Příloha č. 1
zápisu z jednání
21. schůze RM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN

USNESENÍ
z 21. schůze Rady města Nový Jičín,
konané v řádném termínu dne 15. 1. 2020.
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.
564/R21/2020 Schválení programu a určení ověřovatele zápisu RM.
RM
1. určuje
ověřovatelem zápisu pana Mgr. Ondřeje Syrovátku,
2. schvaluje
program jednání 21. schůze Rady města Nový Jičín v řádném termínu dne 15. 1. 2020.
565/R21/2020 Kontrola plnění úkolů uložených Radou města Nový Jičín.
RM
1. bere na vědomí
Zprávu o kontrole plnění úkolů uložených Radou města Nový Jičín č. 14/2019 dle
přílohy.
566/R21/2020 Plán kontrolní činnosti kontrolního odboru Města Nový Jičín na rok 2020.
RM
1. schvaluje
plán kontrolní činnosti kontrolního odboru Městského úřadu Nový Jičín na rok 2020
dle předloženého návrhu.
567/R21/2020 Informace o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace
Technické služby města Nového Jičína.
RM
1. bere na vědomí
informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Technické
služby města Nového Jičína, Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín.
2. ukládá
splnit nápravná opatření uvedená v bodech 1 - 14 dle předloženého návrhu
nápravných opatření.
T: 31. 5. 2020
Z: Ing. Pavel Tichý

568/R21/2020 Poskytnutí finančního daru v oblasti sociální.
RM
1. rozhodla
poskytnout peněžitý dar ve výši 20.000,00 Kč Fakultní nemocnici Ostrava, se sídlem 17.
listopadu 1790/3, 708 52 Ostrava, IČO 00843989, za účelem finanční podpory obětem
útoku ve Fakultní nemocnici Ostrava dne 10.12.2019,
2. rozhodla
uzavřít darovací smlouvu mezi Městem Nový Jičín jako dárcem a Fakultní nemocnicí
Ostrava, se sídlem 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava, IČO 00843989, jako
obdarovaným, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Fakultní nemocnici Ostrava, se sídlem
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava, IČO: 00843989, ve výši ..........+ 20.000,00 Kč
za účelem finanční podpory obětem útoku ve FN Ostrava dne 10.12.2019,
zapojením zbývající části rezervy schváleného rozpočtu Programu města Nový Jičín
na podporu sociální oblasti, podprogramu E Podpora dobrovolnictví ve výši ………....
-20.000,00 Kč.
569/R21/2020 Přehled platů ředitelů příspěvkových organizací a vedoucích organizačních
složek města.
RM
1. bere na vědomí
Souhrnný přehled platů ředitelů příspěvkových organizací a vedoucích organizačních
složek města k 01.01.2020, který je přílohou materiálu.
570/R21/2020 Úprava platu ředitele Technických služeb města Nového Jičína.
RM
1. upravuje
s účinností od 01.02.2020 výši osobního příplatku panu Ing. Pavlu Tichému, řediteli
organizace Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, dle
předloženého návrhu, který je přílohou materiálu.
571/R21/2020 Přijetí dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok
2020 pro Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvkovou organizaci.
RM
1. souhlasí
s přijetím dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2020 pro
Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvkovou organizaci a s uzavřením smlouvy
o poskytnutí této dotace z rozpočtu MS kraje.
572/R21/2020 Souhlas s přijetím finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro ZŠ
Nový Jičín, Tyršova 1, p. o.
RM
1. bere na vědomí
žádost Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace, se sídlem v
Novém Jičíně, Tyršova 144/1, IČ 62330136, o souhlas zřizovatele s přijetím účelově
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určeného finančního daru ve výši 6 693,00 Kč pro 3 žáky od společnosti WOMEN FOR
WOMEN, o. p. s., se sídlem Vratislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, v rámci
jejího charitativního projektu Obědy pro děti na školní rok 2019/20, a to v období od
1. 2. 2020 do 30. 6. 2020,
2. uděluje
souhlas Základní škole Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace k přijetí
finančního účelově určeného daru, dle ustanovení čl. IV. Zřizovací listiny od
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., se sídlem v Praze 4, ul. Vratislavova
152/4, IČ 242 31 509, v rámci jejího charitativního projektu Obědy pro děti na
období od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2020, ve výši 6 693,00 Kč pro 3 žáky.
573/R21/2020 Prohlášení o uznání vlastnického práva k movité věci - harmoniu v kapli sv. Michala.
RM
1. rozhodla
učinit souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva k movité věci – harmoniu v
kapli sv. Michala, která je součástí pozemku p.č. 434/1 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína
ve vlastnictví města Nový Jičín (inv. č. 211039382178) ve prospěch města Nový Jičín dle
návrhu v příloze č. 1. předloženého materiálu.
574/R21/2020 Žádost o prodloužení nájmu restauračního zařízení v amfiteátru Skalky Nový Jičín.
RM
1. souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu ze dne 27. 4. 2018 ev. č. S14/2018
uzavřené mezi Městským kulturním střediskem Nový Jičín, příspěvkovou organizací a
panem Pavlem Cagašem se sídlem Šenov u Nového Jičína, IČ 06960375, jímž se
zejména mění doba nájmu na dobu neurčitou, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.
575/R21/2020 Souhlas s umístěním sídla spolku.
RM
1. rozhodla
vyslovit souhlas s umístěním sídla pobočného spolku Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu osada Hřbitovní Nový Jičín, se sídlem Bulharská 742/7, 741 01
Nový Jičín, IČO: 02286980, v domě č. p. 747 na ulici Bulharská 15 v Novém Jičíně ve
vlastnictví města Nový Jičín.
576/R21/2020 Cena tepelné energie pro období od 01.01.2020.
RM
1. schvaluje
cenu tepla nabídnutou společností Veolia Energie ČR, a. s., se sídlem 28. října
3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45193410, v souladu se Smlouvou
o spolupráci při provozování pronajímaného zařízení ve vlastnictví města Nový
Jičín ze dne 04.10.2006 a v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ k cenám tepelné
energie na období od 01.01.2020 ve výši 578,80 Kč/GJ bez DPH. Jedná se o cenu
základní jednosložkové sazby. Ostatní drobné specifické sazby v rámci tepelného
hospodářství města Nový Jičín budou od této základní sazby odvozeny.
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577/R21/2020 Finanční problematika.
RM
1. schvaluje
následující úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019:
a. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí vratky transferu od ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p.o. ve formě
nevyčerpaných finančních prostředků z projektu "Poskytování bezplatné stravy
dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků Operačního programu
potravinové a materiální pomoci v Moravskoslezském kraji" ve výši
............................................................ +180.527,76 Kč
a zároveň
snížení účelového neinvestičního transferu u této p.o. o částku..-180.527,76 Kč.
Současně RM schvaluje i v tomto smyslu změnu závazného ukazatele u ZŠ Nový
Jičín, Komenského 66, p.o. na rok 2019.
b. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 112-úprava:
snížení příspěvku na investice u ZŠ Nový Jičín, Tyršova 1, p.o. z akce "vybavení
učeben IT" z původní schválené výše 300.000,00 Kč nově na částku 135.000,00 Kč
s tím, že zbývající část (do schválené výš 300.000,00 Kč) ve výši 165.000,00 Kč na
zvýšený příspěvek na provoz na "vybavení školy IT a nábytkem" si organizace
uhradí ze svého fondu investic odvodem na účet zřizovatele a následně bude
tato částka zaslána zpět příspěvkové organizaci na požadovaný účel.
Zároveň RM schvaluje i v tomto smyslu změnu závazného ukazatele u ZŠ Nový
Jičín, Tyršova 1, p.o. na rok 2019.
c. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5/2019 - úprava:
úprava rozpočtované výše přijaté investiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje účelově určené na realizaci projektu „Revitalizace vily
Augusta Hűckela v Novém Jičíně“ z původní schválené výše 4.000.000,00 Kč (viz
usnesení RM ze dne 20.2.2019) na novou výši dle skutečnosti, a to ………..
+240.000,00 Kč (za práce provedené závěrem roku 2018)
a zároveň
úprava rozpočtových výdajů na ORJ 037, popř. ORJ 741 účelově určených na výše
uvedený projekt .............. +240.000,00 Kč,
2. schvaluje
úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019
a zároveň
úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020
(z důvodu nerealizace níže zmíněných akcí v roce 2019):
a. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
v roce 2019 snížení rozpočtových příjmů ve tř. 3-Kapitálové příjmy z prodeje
investice "Metropolitní síť města Nový Jičín" o částku ....... -14.817.660,00 Kč
s krytím z rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ............... +14.817.660,00 Kč
a zároveň
v roce 2020 zvýšení rozpočtových příjmů ve tř. 3-Kapitálové příjmy z prodeje
"Metropolitní sítě města Nový Jičín" o skutečně fakturovanou výši
......................................................... +12.770.000,00 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ........ +12.770.000,00 Kč,
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b. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
v roce 2019 snížení rozpočtových výdajů na ORJ 018-Městská policie o částku
..................... -2.000.000,00 Kč určenou na dodávku (pořízení) 1 ks
stacionárního radarového měřiče rychlosti motorových vozidel
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ............. +2.000.000,00 Kč
a zároveň
v roce 2020 zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 018-Městská policie o stejnou
částku, tj. ................................................... +2.000.000,00 Kč
na stejný účel
s finančním krytím z rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ..... -2.000.000,00 Kč.
c. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 79/2019 - úprava:
v roce 2019 snížení rozpočtované výše přijaté neinvestiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje účelově určené na realizaci projektu „Vzdělávání
pracovníků v přímé péči ProSenior Nový Jičín“ v rámci dotačního programu MSK
„Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v
Moravskoslezském kraji na rok 2019“ o částku ......... -2.283,00 Kč
s finančním krytím z rozpočtové rezervy na ORJ 741 ................ -2.283,00 Kč
a zároveň
v roce 2020 zvýšení rozpočtových výdajů na vratku této přijaté dotace z roku
2019 (z důvodu slevy na kurzovném) ve výši ........................ -2.283,00 Kč
s finančním krytím z rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ........ -2.283,00 Kč.
schvaluje
následující úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020:
a. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtových výdajů na ORJ 029-Prosenior Nový Jičín o částku .......
+50.000,00 Kč
s finančním krytím z rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši…-50.000,00 Kč
(viz usnesení RM č. 541/R20/2019 ze dne 18.12.2019 o přijetí peněžitého daru
od Nadačního fondu Veolia se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ
27068102 pro organizační složku města Nový Jičín ProSenior Nový Jičín k
zakoupení 1 ks pasivního mobilního zvedáku pro imobilní klienty
a zároveň
s tím související zvýšení, popř. úprava rozpočtovaných výdajů na ORJ 029 na
požadovaný účel, resp. s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve
stejné výši, bude-li faktura uhrazena až v r. 2020),
schvaluje
závazný ukazatel příspěvku na investice pro rok 2020 u TSM Nového Jičína, a to pro
Středisko Hřbitovy ve výši +1.530.000,00 Kč.
bere na vědomí
informace o plnění příjmů z daní do rozpočtu města a stavu prostředků na účtech
města Nový Jičín k 31.12.2019 (příloha ve formě dvou tabulek).
schvaluje
navrhované termíny rozborů hospodaření příspěvkových organizací města, městského
úřadu, organizačních složek a Městské policie za rok 2019 dle upraveného návrhu.
bere na vědomí
14 úprav rozpisu upraveného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2019, které schválili
jednotliví garanti (z vedení města) v době od 29.11.2019 do 31.12.2019 (příloha).
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578/R21/2020 Jmenování likvidační komise města Nový Jičín.
RM
1. odvolává
stávající komisi pro likvidaci majetku města Nový Jičín ve složení:
Bc. Vahalíková Marta (předseda) - odbor finanční,
Horáková Marcela - odbor organizační,
Ing. Frantová Lucie - odbor sociálních věcí,
Ing. Rajnochová Ivana - odbor kontrolní,
Hrůzková Iveta - odbor rozvoje a investic,
Vágnerová Věra - odbor školství, kultury a sportu,
Bc. Lucie Tomášková, DiS. - odbor bytový,
RSDr. Marie Pavlíčková - finanční výbor ZM,
2. jmenuje
v souladu se směrnicí města Nový Jičín č. 2/2018 Hospodaření s majetkem města
novou komisi pro likvidaci majetku města ve složení:
Bc. Vahalíková Marta (předseda) - odbor finanční,
Horáková Marcela - odbor organizační,
Ing. Frantová Lucie - odbor sociálních věcí,
Ing. Helena Macíčková - odbor kontrolní,
Hrůzková Iveta - odbor rozvoje a investic,
Vágnerová Věra - odbor školství, kultury a sportu,
Bc. Lucie Tomášková, DiS. - odbor bytový,
RSDr. Pavlíčková Marie - finanční výbor ZM.
579/R21/2020 Majetkoprávní problematika.
RM
1. Prodloužení termínu na vyklizení pozemku v k. ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 664
a. bere na vědomí žádost p. V. H., bytem PSČ 741 01 Nový Jičín,
b. souhlasí s prodloužením termínu na vyklizení pozemku parc. č. 835/1 v k. ú
Žilina u Nového Jičína (ostatní plocha, jiná plocha) o evidované výměře 620 m2
do 31.5.2020, za podmínky úhrady částky za užívání pozemku od 1.3.2020 do
skutečného data vyklizení ve výši rovnající se nájemnému dle ukončované
nájemní smlouvy, majetkoprávní záměr č. 664,
2. Přijetí záměru pronájmu části pozemku v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 2785
a. rozhodla nezveřejnit záměr nájmu části (1,5 m2) pozemku parc. č. 28/1 (ostatní
plocha, zeleň evidované výměře 6543 m2) v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí,
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 2785,
3. Udělení souhlasu se stavbou plotu v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 2763
a. rozhodla nesouhlasit se stavbou plotu na pronajaté části pozemku dle nájemní
smlouvy č.P2019-066/OMI ze dne 26.03.2019, kdy předmětem nájmu je část
(32 m2) pozemků parc. č. 619/26 (zahrada o evidované výměře 168 m2) a část
(35 m2) parc. č. 608/45 (ostatní plocha o evidované výměře 95 m2) v k. ú. Nový
Jičín – Horní Předměstí,
b. ukončuje tento majetkoprávní záměr č. 2763,
4. schvaluje
výpůjčku plochy o výměře 1 m2 na pravé vnitřní straně objektu autobusové zastávky
„Restaurace Koruna“ (směr Nový Jičín), nacházející se na části pozemku parc. č. 960/1,
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ostatní plocha, silnice, v obci Nový Jičín, k. ú. Loučka u Nového Jičína, na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za účelem umístění elektronického
informačního monitoru, mezi městem Nový Jičín jako půjčitelem a společností
Koordinátor ODIS s.r.o., 28. října 3388/11, Ostrava, PSČ: 702 00 Moravská Ostrava,
IČO: 64613895 jako vypůjčitelem, majetkoprávní záměr č. 2787,
5. Prodej pozemku parc.č.86/1, zahrada v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, MPZ 2771
a. doporučuje Zastupitelstvu města zrušit usnesení ZM č. 138/Z7/2019 bod 7 ze
dne 7.11.2019, kterým Zastupitelstvo města 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 a pověřilo RM
stanovením dalších podmínek nabídkového řízení, z důvodu uvedených v
důvodové zprávě,
b. doporučuje Zastupitelstvu města rozhodnout zveřejnit záměr prodeje pozemku
parc. č. 86/1 (zahrada o evidované výměře 967 m2) v obci Nový Jičín, k. ú.
Bludovice u Nového Jičína panu R. Ž., trvale bytem 741 01 Nový Jičín,
c. doporučuje Zastupitelstvu města rozhodnout nevyhovět žádosti K. N., trvale
bytem 742 53 Kunín, o prodej pozemku parc. č. 86/1 (zahrada o evidované
výměře 967 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Bludovice u Nového Jičína,
d. doporučuje Zastupitelstvu města rozhodnout nevyhovět žádosti Mgr. M. K.,
trvale bytem 741 01 Nový Jičín o prodej pozemku parc. č. 86/1 (zahrada o
evidované výměře 967 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Bludovice u Nového Jičína,
majetkoprávní záměr č. 2771,
6. rozhodla
zřídit věcné břemeno – služebnost zakládající právo zřídit a uložit inženýrskou síť –
potrubí ČOV splaškové kanalizace v části služebného pozemku parc.č. 698/1 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) v obci Nový Jičín, k.ú. Bludovice u Nového Jičína ve
vlastnictví města Nový Jičín a právo opravovat a udržovat na části služebného
pozemku inženýrskou síť, provádět úpravy za účelem její obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění a právo
vstupovat a vjíždět na část služebného pozemku v souvislosti se zřízením, obnovou a
provozováním inženýrské sítě, ve prospěch panujícího pozemku parc.č. 292
(zastavěná plocha a nádvoří) v obci Nový Jičín, k.ú. Bludovice u Nového Jičína, jehož
vlastníkem je J. A., Nový Jičín, PSČ 74101, na dobu neurčitou, za cenu stanovenou dle
směrnice č. 1/2013 (cena bez DPH) a za podmínky, že při realizaci stavby budou
splněny podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ Nový Jičín (správců majetku),
majetkoprávní záměr č. ZS 556,
7. rozhodla
zřídit věcné břemeno – služebnost zakládající právo zřídit a uložit inženýrskou síť splaškovou kanalizaci v části služebného pozemku parc.č. 1037/4 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína ve vlastnictví města
Nový Jičín a právo opravovat a udržovat na části služebného pozemku inženýrskou
síť, provádět úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její
výkonnosti, včetně jejího odstranění a právo vstupovat a vjíždět na část služebného
pozemku v souvislosti se zřízením, obnovou a provozováním inženýrské sítě, ve
prospěch panujících pozemků parc.č. 1656/1 (trvalý travní porost), jehož vlastníkem
je P. F., Nový Jičín, PSČ 741 01, parc.č. 1656/2 (trvalý travní porost), jehož vlastníkem
je Ing. P. F., Nový Jičín, PSČ 741 01, parc.č. 1656/3 (trvalý travní porost), jehož
21. schůze RM dne 15. 1. 2020

7

vlastníkem je P. D., Nový Jičín, PSČ 741 01, parc.č. 1656/4 (trvalý travní porost), jehož
vlastníkem je L. K., Nový Jičín, PSČ 741 01, parc.č. 1656/5 (trvalý travní porost), jehož
vlastníkem je L. F., Nový Jičín, PSČ 741 01, parc.č. 1656/6 (trvalý travní porost), jehož
vlastníkem je L. K., Nový Jičín, PSČ 741 01, parc.č. 1656/7 (trvalý travní porost), ),
jehož vlastníkem je L. K., Nový Jičín, PSČ 741 01, parc.č. 1656/8 (trvalý travní porost),
jehož vlastníkem je L. K., Nový Jičín, PSČ 741 01, parc.č. 1656/10 (trvalý travní porost)
všechny v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína, jehož vlastníkem je M. F., Nový
Jičín, PSČ 741 01, všechny v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína, na dobu
neurčitou, za cenu stanovenou dle směrnice č. 1/2013 (cena bez DPH) a za podmínky,
že při realizaci stavby budou splněny podmínky stanovené příslušnými odbory MěÚ
Nový Jičín (správců majetku), majetkoprávní záměr č. ZS 557.
580/R21/2020 Projekty města.
RM
1. Projekt Nákup vozidel na alternativní pohon pro město Nový Jičín:
a. bere na vědomí
"Rozhodnutí č. 04591921 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí ČR" ve výši 370.000,00 Kč (příloha č. 1) a "Informace k
dalšímu postupu po obdržení Rozhodnutí ministra" (příloha č. 2),
b. bere na vědomí
"Rozhodnutí č. 06701921 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí ČR" ve výši 50.000,00 Kč (příloha č. 3) a "Informace k
dalšímu postupu po obdržení Rozhodnutí ministra" (příloha č. 4),
c. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí 2 investičních dotací na realizaci projektu "Nákup vozidel na alternativní
pohon pro město Nový Jičín" v souhrnné výši ………………… +420.000,00 Kč
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 019-Odbor organizační, popř.
ORJ 741 na uvedený účel ve stejné výši, tj. ………………………… +420.000,00 Kč,
2. Projekt Sanace čestných hrobů na městském hřbitově v Novém Jičíně, I. etapa:
a. rozhodla
uzavřít Smlouvu o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu
budoucnosti s Česko-německým fondem budoucnosti, nadačním fondem, se
sídlem Železná 24, 110 00 Praha 1, IČO 67776841 dle předloženého návrhu
(příloha č. 5),
b. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přijetí příspěvku z Česko-německého fondu budoucnosti, nadačního fondu,
Železná 24, 110 Praha l, IČ 67776841 na realizaci projektu "Sanace čestných
hrobů na městském hřbitově v Novém Jičíně" ve výši ............... +300.000,00 Kč
a zároveň
zvýšení, resp. úprava rozpočtových výdajů na ORJ 639-Odbor rozvoje a investic,
nebo ORJ 139-Odbor správy majetku, popř. ORJ 741 na uvedený účel ve stejné
výši, tj. ...................................................... +300.000,00 Kč.
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581/R21/2020 Dodatek ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku Modernizace kotelny
Bulharská 747/15 a demontáž kotelny Bulharská 741/6 v Novém Jičíně.
RM
1. bere na vědomí
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2019-543/OB ze dne 21.10.2019 se
společností ERDING, a.s., se sídlem Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno, IČO: 25512455,
který je přílohou č. 1 předloženého materiálu.
582/R21/2020 Program prevence kriminality města Nový Jičín na rok 2020.
RM
1. schvaluje
Program prevence kriminality města Nový Jičín na rok 2020 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
2. schvaluje
podání žádosti o účelovou dotaci na projekt Tábor pro děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí v Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok
2020 vyhlášeném Ministerstvem vnitra ČR, s finanční spoluúčastí města Nový Jičín na
tomto projektu ve výši 130.000,-Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
583/R21/2020 Pracovní skupina pro revizi projektové dokumentace a účelového využití
Kulturního domu v přístavbě Hotelu Praha.
RM
1. jmenuje
členy "Pracovní skupiny pro revizi projektové dokumentace a účelového využití
Kulturního domu v přístavbě Hotelu Praha", ve složení:
Ing. Jiří Strýček (za ANO 2011)
Ing. Martin Gazda (za SZ/TOP09)
JUDr. Václav Dobrozemský (za ODS)
Jaroslav Perútka (za KDU-ČSL)
Mgr. Jiří Klein (za ČSSD)
Ing. Emil Adámek PhD. (za Piráty s podporou Svobodných),
2. jmenuje
Ing. Martina Gazdu garantem této pracovní skupiny,
3. stanovuje
základní náplň činnosti této pracovní skupiny takto:
a. seznámit se detailně se stávajícím projektem,
b. seznámit se s provozem aktuálně fungujícího kulturního domu,
c. vybrat a oslovit nezávislého architekta se zkušenostmi s projektováním kulturních
domů k posouzení předloženého projektu,
d. za pomoci přizvaných odborníků z praxe posoudit a zrevidovat obsah záměru,
e. konzultovat navržené změny s architektem stávajícího projektu,
f. spolu s MěKS identifikovat možné oblasti úspor, minimálního potřebného vybavení
pro zahájení provozu, vytvořit plán následných investic do KD,
g. posoudit možnost odstranění sloupů v objektu a z toho vyplývající vícenáklady,
h. porovnat současné náklady se srovnatelným KD postaveným na "zelené louce",
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4. stanovuje
cíl této pracovní skupiny takto: Kriticky zhodnotit stávající projekt, iniciovat úsporná
opatřeni, informovat RM o výsledcích práce skupiny,
5. ukládá
pracovní skupině začít neprodleně pracovat na revizi PD a účelového využití Kulturního
domu v přístavbě Hotelu Praha a informovat RM na svém příštím jednání 19.02.2020 o
dosažených výsledcích a harmonogramu dalších prací.
584/R21/2020 Různé.
RM
1. schvaluje
návrh, aby akcemi podpořenými z daru společnosti Veolia Energie ČR, a.s. určeného na
kulturní, společenské a sportovní akce konané ve městě Nový Jičín v roce 2020 na
základě dodatku č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při provozování pronajímaného zařízení
ve vlastnictví Města Nový Jičín, byly:
Tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ve výši 50 000,- Kč,
Novojičínská pouť ve výši 50 000,- Kč.

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města
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