Příloha č. 3
zápisu z jednání
13. zasedání ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 14. 12. 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.
265/13Z/2020 Schválení programu.
ZM
1. schvaluje
program jednání 13. zasedání Zastupitelstva města v řádném termínu dne 14.12.2020 dle
přílohy č.1 předloženého materiálu.

266/13Z/2020 Určení ověřovatelů zápisu.
ZM
1. určuje
ověřovatele zápisu z 13. zasedání Zastupitelstva města:
Brož Marcel, Pořízka Michal

267/13Z/2020 Zpráva o činnosti Rady města za období od 22.10.2020 do 25.11.2020
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 22.10.2020 do 25.11.2020.

268/13Z/2020 Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Nový Jičín.
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269/13Z/2020 Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města na rok 2021
ZM
1. schvaluje
plán kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín na rok 2021.

270/13Z/2020 Žádosti o individuální dotace z oblasti volného času.
ZM
1. Žádost o individuální dotaci - Mateřská škola novojičínská Beruška, spol. s r.o.
a. bere na vědomí
žádost Mateřské školy novojičínská Beruška, spol. s r.o., se sídlem Husova 1439/1,
741 01 Nový Jičín, IČO 25381393, evidovanou pod čj. 93228/2020 ze dne 22.9.2020 o
individuální dotaci ve výši 165.000 Kč,
účel použití dotace: Úhrada věcných nákladů na stravu dětí a dopravu stravy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2021 do 31.12.2021,
projekt s názvem: Věcné náklady a doprava stravy pro děti,
b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín na rok 2021 ve výši 165.000 Kč,
na účel: Úhrada věcných nákladů na stravu dětí a dopravu stravy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2021 do 31.12.2021,
projekt s názvem: Věcné náklady a doprava stravy pro děti, žadateli Mateřská škola
novojičínská Beruška, spol. s r.o., se sídlem Husova 1439/1, 741 01 Nový Jičín, IČO
25381393, a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
2. Žádost o individuální dotaci – Základní škola Galaxie s.r.o
a. bere na vědomí
žádost Základní školy Galaxie s.r.o., se sídlem K Nemocnici 211/1, 741 01 Nový Jičín,
IČO 29454956, evidovanou pod čj. 93238/2020 ze dne 22.9.2020 o individuální dotaci
ve výši 357.000 Kč,
účel použití dotace: Úhrada věcných nákladů na stravu žáků a dopravu stravy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2021 do 31.12.2021,
projekt s názvem: Věcné náklady a doprava stravy pro žáky,
b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín na rok 2021 ve výši 195.000 Kč,
na účel: Úhrada věcných nákladů na stravu žáků a dopravu stravy,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 1.1.2021 do 31.12.2021,
projekt s názvem: Věcné náklady a doprava stravy pro žáky,
žadateli Základní škole Galaxie, s.r.o., se sídlem K Nemocnici 211/1, 741 01 Nový
Jičín, IČO 29454956, a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
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271/13Z/2020 Žádosti o individuální dotace z rozpočtu města z oblasti sportu.
ZM
1. Žádost FK Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci:
a. bere na vědomí
žádost FK Nový Jičín, z.s, se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČO
22902155, evidovanou pod čj. 109306/2020, o individuální dotaci ve výši 160.000 Kč,
účel použití dotace: Dofinancování činnosti mužstev FK Nový Jičín, z.s. v roce 2020
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.6.2020 - 31.12.2020
projekt s názvem: Zajištění činnosti mužstev FK Nový Jičín, z.s. pro rok 2020,
b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 160.000 Kč
na účel: Dofinancování činnosti mužstev FK Nový Jičín, z.s. v roce 2020,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.6.2020 - 31.12.2020,
projekt s názvem: Zajištění činnosti mužstev FK Nový Jičín, z.s. pro rok 2020,
žadateli FK Nový Jičín, z.s, se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČO
22902155 a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto
žadatelem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
c. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace FK Nový Jičín, z.s, se sídlem Msgr. Šrámka
1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČO 22902155 ve výši ……+ 160.000 Kč,
účelově určené na Dofinancování činnosti mužstev FK Nový Jičín, z.s. v roce 2020 na
projekt s názvem Zajištění činnosti mužstev FK Nový Jičín, z.s. pro rok 2020,
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši
………………………………………………… ……….- 160.000 Kč.
2. Žádost Hokejového klubu Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci na dopravu a pronájem v
době rekonstrukce zimního stadionu - muži:
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.97537/2020, o individuální dotaci ve výši
335.000 Kč,
účel použití dotace: Financování hokejové činnosti mužů 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,
b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 335.000 Kč
na účel: Financování hokejové činnosti mužů 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,
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žadateli Hokejový klub Nový Jičín, z.s., U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín, IČO
27042111 a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto
žadatelem dle přílohy č.4 předloženého materiálu,
c. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace Hokejovému klubu Nový Jičín, z.s., , se
sídlem U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín, IČO 27042111 ve výši ……+ 335.000 Kč
účelově určené na Financování hokejové činnosti mužů v roce
2020 – doprava a pronájem v době rekonstrukce zimního stadionu,
projekt s názvem Podpora činnosti hokeje v Novém Jičíně v rámci uzavření zimního
stadionu v době rekonstrukce,
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši
………………………………………………… ……….-335.000 Kč.
3. Žádost Hokejového klubu Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci na dopravu a pronájem v
době rekonstrukce zimního stadionu - mládež:
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. 115072/2020, o individuální dotaci ve výši
958.000 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,
b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 958.000 Kč
na účel: 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,
žadateli Hokejový klub Nový Jičín, z.s., U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín, IČO
27042111 a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto
žadatelem dle přílohy č.6 předloženého materiálu
c. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace Hokejovému klubu Nový Jičín, z.s., , se
sídlem U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín, IČO 27042111 ve výši ……+ 958.000 Kč
účelově určené na Financování hokejové činnosti mládeže v roce
2020 – doprava a pronájem v době rekonstrukce zimního stadionu,
projekt s názvem Podpora činnosti hokeje v Novém Jičíně v rámci uzavření zimního
stadionu v době rekonstrukce,
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši
………………………………………………… ……….-958.000 Kč.
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4. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín na pořízení malé mechanizace a sportovního
vybavení v rámci rekonstrukce hlavního fotbalového stadionu TJ s atletickou drahou:
a. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 1.064.513 Kč
na účel: Pořízení malé mechanizace a sportovního vybavení v rámci rekonstrukce
Hlavního fotbalového stadionu TJ s atletickou drahou,
projekt s názvem: Rekonstrukce hlavního fotbalového stadionu s atletickou drahou TJ
Nový Jičín, z.s.,
žadateli Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741
01 Nový Jičín, IČO 44937504
a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle
upravené přílohy č. 8 předloženého materiálu,
b. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální investiční i neinvestiční dotace z rozpočtu města
Tělovýchovné jednotě Nový Jičín z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, IČO 44937504
ve výši ......................................................... + 1.064.513 Kč
účelově určené na Pořízení malé mechanizace a sportovního vybavení v rámci
rekonstrukce Hlavního fotbalového stadionu TJ s atletickou drahou,
projekt s názvem Rekonstrukce hlavního fotbalového stadionu s atletickou drahou TJ
Nový Jičín, z.s.
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši
…………………………………...-1.064.513 Kč.

272/13Z/2020 Žádost o prodloužení termínu čerpání individuální dotace.
ZM
1. bere na vědomí
žádost Základní školy Galaxie s.r.o., se sídlem K Nemocnici 211/1, 741 01 Nový Jičín, IČO
29454956, evidovanou pod čj. 115121/2020 ze dne 10.11.2020 o prodloužení termínu
čerpání individuální dotace – Úhrada věcných nákladů na stravu žáků Základní školy Galaxie
s.r.o.
2. rozhodlo
uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města pro rok 2020 č.
V2020-093/OŠKS s žadatelem Základní škola Galaxie s.r.o., se sídlem K Nemocnici 211/1, 741
01 Nový Jičín, IČO 29454956 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

273/13Z/2020 Žádost o prominutí odvodu a příslušenství za porušení rozpočtové kázně - HANDBALL
CLUB NOVÝ JIČÍN, z.s.
ZM
1. bere na vědomí
žádost HANDBALL CLUBU NOVÝ JIČÍN, z.s. se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, 741 01 Nový
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Jičín, IČO 07481349, o prominutí odvodu ve výši 37.500 Kč za porušení rozpočtové kázně a
penále, ze dne 4.11.2020, evidovanou pod čj.112964/2020,
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 37.500 Kč za
porušení rozpočtové kázně (nedodržení smluvních podmínek) a to včetně příslušenství a
sankcí u dotace poskytnuté příjemci HANDBALL CLUB NOVÝ JIČÍN, z.s. se sídlem Msgr.
Šrámka 1105/19, 741 01 Nový Jičín, IČO 07481349, v roce 2019 na projekt s názvem "Help
Handball Club Nový Jičín - ABC", z důvodu hodných zvláštního zřetele uvedených v důvodové
zprávě.

274/13Z/2020 Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. o změnu účelovosti části poskytnutých
dotačních prostředků města Nový Jičín.
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. 95656/2020, o změnu účelovosti části poskytnutých
dotačních prostředků města Nový Jičín na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Nový Jičín č. V2020-257/OŠKS ze dne 18.5.2020,
2. neschvaluje
změnu účelovosti části poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu města Nový Jičín na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nový Jičín č.V2020257/OŠKS ze dne 18.5.2020, účelově určené na Spolufinancování rekonstrukce hlavního
fotbalového stadionu TJ s atletickou drahou, projekt s názvem Rekonstrukce hlavního
fotbalového stadionu s atletickou drahou TJ Nový Jičín z.s.,

275/13Z/2020 Zapojení ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p. o. do projektu vyhlášeného Národní
sportovní agenturou.
ZM
1. schvaluje
podání žádosti Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace,
se sídlem Jubilejní 484/3, IČO 45214869, o dotaci na projekt s názvem "Obnova školního
hřiště ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3" v rámci programu Národní sportovní agentury č. 162 52
- Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024,
2. schvaluje
realizaci projektu s názvem "Obnova školního hřiště ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3" v případě
získání dotace na tento projekt,
3. schvaluje
v souladu s § 34 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v
platném znění, aby Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková
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organizace, uzavřela smlouvu o úvěru na profinancování projektu s názvem "Obnova školního
hřiště ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3" v případě získání dotace na tento projekt,
4. schvaluje
spolufinancování způsobilých výdajů projektu s názvem "Obnova školního hřiště ZŠ a MŠ
Nový Jičín, Jubilejní 3" v minimální výši 30% městem Nový Jičín v případě získání dotace na
tento projekt,
5. schvaluje
financování provozních nákladů projektu městem Nový Jičín po dobu udržitelnosti projektu,
tj. využívání ke sportovní činnosti (10 let od data finančního vypořádání dotace) s názvem
"Obnova školního hřiště ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3" v případě získání dotace na tento
projekt.

276/13Z/2020 Přijetí investičního úvěru.
ZM
1. rozhodlo
uzavřít Smlouvu o úvěru č. 0633089199/LCD s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha 4, IČO 45244782 dle předloženého návrhu.

277/13Z/2020 Rozpočet města Nový Jičín na rok 2021.
ZM
1. schvaluje
a. rozpočet města Nový Jičín na rok 2021 v rozsahu:
- úhrn příjmů rozpočtu ve výši ............................ 706.565.336,28 Kč
- úhrn výdajů rozpočtu ve výši ............................ 902.306.516,75 Kč
- financování celkem ...................................... 195.741.180,47 Kč
z toho:
- použití volných zdrojů města z minulých let .............. 96.346.393,39 Kč
- využití smluvního úvěru z České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha
4, IČO 45244782 účelově určeného na 3 konkrétní projekty realizované městem Nový
Jičín v letech 2021-2022, a to:
1. Bytový dům K Archivu 1993/2, Nový Jičín,
2. Revitalizace bytového domu Zborovská 400/11, Nový Jičín,
3. Revitalizace bytového domu Na Lani 212, Nový Jičín
v maximální výši ....................................... do 100.000.000,00 Kč
- splátky úvěru do DSO regionu Novojičínska .................. -605.212,92 Kč
v členění jednotlivých příjmových tříd a výdajových ORJ dle upravené přílohy č. 1
tohoto usnesení,
b. příděl do sociálního fondu začleněný v ORJ 919 ve výši 5.900.000 Kč doplněný o
nevyčerpaný zůstatek osobních účtů zaměstnanců k 31.12.2020 a souhlasí, aby jeho
čerpání pro zaměstnance i uvolněné členy Zastupitelstva města bylo upraveno
Kolektivní smlouvou na rok 2021,
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2. bere na vědomí
podrobnější strukturu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2021 v členění dle upravené přílohy
č. 2 tohoto usnesení,
3. pověřuje
Radu města v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prováděním úprav rozpočtu v příjmech mezi
jednotlivými třídami a ve výdajích mezi jednotlivými ORJ včetně úprav týkajících se zvýšení
celkových příjmů či celkových výdajů v rámci celého schváleného rozpočtu města Nový Jičín
na rok 2021.

278/13Z/2020 Střednědobý výhled rozpočtu města Nový Jičín na léta 2022-2025.
ZM
1. schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu města Nový Jičín na léta 2022-2025 dle předloženého návrhu.

279/13Z/2020 Programové dotace města Nový Jičín na rok 2020/2021.
ZM
1. bere na vědomí
a. zápisy z jednání odborných komisí Rady města (Sociální komise, Zdravotnická komise,
Kulturní komise, Komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas, Sportovní komise) ve
věci posouzení žádostí o programové dotace z rozpočtu města Nový Jičín pro rok
2020/2021 dle přílohy č.1 předloženého materiálu,
b. informaci o tom, že Komise životního prostředí Rady města vzhledem k
epidemiologické situaci nezasedala a neposuzovala žádosti o programové dotace ex
post pro rok 2020,
2. rozhodlo
na základě Programu města Nový Jičín na podporu životního prostředí – dotace ex-post pro
rok 2020, na základě podaných žádostí o poskytnutí programové dotace fyzickým osobám na
projekt a ve výši dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a schválit uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze tohoto dotačního programu vyhlášeného dne
30.06.2020,
3. rozhodlo
na základě Programu města Nový Jičín na podporu sociální oblasti pro rok 2021, na základě
podaných žádostí o poskytnutí programové dotace a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 3 tohoto dotačního programu vyhlášeného dne
30.06.2020,
a. dle Podprogramu A. Podpora sociálních služeb podle zákona o sociálních službách
právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.3.a. předloženého materiálu,
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b. dle Podprogramu B. Podpora jednorázových akcí v oblasti sociální právnickým
osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.3.b. předloženého materiálu,
c. dle Podprogramu C. Podpora celoroční činnosti v oblasti sociální právnickým osobám
na projekt a ve výši dle přílohy č.3.c. předloženého materiálu,
d. dle Podprogramu D. Podpora občanů města Nový Jičín v pobytových sociálních
zařízeních právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.3.d. předloženého
materiálu,
e. dle Podprogramu E. Podpora dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě
právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.3.e. předloženého materiálu.
4. rozhodlo
na základě Programu města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče pro rok 2021, na
základě podané žádosti o poskytnutí programové dotace právnické osobě na projekt a ve výši
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace uvedené v příloze tohoto dotačního programu vyhlášeného dne
30.06.2020,
5. rozhodlo
na základě Programu města Nový Jičín na podporu kultury pro rok 2021, na základě
podaných žádostí o poskytnutí programové dotace a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 5 tohoto dotačního programu vyhlášeného dne
30.06.2020,
a. dle Podprogramu A. Podpora jednorázových kulturních akcí fyzickým a právnickým
osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.5.a. předloženého materiálu,
b. dle Podprogramu B. Podpora celoroční činnosti v kulturní oblasti právnickým osobám
na projekt a ve výši dle přílohy č.5.b. předloženého materiálu.
6. rozhodlo
na základě Programu města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit pro rok 2021, na
základě podaných žádostí o poskytnutí programové dotace a schválit uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 6 tohoto dotačního programu vyhlášeného
dne 30.06.2020,
a. dle Podprogramu A. Podpora jednorázových akcí v oblasti využití volného času
fyzickým a právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.6.a. předloženého
materiálu,
b. dle Podprogramu B. Podpora celoroční činnosti v oblasti využití volného času
právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.6.b. předloženého materiálu.
7. rozhodlo
na základě Programu města Nový Jičín na podporu sportu na rok 2021, na základě podaných
žádostí o poskytnutí programové dotace a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 7 tohoto dotačního programu vyhlášeného dne
30.06.2020,
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a. dle Podprogramu A. Podpora jednorázových sportovních akcí fyzickým a právnickým
osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.7.a. předloženého materiálu,
b. dle Podprogramu B. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 20 let právnickým
osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.7.b předloženého materiálu,
c. dle Podprogramu C. Podpora sportovní činnosti dospělých nad 20 let právnickým
osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.7.c předloženého materiálu,
d. dle Podprogramu D. Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních
zařízení právnickým osobám na projekt a ve výši dle přílohy č.7.d předloženého
materiálu.

280/13Z/2020 Vyhodnocení Aktualizace strategického plánu rozvoje města Nový Jičín pro období
2014-2020.
ZM
1. bere na vědomí
Vyhodnocení Aktualizace strategického plánu rozvoje města Nový Jičín pro období 20142020.

281/13Z/2020 Aktualizace Akčního plánu Koncepce statické dopravy města Nový Jičín
ZM
1. schvaluje
aktualizovaný Akční plán 2020–2024 navržený v rámci Koncepce statické dopravy města Nový
Jičín dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

282/13Z/2020 Majetkoprávní problematika
ZM
1. rozhodlo
prodat pozemek parc. č. 281/9 (zahrada o evidované výměře 106 m2) v obci Nový Jičín, k. ú.
Nový Jičín – Dolní Předměstí, Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1267/37 v Novém
Jičíně, Hřbitovní IČO 25883054, se sídlem: Hřbitovní 1267/37, PSČ 741 01 Nový Jičín, za cenu
pozemku obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 96.000 Kč bez DPH navýšenou o
náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 2.900 Kč, tzn. cena celkem 98.900
Kč/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č. 3306,
2. stahuje
z programu jednání majetkoprávní záměr 299,
3. mění své usnesení č. 244/11Z/2020 bod 16 ze dne 14. 9. 2020 tak, že původní usnesení
rozhodlo
prodat část pozemku parc. č. 872/1 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 53.527
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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, IČO 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,
nově zní:
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.
5. 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, Společenství vlastníků Dvořákova
315/20 Nový Jičín, IČO 26789540, se sídlem: Dvořákova 315/20, PSČ 741 01 Nový Jičín za
kupní cenu ve výši 10.000 Kč stanovenou ZP č. 932/85/2019 ze dne 30. 6. 2020 jako cenu
obvyklou. K této ceně bude připočteno 21% DPH ve výši 2.100 Kč. Cena bude navýšena o
náklady na vyhotovení ZP ve výši 2.100 Kč a o náklady na vyhotovení GP ve výši 3.630 Kč.
Cena celkem činní 17.830 Kč/předmět prodeje, majetkoprávní záměr 3117,
4. mění své usnesení č. 244/11Z/2020 bod 18 ze dne 14. 9. 2020 tak, že původní usnesení
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, IČO 05485851) za část pozemku parc.č.85/1
(ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 1310 m2) dle geometrického plánu č.178836/2020 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 Ing.
I***** Š*****, Hodslavice ***** 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 Ing. I***** Š*****, Hodslavice ***** ve výši 190.850 Kč (bez
DPH) navýšenou o polovinu nákladů na vypracování 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,
nově zní
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, IČO 05485851) za část pozemku parc. č. 85/1
(ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 1.310 m2) dle geometrického plánu č. 1788-
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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 Ing. I***** Š*****,
Hodslavice ***** ve výši 168.440 Kč (bez DPH) navýšena o polovinu nákladů na vypracování
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 Ing. I***** Š*****, Hodslavice ***** ve výši 190.900 Kč (bez DPH) navýšenou
o polovinu nákladů na vypracování ZP a GP v celkové výši 7.900 Kč, tzn. celková cena 198.800
Kč. Rozdíl cen směňovaných pozemků ve výši 22.460 Kč uhradí společnost Vifina Delta s.r.o.
městu Nový Jičín, majetkoprávní záměr 2780,
5. Prodej pozemku v k. ú. Loučka u Nového Jičína, MPZ 3137
a) rozhodlo nevyhovět žádosti manželů T***** H***** a P***** H***** oba bytem *****
741 01 Nový Jičín, o prodej části (cca 97 m2) pozemku parc. č. 314/1 (ostatní plocha, jiná
plocha o evidované výměře 634 m2) v obci Nový Jičín k. ú. Loučka u Nového Jičína a
nezveřejnit záměr
b) rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr č. 3137,
6. Prodej pozemku v k. ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 2784
a) bere na vědomí informaci o průběhu zveřejnění a výsledcích nabídkového řízení na prodej
pozemku parc. č. 835/1 (ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 620 m2) v obci Nový
Jičín, k. ú. Žilina u Nového Jičína, za minimální kupní cenu ve výši 1.050.280 Kč /předmět
prodeje, kdy v termínu zveřejnění záměru na úřední desce nebyla podána žádná nabídka
b) rozhodlo ukončit tento majetkoprávní záměr č. 2784,

283/13Z/2020 Nabídkové řízení na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Žilina
u Nového Jičína - Za Školou".
ZM
1. rozhodlo
zveřejnit záměr prodeje pozemků:
• pozemek parc.č. 1493/195 (orná půda o evidované výměře 1054 m2)
• pozemek parc.č. 1493/201 (orná půda o evidované výměře 1241 m2)
• pozemek parc.č. 1493/209 (orná půda o evidované výměře 1270 m2)
• pozemek parc.č. 1493/210 (orná půda o evidované výměře 1485 m2)
• pozemek parc.č. 1493/211 (orná půda o evidované výměře 1998 m2)
• pozemek parc.č. 1493/212 (orná půda o evidované výměře 1203 m2)
• pozemek parc.č. 1493/213 (orná půda o evidované výměře 1119 m2)
• pozemek parc.č. 1493/214 (orná půda o evidované výměře 1034 m2)
• pozemek parc.č. 1493/215 (orná půda o evidované výměře 950 m2)
• pozemek parc.č. 1493/202 (orná půda o evidované výměře 942 m2)
• pozemek parc.č. 1493/194 (orná půda o evidované výměře 751 m2)
• pozemek parc.č. 1493/196 (orná půda o evidované výměře 595 m2)
• pozemek parc.č. 1493/197 (orná půda o evidované výměře 855 m2)
• pozemek parc.č. 1493/198 (orná půda o evidované výměře 641 m2)
• pozemek parc.č. 1493/199 (orná půda o evidované výměře 804 m2)
• pozemek parc.č. 1493/200 (orná půda o evidované výměře 840 m2)

12

Příloha č. 3
zápisu z jednání
13. zasedání ZM

• pozemek parc.č. 1493/203 (orná půda o evidované výměře 833 m2)
• pozemek parc.č. 1493/204 (orná půda o evidované výměře 788 m2)
• pozemek parc.č. 1493/205 (orná půda o evidované výměře 663 m2)
• pozemek parc.č. 1493/206 (orná půda o evidované výměře 599 m2)
• pozemek parc.č. 1493/207 (orná půda o evidované výměře 751 m2)
• pozemek parc.č. 1493/208 (orná půda o evidované výměře 777 m2)
• pozemek parc.č. 1493/216 (orná půda o evidované výměře 848 m2)
v lokalitě Za školou v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína, určených pro stavbu
rodinných domů a dalších doplňkových staveb, formou nabídkového řízení podle Pravidel
prodeje pozemků v lokalitě Za školou – dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, bez MPZ,

284/13Z/2020 Prodej objektu na ul. K. Čapka - odvolání
ZM
1. rozhodlo
nečinit nadále kroky směřující k prodeji 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,
2. bere na vědomí
nesouhlas Ing. K***** G***** s rozhodnutím Zastupitelstva města ze dne 14.09.2020 ve věci
vrácení kauce složené v rámci nabídkového řízení č. 1/2019/OB na prodej, včetně žádosti o
vrácení jedné třetiny složené kauce ve výši 31.833 Kč,
3. rozhodlo
nevrátit Ing. K***** G***** jednu třetinu složené kauce ve výši 31.833 Kč.

285/13Z/2020 Prodej objektu na ul. Hoblíkova 32 a informace o neúspěšných prodejích nemovitého
majetku
ZM
1. rozhodlo
prodat nemovitý majetek na ulici Hoblíkova, a to pozemek 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 pozemek parc. č. 225/1 (zahrada), o evidované výměře 111 m2, vše v
obci Nový Jičín, katastrálním území Nový Jičín-Horní Předměstí, p. Ing. D***** Ch*****, nar.
*****, trvale bytem *****, Nový Jičín, a p. To***** Z*****, nar. *****, trvale bytem *****,
Předměstí, Opava, každému k jedné polovině, za celkovou cenu ve výši 4.209.000
Kč/předmět prodeje plus náklady spojené s prodejem ve výši 22.905 Kč s tím, že v kupní
smlouvě bude stanovena podmínka využití nejméně 70 % stávající podlahové plochy objektu
k bydlení, přičemž se nebude jednat o ubytovnu a další nižší kategorie ubytovacích zařízení, a
porušení těchto podmínek bude sankcionováno smluvní pokutou ve výši 50 % kupní ceny.
2. bere na vědomí
ukončení nabídkového řízení na prodej nemovitého majetku na ulici Dolní brána 26 a
nabídkového řízení na prodej nemovitého majetku na ulici Hoblíkova 3, do kterých se
nepřihlásil žádný zájemce, a informaci, že Rada města rozhodla zveřejnit znovu záměr
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prodeje objektu na ul. Hoblíkova 3 formou nabídkového řízení za stejných podmínek, avšak
prodloužila dobu zveřejnění záměru.

286/13Z/2020 Prodej objektu bývalé požární zbrojnice v k. ú. Kojetín u Starého Jičína.
ZM
1. rozhodlo
nezveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. st. 56 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 91
m2, v obci Nový Jičín, k. ú. Kojetín u Starého Jičína, jehož součástí je budova bez čp/če
(stavba občanského vybavení) v části obce Kojetín.

287/13Z/2020 Žádost o nápravu havarijního stavu krytého stání v Loučce.
ZM
1. bere na vědomí
a. Žádost o nápravu havarijního stavu krytého stání v Loučce ze dne 19.10.2020, která
je přílohou č. 1 předloženého materiálu,
b. odpověď na tuto žádost odeslanou dne 13.11.2020, která je přílohou č. 2
předloženého materiálu.

288/13Z/2020 Prominutí dluhu společnosti WELLNESS HOTEL ABÁCIE NJ, s. r. o.
ZM
1. bere na vědomí
žádost obchodní společnosti WELLNESS HOTEL ABACIE NJ, s.r.o., se sídlem B. Martinů
1884/1, 741 01 Nový Jičín, IČO 28649761, o prominutí dluhu - smluvní pokuty ve výši
61.661,36 Kč a zákonného úroku z prodlení ve výši 5.113,22 Kč za prodlení s úhradou
nájemného za užívání nebytových prostor a movitých věcí v období březen, červenec, srpen a
září 2020 dle Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání a nájmu movitých věcí uzavřené
dne 31.03.2015 (č. P2015-153/OB),
2. rozhodlo
a. prominout 100 % ze zákonného úroku z prodlení v celkové výši 5.113,22 Kč, vzniklého
v důsledku prodlení s úhradou nájemného za užívání nebytových prostor a movitých
věcí v období březen, červenec, srpen a září 2020 obchodní společnosti WELLNESS
HOTEL ABACIE NJ, s.r.o., se sídlem B. Martinů 1884/1, 741 01 Nový Jičín, IČO
28649761. Záměr č. 68/2020/OB,
b. prominout 100 % ze stanovené smluvní pokuty v celkové výši 61.661,36 Kč, vzniklé v
důsledku prodlení s úhradou nájemného za užívání nebytových prostor a movitých
věcí v období březen, červenec, srpen a září 2020 obchodní společnosti WELLNESS
HOTEL ABACIE NJ, s.r.o., se sídlem B. Martinů 1884/1, 741 01 Nový Jičín, IČO
28649761. Záměr č. 68/2020/OB.
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Příloha č. 3
zápisu z jednání
13. zasedání ZM

Marcel Brož
ověřovatel zápisu

Michal Pořízka
ověřovatel zápisu

JUDr. Václav Dobrozemský
1. místostarosta města
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