herničky pro větší děti na dětském oddělení Nemocnice Nový Jičín a.s.,
projekt s názvem: Estetizace herničky pro větší děti na dětském oddělení Nemocnice Nový
Jičín a.s., žadateli Nemocnice Nový Jičín a.s., se sídlem Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový
Jičín, IČ 25886207
a uzavřít
veřejnoprávní smlouvu s tímto žadatelem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nemocnici Nový Jičín a.s., se
sídlem Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 25886207,
ve výši ...........+ 78.000,00 Kč účelově určené na projekt Estetizace herničky pro větší děti
na dětském oddělení Nemocnice Nový Jičín a.s,
doba v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2020- 30.6.2020,
zapojením zbývající části rezervy schváleného rozpočtu Programu města Nový Jičín na
podporu domácí hospicové péče ve výši............- 78.000,00 Kč.
151/Z8/2019 Členství města Nový Jičín ve spolku Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu.
ZM
1. rozhodlo
podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o účasti města Nový Jičín ve spolku Společnost pro zahradní a
krajinářskou tvorbu, z.s. se sídlem Plzeňská 247/59, Košíře, 150 00 Praha, IČ: 446 84 932
a podání přihlášky za řádného člena tohoto spolku,
2. ukládá
podat přihlášku za řádného člena spolku dle bodu 1. tohoto usnesení,
T: 15. 1. 2020
Z: Ing. Eva Bártková
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3. ukládá
zaplatit členský příspěvek na rok 2020 ve výši 2500 Kč.
T: 28. 2. 2020
Z: Ing. Eva Bártková
152/Z8/2019 Zpráva o provozu Baby - Senior taxi za období 1. 4. 2018 - 30. 9. 2019.
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o provozu Baby - Senior taxi za období 1. 4. 2018 – 30. 9. 2019 dle předloženého
materiálu.
153/Z8/2019 Žádost o individuální dotaci z oblasti sportu.
ZM
1. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín z.s. o individuální dotaci – Hala ABC - vybavení
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. 67557/2019, o individuální
dotaci ve výši 745.200,00 Kč
účel použití dotace: Spolufinancování vybavení prostor haly ABC inventářem
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 2019 – 2020, projekt s názvem:
Rekonstrukce, přístavba a nádstavba haly ABC a jejího zázemí – vybavení,
b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 745.200,00 Kč
na účel: Spolufinancování vybavení prostor haly ABC inventářem
projekt s názvem: Rekonstrukce, přístavba a nádstavba haly ABC a jejího zázemí
– vybavení, žadateli Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr.
Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČ 44937504 a schválit uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
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 ........... +745.200,00 Kč účelově určené na spolufinancování
vybavení prostor haly ABC inventářem, konkrétně na projekt s názvem
"Rekonstrukce, přístavba a nádstavba haly ABC a jejího zázemí – vybavení",
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ........ -745.200,00 Kč.
154/Z8/2019 Žádosti o individuální dotace z oblasti volného času.
ZM
1. Žádost o individuální dotaci - Mateřská škola novojičínská Beruška, spol. s r.o.
a. bere na vědomí
žádost Mateřské školy novojičínská Beruška, spol. s r.o., se sídlem Husova 1439/1,
741 01 Nový Jičín, IČ 25381393, evidovanou pod čj. 68638/2019 ze dne 19.9.2019
o individuální dotaci ve výši 160.000 Kč,
účel použití dotace: úhrada věcných nákladů na stravu dětí a dopravu stravy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2020 do 31.12.2020,
projekt s názvem: Věcné náklady a doprava stravy,
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b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020 ve výši 160.000 Kč,
na účel: úhrada věcných nákladů na stravu dětí a dopravu stravy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2020 do 31.12.2020,
projekt s názvem: Věcné náklady a doprava stravy, žadateli Mateřská škola
novojičínská Beruška, spol. s r.o., se sídlem Husova 1439/1, 741 01 Nový Jičín, IČ
25381393, a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
2. Žádost o individuální dotaci - Základní škola Galaxie s.r.o
a. bere na vědomí
žádost Základní školy Galaxie s.r.o., se sídlem K Nemocnici 211/1, 741 01 Nový Jičín,
IČ 29454956, evidovanou pod čj. 68640/2019 ze dne 19.9.2019 o individuální dotaci
ve výši 276.000 Kč, účel použití dotace: úhrada věcných nákladů na stravu žáků a
dopravu stravy, doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2020 do
31.12.2020, projekt s názvem: Věcné náklady a doprava stravy pro žáky,
b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020 ve výši 276.000 Kč,
na účel: úhrada věcných nákladů na stravu žáků a dopravu stravy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2020 do 31.12.2020,
projekt s názvem: Věcné náklady a doprava stravy pro žáky,
žadateli Základní škole Galaxie, s.r.o., se sídlem K Nemocnici 211/1, 741 01 Nový
Jičín, IČ 29454956, a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
3. Žádost o individuální dotaci - Mateřská škola Bludovice
a. bere na vědomí
žádost školské právnické osoby Mateřská škola Bludovice, se sídlem Bludovice 73,
741 01 Nový Jičín, IČ 02541181, evidovanou pod čj. 69928/2019 ze dne 25.9.2019 o
individuální dotaci ve výši 55.440 Kč,
účel použití dotace: příspěvek na režijní náklady na stravování v Mateřské škole
Bludovice, které nepokrývají státní normativy, doba, v níž má být dosaženo účelu
dotace od 1.1.2020 do 31.12.2020, projekt s názvem: Příspěvek na režijní náklady
na stravování v Mateřské škole Bludovice,
b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020 ve výši 55.440 Kč,
na účel: příspěvek na režijní náklady na stravování v Mateřské škole Bludovice, které
nepokrývají státní normativy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace od 1.1.2020 do 31.12.2020,
projekt s názvem: Příspěvek na režijní náklady na stravování v Mateřské škole
Bludovice, žadateli Mateřská škola Bludovice, se sídlem Bludovice 73, 741 01 Nový
Jičín, IČ 02541181, a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu.
155/Z8/2019 Žádost o individuální dotaci - ZO ČSOP Nový Jičín 70/02.
ZM
1. bere na vědomí
žádost ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem Bartošovice č.p. 146, PSČ 742 54, Bartošovice
IČ: 47657901, evidovanou pod č.j. 71662/2019, o individuální dotaci ve výši 90.000,- Kč,
účel použití dotace: Provoz záchranné stanice - záchrana volně žijících živočichů ze spr.
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území města Nový Jičín, doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1. - 31.12.2020,
projekt s názvem: Provoz záchranné stanice - záchrana volně žijících živočichů ze spr. území
města Nový Jičín,
2. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 90.000,- Kč,
účelově určenou na Provoz záchranné stanice - záchrana volně žijících živočichů ze spr.
území města Nový Jičín, doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1. - 31.12.2020,
projekt s názvem: Provoz záchranné stanice - záchrana volně žijících živočichů ze spr. území
města Nový Jičín, žadateli ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem Bartošovice č.p. 146, PSČ
742 54, Bartošovice IČ: 47657901,
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
156/Z8/2019 Souhlas s podáním žádosti o dotaci pro Městskou knihovnu Nový Jičín.
ZM
1. souhlasí
s podáním žádosti Městského kulturního střediska Nový Jičín, příspěvkové organizace, se
sídlem Masarykovo nám. 20, IČ 47998261, o dotaci ve výběrovém dotačním řízení v
programu Veřejné informační služby knihoven – podprogram č. 3 Informační centra
knihoven (VISK 3) na rok 2020 určenou pro Městskou knihovnu Nový Jičín se sídlem Husova
2, Nový Jičín, s názvem "Modernizace technického vybavení a rozšíření knihovních služeb v
Městské knihovně Nový Jičín",
2. schvaluje
spolufinancování způsobilých výdajů projektu s názvem "Modernizace technického
vybavení a rozšíření knihovních služeb v Městské knihovně Nový Jičín" ve výši 30 % městem
Nový Jičín v případě získání dotace na tento projekt.
157/Z8/2019 Zapojení ZŠ Nový Jičín, Komenského 68, p. o. do Integrovaného regionálního
operačního programu.
ZM
1. schvaluje
podání žádosti Základní školy Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace, se
sídlem Komenského 1118/68, IČ 848328, o dotaci na projekt "Digitalizací k Hi-Tech výuce" v
rámci Integrovaného operačního programu (IROP) ve výzvě č. 91 Infrastruktura základních
škol pro uhelné regiony, prioritní osa 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro
obyvatele regionů; specifický cíl 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení,
2. schvaluje
Základní škole Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace realizaci projektu s
názvem "Digitalizací k Hi-Tech výuce" v případě získání dotace na tento projekt,
3. schvaluje
v souladu s § 34 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, aby Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková
organizace uzavřela smlouvu o úvěru na profinancování projektu s názvem "Digitalizací k
Hi-Tech výuce" v případě získání dotace na tento projekt,
4. schvaluje
spolufinancování způsobilých výdajů projektu s názvem "Digitalizací k Hi-Tech výuce" ve
výši 10% městem Nový Jičín v případě získání dotace na tento projekt,
8. zasedání ZM dne 12. 12. 2019

6

5. schvaluje
financování provozních nákladů projektu městem Nový Jičín po dobu udržitelnosti projektu
(tj. 5 let od data ukončení realizace projektu) s názvem "Digitalizací k Hi-Tech výuce" v
případě získání dotace na tento projekt.
158/Z8/2019 Programové dotace Města Nový Jičín 2019/2020.
ZM
1. bere na vědomí
zápisy z jednání odborných komisí RM (Komise architektury a rozvoje města, Komise
životního prostředí, Komise péče o památky, Sociální komise, Zdravotnická komise, Kulturní
komise, Komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas, Sportovní komise) ve věci posouzení
žádostí o programové dotace z rozpočtu města Nový Jičín pro rok 2019/2020 dle Přílohy č.
1 předloženého materiálu,
2. rozhodlo
na základě Programu města Nový Jičín na podporu estetizace objektů - dotace ex-post pro
rok 2019, na základě podaných žádostí pod ev. číslem 1,2,3,5,6,7 o poskytnutí programové
dotace fyzickým osobám na projekt a ve výši dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu a
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze tohoto
dotačního programu vyhlášeného dne 30.06.2019,
3. rozhodlo
na základě Programu města Nový Jičín na podporu estetizace objektů - dotace ex-post pro
rok 2019, na základě podané žádosti pod ev. číslem 4 o poskytnutí programové dotace
fyzické osobě na projekt a ve výši dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze tohoto dotačního
programu vyhlášeného dne 30.06.2019,
4. rozhodlo
na základě Programu města Nový Jičín na podporu životního prostředí – dotace ex-post
pro rok 2019, na základě podaných žádostí o poskytnutí programové dotace fyzickým
osobám na projekt a ve výši dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze tohoto dotačního programu
vyhlášeného dne 30.06.2019,
5. rozhodlo
na základě Programu města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek pro rok
2020, na základě podané žádosti o poskytnutí programové dotace žadateli na projekt a ve
výši dle Přílohy č. 5 předloženého materiálu a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace uvedené v příloze tohoto dotačního programu vyhlášeného dne
30.06.2019,
6. rozhodlo
na základě Programu města Nový Jičín na podporu sociální oblasti pro rok 2020, na základě
podaných žádostí o poskytnutí programové dotace a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze tohoto dotačního programu vyhlášeného
dne 30.06.2019,
a. dle Podprogramu A. Podpora sociálních služeb podle zákona o sociálních službách
právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č. 6a předloženého materiálu,
b. dle Podprogramu B. Podpora jednorázových akcí v oblasti sociální právnickým
osobám na projekt a ve výši dle přílohy č. 6b předloženého materiálu ,
c. dle Podprogramu C. Podpora celoroční činnosti v oblasti sociální právnickým
osobám na projekt a ve výši dle přílohy č. 6c předloženého materiálu,
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d. dle Podprogramu D. Podpora občanů města Nový Jičín v pobytových sociálních
zařízeních právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č. 6d předloženého
materiálu,
e. dle Podprogramu E. Podpora dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě
právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č. 6e předloženého materiálu.
7. rozhodlo
na základě Programu města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče pro rok 2020,
na základě podané žádosti o poskytnutí programové dotace právnické osobě na projekt a
ve výši dle Přílohy č. 7 předloženého materiálu a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace uvedené v příloze tohoto dotačního programu vyhlášeného dne
30.06.2019,
8. rozhodlo
na základě Programu města Nový Jičín na podporu kultury pro rok 2020, na základě
podaných žádostí o poskytnutí programové dotace a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze tohoto dotačního programu vyhlášeného
dne 30.06.2019,
a. dle Podprogramu A. Podpora jednorázových kulturních akcí fyzickým a právnickým
osobám na projekt a ve výši dle přílohy č. 8a předloženého materiálu,
b. dle Podprogramu B. Podpora celoroční činnosti v kulturní oblasti právnickým
osobám na projekt a ve výši dle přílohy č. 8b předloženého materiálu.
9. rozhodlo
na základě Programu města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit pro rok 2020, na
základě podaných žádostí o poskytnutí programové dotace a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze tohoto dotačního programu
vyhlášeného dne 30.06.2019,
a. dle Podprogramu A. Podpora jednorázových akcí v oblasti využití volného času
fyzickým a právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.9a předloženého
materiálu,
b. dle Podprogramu B. Podpora celoroční činnosti v oblasti využití volného času
právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č. 9b předloženého materiálu.
10. Programové dotace na podporu sportu pro rok 2020
1. bere na vědomí
zpětvzetí žádostí Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 19, 741 01
Nový Jičín, IČ: 44937504, evidovaných pod č.j. 71478/2019 a č.j. 71476/2019 ze dne
01.10.2019 o dotace z Programu města Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2020,
Podprogramu B. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 20 let a Podprogramu C.
Podpora sportovní činnosti dospělých nad 20 let dle přílohy 10.1. předloženého materiálu,
2. rozhodlo
na základě Programu města Nový Jičín na podporu sportu na rok 2020, na základě podaných
žádostí o poskytnutí programové dotace a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace uvedené v příloze tohoto dotačního programu vyhlášeného dne
30.06.2019,
a. dle Podprogramu A. Podpora jednorázových sportovních akcí fyzickým a
právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.10.2.a. předloženého
materiálu,
b. dle Podprogramu B. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 20let
právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.10.2.b. předloženého
8. zasedání ZM dne 12. 12. 2019

8

materiálu,s výjimkou Tělovýchovné jednoty Nový Jičín z.s. se sídlem Msgr. Šrámka
19, 741 01 Nový Jičín, IČ: 44937504 (ev.č.žádosti 13),
c. dle Podprogramu C. Podpora sportovní činnosti dospělých nad 20 let právnickým
osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.10.2.c. předloženého materiálu, s
výjimkou Tělovýchovné jednoty Nový Jičín z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 19, 741 01
Nový Jičín, IČ: 44937504 (ev.č. žádosti 15),
d. dle Podprogramu D. Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních
zařízení právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.10.2.d.
předloženého materiálu.
11. rozhodlo
neposkytnout dotaci z Programu města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit pro
rok 2020, Podprogramu A. Podpora jednorázových akcí v oblasti využití volného času
žadatelům:
a) Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín se sídlem Komenského
509/64, Nový Jičín, IČ 66741335
b) EDUCA-Střední odborná škola, s.r.o. se sídlem B. Martinů 1994/4, Nový Jičín, IČ
64087859.
159/Z8/2019 Žádosti Tenisu Nový Jičín, z.s. o individuální dotace pro rok 2020.
ZM
1. Žádost Tenisu Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci
a. bere na vědomí
žádost spolku Tenis Nový Jičín, z.s. se sídlem Purkyňova 405/46, 741 01 Nový Jičín, IČ
07870710, evidovanou pod č.j. 84078/2019, o individuální dotaci ve výši 415.000 Kč,
účel použití dotace: Podpora pravidelné sportovní celoroční činnosti dětí a mládeže,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2020 – 31.12.2020,
projekt s názvem: TENIS 2020 – děti a mládež do 20ti let,
b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 415.000 Kč
na účel: Podpora pravidelné sportovní celoroční činnosti dětí a mládeže,
projekt s názvem: TENIS 2020 – děti a mládež do 20ti let,
žadateli Tenis Nový Jičín, z.s. se sídlem Purkyňova 405/46, 741 01 Nový Jičín, IČ
07870710 a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto
žadatelem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
2. Žádost Tenisu Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci
a. vyhrazuje si
podle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů rozhodnutí o žádosti spolku Tenis Nový Jičín, z.s. se sídlem
Purkyňova 405/46, 741 01 Nový Jičín, IČ 07870710, evidované pod č.j. 84080/2019, o
individuální dotaci ve výši 35.000 Kč, účel použití dotace: Podpora pravidelné
sportovní celoroční činnosti hráčů nad 20 let, doba, v níž má být dosaženo účelu
dotace: 1.1.2020 – 31.12.2020, projekt s názvem: TENIS 2020 – dospělí,
b. bere na vědomí
žádost Tenisu Nový Jičín, z.s. se sídlem Purkyňova 405/46, 741 01 Nový Jičín, IČ
07870710, evidovanou pod č.j. 84080/2019, o individuální dotaci ve výši 35.000 Kč,
účel použití dotace: Podpora pravidelné sportovní celoroční činnosti hráčů nad 20 let,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2020 – 31.12.2020,
projekt s názvem: TENISOVÝ ODDÍL 2020 – dospělí,
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c. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 35.000 Kč
na účel: Podpora pravidelné sportovní celoroční činnosti hráčů nad 20 let,
projekt s názvem: TENISOVÝ ODDÍL 2020 – dospělí,
žadateli Tenis Nový Jičín, z.s., se sídlem Purkyňova 405/46, 741 01 Nový Jičín, IČ
07870710 a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto
žadatelem dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
160/Z8/2019 Finanční problematika.
ZM
1. schvaluje
následující úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019:
a. na základě žádosti OŠKS ze dne 18.11.2019:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
a. u MŠ Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, p.o.:
snížení příspěvku na údržbu o částku ............................. -60.500,00 Kč
z důvodu nižších nákladů za vypracování PD na opravu topení MŠ Vančurova
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 .......... +60.500,00 Kč,
b. u ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p.o.:
snížení příspěvku na údržbu ve výši ............................. -100.000,00 Kč
účelově určený na akci "Atrium školy PD" a zároveň
zvýšení příspěvku na investice o částku ......................... +100.000,00 Kč
na "Atrium školy PD",
c. u ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.:
- snížení příspěvku na investice o částku ........................ -50.000,00 Kč
z důvodu nerealizace akce "PD zahrady ŠD na ul. Jiráskova"
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 .......... +50.000,00 Kč,
- odvod z fondu investic ve výši ............ -165.000,00 Kč původně schváleného na
"nákup IT techniky", která byla realizována prostřednictvím zvýšeného příspěvku od
zřizovatele s přesunem do rezervy na ORJ 414 ..................... +165.000,00 Kč,
d. u MŠ Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, p.o.
snížení příspěvku na údržbu o částku ............................. -91.024,00 Kč
z důvodu nerealizace části plotu na odloučeném pracovišti MŠ Komenského,
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ............... +91.024,00 Kč,
e. u MěKS Nový Jičín, p.o.
- snížení příspěvku na údržbu o částku .................... -212.000,00 Kč
z důvodu nerealizace opravy digitálního promítacího stroje
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 .............. +212.000,00 Kč,
- snížení příspěvku na provoz o částku ......... -300.000,00 Kč z důvodu zvýšených
tržeb v Kině Květen oproti předpokládanému plánu na rok 2019
s přesunem do rozpočtové rezervy na ORJ 741 .................... +300.000,00 Kč,
- snížení příspěvku na investice o částku ..... -48.285,16 Kč z důvodu úspory (oproti
původní kalkulaci) ceny pořízení mobilního plotu a přemístění klimatizace na Staré
poště s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ............... +48.285,16 Kč,
f. u Beskydského divadla, p.o.:
snížení příspěvku na údržbu o částku ............. -1.571.552,00 Kč z důvodu nerealizace
zpracování PD-zesílení stropních desek východní části přístavby BD
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ............ +1.571.552,00 Kč,
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b. na základě žádosti TSM Nového Jičína ze dne 11.11.2019, aktualizované dne 22.11.2019:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
a. snížení příspěvku na provoz o částku .. -2.062,50 Kč u HS 201-Ředitelství a dílna oprav
dle skutečnosti s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ... +2.062,50 Kč,
b. zvýšení příspěvku na provoz o částku ............................ +500.000,00 Kč
u HS 203-Místní komunikace "Příspěvek na údržbu místních komunikací a
vodorovné dopravní značení" vzhledem k vývoji nákladů
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 .................. -500.000,00 Kč,
c. snížení příspěvku na provoz o částku .... -106.657,51 Kč u HS 203-Místní komunikace
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 .............. +106.657,51 Kč,
d. snížení příspěvku na "mobiliář" o částku .... -149.645,00 Kč u HS 203-Místní komunikace
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 .............. +149.645,00 Kč,
e. zvýšení příspěvku na provoz o částku ..... +700.000,00 Kč u HS 208-Veřejná zeleň
vzhledem k vývoji nákladů
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 .................. -700.000,00 Kč,
f. snížení příspěvku na "obnovu čestných hrobů" o částku .......... -300.000,00 Kč
u HS 209-Hřbitovy z důvodu přesunu této akce do roku 2020
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 .............. +300.000,00 Kč,
g. zvýšení příspěvku na provoz o částku .......................... +1.200.000,00 Kč
u HS 210-Odpadové hospodářství a ekologie vzhledem k vývoji nákladů
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ................ -1.200.000,00 Kč,
h. zvýšení příspěvku na provoz o částku ............................ +150.000,00 Kč
u HS 212-VPP-"Příspěvek na veřejně prospěšné práce" vzhledem k vývoji nákladů
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 .................. -150.000,00 Kč,
i. snížení příspěvku na investice o částku ......................... -400.000,00 Kč
na "Nákup 1 ks traktoru" z důvodu, že investice nebyla v roce 2019 realizována
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 .............. +400.000,00 Kč,
j. snížení příspěvku na investice o částku ......................... -110.000,00 Kč
na akci "Oprava střechy trafostanice" (investice byla přesunuta změnou ZU na
zvýšení příspěvku na provoz středisku Ředitelství a dílna oprav)
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741............... +110.000,00 Kč,
k. snížení příspěvku na investice o částku ......... -3.000.000,00 Kč na akci "Dostavba I.
patra střediska zeleně" (tato investiční akce nebyla v roce 2019 realizována)
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ...... +3.000.000,00 Kč,
l. snížení příspěvku na investice o částku ...... -465.000,00 Kč na akci "Elektroinstalacedílna oprav" z důvodu, že investice nebyla v roce 2019 realizována
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 .............. +465.000,00 Kč,
m. snížení příspěvku na investice o částku ....................... -1.322.000,00 Kč
na akci "Další etapa rekonstrukce elektrorozvodů garáží a dílen TSM" z důvodu, že
investice nebyla v roce 2019 realizována s přesunem do rozpočtové rezervy města
na ORJ 741 ........ +1.322.000,00 Kč,
c. na základě žádosti OŠKS ze dne 29.11.2019 a ze dne 02.12.2019:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
a. u SVČ Fokus Nový Jičín, p.o.:
zvýšení příspěvku na provoz o částku ........... +37.897,20 Kč na odstranění zjištěných
nedostatků z Protokolu o kontrole dodržování stanovených předpisů požární
ochrany provedené Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje
zapojením rezervy na ORJ 414 .................................... -37.897,20 Kč,
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b. u MŠ Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, p.o.:
snížení příspěvku na investice o částku .......................... -10.000,00 Kč
z důvodu nevyčerpané částky určené na "PD" na zateplení MŠ K. Čapka".
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ............... +10.000,00 Kč,
d. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím KÚ MSK účelově určené
Základní škole a Mateřské škole Nový Jičín, Jubilejní 3, IČ 45214859, na projekt
využívající zjednodušené vykazování nákladů (šablony II), v oblasti prioritní osy 3 Rovný
přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši .............. +2.701.924,00 Kč
a zároveň zvýšení příspěvku na provoz zmíněné příspěvkové organizaci města na
požadovaný účel ve stejné výši .......................................... +2.701.924,00 Kč.
161/Z8/2019 Žádost o splátkový kalendář I. H.
ZM
1. schvaluje
povolení splátek u pohledávky města Nový Jičín za paní I. H., (dále jen žadatelka), ve
výši 60 066,88 Kč + příslušenství, za dlužné nájemné a za náklady řízení, vzniklé u bytu
na ulici Dobrovského 39/2 v Novém Jičíně a to na částku 1 500,00 Kč měsíčně pod
ztrátou výhody splátek při neplnění splátkového kalendáře.
162/Z8/2019 Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín č. 8/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
ZM
1. vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Nový Jičín č. 8/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
163/Z8/2019 Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín č. 9/2019, o místním poplatku ze psů.
ZM
1. vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Nový Jičín č. 9/2019, o místním poplatku ze psů.
164/Z8/2019 Novela směrnice Rozpočtový proces města Nový Jičín.
ZM
1. schvaluje
Směrnici č. 22/2019 Rozpočtový proces města Nový Jičín dle předloženého návrhu.
165/Z8/2019 Návrh rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020.
ZM
1. projednalo
návrh rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020 (viz příloha č. 1), který je zveřejněn od
26.11.2019 na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín,
2. schvaluje
rozpočet města Nový Jičín na rok 2020 v rozsahu:
a. úhrn příjmů rozpočtu ve výši ......................... 684 758 000,00 Kč
úhrn výdajů rozpočtu ve výši ......................... 870 089 265,00 Kč
financování celkem ve výši ........................... 185 331 265,00 Kč
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z toho:
- použití volných zdrojů z minulých let včetně možného využití kontokorentního
úvěru (do maximální výše 70 000 000,00 Kč) ........... 135 936 477,92 Kč
- 3 termínované vklady u RB v souhrnné výši ........... 50 000 000,00 Kč
- splátky úvěru do DSO regionu Novojičínska ............. -605 212,92 Kč
v členění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b. příděl do sociálního fondu začleněný v ORJ 919 ve výši 6 084 000,00 Kč doplněný o
nevyčerpaný zůstatek osobních účtů zaměstnanců a uvolněných členů ZM Nový
Jičín k 31.12.2019 a souhlasí, aby jeho čerpání pro zaměstnance i uvolněné členy
ZM nový Jičín bylo upraveno kolektivní smlouvou na rok 2020,
3. bere na vědomí
detailnější rozpis návrhu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020 - viz příloha č. 2,
4. pověřuje
Radu města Nový Jičín v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění:
a. prováděním rozpočtových opatření uvnitř i mezi příjmovými třídami či výdajovými
ORJ rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020,
b. prováděním úprav rozpočtu města Nový Jičín v nelimitující výši týkajících se
nezbytného vrácení dotačních prostředků poskytovateli z jakéhokoliv
oprávněného důvodu,
c. aktuálním rozhodováním s následným přijetím a schválením úprav rozpočtu města
Nový Jičín v neomezené výši s cílem získání jakýchkoliv dotací, transferů, darů,
příspěvků, popř. jiných příjmů do rozpočtu 2020 v zájmu města Nový Jičín.
166/Z8/2019 Majetkoprávní problematika.
ZM
1. rozhodlo
zveřejnit záměr uzavřít budoucí smlouvu kupní na část (cca 13 m2) pozemku parc. č.
337/24 (ostatní plocha, neplodná půda o evidované výměře 1990 m2) v obci Nový
Jičín, v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, pro výstavbu nové trafostanice, s budoucím
kupujícím ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, PSČ 405 02, IČ
24702935, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v době uzavření kupní
smlouvy zvýšenou o náklady spojené s realizací prodeje, majetkoprávní záměr č.
3040,
2. odkládá
Prodej pozemku v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, MPZ 3027,
3. Prodej části pozemku v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3018
a. rozhodlo
nevyhovět žádosti p. R. S., trvale bytem Lešná, PSČ 756 41, ze dne 21.3.2018, změněné
dne 09.11.2018, o prodej části (cca 35 m2, resp. 20 m2, původně cca 70 m2) pozemku
parc. č. 511/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 382 m2) v obci
Nový Jičín v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí,
b. rozhodlo
nevyhovět žádosti p. P. M., trvale bytem Nový Jičín, PSČ 741 01, ze dne 4.6.2018,
změněné dne 21.01.2019, o prodej části (cca 35 m2, původně cca 70 m2) pozemku
parc. č. 511/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 382 m2) v obci
Nový Jičín v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí,
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c. rozhodlo
ukončit tento majetkoprávní záměr, majetkoprávní záměr MPZ 3018,
4. Prodej části pozemku v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3013
a. rozhodlo
nevyhovět žádosti P. Ž., trvale bytem Mohelnice, PSČ 789 75, o prodej části (cca 99
m2) pozemku parc. č. 511/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované
výměře 382 m2) v obci Nový Jičín v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí,
b. rozhodlo
ukončit tento majetkoprávní záměr, majetkoprávní záměr MPZ 3013,
5. rozhodlo
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní na část (cca 20,8 m2) pozemku parc. č.
307/1 (orná půda o evidované výměře 12863 m2) v obci Nový Jičín, v k. ú. Nový Jičín
– Dolní Předměstí pro výstavbu nové trafostanice mezi městem Nový Jičín jako
budoucím prodávajícím a ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly,
PSČ: 405 02, IČ 24702935 jako budoucím kupujícím, za kupní cenu stanovenou
znaleckým posudkem v době uzavření kupní smlouvy zvýšenou o náklady spojené s
realizací prodeje a zvýšenou o DPH aktuální platné sazby ke dni uzavření smlouvy, dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu, majetkoprávní záměr č. 2768,
T: 31. 1. 2020
Z: Ing. Vladimír Bartoň
6. Prodej části pozemku v k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3024
a. bere na vědomí
informaci o průběhu zveřejnění a výsledcích nabídkového řízení na prodej části
pozemku parc.č. 1086/4 (trvalý travní porost o evidované výměře 609 m2) v obci
Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína, vzniklé jeho rozdělením dle GP č.1472114/2019 a nově označené jako pozemek parc.č. 1086/4 (trvalý travní porost o
výměře 557 m2), k. ú. Žilina u Nového Jičína, za minimální kupní cenu ve výši 445
600,-Kč stanovenou dle ZP č.750/72/2019 ze dne 02.04.2019 jako cena obvyklá, k
této částce bude připočteno 21% DPH ve výši 93.576,- Kč. Cena celkem s 21% DPH
činí 539.176,- Kč /předmět prodeje, kdy v termínu zveřejnění záměru na ÚD nebyla
podána žádná nabídka,
b. rozhodlo
opakovaně zveřejnit záměr prodeje (formou nabídkového řízení) části pozemku
parc.č. 1086/4 (trvalý travní porost o evidované výměře 609 m2) v obci Nový Jičín,
k.ú. Žilina u Nového Jičína, vzniklé jeho rozdělením dle GP č.1472-114/2019 a nově
označené jako pozemek parc.č. 1086/4 (travní porost o výměře 557 m2), k. ú. Žilina
u Nového Jičína, za minimální kupní cenu ve výši 445 600,-Kč stanovenou dle ZP
č.750/72/2019 ze dne 02.04.2019 jako cena obvyklá, k této částce bude připočteno
21% DPH ve výši 93.576,- Kč. Cena celkem s 21% DPH činí 539.176,- Kč /předmět
prodeje, na dobu 3 měsíců, dle předloženého materiálu,
c. ukládá
OSM MěÚ zveřejnit záměr prodeje části pozemku dle bodu b) tohoto usnesení
(formou nabídkového řízení), majetkoprávní záměr č. 3024,
T: 31. 1. 2020
Z: Ing. Vladimír Bartoň
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7. Uzavření smlouvy o převodu práva připojení na IS, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ
3041
a. rozhodlo
uzavřít mezi městem Nový Jičín a manžely Ing. I. T., a Ing. I. T., oba trvale bytem Nový
Jičín, PSČ 741 01, smlouvu o převodu práva připojení stavby RD na pozemku parc.č.
509/32 (orná půda o evidované výměře 1000 m2) , Nový Jičín-Horní Předměstí a pozemek
na inženýrské sítě v lokalitě „Pod Skalkou" v Novém Jičíně nacházející se převážně na
pozemcích parc. č. 509/54 a parc. č. 509/6 v k. ú., Nový Jičín-Horní Předměstí dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu
b. rozhodlo
nesouhlasit s navýšením částky za převod práva připojení na IS dle bodu a) tohoto
usnesení o míru meziroční inflace zjištěné Českým statistickým úřadem dle Zásad pro
financování výstavby inženýrských sítí u rodinných domků v lokalitě Pod Skalkou
schválených usnesením ZM č. 7/16/2004 ze dne 21.12.2004, majetkoprávní záměr 3041.
167/Z8/2019 Prodej metropolitní sítě.
ZM
1. Prodej metropolitní sítě města – lokalita Nový Jičín, MPZ 2931
a. rozhodlo
o prodeji metropolitní sítě města - lokalita Nový Jičín, specifikované v přílohách č. 2,
3, 4 a 5 materiálu, společnosti OpavaNet a.s., se sídlem Příčná 2828/10, Předměstí,
746 01 Opava, IČO:25860011, za cenu ve výši 12.750.000,- Kč bez DPH, k níž bude
připočtena částka odpovídající DPH dle platných předpisů a náklady na vypracování
znaleckého posudku,
b. rozhodlo
o uzavření kupní smlouvy mezi městem Nový Jičín, jako prodávajícím, a společností
OpavaNet a.s., se sídlem Příčná 2828/10, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 25860011,
jako kupujícím, dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 6 předloženého
materiálu, majetkoprávní záměr č. 2931.
168/Z8/2019 Změna ceny vodného skupinového vodovodu Hodslavice - Straník.
ZM
1. bere na vědomí
návrh provozovatele na změnu ceny vodného skupinového vodovodu Hodslavice - Straník
dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. schvaluje
změnu ceny vodného skupinového vodovodu Hodslavice - Straník dle Přílohy č. 1
předloženého materiálu s účinností od 1.1.2020.
169/Z8/2019 Rámcová smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Okružní křižovatka na
ul. Gen. Hlaďo v Novém Jičíně.
ZM
1. rozhodlo
uzavřít Rámcovou smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a městem Nový Jičín o
spolupráci při přípravě a realizaci stavby Okružní křižovatka na ul. Gen. Hlaďo v Novém
Jičíně, dle předloženého návrhu.
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170/Z8/2019 Dodatek ke Smlouvě o spolupráci v programu Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji - 3. výzva.
ZM
1. rozhodlo
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji - 3. výzva, uzavřené dne 2. 7. 2019 mezi městem Nový Jičín a
Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, ve
znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
171/Z8/2019 Ustanovení zástupců pro místní Agendu 21.
ZM
1. bere na vědomí
kritéria MA21 a podmínku ustanovení koordinátora místní Agendy 21 a politika pro
místní Agendu 21.
2. rozhodlo ustanovit
Mgr. Lucii Hrdličkovou, referentku Odboru rozvoje a investic, koordinátorkou místní
Agendy 21 a Mgr. Ondřeje Syrovátku, místostarostu Města, politikem pro místní
Agendu 21.
172/Z8/2019 Záměr zřízení předkupního práva pro společnost EDUCA - Střední odborná
škola, s.r.o.
ZM
1. rozhodlo
zveřejnit záměr zřídit předkupní právo, jako právo věcné, k pozemku parc. č. st.
1711/1, zast. plocha a nádvoří, v obci Nový Jičín a k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí,
jehož součástí je budova č.p. 1994, stavba občanského vybavení, na ulici B. Martinů
č.o. 4, společnosti EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., se sídlem Přemyslovců čp.
834/4, 74101 Nový Jičín, IČO: 64087859. Záměr č. 50/2019/OB.
173/Z8/2019 Uzavření pracovněprávního vztahu člena ZM s městem Nový Jičín.
ZM
1. souhlasí
v souladu s § 84 odst. 2 písm. p) Zákona o obcích se vznikem pracovněprávního vztahu
mezi městem Nový Jičín a členem Zastupitelstva města Nový Jičín panem J. P., bytem
Nový Jičín, za níže uvedených podmínek:
a. pracovněprávní vztah bude uzavřen formou dohody o pracích konaných mimo
pracovní poměr;
b. pracovněprávní vztah vznikne nejdříve 01.01.2020;
c. pracovně právní vztah bude sjednán na dobu neurčitou;
d. na základě tohoto pracovněprávního vztahu budou vykonávány práce spojené
se zajištěním správy, provozu a údržby dřevěného přístřešku na pozemku parc.
č. 671/2 v k. ú. Žilina u Nového Jičína a jeho okolních prostor;
e. odměna za výkon práce bude stanovena v souladu s aktuálně platnou směrnicí
"Vnitřní platový předpis"; vydanou tajemníkem Městského úřadu.
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174/Z8/2019 Zapojení ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p. o. do Integrovaného regionálního
operačního programu.
ZM
1. schvaluje
podání žádosti Základní školy Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace, se
sídlem Komenského 571/66, IČ 848336, o dotaci na projekt "Modernizované odborné
učebny F-Ch a Z" v rámci Integrovaného operačního programu (IROP) ve výzvě č. 92
Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony, prioritní osa 2 - Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života pro obyvatele regionů; specifický cíl 2.4 - Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení,
2. schvaluje
Základní škole Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace realizaci projektu s názvem
"Modernizované odborné učebny F-Ch a Z" v případě získání dotace na tento projekt,
3. schvaluje
v souladu s § 34 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, aby Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková
organizace uzavřela smlouvu o úvěru na profinancování projektu s názvem
"Modernizované odborné učebny F-Ch a Z" v případě získání dotace na tento projekt,
4. schvaluje
spolufinancování způsobilých výdajů projektu s názvem "Modernizované odborné učebny FCh a Z" ve výši 10% městem Nový Jičín v případě získání dotace na tento projekt,
5. schvaluje
financování provozních nákladů projektu městem Nový Jičín po dobu udržitelnosti projektu
(tj. 5 let od data ukončení realizace projektu) s názvem "Modernizované odborné učebny FCh a Z" v případě získání dotace na tento projekt.

Dalibor Janošek
člen rady města
ověřovatel zápisu

JUDr. Václav Dobrozemský
1. místostarosta města
ověřovatel zápisu

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města
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