Příloha č. 3
zápisu z jednání
11. zasedání ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 14. 9.2020.
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.

225/11Z/2020 Schválení programu.
ZM
1. schvaluje
program jednání 11. zasedání Zastupitelstva města v řádném termínu dne 14.9.2020 dle přílohy č.1
předloženého materiálu.

226/11Z/2020 Určení ověřovatelů zápisu.
ZM
1. určuje
ověřovatele zápisu 11. zasedání Zastupitelstva města:
Mgr. Tomáš Vindiš, Mgr. Jiří Klein.

227/11Z/2020 Zpráva o činnosti Rady města za období od 17.06.2020 do 26.08.2020.
ZM
1. bere na vědomí
Zprávu o činnosti Rady města za období od 17.06.2020 do 26.08.2020.

228/11Z/2020 Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Nový Jičín.
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Nový Jičín.

229/11Z/2020 Výsledky kontrol provedených kontrolním výborem Zastupitelstva města Nový Jičín.
ZM
1. bere na vědomí
zápis o provedené kontrole vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu města Nový Jičín za období
roku 2019 na jednorázové kulturní akce,
2. bere na vědomí
zápis o provedené kontrole s názvem „Psí útulek – kontrola důvodnosti realizace projektu a příčin
zmaření vynaložených investičních prostředků“.

230/11Z/2020 Rušení nočního klidu hlukem z venkovních kulturních akcí (zejména hudebních produkcí) a
možnosti regulace obecně závaznou vyhláškou.
ZM
1. bere na vědomí
Stanovisko k problematice rušení nočního klidu hlukem z venkovních kulturních akcí (zejména
hudebních produkcí) a možnostem regulace obecně závaznou vyhláškou dle přílohy č.1
předloženého materiálu,
2. rozhodlo
nezahájit přípravu návrhu obecně závazné vyhlášky regulující veřejnosti přístupné venkovní kulturní
akce za účelem ochrany veřejného pořádku a za účelem stanovení výjimečných případů, při nichž
bude doba nočního klidu vymezena dobou kratší než zákonnou.

231/11Z/2020 Finanční participace obcí ORP Nový Jičín na síti sociálních služeb.
ZM
1. bere na vědomí
informaci obce Starý Jičín, sídlo: 742 31 Starý Jičín 133, IČO 00298425 o odstoupení od Smlouvy o
budoucí finanční spolupráci při realizaci projektu "Zajištění spolufinancování sítě sociálních služeb
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín", uzavřené s městem Nový Jičín
dne 3. 3. 2020 z důvodů uvedených v zaslaném vyjádření, v příloze č. 2 předloženého materiálu.

232/11Z/2020 Žádost o prominutí odvodu a příslušenství za porušení rozpočtové kázně.
ZM
1. bere na vědomí
žádost organizace Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava, IČO
28659392, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále, ze dne 27.7.2020, čj.
70872/2020,
2. rozhodlo
prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100% stanoveného odvodu ve výši 17.000,00 Kč za porušení
rozpočtové kázně (pozdní předložení vyúčtování a pozdní vratku nevyužitých prostředků) a to
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včetně příslušenství a sankcí u dotace poskytnuté příjemci Centrum sociálních služeb Ostrava,
o.p.s., Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava, IČO 28659392, v roce 2019 na projekt s názvem "Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi Nový Jičín", z důvodu hodných zvláštního zřetele uvedených v
důvodové zprávě.

233/11Z/2020 Žádosti o prominutí odvodu a příslušenství za porušení rozpočtové kázně.
ZM
1. Žádost o prominutí odvodu a příslušenství za porušení rozpočtové kázně Plaveckého klubu Nový
Jičín, z.s.
a. bere
na vědomí žádost Plaveckého klubu Nový Jičín, z.s., se sídlem Novosady 10, 741 01 Nový
Jičín, IČ: 00533556, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále, ze dne
10.8.2020, evidovanou pod čj.76113/2020,
b. rozhodlo
prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100% stanoveného odvodu ve výši 3.180 Kč za
porušení rozpočtové kázně (nedodržení smluvních podmínek) a to včetně příslušenství a
sankcí u dotace poskytnuté příjemci Plavecký klub Nový Jičín, z.s., se sídlem Novosady 10,
741 01 Nový Jičín, IČ: 00533556, v roce 2019 na projekt s názvem "43. ročník Malé ceny
Nového Jičína a 29. ročník Ceny Moravské brány v plavání pro rok 2019", z důvodu hodných
zvláštního zřetele uvedených v důvodové zprávě.
2. Žádost o prominutí odvodu a příslušenství za porušení rozpočtové kázně Lyžařského klubu Svinec
z.s.
a. bere
na vědomí žádost Lyžařského klubu Svinec z.s., se sídlem Kojetín 56, 741 01 Nový Jičín, IČ:
00534978, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále, ze dne 11.8.2020,
evidovanou pod čj. 76340/2020,
b. rozhodlo
prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100% stanoveného odvodu ve výši 42.800 Kč za
porušení rozpočtové kázně (nedodržení smluvních podmínek) a to včetně příslušenství a
sankcí u dotace poskytnuté příjemci Lyžařského klubu Svinec z.s., se sídlem Kojetín 56, 741
01 Nový Jičín, IČ: 00534978, v roce 2019 na projekt s názvem "Podpora provozu a údržby
lyžařského areálu SKI SVINEC v období omezení provozu", z důvodu hodných zvláštního
zřetele uvedených v důvodové zprávě.

234/11Z/2020 Dodatky k veřejnoprávním smlouvám s příjemci programových a individuálních dotací pro
rok 2020 v oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit.
ZM
1. rozhodlo
uzavřít dodatky k veřejnoprávním smlouvám s těmito příjemci programových a individuálních
dotací pro rok 2020 v oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit na základě jejich žádosti:
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a. uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok
2020 č. V2020-080/OŠKS se spolkem Circus! Dance Studio, z.s. se sídlem K Nemocnici
207/9, 741 01 Nový Jičín, IČ 04972988 v rozsahu žádosti evidované pod č.j. 64889/2020, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
b. uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok
2020 č. V2020-066/OŠKS se spolkem Junák – český skaut, středisko Pagoda Nový Jičín, z.s.
se sídlem U Jičínky 854/9, 741 01 Nový Jičín, IČ 14614782 v rozsahu žádosti evidované pod
č.j. 66051/2020, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
c. uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok
2020 č. V2020-091/OŠKS se spolkem History klub, z.s. se sídlem Dlouhá 784/17, 741 01
Nový Jičín, IČ 68921209 v rozsahu žádosti evidované pod č.j. 70682/2020, dle přílohy č. 3
předloženého materiálu,
d. uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok
2020 č. V2020-114/OŠKS se spolkem Basketbalový klub Nový Jičín z.s. se sídlem Novosady
914/10, 741 01 Nový Jičín, IČ 14614791 v rozsahu žádosti evidované pod č.j. 59592/2020,
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,
e. uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok
2020 č. V2020-113/OŠKS se spolkem Basketbalový klub Nový Jičín z.s. se sídlem Novosady
914/10, 741 01 Nový Jičín, IČ 14614791 v rozsahu žádosti evidované pod č.j. 59596/2020,
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
f.

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok
2020 č. V2020-097/OŠKS se spolkem KST Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19,
741 01 Nový Jičín, IČ 07451849 v rozsahu žádosti evidované pod č.j. 60555/2020, dle
přílohy č. 6 předloženého materiálu,

g. uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok
2020 č. V2020-098/OŠKS se spolkem KST Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19,
741 01 Nový Jičín, IČ 07451849 v rozsahu žádosti evidované pod č.j. 60550/2020, dle
přílohy č. 7 předloženého materiálu,
h. uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města pro rok 2020
č. V2020-118/OŠKS se spolkem Tenis Nový Jičín, z.s. se sídlem Purkyňova 405/46, 741 01
Nový Jičín, IČ 07870710 v rozsahu žádosti evidované pod č.j. 64881/2020, dle přílohy č. 8
předloženého materiálu,
i.

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města pro rok 2020
č. V2020-119/OŠKS se spolkem Tenis Nový Jičín, z.s. se sídlem Purkyňova 405/46, 741 01
Nový Jičín, IČ 07870710 v rozsahu žádosti evidované pod č.j. 64897/2020, dle přílohy č. 9
předloženého materiálu,

j.

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok
2020 č. V2020-055/OŠKS se spolkem Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr.
Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín , IČ 44937504 v rozsahu žádosti evidované pod č.j.
64915/2020, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,

k. uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok
2020 č. V2020-056/OŠKS se spolkem Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr.
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Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín , IČ 44937504 v rozsahu žádosti evidované pod č.j.
64918/2020, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu,
l.

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok
2020 č. V2020-131/OŠKS se spolkem FunTime Athletics Nový Jičín, z.s. se sídlem B. Martinů
2124/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 26559315 v rozsahu žádosti evidované pod č.j. 66409/2020,
dle přílohy č. 12 předloženého materiálu,

m. uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok
2020 č. V2020-034/OŠKS se spolkem Plavecký klub Nový Jičín, z.s. se sídlem Novosady
914/10, 741 01 Nový Jičín, IČ 00533556 v rozsahu žádosti evidované pod č.j. 66385/2020,
dle přílohy č. 13 předloženého materiálu,
n. uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok
2020 č. V2020-040/OŠKS se spolkem Plavecký klub Nový Jičín, z.s. se sídlem Novosady
914/10, 741 01 Nový Jičín, IČ 00533556 v rozsahu žádosti evidované pod č.j. 66383/2020,
dle přílohy č. 14 předloženého materiálu,
o. uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok
2020 č. V2020-044/OŠKS se spolkem FK Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19,
741 01 Nový Jičín, IČ 22902155 v rozsahu žádosti evidované pod č.j. 66260/2020, dle
přílohy č. 15 předloženého materiálu,
p. uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok
2020 č. V2020-045/OŠKS se spolkem FK Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19,
741 01 Nový Jičín, IČ 22902155 v rozsahu žádosti evidované pod č.j. 66262/2020, dle
přílohy č. 16 předloženého materiálu,
q. uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok
2020 č. V2020-039/OŠKS s pobočným spolkem Sportovní potápění Laguna Nový Jičín, p.s.
SPMS se sídlem Novosady 914/10, 741 01 Nový Jičín, IČ 68343914 v rozsahu žádosti
evidované pod č.j. 66411/2020, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu,
r.

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok
2020 č. V2020-090/OŠKS se spolkem MOZAIKA rodinné centrum z.s. se sídlem Hoblíkova
507/34, 741 01 Nový Jičín, IČ 03817296 v rozsahu žádosti evidované pod č.j. 65929/2020,
dle přílohy č. 18 předloženého materiálu,

s. uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok
2020 č. V2020-063/OŠKS se spolkem Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín se sídlem Divadelní
873/5, 741 01 Nový Jičín, IČ 43960626 v rozsahu žádosti evidované pod č.j. 66845/2020, dle
přílohy č. 19 předloženého materiálu,
t.

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok
2020 č. V2020-086/OŠKS se Spolkem výtvarných umělců Arkáda se sídlem Střelniční 1573,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00534811 v rozsahu žádosti evidované pod č.j.
66329/2020, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu,

u. uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok
2020 č. V2020-087/OŠKS se spolkem Sdružení přátel sboru Ondrášek z.s. se sídlem Derkova
969/3, 741 01 Nový Jičín, IČ 65472250 v rozsahu žádosti evidované pod č.j. 64894/2020, dle
přílohy č. 21 předloženého materiálu,
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v. uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok
2020 č. V2020-146/OŠKS se spolkem PROFICIO, z.s. se sídlem Palackého 1329/50, 741 01
Nový Jičín, IČ 22734147 v rozsahu žádosti evidované pod č.j. 65807/2020, dle přílohy č. 22
předloženého materiálu,
w. uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí programové dotace z rozpočtu města pro rok
2020 č. V2020-065/OŠKS se spolkem RO.NA.TA., z.s. se sídlem Budovatelů 1772/2, 741 01
Nový Jičín, IČ 27058115 v rozsahu žádosti evidované pod č.j. 66225/2020, dle přílohy č. 23
předloženého materiálu.

235/11Z/2020 DSO SOMPO 2016 - Závěrečný účet za rok 2019.
ZM
1. bere na vědomí
Závěrečný účet za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 se sídlem Životice u Nového Jičína č.p. 194, 742 72 Životice
u Nového Jičína, IČO: 05232481,dle přílohy č.1 předloženého materiálu.

236/11Z/2020 Návrh na pořízení změny územního plánu Nový Jičín.
ZM
1. rozhodlo
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín
podle návrhu paní J***** H*****, *****Nový Jičín týkající se změny funkčního využití pozemku
parc.č. 561/2 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína z plochy ZS – zeleň – soukromá a vyhrazená a
pozemku parc.č. 561/7 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína z plochy NZ – zemědělské pozemky na
pozemky umožňující výstavbu rodinného domu.
2. rozhodlo
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín
podle návrhu paní J***** H*****, *****Nový Jičín týkající se úpravy regulativů ve funkční ploše ZS
tak, aby byly v předmětné ploše přípustné stavby hospodářských budov a to o zastavěné ploše max.
40 m2.
3. rozhodlo
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín
podle návrhu paní J***** H*****, *****Nový Jičín týkající se zařazení pozemků parc.č. 561/2 a
561/7 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína do jiné funkční plochy, ve které bude výstavba
hospodářských budov o zastavěné ploše max. 40 m2 přípustná.
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237/11Z/2020 Plnění schváleného (upraveného) rozpočtu a výsledky hospodaření města Nový Jičín včetně
jeho příspěvkových organizací za I. pololetí 2020.
ZM
1. bere na vědomí
plnění schváleného (upraveného) rozpočtu a výsledky hospodaření města Nový Jičín včetně jeho
příspěvkových organizací za I. pololetí 2020 dle přílohy předloženého materiálu.

238/11Z/2020 Finanční problematika.
ZM
1. schvaluje
zařazení následujících 4 akcí do návrhu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2021:
a. "Vybudování nových multifunkčních kluboven SVČ Fokus, Nový Jičín" do maximální výše
rozpočtových výdajů 22.000.000,00 Kč (včetně DPH),
b. "Výstavba inženýrských sítí v lokalitě Za Školou, Nový Jičín-Žilina" do maximální výše
rozpočtových výdajů 30.000.000,00 Kč (včetně DPH).
c. "Výstavba parkoviště na ul. Dlouhá 8-14 (PD + realizace) II. etapa, Nový Jičín" do maximální
výše rozpočtových výdajů 8.000.000,00 Kč (včetně DPH),
d. "Zesílení stropních desek východní části přístavby včetně souvisejících stavebních úprav
budovy Beskydského divadla v Novém Jičíně" do výše rozpočtových výdajů 20.000.000,00
Kč (včetně DPH).
2. ukládá
MěÚ Nový Jičín - odboru finančnímu a příslušným odvětvovým odborům (odpovědným správcům) zohlednit usnesení v předešlém odstavci tohoto materiálu při přípravě návrhu rozpočtu města Nový
Jičín na rok 2021.

239/11Z/2020 Strategický plán rozvoje města 2021 - 2027.
ZM
1. rozhodlo
o zřízení Koordinační skupiny pro zpracování strategického plánu rozvoje města ve složení: starosta
města, 1. místostarosta města, 2. místostarosta města, 3. místostarosta města, tajemník Městského
úřadu, vedoucí Odboru rozvoje a investic, vedoucí Oddělení rozvoje a strategického plánování
Odboru rozvoje a investic, projektový manažer,
2. rozhodlo
o zřízení tří tematických pracovních skupin složených z garanta, zástupců dotčených odborů
Městského úřadu, zástupců volební stran zastoupených v Zastupitelstvu města, zástupců
odborných komisí Rady města a odborné veřejnosti, a to:
1) Pracovní skupiny pro ekonomický rozvoj a sociální oblast s garantem starostou města
2) Pracovní skupiny pro společenskou oblast s garantem 2. místostarostou města
3) Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj s garantem 1. místostarostou města,
11. zasedání ZM dne 14. 9.2020
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3. ukládá
Radě města rozhodovat o složení pracovních skupin zřízených dle bodu 2 tohoto usnesení.

T: do 30.9.2020 a poté průběžně
Z: starosta Mgr. Stanislav Kopecký

240/11Z/2020 Průmyslový park Nový Jičín - Dolní Předměstí, II. etapa - rozšíření průmyslové zóny.
ZM
1. rozhodlo
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č.
00696/2016/RRC uzavřené mezi městem Nový Jičín, jako příjemcem, a Moravskoslezským krajem,
se sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, jako poskytovatelem, kterým se
zejména prodlužuje termín pro čerpání a rozšiřuje předmět poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.

241/11Z/2020 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji.
ZM
1. Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva
a. rozhodlo poskytnout dotaci ve výši 7.500,- 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.
2. Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva
a. rozhodlo poskytnout dotaci ve výši 37.500,- 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.

242/11Z/2020 Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice za rok 2019.
ZM
1. bere na vědomí
Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, se sídlem Masarykovo náměstí 1,
741 01 Nový Jičín, IČO: 72545691, za rok 2019 dle příloh č. 1 - 6 předloženého materiálu.
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243/11Z/2020 Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2019.
ZM
1. bere na vědomí
Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2019 včetně Zprávy revizní komise za rok
2019 dle příloh č. 1.- 8. předloženého materiálu.

244/11Z/2020 Majetkoprávní problematika.
ZM
1. Darování části místní komunikace v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, bez MPZ
rozhodlo o darování formou schválení smlouvy o budoucí darovací smlouvě
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,
Moravskoslezskému kraji se sídlem: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO:70890692
Zastoupenému: Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která jedná na
základě čl. IX odst. 3 písm. d) zřizovací listiny se sídlem : Úprkova 795/1 , 702 23 Ostrava, IČO:
00095711, bez MPZ,
2. Přijetí daru části komunikace v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí a Kojetín u Starého
Jičína, bez MPZ
rozhodlo o přijetí daru formou schválení smlouvy o budoucí darovací smlouvě části stavby stávající
silnice III/04818 v úseku od křižovatky se silnicí III/04816 po křižovatku s místní komunikací v místní
části Kojetín (km 0,000-4,300) o délce 4,3 km nacházející se na pozemku nacházejícího se na
pozemcích parc. č. 673/10 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc. č. 659/4 (ostatní plocha,
ostatní komunikace),parc. č. 659/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc. č. 480/1 (ostatní
plocha, silnice), parc. č. 816 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc. č. 778 (ostatní plocha,
silnice) vše k. ú Nový Jičín – Horní předměstí, parc. č. 636/1 (ostatní plocha, silnice) k. ú. Kojetín u
Starého Jičína, a pozemky pod předmětným úsekem silnice,od Moravskoslezského kraje se sídlem:
ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692 Zastoupeného: Správou silnic Moravskoslezského
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kraje, příspěvkovou organizací, která jedná na základě čl. IX odst. 3 písm. d) zřizovací listiny se
sídlem : Úprkova 795/1 , 702 23 Ostrava, IČO: 00095711, bez MPZ,
3. rozhodlo
o darování formou schválení smlouvy o budoucí darovací smlouvě
pozemků pod místní komunikací a pozemky související s komunikací (ul. Suvorovova, ul.
Propojovací, ul. Hřbitovní vše Nový Jičín) dle geometrického plánu č. 1679-4906/2020 ze dne
08.04.2020 část pozemku parc.č. 275/2 nově označena jako parc.č. 275/41 (ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 741 m2), část pozemku parc.č. 275/7 nově označena jako parc.č. 275/7
(ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 119 m2) a nově označena jako parc.č. 275/37 (ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 203 m2), část pozemku parc.č. 275/13 nově označena jako
parc.č. 275/13 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2) a nově označena jako parc.č.
275/39 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2), část pozemku parc.č. 300/4 nově
označena jako parc.č. 300/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 264 m2) a nově
označena jako parc.č. 300/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 278 m2), část pozemku
parc.č. 301/16 nově označena jako parc.č. 301/16 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
247 m2) a nově označena jako parc.č. 301/28 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 288
m2), část pozemku parc.č. 301/19 nově označena jako parc.č. 301/19 (ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 18 m2) a nově označena jako parc.č. 301/26 (ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 22 m2), část pozemku parc.č. 337/4 nově označena jako parc.č. 337/26
(ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1878 m2) a nově označena jako parc.č. 337/27
(ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1182 m2), část pozemku parc.č. 506/1 nově označena
jako parc.č. 506/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14016 m2) dle geometrického
plánu č. 1677-4905/2020 ze dne 12.03.2020 část pozemku parc.č. 498/7 nově označena jako parc.č.
498/16 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5598 m2) a dále pozemek parc.č. 507/3
(ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 558 m2) pozemek parc.č. 709/6 (ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 30 m2), pozemek parc.č. 507/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 784 m2) vše v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, Moravskoslezskému kraji se
sídlem: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO:70890692 Zastoupenému: Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která jedná na základě čl. IX odst. 3 písm. d)
zřizovací listiny se sídlem : Úprkova 795/1 , 702 23 Ostrava, IČO: 00095711, bez MPZ
4. Prodej pozemku v k. ú. Žilina, MPZ 3301
a. rozhodlo nevyhovět žádosti manželům ***** T***** J***** bytem ***** PSČ 739 61
Třinec a ***** S***** J***** bytem ***** PSČ 741 01 Nový Jičín o prodej pozemku parc.
č. 1493/180 (ostatní plocha, jiná plocha) o evidované výměře 14 m2 v obci Nový Jičín, k. ú.
Žilina u Nového Jičína, a nezveřejnit tento záměr.
b. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr 3301,
5. prodej pozemku v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3043
a. rozhodlo nevyhovět žádosti paní H*****P*****, trvale bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01
o prodej pozemku parc. č. 336/45 ( zahrada o evidované výměře 16 m2) v obci Nový Jičín k.
ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí
b. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr MPZ 3043,
6. Prodej části pozemků v k.ú. Straník, MPZ 3050
a. rozhodlo nevyhovět žádosti pana T***** S*****, trvale bytem Straník *****, PSČ 741 01
ze dne 21.01.2020 o prodej části (cca 36 m2) pozemku parc. č. 1790 (ostatní plocha, ostatní
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komunikace o evidované výměře 186 m2), části (cca 154 m2) pozemku parc.č. 195/6 (trvalý
travní porost o evidované výměře 1221 m2) a části (cca 171 m2) pozemku parc.č. 1789/3
(ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 504 m2) vše v obci Nový Jičín k.ú.
Straník, a nezveřejnit tento záměr.
b. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr, majetkoprávní záměr MPZ 3050,
7. Prodej pozemku v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3057
a. rozhodlo nevyhovět žádosti pana R*****M*****, bytem ***** Václavovice, PSČ 739 34 o
prodej části (cca 150 m2) pozemku parc. č. 44/10 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 401
m2) a pozemku parc.č. 707 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2) vše v obci Nový Jičín
, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, a nezveřejnit tento záměr
b. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr 3057,
8. Prodej pozemků v k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3055
a. rozhodlo nevyhovět žádosti pana D***** F*****, bytem ***** Nový Jičín PSČ 74101 a
V***** F*****, bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 o prodej pozemků parc.č. 1320/1
(ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 414 m2 a parc.č. 1320/9 (ostatní
plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 84 m2) vše v obci Nový Jičín , k. ú. Žilina u
Nového Jičína
b. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr 3055,
9. Prodej části pozemku v k. ú. Bludovice u Nového Jičína, MPZ 3127
a. rozhodlo nevyhovět žádosti paní S***** Š*****, bytem ***** PSČ 741 01, Nový Jičín, o
prodej pozemku parc.č.
78 (zahrada o evidované výměře 496m2) v obci nový Jičín v k.ú. Bludovice u Nového Jičína
b. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr, majetkoprávní záměr 3127,
10. Prodej části pozemku v k. ú. Bludovice u Nového Jičína, MPZ 3134
a. rozhodlo nevyhovět žádosti paní L***** B*****, bytem ***** PSČ 741 01 Nový Jičín, o
prodej pozemku parc.č. 78 (zahrada o evidované výměře 496m2) v obci nový Jičín v k.ú.
Bludovice u Nového Jičína
b. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr,majetkoprávní záměr 3134
11. Prodej části pozemku v k. ú. Bludovice u Nového Jičína, MPZ 3131
a. rozhodlo nevyhovět žádosti pana O***** S*****, bytem***** PSČ 741 01 Nový Jičín, o
prodej části (724m2) pozemku parc.č. 558/1 (orná půda, zemědělský půdní fond o
evidované výměře 11.813 m2)v obci Nový Jičín v k.ú. Nový Jičín-Horní Předmě
b. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr, majetkoprávní záměr 3131,
12. rozhodlo
prodat pozemek dle GP č. 709-93/2020 označený jako parc. č. 397/11 (ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 24 m2), vzniklý oddělením části pozemku parc.č.397/8 (ostatní plocha, jiná plocha) v obci
Nový Jičín , k.ú. Loučka u Nového Jičína panu P***** K*****, bytem ***** PSČ 741 01, Nový Jičín
11. zasedání ZM dne 14. 9.2020
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za celkovou cenu 21.600,- Kč bez DPH / předmět prodeje tj. cena obvyklá dle ZP činí 21.600,-Kč +
úhrada nákladů na vyhotovení ZP ve výši 2.500,-Kč a vyhotovení GP ve výši 5.000,-Kč,
majetkoprávní záměr č. 2788,
13. rozhodlo
prodat pozemek parc.č. 1896 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 44 m2) v obci Nový
Jičín, k.ú. Straník panu M***** J*****, bytem ***** PSČ 741 01, Nový Jičín a paní M***** J*****,
bytem ***** PSČ 741 01, Nový Jičín za cenu pozemku obvyklou stanovenou Znaleckým posudkem
č. 936/89/2020, vypracovaným dne 06.07.2020 znalcem ***** I***** Š***** ve výši 18.480,- Kč
bez DPH navýšenou o náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 2.500,- Kč, tzn. cena
celkem 20.980,- Kč/předmět prodeje majetkoprávní záměr č. 3042,
14. rozhodlo
prodat pozemek parc.č. 341 (zahrada o evidované výměře 879 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Bludovice
u Nového Jičína panu K***** D*****, bytem ***** Krásno nad Bečvou, PSČ 757 01, Valašské
Meziříčí a paní Ch***** H***** D*****, bytem ***** Krásno nad Bečvou, PSČ 757 01, Valašské
Meziříčí za cenu pozemku obvyklou stanovenou Znaleckým posudkem č. 948/101/2020,
vypracovaným dne 26.07.2020 znalcem *****I***** Š***** ve výši 131.850,- Kč + 21% DPH ve výši
27.688,50 Kč navýšenou o náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 2.900,- Kč , tzn. cena
celkem 162.438,50 Kč/předmět prodeje majetkoprávní záměr č. 3053,
15. rozhodlo
prodat pozemek parc. č. 1402/38 (orná půda o evidované výměře 1.985m2) a pozemek parc.č.
1402/42 (orná půda o evidované výměře 129 m2) v obci Veřovice, k. ú. Veřovice společností
Zemědělská Půda, a.s., IČ: 03657965, Sídlo: Lagnovská 669, Klimkovice 742 83, za cenu pozemku
obvyklou stanovenou Znaleckým posudkem č. 930/83/2020, vypracovaným dne 17.06.2020
znalcem ***** I***** Š***** ve výši 52.850,- Kč bez DPH navýšenou o náklady za vypracování
znaleckého posudku ve výši 2.900,- Kč, tzn. cena celkem 55.750,- Kč/předmět prodeje ,
majetkoprávní záměr č. 3114,
16. rozhodlo
prodat část pozemku parc.č. 872/1 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 53.527 m2) v
obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí dle GP č. 1792-4930/2020 ze dne 29.05.2020
oddělené z pozemku 872/1 a označené jako nový pozemek parc. č. 872/75 o výměře 10 m2 v obci
Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí. Pro Společenství vlastníku jednotek domu č.p. 315/20 v
Novém Jičíně , ulice Dvořákova, IČ: 26789540, se sídlem: Dvořákova 315/20, PSČ 741 01 Nový Jičín
za kupní cenu ve výši 7.560,- Kč stanovenou ZP č. 932/85/2019 ze dne 30.06.2020 jako cenu
obvyklou. K této ceně bude připočteno 21% DPH ve výši 1.588 ,-Kč. Cena bude navýšena o náklady
na vyhotovení ZP ve výši 2.100,- Kč a o náklady na vyhotoven GP ve výši 3.630,- Kč. Cena celkem
činní 14.878,- Kč/předmět prodeje, majetkoprávní záměr 3117,
17. rozhodlo
o prodeji části pozemku parc. č. 872/1 (ostatní plocha , jiná plocha o evidované výměře 53.527 m2)
v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, dle GP. č. 1376-45/2010 oddělené z pozemku
parc.č. 872/1 a označené jako díl „a“ o výměře 5 m2 a dle GP.č. 1376-45/2010 sloučené k pozemku
parc.č. st. 1545 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 310 m2) v obci Nový Jičín, k.ú.
Nový Jičín-Horní Předměstí, Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 319/6 v Novém Jičíně,
Dvořákova, IČ: 258 85 171, Se sídlem: Dvořákova 319/6, PSČ 741 01 Nový Jičín za kupní cenu ve výši
5000,-Kč (bez DPH) stanovenou dle ZP č. 920/73/2019 ze dne 20. 05. 2020 jako cenu obvyklou. K
této částce nebude připočteno 21% DPH. Cena bude navýšena o náklady na vyhotovení ZP ve výši
2.100,-Kč. Cena celkem činí 7.100,- Kč/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č. 3113,
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18. rozhodlo
směnit části pozemku parc. č. 90 (ostatní plocha, manipulační plocha o evidované výměře 3309 m2)
v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí – dle geometrického plánu č. 1788-36/2020 ze
dne 9.6.2020 označené jako díl „f“ o výměře 170 m2, díl „i“ o výměře 5 m2, díl „g“ o výměře 39 m2,
díl „h“ o výměře 2 m2 (ve vlastnictví společnosti Vifina Delta s.r.o., Masná 188/5a, Trnitá, Brno, PSČ
602 00, IČ: 05485851) za část pozemku parc.č.85/1 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře
1310 m2) dle geometrického plánu č.1788-36/2020 ze dne 9.6.2020 označenou jako díl „b“ o
výměře 207 m2 a část pozemku parc.č.85/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované
výměře 342 m2) dle geometrického plánu č.1788-36/2020 ze dne 9.6.2020, označenou jako díl „d“
o výměře 31 m2 (oba ve vlastnictví města Nový Jičín). Cena obvyklá pozemku ve vlastnictví
společnosti Vifina Delta s.r.o. byla stanovena znaleckým posudkem č. 942/95/2019, vyhotoveným
***** I***** Š***** ve výši 168.440,-Kč (bez DPH) navýšena o polovinu nákladů na vypracovaní ZP
a GP v celkové výši 7.900,-Kč, tzn. celková cena 176.340,-Kč. Cena obvyklá pozemků ve vlastnictví
města Nový Jičín byla stanovena znaleckým posudkem č. 941/94/2019, vyhotoveným *****
I*****Š***** ve výši 190.850,-Kč (bez DPH) navýšenou o polovinu nákladů na vypracovaní ZP a GP
v celkové výši 7.900,-Kč, tzn. celková cena 198.850,-Kč. Rozdíl cen směňovaných pozemků ve výši
22.410,-Kč uhradí společnost Vifina Delta s.r.o. městu Nový Jičín, majetkoprávní záměr 2780,
19. rozhodlo
o uzavření budoucí smlouvy 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,

245/11Z/2020 Prodej objektu na ul. Hoblíkova 32, Nový Jičín.
ZM
1. rozhodlo
zveřejnit záměr prodeje nemovitého majetku na ulici Hoblíkova, a to pozemku parc. č. st. 43
(zastavěná plocha a nádvoří), o evidované výměře 547 m2, jehož součástí je budova č. p. 506
(rodinný dům) v části obce Nový Jičín, a pozemku parc. č. 225/1 (zahrada), o evidované výměře 111
m2, vše v obci Nový Jičín, katastrálním území Nový Jičín-Horní Předměstí, formou nabídkového
řízení se stanovením minimální nabídkové ceny ve výši 3.004.000 Kč (cena obvyklá dle znaleckého
posudku) a za dalších podmínek dle přílohy č. 1 přiloženého materiálu.

246/11Z/2020 Prodej objektu na ulici Dolní brána 26.
ZM
1. rozhodlo
zveřejnit záměr prodeje nemovitého majetku na ulici Dolní brána, a to pozemku parc. č. st. 92/1
(zastavěná plocha a nádvoří), o evidované výměře 240 m2, v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín-Dolní
Předměstí, jehož součástí je budova č. p. 660 (rodinný dům) v části obce Nový Jičín, formou
nabídkového řízení se stanovením minimální nabídkové ceny ve výši 2.581.000 Kč (cena obvyklá dle
znaleckého posudku) a za dalších podmínek dle přílohy č. 1 přiloženého materiálu.
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247/11Z/2020 Prodej objektu na ulici Hoblíkova 3 (depo České pošty).
ZM
1. rozhodlo
zveřejnit záměr prodeje nemovitého majetku na ulici Hoblíkova, a to pozemku parc. č. st. 211
(zastavěná plocha a nádvoří), o evidované výměře 190 m2, v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín-Dolní
Předměstí, nově zaměřeného geometrickým plánem č. 1675-14/2020, jehož součástí je budova č. p.
592 (stavba občanského vybavení) v části obce Nový Jičín, formou nabídkového řízení se
stanovením minimální nabídkové ceny ve výši 3.000.000 Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku)
dle přílohy č. 1 přiloženého materiálu.

248/11Z/2020 Prodej objektu na ul. K. Čapka.
ZM
1. bere na vědomí
nesouhlas Ing. K***** G***** s rozhodnutím Zastupitelstva města ze dne 15.6.2020 ve věci vrácení
kauce složené v rámci nabídkového řízení č. 1/2019/OB na prodej pozemku parc. č. st. 989 v k. ú.
Nový Jičín-Dolní Předměstí, jehož součástí je budova bez čp/če (stavba technického vybavení) na
ulici Karla Čapka, včetně žádosti o vrácení jedné poloviny kauce ve výši 47.750 Kč.

249/11Z/2020 Zpětvzetí žádosti o zřízení předkupního práva (EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.)
ZM
1. bere na vědomí
zpětvzetí žádosti společnosti EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., se sídlem Přemyslovců čp.
834/4, 741 01 Nový Jičín, IČO: 64087859, o zřízení předkupního práva, jako práva věcného, k
pozemku parc. č. st. 1711, 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. Záměr č. 50/2019/OB.

250/11Z/2020 Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
ZM
1. schvaluje
uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon mezi Městem Nový
Jičín, IČO: 00298212, Masarykovo nám.1/1, Nový Jičín a Moravskoslezským krajem, IČO: 70890692,
28.října 117, 702 18 Ostrava dle přílohy 2 přiloženého materiálu.

Mgr. Tomáš Vidiš
ověřovatel zápisu

Mgr. Jiří Klein
ověřovatel zápisu

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města
11. zasedání ZM dne 14. 9.2020

14

