Příloha č. 3
zápisu z jednání
10. zasedání ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 15. 6.2020.
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.
201/Z10/2020 Schválení programu.
ZM
1. schvaluje
program jednání 10. zasedání Zastupitelstva města v řádném termínu dne 15. 6.2020.
202/Z10/2020 Určení ověřovatelů zápisu.
ZM
1. určuje
ověřovatele zápisu 10. zasedání Zastupitelstva města:
Ing. Martin Gazda, Mgr. Blanka Faluši, MBA.
203/Z10/2020 Zpráva o činnosti Rady města za období od 4. 3.2020 do 2. 6.2020.
ZM
1. bere na vědomí
Zprávu o činnosti Rady města za období od 4. 3.2020 do 2. 6.2020.
204/Z10/2020 Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města.
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Nový Jičín.
205/Z10/2020 Výsledky kontrol provedených kontrolním výborem Zastupitelstva města.
ZM
1. bere na vědomí
výsledek kontroly provedené na základě podnětu občana k prošetření správnosti postupu
Odboru správy majetku, ve věci pronájmu pozemku parc. č. 673/56 v k. ú. Nový Jičín,
majetkoprávní záměr č. 405,
2. bere na vědomí
výsledek kontroly "Kontrola podmínek a průběhu výběrového řízení a následně městem
uzavřených smluv o nájmu nebytových prostor v přízemí budovy Masarykovo nám. 34/22 v
Novém Jičíně".

206/Z10/2020 Fond sociálních služeb Novojičínska.
ZM
1. rozhodlo
zřídit účelově určený peněžní fond s názvem "Fond sociálních služeb Novojičínska", a to
podle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, s účinností od 1. 7.2020,
2. rozhodlo
schválit Statut "Fondu sociálních služeb Novojičínska", dle návrhu v příloze č. 1
předloženého materiálu.
207/Z10/2020 Informace o opatřeních města ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARSCoV-2 na občany, podnikatele, nájemce, návštěvníky a uživatele zařízení města Nový Jičín.
ZM
1. bere na vědomí
Informaci o opatřeních města ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na
občany, podnikatele, nájemce, návštěvníky a uživatele zařízení města Nový Jičín dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
208/Z10/2020 Účetní závěrka města Nový Jičín za rok 2019.
ZM
1. schvaluje
účetní závěrku města Nový Jičín sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019 dle příloh
č. 1 - 3 předloženého materiálu.
209/Z10/2020 Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2019.
ZM
1. schvaluje
Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2019 vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad v souladu se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření města Nový Jičín za rok 2019, která byla uzavřena závěrem, že nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
210/Z10/2020 Aktuální úprava rozpočtu města Nový Jičín na rok 2020 v souvislosti s dopadem
COVID-19.
ZM
1. schvaluje
následující úpravu rozpočtu města na rok 2020 v souvislosti s dopadem COVID-19:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
snížení schválených (upravených) rozpočtových příjmů v souhrnné výši..-78.506.114,00 Kč
a zároveň
snížení schválených (upravených) rozpočtových výdajů v souhrnné výši.. -86.997.886,00 Kč
s vyrovnáním s tř. 8-Financování, popř. s rozpočtovou rezervou města na ORJ 741 dle
přiložené přílohy předloženého materiálu.
2.
a. schvaluje zařazení akce "Kulturní dům města Nového Jičína II. etapa - vnitřní
stavební úpravy a parter budovy" do návrhu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2021
do výše rozpočtových výdajů 70.000.000,00 Kč (včetně DPH),
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b. ukládá MěÚ Nový Jičín - odboru rozvoje a investic, odboru bytovému a odboru
finančnímu - zohlednit usnesení v prvním odstavci (tj. písm. a.) tohoto bodu při
přípravě návrhu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2021.
T: 14.12.2020
Z: 1. místostarosta JUDr. Václav Dobrozemský
211/Z10/2020 Směrnice č. 7/2020 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z
rozpočtu města Nový Jičín.
ZM
1. schvaluje
s účinností od 15.06.2020 směrnici č. 7/2020 Poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín dle upravené přílohy č. 1 předloženého materiálu.
212/Z10/2020 Programy města Nový Jičín pro poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín
pro rok 2020/2021.
ZM
1. schvaluje
objem finančních prostředků na programové dotace pro rok 2020/2021 z rozpočtu města
Nový Jičín ve výši 24.000.000,00 Kč,
2. schvaluje
dle předloženého návrhu:
a. Program města Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2021 s objemem finančních
prostředků z rozpočtu města na dotace v celkové výši 15.013.000,00 Kč, pro
jednotlivé podprogramy takto:
A: Podpora jednorázových sportovních akcí ve výši 40.000,00 Kč (minimální výše
poskytnuté dotace 1.000,00 Kč, maximální výše poskytnuté dotace 20.000,00 Kč)
B: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 20 let ve výši 5.423.000,00 Kč
(minimální výše poskytnuté dotace 4.000,00 Kč, maximální výše poskytnuté dotace
3.000.000,00 Kč),
C: Podpora sportovní činnosti dospělých nad 20 let ve výši 3.050.000,00 Kč
(minimální výše poskytnuté dotace 3.000,00 Kč, maximální výše poskytnuté dotace
1.500.000,00 Kč),
D: Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení ve výši
6.500.000,00 Kč (minimální výše poskytnuté dotace 5.000,00 Kč, maximální výše
poskytnuté dotace 6.200.000,00 Kč),
b. Program města Nový Jičín na podporu kultury pro rok 2021 s objemem finančních
prostředků z rozpočtu města na dotace v celkové výši 1.190.000,00 Kč, pro jednotlivé
podprogramy takto:
A: Podpora jednorázových kulturních akcí ve výši 297.000,00 Kč (minimální výše
poskytnuté dotace 2.000,00 Kč, maximální výše poskytnuté dotace 50.000,00 Kč)
B: Podpora celoroční činnosti v kulturní oblasti ve výši 893.000,00 Kč (minimální výše
poskytnuté dotace 5.000,00 Kč, maximální výše poskytnuté dotace 300.000,00 Kč),
c. Program města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit pro rok 2021 s
objemem finančních prostředků z rozpočtu města na dotace v celkové výši
750.000,00 Kč, pro jednotlivé podprogramy takto:
A: Podpora jednorázových akcí v oblasti využití volného času ve výši 84.000,00 Kč
(minimální výše poskytnuté dotace 3.000,00 Kč, maximální výše poskytnuté dotace
20.000,00 Kč),
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B: Podpora celoroční činnosti v oblasti využití volného času ve výši 666.000,00 Kč
(minimální výše poskytnuté dotace 5.000,00 Kč, maximální výše poskytnuté dotace
90.000,00 Kč),
schvaluje
dle předloženého návrhu:
a. Program města Nový Jičín na podporu sociální oblasti pro rok 2021 s objemem
finančních prostředků z rozpočtu města na dotace v celkové výši 6.249.000,00 Kč a s
předpokládaným objemem finančních prostředků z rozpočtů obcí v rámci ORP Nový
Jičín v celkové výši minimálně 1.173.288,00 Kč,
pro jednotlivé podprogramy takto:
A. Podpora sociálních služeb dle zákona o sociálních službách ve výši 5.150.000,00 Kč z
rozpočtu města Nový Jičín a minimálně 626.002,00 Kč dotace z rozpočtu obcí ve
správním obvodu ORP Nový Jičín (minimální výše poskytnuté dotace 5.000,00 Kč,
maximální výše poskytnuté dotace 1.400.000,00 Kč),
B. Podpora jednorázových akcí v oblasti sociální ve výši 170.000,00 Kč (minimální výše
poskytnuté dotace 5.000,00 Kč, maximální výše poskytnuté dotace 50.000,00 Kč),
C. Podpora celoroční činnosti v oblasti sociální ve výši 190.000,00 Kč (minimální výše
poskytnuté dotace 5.000,00 Kč, maximální výše poskytnuté dotace 100.000,00 Kč),
D. Podpora občanů Novojičínska v pobytových sociálních zařízeních ve výši 489.000,00
Kč z rozpočtu města Nový Jičín a minimálně 574.286,00 Kč dotace z rozpočtu obcí ve
správním obvodu ORP Nový Jičín (minimální výše poskytnuté dotace 1.000,00 Kč,
maximální výše poskytnuté dotace 600.000,00 Kč),
E. Podpora dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě ve výši 250.000,00 Kč
(minimální výše poskytnuté dotace 5.000,00 Kč, maximální výše poskytnuté dotace
230.000,00 Kč),
b. Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče pro rok 2021 v
celkové výši 298.000,00 Kč (minimální výše poskytnuté dotace 5.000,00 Kč,
maximální výše poskytnuté dotace 150.000,00 Kč),
schvaluje
dle předloženého návrhu:
a. Program města Nový Jičín na podporu životního prostředí pro rok 2020 - dotace ex
post v celkové výši 500.000,00 Kč pro jednotlivé podprogramy takto:
A. Podpora vybudování malých domovních čistíren odpadních vod ve městě Nový
Jičín ve výši 250.000,00 Kč (minimální výše poskytnuté dotace 1.000,00 Kč,
maximální výše poskytnuté dotace 40.000,00 Kč),
B. Podpora realizace ekologického vytápění v části města Kojetín ve výši 250.000,00
Kč (minimální výše poskytnuté dotace 1.000,00 Kč, maximální výše poskytnuté
dotace 50.000,00 Kč),
vyhlašuje
programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín dle bodů 2. až 4. tohoto
usnesení,
ukládá
vyhlášení (zveřejnění) programů dle bodů 2. až 4. tohoto usnesení na úřední desce města
Nový Jičín způsobem umožňující dálkový přístup,
T: 30. 6.2020
Z: Ing. Jarmila Straková
schvaluje
následující úpravu rozpočtu města na rok 2020:

10. zasedání ZM dne 15. 6.2020

4

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
- snížení rozpočtované výše schválených prostředků na Program města Nový Jičín na
zachování a obnovu kulturních památek o částku .............................. -574.000,00 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 .............. +574.000,00 Kč,
- snížení rozpočtované výše schválených prostředků na Program města Nový Jičín na
estetizaci objektů o částku .................................. -574.000,00 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ............. +574.000,00 Kč,
- snížení rozpočtované výše schválených prostředků na Program města Nový Jičín na
podporu životního prostředí (oba Podprogramy) o ............... -74.000,00 Kč
s přesunem do rozpočtové rezervy města na ORJ 741 .............. +74.000,00 Kč.
213/Z10/2020 Směrnice č. 8/2020 Cestovní náhrady.
ZM
1. schvaluje
Směrnici č. 8/2020 Cestovní náhrady dle předloženého návrhu.
214/Z10/2020 Dodatek ke zřizovací listině TSM NJ.
ZM
1. vydává
Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině organizace Technické služby města Nového Jičína,
příspěvková organizace, se sídlem Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín, IČO: 00417688,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. bere na vědomí
Úplné znění Zřizovací listiny organizace Technické služby města Nového Jičína, příspěvková
organizace, se sídlem Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín, IČO: 00417688, dle přílohy č.
2 předloženého materiálu.
215/Z10/2020 Majetkoprávní problematika.
ZM
1. Bezúplatný převod pozemku k. ú. Kojetín u Starého Jičína, MPZ 3300
a. rozhodlo o bezúplatném nabytí pozemku parc. č. 316/6, druh pozemku ostatní plocha,
využití pozemku silnice, o výměře 604 m2, v obci Nový Jičín, k. ú. Kojetín u Starého Jičína
z vlastnictví České republiky a práva hospodařit pro MILNEA státní podnik v likvidaci,
Třanovského 622/11,. Praha 6 – Řepy, PSČ 163 04, IČO: 00016187, do vlastnictví města
Nový Jičín, a to formou bezúplatného převodu,
b. rozhodlo o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku uvedeného v bodě „a“
tohoto usnesení mezi MILNEA státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6 –
Řepy, PSČ 163 04, IČO: 00016187 jako převádějícím a městem Nový Jičín jako
nabyvatelem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, majetkoprávní záměr č. 3300,
2. rozhodlo
o prodeji 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 PSČ 741 01 Nový Jičín za kupní
cenu ve výši 676.900,-Kč (bez DPH) stanovenou dle ZP č. 815/137/2019 ze dne 16.09.2019
jako cenu obvyklou, k této částce bude připočteno 21% DPH ve výši 142.149,-Kč.; cena
celkem s 21% DPH činí 819.049,-Kč/předmět prodeje + náklady za vyhotovení znaleckého
posudku 2.700,-Kč, a to formou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s úhradou
první splátky ve výši 319.049,- Kč v r. 2020, zbývající část kupní ceny na pět ročních
splátek ve výši 100.000,-Kč, spatné vždy k 1.4. daného roku se zajištěním závazku smluvní
10. zasedání ZM dne 15. 6.2020

5

3.

4.

5.

6.

7.

8.

pokutou za prodlení s úhradou splátky a možnost města Nový Jičín odstoupení od
smlouvy od smlouvy budoucí kupní. Kupní smlouva bude uzavřena a vklad do katastru
nemovitostí bude proveden po úplném zaplacení kupní ceny a souvisejících nákladů,
majetkoprávní záměr č. 2771,
Prodej pozemku v k. ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 2784
a. rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku parc.č. 835/1 (ostatní plocha, jiná, jiná
plocha o evidované výměře 620 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového Jičína,
formou nabídkového řízení, za minimální kupní cenu ve výši 868.000,- Kč
stanovenou dle ZP č.877/30/2020 ze dne 20.2.2020 jako cenu obvyklou, k této
částce bude připočteno 21 % DPH ve výši 182.280,-Kč a náklady na vyhotovení
znaleckého posudku.
b. pověřuje Radu města stanovením dalších podmínek nabídkového řízení na prodej
pozemku specifikovaného v bodě a) tohoto usnesení, majetkoprávní záměr č. 2784,
Prodej části pozemku v k. ú. Nový Jičín, MPZ 3047
a. rozhodlo nevyhovět žádosti pí. L. P., trvale bytem Nový Jičín, PSČ 741 01, o prodej
části ( cca 4 m2) pozemku parc. č. 293/24 (ostatní plocha, jiná plocha) o evidované
výměře 2139 m2 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí,
b. rozhodlo nevyhovět žádosti manželů Ing. J. R. a Ing. M. R., oba trvale bytem Nový
Jičín, PSČ 741 01, o prodej části (cca 5,5 m2) pozemku parc. č. 293/24 (ostatní
plocha, jiná plocha) o evidované výměře 2139 m2 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín –
Dolní Předměstí dle varianty A, předloženého materiálu,
c. rozhodlo nevyhovět žádosti manželů Ing. J. R. a Ing. M. R., oba trvale bytem Nový
Jičín, PSČ 741 01, o prodej části (cca 113 m2) pozemku parc. č. 293/24 (ostatní
plocha, jiná plocha) o evidované výměře 2139 m2 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín–
Dolní Předměstí dle varianty B, předloženého materiálu,
d. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr, majetkoprávní záměr 3047,
Prodej části pozemku v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 2796 a
a. rozhodlo nevyhovět žádosti ZUUM Group s.r.o., Dvořákova 1947/41, Nový Jičín,
PSČ 741 01, IČ: 051 40 790 o prodej části ( cca 348 m2) pozemku parc. č. 872/1
(ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 53527 m2 v obci Nový Jičín, k. ú.
Nový Jičín – Horní Předměstí,
b. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr, majetkoprávní záměr 2796 a,
rozhodlo
nevyhovět žádosti M. H., trvale bytem 741 01 Nový Jičín o prodej částí pozemků (cca
50m2) parc.č. 1118 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 64 m2) a
prodej části (cca 10m2) pozemku parc.č. 1055/6 (vodní plocha, koryto vodního toku
přirozené nebo upravené o evidované výměře 187m2)v obci Nový Jičín v k.ú. Žilina u
Nového Jičína, majetkoprávní záměr č. 3121,
rozhodlo
nevyhovět žádosti B. H., IČ: 07020201, se sídlem: 741 01 Nový Jičín, o prodej částí
(160m2) pozemku parc.č. 519/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované
výměře 1.476 m2) v obci Nový Jičín v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, majetkoprávní
záměr č. 3122,
rozhodlo
nevyhovět žádosti R. P., bytem: 741 01 Nový Jičín, o prodej parc. č. st.71/1 (zastavěná
plocha a nádvoří, zbořeniště o evidované výměře 1.053 m2) v obci Nový Jičín , k. ú.
Nový Jičín- Dolní Předměstí, majetkoprávní záměr č. 3119,

10. zasedání ZM dne 15. 6.2020

6

9. rozhodlo
o zveřejnění záměru darování částí místních komunikací Moravskoslezskému kraji, se
sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, zastoupenému Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava, IČO:00095711, a to:
a. části místní komunikace evidované v pasportu místních komunikací pod číslem 17
b (ul. Hřbitovní), a to úseku od hranice k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí po
křižovatku s ulicí Propojovací nacházejícího se na pozemcích parc.č. 506/1 (ostatní
plocha, ostatní komunikace), parc.č. 507/3 (ostatní plocha, jiná plocha), parc.č.
709/6 (ostatní plocha, jiná plocha), parc.č. 507/2 (ostatní plocha, jiná plocha),
parc.č. 507/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č. 274/7 (ostatní plocha,
ostatní komunikace), parc.č. 274/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc.č.
275/31(ostatní plocha, ostatní komunikace) a parc.č. 275/30 (ostatní plocha,
ostatní komunikace), vše v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, o délce 0,987 km,
b. části místní komunikace evidované v pasportu místních komunikací pod číslem 16
b (ul. Propojovací), a to úseku od křižovatky s ulicí Hřbitovní po křižovatku s ulicí
Suvorovova nacházejícího se na pozemcích parc.č. 275/2 (ostatní plocha, dobývací
prostor), parc.č. 275/13 (orná půda), parc.č. 275/7 (orná půda), parc.č. 301/16
(orná půda), parc.č. 301/19 (orná půda), parc.č.300/4 (orná půda), parc.č. 337/4
(ostatní plocha, jiná plocha), parc.č. 498/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace),
vše v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, o délce 0,486 km,
c. části místní komunikace evidované v pasportu místních komunikací pod číslem 15 b
(ul. Suvorovova), a to úseku od křižovatky s ulicí Propojovací po křižovatku se silnicí
III/04820 nacházejícího se na pozemku parc.č. 498/7 (ostatní plocha, ostatní
komunikace), v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, o délce 0,338 km, bez MPZ,
10. rozhodlo
uzavřít smlouvu o Smlouvě budoucí darovací na část (cca 104 m2) pozemku parc. č. 958/2
(ostatní plocha, silnice) v obci Nový Jičín, k. ú. Loučka u Nového Jičína a na část (cca 257
m2) pozemku parc.č. 658/1 (ostatní plocha, silnice), v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín –
Horní Předměstí, na kterých bude vybudována stavba s názvem: „Chodník a úpravy
autobusových zastávek ul. Císařská v Novém Jičíně (Bocheta)“, mezi účastníky
Moravskoslezským krajem, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 zastoupený
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava, IČO: 00095711, jako budoucím dárcem, a městem Nový Jičín, jako budoucím
obdarovaným, majetkoprávní záměr č. 2792,
11. Prodej části pozemku v k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3046
a. rozhodlo nevyhovět žádosti Ing. R. T., Nový Jičín a Ing. L. T., Nový Jičín o prodej
části (cca 30 m2) pozemku parc.č. 1493/104 (orná půda o evidované výměře 6831
m2) a prodej pozemku parc.č. 1493/165 (orná půda o evidované výměře 12 m2)
oba v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína
b. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr, majetkoprávní záměr 3046,
12. Prodej části pozemku v k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3024
a. vzalo na vědomí informaci o průběhu opakovaného 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.1472-114/2019 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
10. zasedání ZM dne 15. 6.2020

7

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 opakovaného zveřejnění záměru na ÚD se prvotní zájemci nevyjádřili k
nabídkovému řízení a nebyla podána žádná další nová nabídka
b. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr, majetkoprávní záměr 3024,
13. Prodej pozemků v k.ú. Loučka u Nového Jičína, MPZ 3006
a. nesouhlasí s bezúplatným převodem pozemků pod bytovými domy parc. č. 471/4
(zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 1133 m2), parc. č. 450/4
(zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 177 m2), parc. č. 450/3
(zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 270 m2), parc. č. 450/6
(zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 312 m2) a parc. č. 450/5
(zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 293 m2) vše v k. ú. Loučka u
Nového Jičína, pro Stavební bytové družstvo Venkov, Dukelská 253, Šenov u
Nového Jičína, IČO: 14614871,
b. ukládá OSM zahájit kroky ve věci úplatného převodu pozemků pod bytovými
domy parc. č. 471/4 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 1133 m2),
parc. č. 450/4 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 177 m2), parc. č.
450/3 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 270 m2), parc. č. 450/6
(zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 312 m2) a parc. č. 450/5
(zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 293 m2) vše v k. ú. Loučka u
Nového Jičína za cenu dle znaleckého posudku formou adresného záměru pro
Stavební bytové družstvo Venkov, Dukelská 253, Šenov u Nového Jičína, IČO:
14614871, majetkoprávní záměr 3006,
T: 31. 8.2020
Z: Ing. Vladimír Bartoň
14. Prodej pozemků v k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3036
a. nesouhlasí s bezúplatným převodem pozemků pod bytovými domy parc. č. 642
(zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 317 m2), parc. č. 643 (zastavěná
plocha a nádvoří o evidované výměře 314 m2), v k. ú. Žilina u Nového Jičína, pro
Stavební bytové družstvo, Dukelská 253, Šenov u Nového Jičína, IČO: 14614871
b. ukládá OSM zahájit kroky ve věci úplatného převodu pozemků pod bytovými domy
parc. č. 642 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 317 m2), parc. č. 643
(zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 314 m2), oba v k. ú. Žilina u
Nového Jičína, pro Stavební bytové družstvo, Dukelská 253, Šenov u Nového Jičína,
IČO: 14614871, majetkoprávní záměr 3036,
T: 31. 8.2020
Z: Ing. Vladimír Bartoň
15. rozhodlo
o směně 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
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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,
16. rozhodlo
o zveřejnění záměru prodeje 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 za cenu 10 000,-Kč, majetkoprávní záměr 2941,
17. Prodej části pozemku v k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 2946
a. rozhodlo prodat pozemek parc. č. 1493/192 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře
20 m2, který nově vznikl oddělením dle geometrického plánu č. 1520-243/2020 ze
dne 5.5.2020 zpracovaného ing. Marcelem Vojtou z původní parcely parc. č.
1493/177 (ostatní plocha, jiná plocha) o evidované výměře 61 m2, v obci Nový Jičín,
k.ú. Žilina u Nového Jičína, manželům MUDr. J. T. PhD, bytem 73961 Třinec a MUDr.
S. J., bytem 05201 Spišská Nová Ves, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem zpracovaným Ing. Ivo Štefkem, IČO 45158452, který stanovil ve svém
znaleckém posudku číslo 919/72/2020 ze dne 14.05.2020 obvyklou cenu u
prodávaného pozemků na 8 000,- Kč. K ceně pozemku bude připočteno 21% DPH ve
výši 1 680,- Kč, náklady spojené s vypracováním geometrického plánu 5 000,- Kč,
náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku 2 100,- Kč a náklady na vklad
kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
b. rozhodlo o zrušení předkupního práva města Nový Jičín k pozemku parc. č.
1493/192 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 20 m2, který nově vznikl oddělením
dle geometrického plánu č. 1520-243/2020 ze dne 5.5.2020 zpracovaného ing.
Marcelem Vojtou z původní parcely parc. č. 1493/177 (ostatní plocha, jiná plocha) o
evidované výměře 61 m2, v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína, zřízeného
podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon podle územního plánu
vydaného formou opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán nebo
regulační plán ÚPS-68411/2009 ze dne 13.10.2009 ve znění pozdějších změn,
majetkoprávní záměr č. 2946,
18. rozhodlo
o výkupu pozemku parcelní číslo st. 493, zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře
261 m2, jehož součástí a hlavní stavbou je budova č.p. 886 (stavba občanského vybavení),
pozemku parcelní číslo st. 494, zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 332 m2,
jehož součástí a hlavní stavbou je budova bez čp/če (jiná stavba), pozemku parcelní číslo
st. 1998, zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 74 m2, jehož součástí a hlavní
stavbou je budova bez čp/če (stavba pro dopravu), pozemku parcelní číslo 391/3,ostatní
plocha (manipulační plocha) o evidované výměře 510 m2, pozemku parcelní číslo 695/1
ostatní plocha (jiná plocha) o evidované výměře 9186 m2, pozemku parcelní číslo 695/5,
ostatní plocha (manipulační plocha) o evidované výměře 738 m2, pozemku parcelní číslo
695/6, ostatní plocha (manipulační plocha) o evidované výměře 19 m2, pozemku parcelní
číslo 949, ostatní plocha (jiná plocha) o evidované výměře 1 m2, vše v katastrálním území
Nový Jičín – Horní Předměstí, zapsáno na LV č. 5205 pro k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí,
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včetně jejich součástí a příslušenství, tj. zejména včetně nákladišť, vodovodní přípojky,
chodníku, kanalizační přípojky, dešťové kanalizace, šachet, plynové přípojky, studny,
nástupiště, rampy a trvalých porostů od Správy železnic, státní organizace, se sídlem:
Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234, za dohodnutou
cenu 2 900 000,- Kč, majetkoprávní záměr č. 2923,
19. Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Žilina u Nového Jičína - MPZ č. 2947
a. rozhodlo o bezúplatném nabytí pozemku parc. č. 1451/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 664 m2 v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína
zapsaný na listu vlastnictví č. 60000 z vlastnictví České republiky a příslušnosti
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2.,
IČO: 69797111 do vlastnictví města Nový Jičín, a to formou bezúplatného převodu,
b. rozhodlo o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci uvedené v
bodě „a“ tohoto usnesení mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových jako převodcem a městem Nový Jičín jako nabyvatelem,
dle přílohy č. 12 předloženého materiálu, majetkoprávní záměr č. 2947,
20. Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ č. 2948
a. rozhodlo o bezúplatném nabytí pozemku parc. č. 553/12 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 294 m2 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, obci Nový Jičín,
zapsaný na listu vlastnictví č. 60000 z vlastnictví České republiky a příslušnosti
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2., IČO: 69797111 do
vlastnictví města Nový Jičín, a to formou bezúplatného převodu,
b. rozhodlo o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci uvedené v
bodě „a“ tohoto usnesení mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových jako převodcem a městem Nový Jičín jako nabyvatelem,
dle přílohy č. 13 předloženého materiálu, majetkoprávní záměr č. 2948,
21. Bezúplatné nabytí kanalizace v k. ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ č. 2916
a. rozhodlo o bezúplatném nabytí splaškové kanalizace - kanalizačního potrubí o
dimenzi DN 300 v délce 415,4 m včetně revizních šachet a potrubí o dimenzi DN 250
v délce 149,2 m včetně revizních šachet, jejichž užívání bylo povoleno kolaudačním
rozhodnutím odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín ze dne
27.3.2008, č.j. OŽP/23634/2008, které nabylo právní moci dne 7.5.2008, umístěné
na pozemku parc. č. 1592/1, parc.č. 1592/26, parc.č. 1493/99, parc.č. 1493/95,
parc.č.1493/77, parc.č. 1493/78 vše v k.ú. Žilina u Nového Jičína, obci Nový Jičín, do
vlastnictví města Nový Jičín od Ing. M. B., trvale bytem 74101 Nový Jičín, a to
formou daru,
b. rozhodlo o uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem jsou nemovité věci
uvedené v bodě „a“ tohoto usnesení, mezi Ing. M. B., trvale bytem 74101 Nový Jičín
jako dárcem a městem Nový Jičín jako obdarovaným, dle přílohy č. 15 předloženého
materiálu, majetkoprávní záměr č. 2916.
216/Z10/2020 Nabídkové řízení na prodej pozemku pro výstavbu objektu "Bytové domy - Dolní
Brána".
ZM
1. Nabídkové řízení na prodej pozemku pro výstavbu objektu „Bytové domy - Dolní Brána“,
MPZ 2915
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a. bere na vědomí
informaci o průběhu nabídkového řízení na prodej části pozemku parc. č. č. 28/1
(ostatní plocha, zeleň) v k. ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí (dle GP č. 1516-55/2016
nově vzniklý pozemek parc. č. 28/15 o výměře 2358 m²),
b. rozhodlo
o ukončení nabídkového řízení bez vyhlášení vítězné nabídky,
c. rozhodlo
o vrácení kauce jedinému účastníkovi nabídkového řízení.
217/Z10/2020 Směrnice č. 12/2020 Způsob projednávání majetkoprávních záměrů a rozhodování
o právním jednání v orgánech města.
ZM
1. schvaluje
Směrnici č.12/2020 „Způsob projednávání majetkoprávních záměrů a rozhodování o
právním jednání v orgánech města“ dle předloženého návrhu.
218/Z10/2020 Prodej objektu na ul. K. Čapka.
ZM
1. bere na vědomí
odstoupení Ing. K. G., z nabídkového řízení č. 1/2019/OB 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 včetně žádosti o vrácení kauce.
219/Z10/2020 Projekty města.
ZM
1. Koncepce statické dopravy města Nový Jičín:
a. bere na vědomí
Koncepci statické dopravy města Nový Jičín,
b. schvaluje
Akční plán 2020–2024 navržený v rámci Koncepce statické dopravy města Nový
Jičín, který je přílohou č. 13 materiálu.
2. Projekt "Město Nový Jičín - Efektivní veřejná správa".
a. schvaluje
Akční plán pro oblast komunikace s veřejností pro roky 2021-2023.
220/Z10/2020 Zastavovací studie Revitalizace sportovního areálu, ul. U Stadionu, Nový Jičín.
ZM
1. bere na vědomí zastavovací studii Revitalizace sportovního areálu, ul. U Stadionu,
Nový Jičín dle přílohy č. 1 materiálu,
2. rozhodlo o výběru varianty č. 1 navržené zastavovací studií,
3. rozhodlo o zahájení přípravy projektů výstavby víceúčelové sportovní haly, tenisové
haly, skateparku a pumptracku a multifunkčního venkovního hřiště včetně řešení
nezbytných vnitroareálových stavebních objektů a architektonicko-urbanistického
řešení.
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221/Z10/2020 Žádosti o individuální dotace z oblasti sportu.
ZM
1. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín z.s. o individuální dotaci na Pořízení malé
mechanizace a sportovního vybavení v rámci rekonstrukce Hlavního fotbalového
stadionu TJ s atletickou drahou:
a. 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. 12907/2020, o individuální
dotaci ve výši 2.205.600 Kč,
účel použití dotace: Pořízení malé mechanizace a sportovního vybavení v rámci
rekonstrukce Hlavního fotbalového stadionu TJ s atletickou drahou
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: září 2020 až březen 2021,
projekt s názvem: Rekonstrukce hlavního fotbalového stadionu s atletickou
drahou TJ Nový Jičín, z.s.
b. rozhodlo odložit projednání žádosti do 12/2020,
T: 14.12.2020
Z: 2. místostarosta města Mgr. Ondřej Syrovátka
2. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín z.s. o individuální dotaci na obnovu umělé
travnaté plochy na hřišti TJ Nový Jičín z.s.:
a. 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. 12904/2020, o individuální
dotaci ve výši 13.800.000 Kč,
účel použití dotace: Obnova umělé travnaté plochy na hřišti TJ Nový Jičín z.s.
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: srpen 2020 - duben 2021,
projekt s názvem: Obnova umělé travnaté plochy na hřišti TJ Nový Jičín z.s.
b. rozhodlo odložit projednání žádosti do 12/2020,
T: 14.12.2020
Z: 2. místostarosta města Mgr. Ondřej Syrovátka
222/Z10/2020 Žádost o poskytnutí peněžitého daru.
ZM
1. bere na vědomí
žádost spolku Mašínův statek – památník tří odbojů, z.s. se sídlem Lošany 1, PSČ 280
02 Lošany, IČ: 07357737, evidovanou pod č.j. 4570/2020, o peněžitý dar,
účel použití: rekonstrukce areálu rodného statku Josefa Mašína v Lošanech, včetně
venkovních terénních úprav, zeleně a oplocení areálu, v němž budou zřízeny veřejně
přístupný památník a stálá expozice tří odbojů,
2. rozhodlo
neposkytnout peněžitý dar z rozpočtu města Nový Jičín na rekonstrukci areálu rodného
statku Josefa Mašína v Lošanech, včetně venkovních terénních úprav, zeleně a oplocení
areálu, v němž budou zřízeny veřejně přístupný památník a stálá expozice tří odbojů,
žadateli Mašínův statek – památník tří odbojů, z.s. se sídlem Lošany 1, PSČ 280 02
Lošany, IČ: 07357737.
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223/Z10/2020 Svěření Radě města rozhodování o uzavření dodatků k uzavřeným veřejnoprávním
smlouvám o poskytnutí programové dotace pro rok 2020 z rozpočtu města do výše 50.000 Kč.
ZM
1. svěřuje
Radě města rozhodování o uzavření dodatků k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám o
poskytnutí programové dotace pro rok 2020 z rozpočtu města do výše 50.000,- Kč (včetně)
na základě programů na podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a sociální oblasti a
jejich podprogramů podporujících jednorázové akce sportovní, kulturní, volnočasové a v
sociální oblasti, jimž se v důsledku Vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označený jako SARS CoV-2/
na území České republiky a následně přijatých krizových opatření mění termín konání
jednorázové akce nebo mění termín pro předložení vyúčtování dotace.
224/Z10/2020 Návrh na pořízení změny územního plánu Nový Jičín zkráceným postupem.
ZM
1. schvaluje
v souladu s ustanovením § 55a odst. 1 stavebního zákona obsah změny č. 6 územního
plánu Nový Jičín uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu.
2. podmiňuje
v souladu s § 55a odst. 6 stavebního zákona pořízení změny č. 6 územního plánu Nový Jičín
úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona vlastníky pozemků
parc.č. 709/2, 709/3, 709/4, 709/5, 709/6, 709/7, 709/8, 709/9, 709/12, 709/13, 470/11 a
470/12 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, na jejíchž návrh a z jejíchž výhradní potřeby je
změna územního plánu pořizována.
3. rozhodlo
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) a § 55a odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořídit změnu
č. 6 územního plánu Nový Jičín podle návrhu zástupce vlastníků Josefa Nekla, bytem
Máchova 1100/60, 741 01 Nový Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemku parc.č.
709/2, 709/3, 709/4, 709/5, 709/6, 709/7, 709/8, 709/9, 709/12, 709/13, 470/11 a 470/12
v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, z plochy RZ – rekreace zahrádkové osady na plochu RI –
rekreace – individuální pobytová, zkráceným postupem podle § 55a a následujících
stavebního zákona.
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