Příloha č. 3
zápisu z jednání
12. zasedání ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 9. 11. 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.
251/12Z/2020 Schválení programu.
ZM
1. schvaluje
program jednání 12. zasedání Zastupitelstva města v řádném termínu dne 9. 11. 2020 dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.

252/12Z/2020 Určení ověřovatelů zápisu.
ZM
1. určuje
ověřovatele zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva města:
PhDr. Jaroslav Dvořák, Pavel Liška.

253/12Z/2020 Zpráva o činnosti Rady města za období od 23. 9. 2020 do 21. 10. 2020.
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 23. 9. 2020 do 21. 10. 2020.

254/12Z/2020 Návrhy 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 pana O***** D*****, *****, *****, 741 01 Nový Jičín týkající
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se změny funkčního využití části pozemků parc. č. 569/2 a 569/3 v k. ú. Kojetín u Starého
Jičína z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BV – bydlení individuální – venkovské.
255/12Z/2020 Dodatky ke Zřizovacím listinám MŠ Trojlístek, Máchova 62, p. o., SVČ Fokus, Nový
Jičín, p. o.
ZM
1. schvaluje
na základě ust. § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydání:
a. Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Trojlístek
Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace, IČO 62330101, Máchova 1067/62,
741 01 Nový Jičín, dle předloženého návrhu (příloha č. 1),
b. Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střediska volného času Fokus
Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 75089157, K Nemocnici 1082/23, 741 01
Nový Jičín, dle předloženého návrhu (příloha č. 2).

256/12Z/2020 Žádosti o individuální dotace z rozpočtu města z oblasti sportu.
ZM
1. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín z.s. o individuální dotaci na zpracování PD
rekonstrukce tenisového areálu:
a. bere na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01
Nový Jičín, IČO 44937504, evidovanou pod č.j. 74248/2020, o individuální dotaci ve
výši 1.245.020 Kč,
účel použití dotace: Zpracování PD, zpracování žádosti, administrace, výběr
zhotovitele rekonstrukce tenisového areálu TJ NJ z.s.,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: říjen 2020 – prosinec 2021,
projekt s názvem: Zpracování PD rekonstrukce tenisového areálu TJ NJ z.s. a příprava
žádosti o poskytnutí dotace Národní sportovní agentury,
b. rozhodlo
neposkytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 1.245.020 Kč,
na účel: Zpracování PD, zpracování žádosti, administrace, výběr zhotovitele
rekonstrukce tenisového areálu TJ NJ z.s.,
projekt s názvem: Zpracování PD rekonstrukce tenisového areálu TJ NJ z.s. a příprava
žádosti o poskytnutí dotace Národní sportovní agentury
žadateli Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741
01 Nový Jičín, IČO 44937504
2. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín z.s. o individuální dotaci na dokrytí mezd
pracovníků TJ Nový Jičín z.s. v souvislosti s ušlým nájemným za tělocvičnu a halu ABC:
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a. bere na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01
Nový Jičín, IČO 44937504, evidovanou pod č.j. 95654/2020, o individuální dotaci ve
výši 200.499 Kč,
účel použití dotace: Dokrytí mezd pracovníků TJ Nový Jičín z.s. v souvislosti s ušlým
nájemným za tělocvičnu a halu ABC,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 13.3.2020 – 31.12.2020,
projekt s názvem: Dokrytí mezd pracovníků TJ Nový Jičín z.s. v souvislosti s ušlým
nájemným za tělocvičnu a halu ABC,
b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 200.499 Kč,
na účel: Dokrytí mezd pracovníků TJ Nový Jičín z.s. v souvislosti s ušlým nájemným za
tělocvičnu a halu ABC,
projekt s názvem: Dokrytí mezd pracovníků TJ Nový Jičín z.s. v souvislosti s ušlým
nájemným za tělocvičnu a halu ABC,
žadateli Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741
01 Nový Jičín, IČO 44937504
a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle
přílohy č.3 předloženého materiálu,
c. schvaluje
ROZPOČTOVE OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Tělovýchovné jednotě
Nový Jičín z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, IČO 44937504 ve výši
............................................................ +200.499,00 Kč
účelově určené na Dokrytí mezd pracovníků TJ Nový Jičín z.s. v souvislosti s ušlým
nájemným za tělocvičnu a halu ABC
projekt s názvem Dokrytí mezd pracovníků TJ Nový Jičín z.s. v souvislosti s ušlým
nájemným za tělocvičnu a halu ABC
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši .......... -200.499,00 Kč.
3. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín z.s. o individuální dotaci na zpracování žádosti o
poskytnutí dotace NSA na rekonstrukci hřiště s umělou trávou:
a. bere na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01
Nový Jičín, IČO 44937504, evidovanou pod č.j. 74247/2020, o individuální dotaci ve
výši 300.900 Kč,
účel použití dotace: Zpracování žádosti o poskytnutí dotace NSA, administrace,
úpravy PD hřiště s umělou trávou,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.10.2020 – 30.11.2021,
projekt s názvem: Rekonstrukce hřiště s umělou trávou TJ Nový Jičín z.s. s využitím
dotace NSA,
b. rozhodlo
neposkytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 300.900 Kč,
na účel: Zpracování žádosti o poskytnutí dotace NSA, administrace, úpravy PD hřiště
s umělou trávou,
projekt s názvem: Rekonstrukce hřiště s umělou trávou TJ Nový Jičín z.s. s využitím
dotace NSA,
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žadateli Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741
01 Nový Jičín, IČO 44937504
4. Žádost Hokejového klubu Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci Financování hokejové
činnosti mládeže v roce 2020 – doprava a pronájem v době rekonstrukce zimního stadionu:
a. bere na vědomí
žádost Hokejového klubu Nový Jičín, z.s, se sídlem U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový
Jičín, IČO 27042111, evidovanou pod čj. 97534/2020, o individuální dotaci ve výši
965.000 Kč,
účel použití dotace: Financování hokejové činnosti mládeže v roce
2020 – doprava a pronájem v době rekonstrukce zimního stadionu,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.3.2020 - 30.9.2020,
projekt s názvem: Podpora činnosti hokeje v Novém Jičíně v rámci uzavření zimního
stadionu v době rekonstrukce,
5. Žádost Hokejového klubu Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci na financování hokejové
činnosti mužů v roce 2020 – doprava a pronájem v době rekonstrukce zimního stadionu:
a. odkládá
projednání žádosti Hokejového klubu Nový Jičín, z. s o individuální dotaci na
financování hokejové činnosti mužů v roce 2020 - doprava a pronájem v době
rekonstrukce zimního stadionu poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši
335.000 Kč na ZM 14. 12. 2020

257/12Z/2020 Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. o spolufinancování rekonstrukce hřiště s
umělou trávou
ZM
1. bere na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový
Jičín, IČO 44937504, evidovanou pod č.j. 92169/2020 o zajištění spolufinancování podílu na
rekonstrukcích hřiště s umělou trávou,
2. souhlasí
se spolufinancováním rekonstrukce hřiště s umělou trávou maximálně do výše 5.520.000,Kč, tj. 40% celkových nákladů v případě schválení dotace v roce 2021 ze strany Národní
sportovní agentury,

258/12Z/2020 Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. o udělení výjimky z Programu města na
podporu sportu pro rok 2020.
ZM
1. bere na vědomí
žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový
Jičín, IČO 44937504, evidovanou pod čj. 97652/2020 o udělení výjimky z Programu města
Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2020,
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2. schvaluje
výjimku z Programu města na podporu sportu pro rok 2020, čl. VIII. bodu D. Podpora
provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení, odst. 5, a schvaluje příjemci
Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín,
IČO 44937504 zrušení povinnosti minimálně 20% finanční spoluúčasti při financování
projektu s názvem „Zajištění provozu a údržby sportovišť v majetku TJ Nový Jičín, z.s. na rok
2020“.

259/12Z/2020 Majetkoprávní problematika
ZM
1. rozhodlo
prodat pozemek dle GP č. 641-4/2016 označený jako parc. č. 397/10 (ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 4 m2) a části pozemku p.č. 397/8 dle GP č. 708-52/2020 označené jako díly „
d “ o výměře 16 m2, „ c “ o výměře 20 m2, „ b “ o výměře 20 m2, „ a “ o výměře 15 m2 v obci
Nový Jičín, k.ú. Loučka u Nového Jičína, Bytovému družstvu Za Korunou, Za Korunou 206,
Loučka, PSČ 741 01 Nový Jičín, IČO 25850202 za cenu obvyklou dle ZP 97.500,-Kč + úhrada
nákladů na vyhotovení ZP ve výši 2.900,-Kč a vyhotovení GP ve výši 6.200,-Kč, celkem za
předmět prodeje 106.600,-, Kč, majetkoprávní záměr č. 2789 a majetkoprávní záměr č.
3044,
2. rozhodlo
prodat část pozemku parc.č. 384/27 (ostatní plocha, zeleň o evidované výměře 39.740 m2)
nově dle geometrického plánu č. 1502-62/2016 ze dne 25.05.2016 pozemek parc. č. 384/96
(ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2) a část pozemku parc.č. 384/51 (ostatní plocha,
zeleň o evidované výměře 7.225 m2) nově dle geometrického plánu č. 1502-62/2016 ze dne
25.05.2016 pozemek parc. č. 384/97 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 103 m2) vše v obci
Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí panu J***** L*****, ***** a paní M*****
L*****, oba bytem ***** Nový Jičín, za cenu obvyklou stanovenou Znaleckým posudkem č.
995/149/2020 ze dne 24.9.2020 znalcem Ing. I***** Š*****tefkem}}, Hodslavice *****, na
částku 160.000,-Kč bez DPH navýšenou o náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši
2.900,- Kč, tzn. cena celkem 162.900,- Kč/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č. 2869,
3. rozhodlo
prodat část pozemku parc.č. 444/6 (orná půda o evidované výměře 27 m2) nově dle
geometrického plánu č. 1798-493/2020 ze dne 10.9.2020 označenou jako pozemek parc. č.
444/14 (orná půda o výměře 7 m2) a část pozemku parc.č. 462 (ostatní plocha, manipulační
plocha o evidované výměře 51 m2) nově dle geometrického plánu č. 1798-493/2020 ze dne
10.9.2020 označenou jako pozemek parc. č. 462/2 (ostatní plocha, manipulační plocha o
výměře 43 m2) vše v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, společnosti PARTR
spol. s r.o., se sídlem Všemina 234, Slušovice, IČO: 60728515, za cenu obvyklou stanovenou
Znaleckým posudkem č. 992/146/2020 ze dne 24.9.2020 znalcem Ing. I***** Š*****,
Hodslavice ***** na částku 20.000,-Kč,- Kč + 21% DPH ve výší 4.200,-Kč navýšenou o náklady
za vypracování znaleckého posudku ve výši 3.100,- Kč a o náklady za vyhotovení
geometrického plánu ve výši 5.500,- Kč, tzn. cena celkem 32.800,- Kč/předmět prodeje,
majetkoprávní záměr č. 3054,
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4. rozhodlo
prodat pozemek parc. č. 657/6 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 113 m2) v
obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín - Horní Předměstí panu P***** S*****, bytem ***** Nový
Jičín a panu L***** R*****, bytem ***** Starý Jičín za cenu obvyklou stanovenou Znaleckým
posudkem č. 989/143/2020 ze dne 25.9.2020 znalcem Ing. I***** Š*****, Hodslavice 238 na
částku 45.200,-Kč + 21% DPH ve výši 9.492,-Kč navýšenou o náklady za vypracování
znaleckého posudku ve výši 2.900,- Kč, tzn. cena celkem 57.592,- Kč/předmět prodeje,
majetkoprávní záměr č. 3027,
5. rozhodlo
prodat pozemek parc.č. st. 1903 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 13 m2) v
obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, spol. Starojicko, a.s., IČO: 253 52 041, se
sídlem: Jičina 26, PSČ 741 01 Starý Jičín, za cenu pozemku obvyklou stanovenou Znaleckým
posudkem č. 993/147/2020, vypracovaným dne 24.09.2020 znalcem Ing. I***** Š*****,
Hodslavice ***** ve výši 13.000,- Kč bez DPH navýšenou o náklady za vypracování
znaleckého posudku ve výši 2.900,- Kč, tzn. cena celkem 15.900,- Kč/předmět prodeje,
majetkoprávní záměr č. 3130,
6. rozhodlo
nabýt část (cca 36 m2) pozemku parc. č. 750 (zahrada o evidované výměře 1943 m2) v obci
Nový Jičín, k. ú. Loučka u Nového Jičína z vlastnictví společnosti TVARSTAV – REAL, s.r.o.,
Císařská 68, Loučka, PSČ 741 01 Nový Jičín, IČO: 26815648, za navrženou kupní cenu ve výši
300,-Kč/m2 do vlastnictví města Nový Jičín, a to formou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
kupní mezi TVARSTAV – REAL, s.r.o., Císařská 68, Loučka, PSČ 741 01 Nový Jičín, IČO:
26815648 jako budoucím prodávajícím a městem Nový Jičín jako budoucím kupujícím,
majetkoprávní záměr č. 2793,
7. rozhodlo
směnit pozemek parc.č. 754/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 54
m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí (pozemek ve spoluvlastnictví R*****
Č*****, bytem ***** Nový Jičín Loučka a J***** M*****, bytem Jeseník nad Odrou *****
za část pozemku parc.č. 468/3 (zahrada o výměře 483 m2) nově dle geometrického plánu č.
1587-45/2018 ze dne 14.02.2018 označenou jako pozemek parc.č. 468/3 (zahrada o výměře
250 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí ve vlastnictví města Nový Jičín.
Cena pozemku parc.č. 754/2 k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí byla stanovena na částku
12.000,- Kč bez DPH a cena pozemku parc.č. 468/3 dle geometrického plánu č. 1587-45/2018
ze dne 14.02.2018 (zahrada o výměře 250 m2) v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí byla
stanovena na částku 38.000,- Kč bez DPH. Město Nový Jičín nepožaduje žádný doplatek či jiné
peněžité plnění k dorovnání cen převáděných nemovitostí (dle Smlouvy o budoucí smlouvě
směnné ze dne 12.09.2001, odst. IV. smlouvy), majetkoprávní záměr č. V 552,
8. Výkup pozemku v k.ú. Straník, V560 a, b
ZM
a) rozhodlo vykoupit pozemek parc. č. 195/2 (trvalý travní porost) o evidované výměře 2023
m2, v obci Nový Jičín, k. ú. Straník, od manželů L***** P***** a A***** oba trvale bytem
Straník *****, PSČ 741 01 Nový Jičín, za celkovou cenu 202.300,- Kč/předmět výkupu,
majetkoprávní záměr č. V 560a,
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b)rozhodlo vykoupit pozemek parc. č. 195/1 (trvalý travní porost, zemědělský půdní fond o
evidované výměře 1.944m2) a pozemek parc.č. 195/3 (trvalý travní porost, zemědělský půdní
fond o evidované výměře 27m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Straník, od p. Ch***** I*****, trvale
bytem *****Ostrava, za celkovou cenu 27.000,- Kč, majetkoprávní záměr č. V 560b,
9. Výkup pozemku v k.ú. Kojetín u Starého Jičína, MPZ V 566
ZM
a) rozhodlo o nepřijetí nabídky společnosti Severomoravských vodovodů a kanalizací a.s., se
sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, PSČ 709 00 Ostrava, IČO 45193665 na odkoupení
pozemku parc. č. 302/5 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 241 m2) a studny a
části vodovodního řádu, nacházejících se na pozemku parc.č. 302/5, vše v obci Nový Jičín, k.ú.
Kojetín u Starého Jičína,
b) rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr č. V 566,
10. Prodej části pozemku v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3058
ZM
a. rozhodlo nevyhovět žádosti paní V***** S*****, bytem ***** Nový Jičín o prodej části
(cca 60 m2) pozemku parc.č. 280/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře
292 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, a nezveřejnit tento záměr,
b. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr č. 3058,
11. Prodej částí pozemků v k.ú. Straník, MPZ 3313
ZM
a) rozhodlo nevyhovět žádosti pana Ing. P***** H*****, bytem Straník *****, PSČ 741 01
Nový Jičín a paní V***** H*****, bytem Straník*****, PSČ 741 01 Nový Jičín o prodej
pozemků části (398 m2) parc. č. 190/15 (trvalý travní porost o výměře 959 m2) a části (454
m2) parc. č. 190/16 (trvalý travní porost o výměře 906 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Straník, a
nezveřejnit tento záměr,
b) rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr č. 3313,
12. Bezúplatný/úplatný převod části pozemku v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3141
ZM
a) rozhodlo nevyhovět žádosti SVJ Čapka 1720/4, IČO:03104559, se sídlem K.Čapka 1720/4,
PSČ 741 01, Nový Jičín, o převodu objektu a části (cca 28 m2) pozemku parc. č. 354/3 (ostatní
plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 3.697m), který je pod tímto objektem v obci
Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, a nezveřejnit tento záměr,
b) rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr č. 3141
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13. mění
své usnesení č. 244/Z11/2020 bod 5 ze dne 14.9.2020 ve znění:
Zastupitelstvo města
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,
tak, že nově zní takto:
Zastupitelstvo města
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 nevyhovět žádosti pana J***** R*****, 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,

c. rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr 3043,
14. Prodej pozemku v k. ú. Nový Jičín- Horní Předměstí, MPZ 3123 a, b
ZM
a) rozhodlo nevyhovět žádosti pana J***** S*****, bytem ***** 741 01 Nový Jičín o prodej
pozemku parc. č. st. 1999 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 49 m2) a prodej
části cca 120m2 pozemku parc.č. 246/1(ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře
28.555m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín- Horní Předměstí a nezveřejnit tento záměr
b) rozhodlo nevyhovět žádosti pana J***** S*****, bytem***** 741 01 Nový Jičín o prodej
pozemku parc. č. st. 1999 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře 49 m2) v obci
Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín- Horní Předměstí, a nezveřejnit tento záměr
c) rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr 3123 a,b
15. rozhodlo
uzavřít dohodu o změně hranice obcí s obcí Hostašovice, se sídlem Hostašovice 44, Nový
Jičín, IČO: 00600725, týkající se pozemků parc.č. St. 434 (zastavěná plocha a nádvoří o
evidované výměře 125 m2), parc.č. St. 435 (zastavěná plocha a nádvoří o evidované výměře
33 m2) a parc.č. 171/3 (ostatní plocha o evidované výměře 353 m2) v obci Hostašovice a k.ú.
Hostašovice tak, že se nově stanou územím města Nový Jičín, k.ú. Straník, dle předloženého
návrhu dohody o změně hranice obcí, majetkoprávní záměr č. V 502,
16. rozhodlo
vykoupit budovu bez č. p., č. e., způsob využití občanské vybavení ve vlastnictví společnosti
CLEUS NOVA, s.r.o. „v likvidaci“ se sídlem Dukelská 215, Šenov u Nového Jičína, IČO:
25384333, zapsané na LV č. 5728 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální
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pracoviště Nový Jičín a stojící na pozemku parc. č. st. 1946, v obci Nový Jičín, k.ú. Nový JičínDolní Předměstí ve vlastnictví města Nový Jičín, na základě podání nejvýhodnější nabídky v
online aukci v rámci insolvenčního řízení za cenu 254000,- Kč, majetkoprávní záměr. č. 1676,
17. stahuje
z projednání bod - darovat nemovitý majetek U - rampu evidovanou pod inventárním
identifikátorem 212039812072 ve výši pořizovací ceny 375.739,-Kč v majetku města Nového
Jičína obci Huslenky, Huslenky 494, PSČ 756 02 Huslenky, IČO 00303828, bez MPZ
18. rozhodlo
prodat část 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,

260/12Z/2020 Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 64/100 - Purkyňova 40, Nový Jičín.
ZM
1. rozhodlo
zveřejnit záměr prodeje nemovitého majetku – spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních
64/100 na pozemku parc. č. st. 692 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 249 m2, v obci
Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, a spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních
64/100 na stavbě – budově č. p. 1314, bytový dům, v části obce Nový Jičín, stojící na výše
uvedeném pozemku, a to formou nabídkového řízení se stanovením minimální nabídkové
ceny ve výši 1.427.000 Kč (cena obvyklá dle znaleckého posudku) a za dalších podmínek dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.

261/12Z/2020 Informace k podmínkám zprůjezdnění železničního přejezdu na ul. Jeremenkova.
ZM
1. bere na vědomí
informaci k podmínkám zprůjezdnění železničního přejezdu na ul. Jeremenkova.

262/12Z/2020 Vystoupení ze Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z.s.
ZM
1. rozhodlo
o vystoupení města Nový Jičín ze spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z.s., se
sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava , IČO 00576310, zapsaného ve
spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. L 12228,
2. ukládá
starostovi města oznámit spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z.s.
vystoupení města Nový Jičín.
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T: 31. 12. 2020

263/12Z/2020 Žádost o prominutí dluhu JUDr. Jaromír Kubis.
ZM
1. neschvaluje
prominutí příslušenství pohledávky Města Nový Jičín, za JUDr. Jaromírem Kubisem IČO
10613749, sídlem Gen. Hlaďo 155/35, 741 01 Nový Jičín, ve výši
1 189 679,98 Kč.
264/12Z/2020 Plán schůzí RM a zasedání ZM na rok 2021
ZM
1. bere na vědomí
Plán schůzí Rady města na rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. schvaluje
Plán zasedání Zastupitelstva města na rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

PhDr. Jaroslav Dvořák
ověřovatel zápisu

Pavel Liška
ověřovatel zápisu

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města
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