Příloha č. 3
zápisu z jednání
9. zasedání ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 9. 3.2020.
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.
175/Z9/2020 Schválení programu.
ZM
1. schvaluje
zařazení nového bodu programu č. 26 - Prevence šíření koronovavirové infekce na
území města Nový Jičín,
2. schvaluje
zařazení nového bodu programu č. 25 - Změna ve složení Osadního výboru v části
města Žilina,
3. schvaluje
rozšířený program jednání 9. zasedání Zastupitelstva města v řádném termínu dne
9.3.2020.
176/Z9/2020 Určení ověřovatelů zápisu.
ZM
1. určuje
ověřovatele zápisu 9. zasedání Zastupitelstva města:
pan Jaroslav Kotas, Mgr. Zbyněk Choleva.
177/Z9/2020 Zpráva o činnosti Rady města za období od 18.12.2019 do 19. 2.2020.
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 18.12.2019 do 19. 2.2020.
178/Z9/2020 Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města.
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 7. 11. 2019 a z 8. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného
dne 12. 12. 2019.

179/Z9/2020 Strategický plán investic města Nový Jičín do tepelného hospodářství na období
2020-2024.
ZM
1. rozhodlo
schválit Strategický plán investic města Nový Jičín do tepelného hospodářství na období
2020-2024.
180/Z9/2020 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města Nový Jičín za rok 2019.
ZM
1. bere na vědomí
Zprávu o bezpečnostní situaci na území města Nový Jičín za rok 2019 dle předložených
materiálů.
181/Z9/2020 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Novojičínsku na
léta 2020 - 2024.
ZM
1. schvaluje
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Novojičínsku na léta
2020-2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
182/Z9/2020 Regulační plán Městské památkové rezervace Nový Jičín.
ZM
1. bere na vědomí
informaci o projednání návrhu Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nový
Jičín ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy,
2. ověřilo
ve smyslu ust. § 69 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Regulačního plánu
Městské památkové rezervace Nový Jičín dle Příloh č. 2 - 11 předloženého materiálu
není v rozporu s výsledky projednání a s požadavky uvedenými v § 68 odst. 4 zákona č.
183/2006 Sb., v platném znění,
3. rozhodlo
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, o námitkách uplatněných k návrhu Regulačního plánu Městské památkové
rezervace Nový Jičín ve smyslu Přílohy č. 1 (návrh rozhodnutí o námitkách včetně vlastního
odůvodnění) předloženého materiálu,
4. vydává
ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. d) 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,
Regulační plán Městské památkové rezervace Nový Jičín dle Příloh č. 2 - 11
předloženého materiálu.
183/Z9/2020 Žádost o individuální dotaci z oblasti kultury.
ZM
1. bere na vědomí
žádost Sdružení přátel sboru Ondrášek z.s., se sídlem Derkova 969/3, PSČ 741 01, IČ:
65472250, evidovanou pod č.j. 4438/2020, o individuální dotaci ve výši 110.000 Kč,
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účel použití dotace: Úhrada dopravy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 26.6.2020 - 10.7.2020,
projekt s názvem: Ondrášek a Mezinárodní festival Kanada 2020,
2. rozhodlo
poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 110.000 Kč,
účelově určenou na Úhradu dopravy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 26.6.2020 - 10.7.2020,
projekt s názvem: Ondrášek a Mezinárodní festival Kanada 2020,
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č.
2 předloženého materiálu,
3. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Nový Jičín ve výši
.................................. +110.000 Kč
žadateli Sdružení přátel sboru Ondrášek z.s., se sídlem Derkova 969/3, PSČ 741 01, IČ:
65472250 účelově určené na Úhradu dopravy
zapojením zbývající části rezervy schváleného rozpočtu Programu města Nový Jičín na
podporu kultury pro rok 2020, konkrétně
Podprogramu A. Podpora jednorázových kulturních akcí (org. 1122) .... -24.000 Kč
a
Podprogramu B. Podpora celoroční činnosti v kulturní oblasti (org. 1121) .... -86.000 Kč.
184/Z9/2020 Žádost o individuální dotaci v oblasti péče o památky.
ZM
1. bere na vědomí
žádost Římskokatolické farnosti Nový Jičín, se sídlem Žerotínova 68/24, 741 01 Nový Jičín,
IČ 44937431 evidovanou pod čj. 8174/2020, o individuální dotaci ve výši 500 000 Kč, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
účel použití dotace: dofinancování obnovy Kaple Bolestné P. Marie, tzv. Španělská kaple,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020,
projekt s názvem: Obnova Kaple Bolestné P. Marie, tzv. Španělská kaple,
2. schvaluje
pro žadatele dle bodu 1. tohoto usnesení výjimku podle čl. XIV odst. 2 směrnice
Zastupitelstva města 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
poskytnout dotaci z rozpočtu města ve výši 500 000 Kč
na účel: Obnova Kaple Bolestné P. Marie, tzv. Španělská kaple,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.3.2020 do 31.12.2020,
projekt s názvem: Obnova Kaple Bolestné P. Marie, tzv. Španělská kaple a schválit uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu
4. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín Římskokatolické
farnosti Nový Jičín, se sídlem Žerotínova 68/24, 741 01 Nový Jičín, IČ 44937431 ve výši
...................................... +500.000,00 Kč
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na projekt Obnova Kaple Bolestné P. Marie, tzv. Španělská kaple
zapojením zbývající části schválených prostředků vyčleněných v Programu města Nový Jičín
na zachování a obnovu kulturních památek pro rok 2020 ve výši ........ -74.000,00 Kč
a rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši .................. -426.000,00 Kč.
185/Z9/2020 Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci na
spolufinancování rekonstrukce hlavního fotbalového stadionu s atletickou drahou.
ZM
1. bere na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový
Jičín, IČ 44937504, evidovanou pod č.j. 12900/2020, o individuální dotaci ve výši
13.486.022,00 Kč,
účel použití dotace: Spolufinancování rekonstrukce hlavního fotbalového stadionu TJ s
atletickou drahou,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: duben až prosinec 2020,
projekt s názvem: Rekonstrukce hlavního fotbalového stadionu s atletickou drahou TJ Nový
Jičín z.s.,
2. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 13.486.022,00 Kč,
na účel: Spolufinancování rekonstrukce hlavního fotbalového stadionu TJ s atletickou
drahou,
projekt s názvem: Rekonstrukce hlavního fotbalového stadionu s atletickou drahou TJ Nový
Jičín z.s.,
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. 4 předloženého materiálu,
3. schvaluje
ROZPOČTOVE OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Tělovýchovné jednotě Nový Jičín
z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, IČ 44937504 ve výši .......... +13.486.022,00 Kč
účelově určené na: Spolufinancování rekonstrukce hlavního fotbalového stadionu TJ s
atletickou drahou, na projekt s názvem: Rekonstrukce hlavního fotbalového stadionu s
atletickou drahou TJ Nový Jičín z.s.
snížením rozpočtových výdajů z plánované akce Kulturní a společenský dům hotelu Praha II. etapa ve výši ................................... -13.486.022,00 Kč.
186/Z9/2020 Plnění schváleného (upraveného) rozpočtu a výsledky hospodaření města Nový Jičín
včetně jeho příspěvkových organizací za rok 2019.
ZM
1. bere na vědomí
plnění schváleného (upraveného) rozpočtu města Nový Jičín za rok 2019
a
schvaluje
výsledky hospodaření města Nový Jičín včetně jeho příspěvkových organizací za rok 2019
dle předloženého materiálu.
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187/Z9/2020 Finanční problematika.
ZM
1. schvaluje
tyto úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020:
a. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
snížením rozpočtové rezervy na ORJ 741 o částku ..... -15.777.843,99 Kč finančně
krýt nižší konečný zůstatek k 31.12.2019 na účtech města Nový Jičín (než bylo
původně počítáno při schvalování rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020)
a zároveň
snížení tř. 8-Financování na položce 8115-Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech o stejnou částku, tj. .................. -15.777.843,99 Kč,
b. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
sumarizace veškerých nerozpočtovaných, popř. mimořádných příjmů a zároveň
veškerých uspořených, popř. z různých důvodů nečerpaných výdajů v nelimitující
výši v rámci celého schváleného-upraveného rozpočtu na rok 2020 (po souhlasném
stanovisku příkazce, popř. správce příslušné ORJ) s konečným přesunem do
rozpočtové rezervy města na ORJ 741.
188/Z9/2020 Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín č. 1/2020 o místním poplatku za
povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města.
ZM
1. vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým
vozidlem do vybraných míst a částí města.
189/Z9/2020 Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín č. 2/2020 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
ZM
1. vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
190/Z9/2020 Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín č. 3/2020, o místním poplatku ze psů.
ZM
1. vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Nový Jičín č. 3/2020, o místním poplatku ze psů.
191/Z9/2020 Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín č. 4/2020, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
ZM
1. vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
192/Z9/2020 Dohoda o narovnání se společností Ridera Stavební a.s.
ZM
1. rozhodlo
uzavřít Dohodu o narovnání se společností Ridera Stavební a.s., se sídlem Dělnická 382/32,
Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 45192464, dle předloženého návrhu, který je přílohou
materiálu,
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2. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
zvýšení rozpočtových příjmů z plánovaného prodeje vodovodních řadů města na pozemcích
města, a to Žilina u Nového Jičína, Bludovice u Nového Jičína, Nový Jičín-Horní Předměstí a
Nový Jičín-Dolní Předměstí v celkové výši... 1.875.000,00 Kč (bez DPH) a zároveň zapojení
rozpočtové rezervy na ORJ 741 ve výši ...... 1.131.650,74 Kč na finanční krytí závazku města
Nový Jičín z Dohody o narovnání se společností Ridera Stavební a.s., se sídlem Dělnická
382/32, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 45192464, dle bodu 1. ve výši ...... 3.006.650,74 Kč.
193/Z9/2020 Majetkoprávní problematika.
ZM
1. Prodej pozemku v k.ú. Bludovice u Nového Jičína, MPZ 2771
a. ruší usnesení 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. 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 panu R. Ž., trvale
bytem 741 01 Nový Jičín,
c. rozhodlo 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. rozhodlo 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,
2. Prodej pozemku v k.ú. Loučka u Nového Jičína, MPZ 2788
a. bere na vědomí žádost p. P. K., trvale bytem 741 01 Nový Jičín, ze dne 12.11.2019,
b. rozhodlo vyhovět žádosti P. K., trvale bytem 741 01 Nový Jičín o prodej části (cca
32,5 m2 ) pozemku parc. č. 397/8 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované
výměře 12372 m2) v obci Nový Jičín, v k. ú. Loučka u Nového Jičína,
c. rozhodlo zveřejnit záměr prodeje části (cca 32,5 m2 ) pozemku parc. č. 397/8
(ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 12372 m2) v obci Nový Jičín, v k. ú.
Loučka u Nového Jičína, majetkoprávní záměr č. 2788,
3. Prodej pozemku v k. ú. Nový Jičín- Horní Předměstí, MPZ 2698
a. ruší usnesení č. 138/Z7/2019 bod č. 1, kterým Zastupitelstvo města 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, z
důvodu uvedených v důvodové zprávě,
b. 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 23.191 Kč/ předmět prodej tj. cena obvyklá dle ZP činí 17.100Kč +
21%DPH ve výši 3.591 Kč + úhrada nákladů na vyhotovení ZP ve výši 2.500Kč,
majetkoprávní záměr č. 2698,
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4. Nabytí pozemku parc. č. 602 k. ú. Bludovice u Nového Jičína darem, MPZ 2791
rozhodlo nabýt pozemek parc. č. 602 (zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 84 m2, v
obci Nový Jičín, k.ú. Bludovice u Nového Jičína, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná
stavba, z vlastnictví spolku TJ SOKOL BLUDOVICE, z. s., se sídlem Bludovice 91, 741 01
Nový Jičín, IČO: 67340636, do vlastnictví Města Nový Jičín, a to formou daru,
majetkoprávní záměr č. 2791,
5. rozhodlo
darovat pozemek dle GP č. 1786-16/2020 označený jako parc. č. 364/2 (ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 343 m2), vzniklý sloučením části (18 m2) pozemku parc.č. 330/6
(ostatní plocha, jiná plocha) s pozemkem parc. č. 364/2 a oddělením části (18 m2)
pozemku parc. č. 364/2 (ostatní plocha, jiná plocha) z pozemku parc. č. 364/2, v obci
Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28.
října 2771/117, Ostrava, PSČ 701 18, IČ: 70890692, majetkoprávní záměr č. 3049,
6. rozhodlo
zveřejnit záměr darování části místní komunikace 84c nacházející se na pozemku parc. č.
574/3 v k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, jejíž součástí je most přes vodoteč Grasmanka
(M4), společnosti ČSAD Ostrava a.s., Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava,
IČO: 45192057, majetkoprávní záměr 2941,
7. rozhodlo
zveřejnit záměr směny pozemku parc. č. 594/6 (ostatní plocha, manipulační plocha) o
výměře 650 m2, a části pozemku parc. č. 588/1 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 3667
m2, dle geometrického plánu č. 1766-55/2019 nově označené jako pozemek parc.č.
588/9 (ostatní plocha, zeleň), o výměře 1.813 m2, vše v k.ú. Nový Jičín – Horní
Předměstí, ve vlastnictví města Nový Jičín, za pozemky ve vlastnictví společnosti ČSAD
Ostrava a.s., Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, IČO: 45192057, a to
pozemek parc. č. 656/5 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 29 m2 v k.ú. Nový Jičín –
Dolní Předměstí, pozemek parc.č. 686 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 111 m2 v
k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, pozemek parc. č. 625/5 (ostatní plocha, sportoviště a
rekreační plocha) o výměře 1821 m2 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, pozemek
parc.č. 519/41 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 99 m2 a část pozemku parc. č. 519/23 o
výměře 1133 m2, dle geometrického plánu č. 1653-54/2019 po sloučení nově označeny
jako pozemek parc.č. 519/41 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 551 m2 v k.ú. Nový Jičín –
Dolní Předměstí a část pozemku parc. č. 655 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 7722
m2, dle geometrického plánu č. 1653-54/2019 nově označenou jako pozemek parc.č.
655/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 1 m2 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, s
tím, že Město Nový Jičín uhradí společnosti ČSAD Ostrava a.s. rozdíl v obvyklých cenách
pozemků ve výši 23.160,00 Kč. Náklady na pořízení geometrických plánů a znaleckých
posudků uhradí strany společně, každá jednou polovinou, majetkoprávní záměr 2941.
8. Koupě pozemku v k.ú. Straník, V 491
a. neschvaluje výkup pozemku parcela č. 92 (zahrada o výměře 324 m2) v k.ú. Straník
od JUDr. J. K., bytem 741 01 Nový Jičín,
b. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr, majetkoprávní záměr V 491,
9. Přijetí daru části pozemků a budovy v k.ú. Nový Jičín- Horní Předměstí, MPZ 2943
mění
své usnesení č. 138/Z7/2019 bod 4 ze dne 7.11.2019 ve znění:
Zastupitelstvo města
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
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pozemku parc.č. 625/9 (ostatní plocha, sportoviště, o výměře 2872 m2) - dle
geometrického plánu č. 1764-74/2019 nově vzniklý pozemek parc. č. 625/14 (ostatní
plocha, sportoviště, o výměře 1756 m2), 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.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,
tak, že nově zní takto:
Zastupitelstvo města
rozhodlo nabýt pozemek parc.č. st. 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 a rekreační plocha, o výměře
2782 m2) - dle geometrického plánu č. 1764-76/2019 nově vzniklý pozemek parc. č.
625/9 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1756 m2), a část
pozemku parc. č. 625/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace, o evidované výměře
2150 m2) - dle geometrického plánu č. 1764-76/2019 nově vzniklý pozemek parc.č.
625/13 (ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2041 m2), vše v obci Nový Jičín
a k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí, vč. oplocení nacházejícího se na pozemcích, z
vlastnictví Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19,
741 01 Nový Jičín, IČO 44937504, do vlastnictví města, a to formou daru,
majetkoprávní záměr č. 2943.
194/Z9/2020 Prodej objektu na ul. K. Čapka.
ZM
1. bere na vědomí
průběh nabídkového řízení na prodej pozemku parc. č. st. 989 (zastavěná plocha a
nádvoří), o evidované výměře 319 m2, v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, jehož
součástí je budova bez čp/če (stavba technického vybavení) na ulici Karla Čapka v
Novém Jičíně,
2. rozhodlo
prodat pozemek parc. č. st. 989 (zastavěná plocha a nádvoří), o evidované výměře 319
m2, v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, jehož součástí je budova bez čp/če (stavba
technického vybavení) v obci Nový Jičín, na ulici Karla Čapka, za cenu ve výši 1.911.000,00
Kč/předmět prodeje panu Ing. K. G., trvale bytem Nový Jičín.
195/Z9/2020 Projekty města.
ZM
1. Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva
a. rozhodlo poskytnout dotaci ve výši 45.000,- 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 1.a. tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
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2. Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva
a. rozhodlo poskytnout dotaci ve výši 60.000,- Kč Moravskoslezskému kraji, se
sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, účelově určenou na
spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3.výzva".
b. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjektem,
ve výši a na účel uvedený v bodu 2.a. tohoto usnesení dle přílohy č. 4
předloženého materiálu.
196/Z9/2020 Podání občanů "Petice - nesouhlas k záměru města Nového Jičína s prodejem
objektu bývalé požární zbrojnice v místní části Kojetín města Nový Jičín".
ZM
1. bere na vědomí
podání občanů "Petice - nesouhlas k záměru města Nového Jičína s prodejem objektu
bývalé požární zbrojnice v místní části Kojetín města Nový Jičín", dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
197/Z9/2020 Úprava výše odměn za výkon funkcí neuvolněným členům Zastupitelstva města.
ZM
1. mění
usnesení č. 47/Z2/2018 ze dne 18.12.2018, kterým bylo změněno usnesení č.
17/Z1/2018 ze dne 14.11.2018 v bodě 6 ve věci rozhodnutí o odměnách za výkon
funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva města a peněžitých plnění fyzickým
osobám tak, že nově zní takto :
upravuje s účinností od 01.04.2020 v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zásady stanovení
výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města takto:
a. výše měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí:
člen Rady města 10 274 Kč;
předseda komise Rady města, výboru Zastupitelstva města 5 137 Kč;
člen komise Rady města, výboru Zastupitelstva města 4 281 Kč;
člen Zastupitelstva města bez dalších funkcí 2 569 Kč;
b. výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty činí 27 740 Kč;
c. v případě souběhu více funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva města bude
celková výše odměny stanovena jakou souhrn nejvýše tří odměn za výkon
jednotlivých funkcí uvedených v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení, a to v pořadí
člen Rady města, předseda komise Rady města, výboru Zastupitelstva města a
člen komise Rady města, výboru Zastupitelstva města.
2. mění
usnesení č. 17/Z1/2018 ze dne 14.11.2018 v bodě 2 písm. f) tak, že nově zní takto:
peněžité plnění dle písm. c) a d) tohoto usnesení bude vypláceno souhrnně za daný
kalendářní rok v termínu do 12. 4. následujícího roku.
198/Z9/2020 Změna ve složení Osadního výboru v části města Kojetín.
ZM
1. bere na vědomí
rezignaci pana Antonína Davida, člena Osadního výboru v části města Kojetín k 31.1.2020,
na základě písemného podání, které je přílohou č. 1 tohoto materiálu,
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2. určuje
pana Martina Cachnína, bytem 741 01 Nový Jičín, členem Osadního výboru v části města
Kojetín, dle § 120 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
199/Z9/2020 Změna ve složení Osadního výboru v části města Žilina.
ZM
1. bere na vědomí
rezignaci členů Osadního výboru v části města Žilina, pana Jiřího Cyruse a paní Jany
Liďákové,
2. určuje
členy Osadního výboru v části města Žilina dle § 120 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
1. pan Jindřich Beneš, trvale bytem 741 01 Nový Jičín,
2. pan Václav Rýc, trvale bytem 741 01 Nový Jičín.
200/Z9/2020 Prevence šíření koronovavirové infekce na území města Nový Jičín.
ZM
1. bere na vědomí
informaci o opatřeních proti šíření koronovavirové infekce na území města Nový Jičín.

Jaroslav Kotas
ověřovatel zápisu

Mgr. Zbyněk Choleva
ověřovatel zápisu

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města
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