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MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z 14. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 15. 3. 2021.
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.
289/14Z/2021 Schválení programu.
ZM
1. schvaluje
program jednání 14. zasedání Zastupitelstva města v řádném termínu dne 15.03.2021 dle
přílohy č.1 předloženého materiálu.

290/14Z/2021 Určení ověřovatelů zápisu.
ZM
1. určuje
ověřovatele zápisu ze 14. zasedání Zastupitelstva města:
MUDr. Pavel Andrýsek, Mgr. Jiří Adamec

291/14Z/2021 Zpráva o činnosti Rady města za období od 16.12.2020 do 03.03.2021.
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 16.12.2020 do 03.03.2021.

292/14Z/2021 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města Nový Jičín za rok 2020.
ZM
1. bere na vědomí
Zprávu o bezpečnostní situaci na území města Nový Jičín za rok 2020 dle předložených
materiálů.
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293/14Z/2021 Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města.
ZM
1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Nový Jičín.
ZM
2. bere na vědomí
rezignaci MUDr. Pavla Andrýska na funkci předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Nový Jičín ke dni 31.03.2021

294/14Z/2021 Odnětí čestného občanství města Nový Jičín.
ZM
1. stahuje
z programu jednání Zastupitelstva města Nový Jičín bod č. 6 o odejmutí čestného občanství
města Nový Jičín Konradu Ernstu Eduardu Henleinovi, nar. 06.05.1898. zemř. 10.05.1945
z důvodu historického nepotvrzení skutečnosti, zda byl uvedený vůbec jmenován čestným
občanem města Nového Jičína

295/14Z/2021 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 manželů L***** H*****, *****a I***** H*****, *****, oba
trvale bytem *****Nový Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 151/4 v
obci Nový Jičín, k. ú. Kojetín u Starého Jičína, z plochy ZP – zeleň – přírodního charakteru na
plochu umožňující výstavbu rodinného domu - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 1
předloženého materiálu.
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 I***** T*****, *****, trvale bytem *****Nový Jičín,
týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 151/3 v obci Nový Jičín, k. ú. Kojetín u
Starého Jičína, z plochy ZP – zeleň – přírodního charakteru na plochu umožňující výstavbu
rodinného domu - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 2 předloženého materiálu.
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 E***** G***** ***** trvale bytem *****Morávka,
týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 517/1 v obci Nový Jičín, k. ú. Kojetín u
Starého Jičína, z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BV – bydlení individuální –
venkovské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 3 předloženého materiálu.
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4.
a. 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, pořídit změnu
územního plánu Nový Jičín podle návrhu paní ***** N***** S*****, *****, trvale
bytem *****Nový Jičín a S***** S*****, *****, trvale bytem *****Příbor, týkající se
změny funkčního využití pozemku parc. č. 1789/3 v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u
Nového Jičína, z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu ZS – zeleň – soukromá a
vyhrazená (v rozsahu vyznačeném v příloze č. 4 předloženého materiálu) s tím, že
předmětný návrh bude řešen v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu v
uplynulém období let 2017 - 2021, jejíž součástí budou i pokyny pro zpracování
návrhu změny územního plánu.
b. podmiňuje
v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona pořízení změny územního plánu Nový Jičín
částečnou úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona
navrhovatelům paní ***** N***** S*****, *****, trvale bytem ***** Nový Jičín a
S***** S*****, *****, trvale bytem ***** Příbor, na jejichž návrh a z jejíchž
výhradní potřeby je změna územního plánu vyvolána.
5.
a. 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, pořídit změnu
územního plánu Nový Jičín podle návrhu zástupce vlastníků a občana města Nový
Jičín pana ***** J***** V*****, ***** bytem *****Nový Jičín týkající se změny
funkčního využití pozemků parc. č. 464/1, 464/29, 464/30, 464/31, 464/32, 464/27,
464/14, 464/26, 464/13, 464/25, 464/12, 464/24, 464/11, 464/23, 464/10, 464/22,
464/9, 464/21, 464/8, 464/20, 464/6, 464/7 v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového
Jičína z plochy BI – bydlení individuální – v rodinných domech – městské a příměstské
na plochu BV – bydlení individuální venkovské (v rozsahu uvedeném a vyznačeném v
příloze č. 5 předloženého materiálu) s tím, že předmětný návrh bude řešen v rámci
Zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období let 2017 - 2021, jejíž
součástí budou i pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu.
b. rozhodlo
Zastupitelstvu města rozhodnout 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
zástupce vlastníků a občana města Nový Jičín pana ***** J***** V*****, *****
bytem *****Nový Jičín týkající se změny funkčního využití pozemků parc. č. 464/1,
464/29, 464/30, 464/31, 464/32, 464/27, 464/14, 464/26, 464/13, 464/25, 464/12,
464/24, 464/11, 464/23, 464/10, 464/22, 464/9, 464/21, 464/8, 464/20, 464/6,
464/7 7 v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového Jičína z plochy BI – bydlení individuální
– v rodinných domech – městské a příměstské na plochu BV – bydlení individuální
venkovské s číselným indexem BV1 s doplněním navrhovaných podrobnějších
regulativů - v rozsahu uvedeném a vyznačeném v příloze č. 5 předloženého
materiálu.
c. podmiňuje
v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona pořízení změny územního plánu Nový Jičín
částečnou úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona
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navrhovatelům zastoupených ***** J***** V*****, ***** bytem *****Nový Jičín,
na jejichž návrh a z jejichž výhradní potřeby je změna územního plánu vyvolána.
6. 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 manželů M***** T*****, *****a Ž***** T*****, *****, oba
trvale bytem *****Šenov u Nového Jičína, týkající se změny funkčního využití celého
pozemku parc. č. 579/3 v obci Nový Jičín, k. ú. Bludovice u Nového Jičína, z plochy NZ –
zemědělské pozemky na plochu umožňující výstavbu rodinného domu - v rozsahu
vyznačeném v příloze č. 6 předloženého materiálu.
7. bere na vědomí
podle ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, informaci o odmítnutých návrzích na
změny územního plánu Nový Jičín týkajících se:
a. změny funkčního využití části pozemku parc. č. 925/1 v obci Nový Jičín, k. ú. Straník, z
plochy NL - pozemky určené k plnění funkcí lesa na plochu BV – bydlení individuální –
venkovské – navrhovatelka paní R***** *****, *****, trvale bytem *****Nový Jičín;
b. nesouhlasu s přístupovou komunikací přes soukromý pozemek parc. č. 1320/5 (DS)
pro novou výstavbu rodinných domů (BV) Z25 po změněn č. 5 od 10.10.2019 –
navrhovatel pan P***** Š*****, ***** trvale bytem ***** Nový Jičín;
c. nesouhlasu s navrhovanou změnou využití ploch území obce (Žilina u Nového Jičína)
dle změny územního plánu č. 5 ze dne 10.10.2019 - navrhovatel pan D***** F*****,
***** *****Nový Jičín;
d. nesouhlasu s navrhovanou změnou využití ploch území obce (Žilina u Nového Jičína)
dle změny územního plánu č. 5 ze dne 10. 10. 2019 – navrhovatelka paní V*****
F*****, ***** trvale bytem ***** Nový Jičín;
e. nesouhlasu s rozšířením územního plánu na plánovanou zástavbu k parcelám č.
1725/2 a 1724/2 v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového Jičína - navrhovatelé pan
P***** H*****, ***** a paní I***** H*****, ***** oba trvale bytem *****Nový
Jičín;
f.

nesouhlasu s rozšířením územního plánu na plánovanou zástavbu k parcelám č.
1725/1, 1271/1, 1729/4, 1267/6 v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového Jičína navrhovatelé manželé ***** F***** H*****, ***** a J***** H*****, ***** oba
trvale bytem *****Nový Jičín;

g. změny funkčního využití pozemku parc. č. 151/1 v obci Nový Jičín, k. ú. Kojetín u
Starého Jičína – navrhovatelé pan M***** S*****, ***** trvale bytem *****Nový
Jičín a pan M***** S*****, ***** trvale adresou ***** Nový Jičín;
h. změny funkčního využití pozemku parc. č. 151/7 v obci Nový Jičín, k. ú. Kojetín u
Starého Jičína – navrhovatel pan P***** H*****, ***** trvale bytem *****Nový
Jičín.
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296/14Z/2021 Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Nový Jičín.
ZM
1. bere na vědomí
a. Analýzu zranitelnosti města Nový Jičín.
b. Katalog adaptačních opatření na změnu klimatu Nový Jičín.
2. schvaluje
Akční plán vypracovaný v rámci Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Nový Jičín
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

297/14Z/2021 Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín č. 1/2021, o ochraně a udržování veřejné
zeleně.
ZM
1. vydává
Obecně závaznou vyhlášku města Nový Jičín č. 1/2021, o ochraně a udržování veřejné zeleně
dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu.

298/14Z/2021 Program regenerace městské památkové rezervace Nový Jičín pro léta 2021 - 2025.
ZM
1. schvaluje
aktualizaci schváleného Programu regenerace městské památkové rezervace Nový Jičín pro
léta 2021 - 2025 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

299/14Z/2021 Žádost o individuální dotaci v oblasti péče o památky.
ZM
1. bere na vědomí
žádost Římskokatolické farnosti Nový Jičín, se sídlem Žerotínova 68/24, 741 01 Nový Jičín,
IČO 44937431 evidovanou pod čj. 9575/2021, o individuální dotaci ve výši 500.000 Kč,
účel použití dotace: Dofinancování obnovy Kaple Bolestné P. Marie, tzv. Španělská kaple – II.
etapa,
doba, v níž má být dosaženo účelu projektu: od 01.01.2021 do 31.12.2021,
projekt s názvem: Obnova Kaple Bolestné P. Marie, tzv. Španělská kaple – II. etapa,
2. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města ve výši 500.000 Kč
na účel: Obnova Kaple Bolestné P. Marie, tzv. Španělská kaple – II. etapa,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: od 01.01.2021 do 31.12.2021,
projekt s názvem: Obnova Kaple Bolestné P. Marie, tzv. Španělská kaple – II. etapa a schválit
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
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3. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín Římskokatolické
farnosti Nový Jičín, se sídlem Žerotínova 68/24, 741 01 Nový Jičín, IČO 44937431 ve výši
500.000 Kč
na projekt s názvem Obnova Kaple Bolestné P. Marie, tzv. Španělská kaple - II. etapa
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši - 500.000 Kč.

300/14Z/2021 Žádost o individuální dotaci - ZO ČSOP Nový Jičín 70/02.
ZM
1. bere na vědomí
žádost ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem Bartošovice č.p. 146, PSČ 742 54, Bartošovice
IČO: 47657901, evidovanou pod č.j. 8708/2021, o individuální dotaci ve výši 90.000 Kč,
účel použití dotace: Provoz záchranné stanice - záchrana volně žijících živočichů ze spr. území
města Nový Jičín,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2021 - 31.12.2021,
projekt s názvem: Provoz záchranné stanice - záchrana volně žijících živočichů ze spr. území
města Nový Jičín,
2. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 90.000 Kč,
účelově určenou na Provoz záchranné stanice - záchrana volně žijících živočichů ze spr. území
města Nový Jičín,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2021 - 31.12.2021,
projekt s názvem: Provoz záchranné stanice - záchrana volně žijících živočichů ze spr. území
města Nový Jičín,
žadateli ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, se sídlem Bartošovice č.p. 146, PSČ 742 54, Bartošovice
IČO: 47657901,
a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
3. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Nový Jičín dle bodu 2) tohoto
usnesení ve výši .................................. +90.000 Kč účelově určené na provoz záchranné
stanice, záchranu volně žijících zraněných a handicapovaných volně žijících živočichů na
správním území města Nového Jičína zapojením schválené rezervy města na ORJ 441
vyčleněné na individuální dotace a dary ve výši ................................................... -90.000 Kč.

301/14Z/2021 Žádosti o individuální dotace z rozpočtu města z oblasti sportu.
ZM
1. Žádost Krasobruslení Nový Jičín, z.s. o individuální dotaci:
a. bere na vědomí
žádost Krasobruslení Nový Jičín, z.s, se sídlem Lesní 861/63, 741 01 Nový Jičín, IČO
04036786, evidovanou pod čj. 118813/2020, o individuální dotaci ve výši 79.385 Kč,
účel použití dotace: Financování pravidelné činnosti klubu krasobruslení v roce 2020
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– 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 klubu krasobruslení v rámci uzavření zimního
stadionu v době rekonstrukce,
b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 79.385 Kč
účel použití dotace: Financování pravidelné činnosti klubu krasobruslení v roce 2020
– 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 klubu krasobruslení v rámci uzavření zimního
stadionu v době rekonstrukce
žadateli Krasobruslení Nový Jičín, z.s, se sídlem Lesní 861/63, 741 01 Nový Jičín, IČO
04036786 a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto
žadatelem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
c. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace Krasobruslení Nový Jičín, z.s, se sídlem
Lesní 861/63, 741 01 Nový Jičín, IČO 04036786
ve výši ……+ 79.385 Kč
účelově určené na Financování pravidelné činnosti klubu krasobruslení v roce 2020 –
pronájem v době rekonstrukce zimního stadionu, projekt s názvem: Podpora činnosti
klubu krasobruslení v rámci uzavření zimního stadionu v době rekonstrukce
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši
………………………………………………… ……….-79.385 Kč
2. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín z.s. o individuální dotaci na zpracování žádosti o
dotaci NSA:
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. 9375/2021, o individuální dotaci ve
výši 267.145 Kč,
účel použití dotace: Zpracování žádosti o dotaci NSA, administrace, výběr zhotovitele,
úpravy PD hřiště s umělou trávou,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2021 – 30.9.2021
projekt s názvem: Rekonstrukce hřiště s umělou trávou TJ Nový Jičín z.s. s využitím
dotace NSA,
b. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 267.145 Kč,
na účel: Zpracování žádosti o dotaci NSA, administrace, výběr zhotovitele, úpravy PD
hřiště s umělou trávou,
projekt s názvem: Rekonstrukce hřiště s umělou trávou TJ Nový Jičín z.s. s využitím
dotace NSA,
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. 4 předloženého materiálu,
c. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Tělovýchovné jednotě
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Nový Jičín z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, IČO 44937504 ve výši
......................................................... + 267.145 Kč,
účelově určené na Zpracování žádosti o dotaci NSA, administrace, výběr zhotovitele,
úpravy PD hřiště s umělou trávou,
projekt s názvem Rekonstrukce hřiště s umělou trávou TJ Nový Jičín z.s. s využitím
dotace NSA
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši
………………………………………………… ……….-267.145 Kč
3. Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín z.s. o individuální dotaci na dorovnání mezd:
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. 9367/2021, o individuální dotaci ve
výši 427.878 Kč,
účel použití dotace: Dorovnání mezd pracovníků TJ Nový Jičín z.s. v důsledku zrušení
nájmů tělocvičen ze strany ZŠ,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.1.2021 – 31.12.2021
projekt s názvem: Dorovnání mezd pracovníků TJ Nový Jičín z.s. v důsledku zrušení
nájmů tělocvičen ze strany ZŠ,
b. schvaluje
pro žadatele dle bodu a. tohoto usnesení výjimku, podle čl. XIV odst. 2 směrnice ZM
č. 7/2020 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města
Nový Jičín, z této směrnice, z čl.VI. odst.12, písm.k. ve smyslu umožnění čerpání
poskytnuté individuální dotace na mzdy,
c. rozhodlo
poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 427.878 Kč,
na účel: Dorovnání mezd pracovníků TJ Nový Jičín z.s. v důsledku zrušení nájmů
tělocvičen ze strany ZŠ,
projekt s názvem: Dorovnání mezd pracovníků TJ Nový Jičín z.s. v důsledku zrušení
nájmů tělocvičen ze strany ZŠ,
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.6 předloženého materiálu,
d. schvaluje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Tělovýchovné jednotě
Nový Jičín z.s., se sídlem Msgr. Šrámka 1105/19, IČO 44937504 ve výši
............................................................... +427.878 Kč
účelově určené na Dorovnání mezd pracovníků TJ Nový Jičín z.s. v důsledku zrušení
nájmů tělocvičen ze strany ZŠ,
projekt s názvem Dorovnání mezd pracovníků TJ Nový Jičín z.s. v důsledku zrušení
nájmů tělocvičen ze strany ZŠ,
zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ve výši ............. -427.878 Kč.
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302/14Z/2021 Žádost Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. o udělení výjimky z Programu města na
podporu sportu pro rok 2021.
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. 5967/2021 o udělení výjimky z Programu města
Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2021
2. schvaluje
výjimku z Programu města na podporu sportu pro rok 2021, čl. VIII. bodu D. Podpora
provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení, odst. 5, a schválit 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 a ve výpůjčce TJ Nový
Jičín, z.s. na rok 2021“.

303/14Z/2021 Finanční problematika
ZM
1. schvaluje
tuto úpravu rozpočtu města na rok 2021:
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
přesun rozpočtových výdajů z ORJ 009-Obecní živnostenský úřad ve výši
............................................................. -2.095.129 Kč
na ORJ 919-Odbor kanceláře vedení města .......................... +2.095.129 Kč
z důvodu přesunu smluvních vztahů týkajících se TV Polar z ORJ 009 na ORJ 919
a zároveň
přesun rozpočtových výdajů z ORJ 009-Obecní živnostenský úřad ve výši
............................................................... -830.000 Kč
na ORJ 416-Odbor školství, kultury a sportu, konkrétně na zvýšený příspěvek na provoz pro
Městské kulturní středisko Nový Jičín, p.o............... +830.000 Kč
z titulu přesunu organizace akcí dříve pořádaných zřizovatelem,
obojí s účinností od 01.04.2021.
2. schvaluje
zařazení akce "Místní komunikace v Novém Jičíně" do návrhu rozpočtu města Nový Jičín na
rok 2022 za účelem možného získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci
programu "Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli - Podpora obnovy místních komunikací"
ve finančním objemu 4.200.000 Kč (včetně DPH),
3. ukládá
MěÚ Nový Jičín - odboru finančnímu a odboru rozvoje a investic - zohlednit usnesení v bodě
2. při přípravě návrhu rozpočtu města Nový Jičín na rok 2022.
4. bere na vědomí
skutečné naplnění příjmů z daní za rok 2020 do rozpočtu města Nový Jičín.
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304/14Z/2021 Aktuální úprava rozpočtu města Nový Jičín na rok 2021.
ZM
1. schvaluje
úpravu rozpočtu týkající se přílohy č. 1 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2021 ve
znění přiložené přílohy č. 2 předloženého materiálu.
2. bere na vědomí
úpravu rozpočtu v příloze č. 2 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2021 ve znění
přiložené přílohy č. 1 předloženého materiálu.

305/14Z/2021 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací města.
ZM
1. vydává
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:
- Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Máj Nový Jičín, K.
Čapka 6, příspěvková organizace, IČO 75003732, K. Čapka 372/6, 741 01 Nový Jičín, dle
předloženého návrhu (příloha č. 1),
- Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sady Nový Jičín, Revoluční 52,
příspěvková organizace, IČO 62330128, Revoluční 961/52, 741 01 Nový Jičín, dle
předloženého návrhu (příloha č. 2),
- Dodatek č. 5 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. 3),
- Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, IČO 45214859, Jubilejní 484/3, 741 01 Nový
Jičín, dle předloženého návrhu (příloha č. 4),
- Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Nový Jičín,
Komenského 66, příspěvková organizace, IČO 00848336, Komenského 571/66, 741 01 Nový
Jičín, dle předloženého návrhu (příloha č. 5),
- Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Nový Jičín,
Komenského 68, příspěvková organizace, IČO 00848328, Komenského 1118/68, 741 01 Nový
Jičín, dle předloženého návrhu (příloha č. 6),
- Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1,
příspěvková organizace, IČO 62330136, Tyršova 144/1, 741 01 Nový Jičín, dle předloženého
návrhu (příloha č. 7),
- Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Beskydské divadlo Nový Jičín,
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příspěvková organizace, IČO 00096334, Divadelní 873/5, 741 01 Nový Jičín, dle předloženého
návrhu (příloha č. 8),
- Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Nový
Jičín, příspěvková organizace, IČO 47998261, Masarykovo náměstí 32/20, 741 01 Nový Jičín,
dle předloženého návrhu (příloha č. 9),
- Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko volného času Fokus, Nový
Jičín, příspěvková organizace, IČO 75089157, K Nemocnici 1082/23, 741 01 Nový Jičín, dle
předloženého návrhu (příloha č. 10),
- Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby města Nového
Jičína, příspěvková organizace, IČO 00417688, Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín, dle
předloženého návrhu (upravená příloha č. 11),
2. bere na vědomí
úplná znění zřizovacích listin příspěvkových organizací:
- úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka
6, příspěvková organizace, IČO 75003732, K. Čapka 372/6, 741 01 Nový Jičín, dle
předloženého návrhu (příloha č. 1),
- úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Sady Nový Jičín, Revoluční 52,
příspěvková organizace, IČO 62330128, Revoluční 961/52, 741 01 Nový Jičín, dle
předloženého návrhu (příloha č. 2),
- úplné znění Zřizovací listiny 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. 3),
- úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Nový
Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, IČO 45214859, Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín,
dle předloženého návrhu (příloha č. 4),
- úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Nový Jičín, Komenského
66, příspěvková organizace, IČO 00848336, Komenského 571/66, 741 01 Nový Jičín, dle
předloženého návrhu (příloha č. 5),
- úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Nový Jičín, Komenského
68, příspěvková organizace, IČO 00848328, Komenského 1118/68, 741 01 Nový Jičín, dle
předloženého návrhu (příloha č. 6),
- úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1,
příspěvková organizace, IČO 62330136, Tyršova 144/1, 741 01 Nový Jičín, dle předloženého
návrhu (příloha č. 7),
- úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Beskydské divadlo Nový Jičín,
příspěvková organizace, IČO 00096334, Divadelní 873/5, 741 01 Nový Jičín, dle předloženého
návrhu (příloha č. 8),
- úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Nový Jičín,
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příspěvková organizace, IČO 47998261, Masarykovo náměstí 32/20, 741 01 Nový Jičín, dle
předloženého návrhu (příloha č. 9),
- úplné znění Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko volného času Fokus, Nový
Jičín, příspěvková organizace, IČO 75089157, K Nemocnici 1082/23, 741 01 Nový Jičín, dle
předloženého návrhu (příloha č. 10),
- úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby města Nového Jičína,
příspěvková organizace, IČO 00417688, Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín, dle
předloženého návrhu (upravená příloha č. 11).

306/14Z/2021 Prodej spoluvlastnického podílu na nemovitostech na ul. Purkyňova 40.
ZM
1. odkládá
projednání bodu č. 18 - prodeje spoluvlastnického podílu na ul. Purkyňova 40 na zasedání
Zastupitelstva města Nový Jičín na 14.06.2021

307/14/2021 Prodej nemovitosti na ul. Hoblíkova 3.
ZM
1. bere na vědomí
výsledky nabídkového řízení na prodej nemovitého majetku na ulici Hoblíkova 3, a to
pozemku parc. st. 211 (zastavěná plocha a nádvoří), o evidované výměře 190 m2, v obci Nový
Jičín, k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, jehož součástí je budova č. p. 592 (stavba občanského
vybavení) v části obce Nový Jičín, dle přílohy č. 1 materiálu,
2. rozhodlo
o prodeji pozemku parc. st. 211 (zastavěná plocha a nádvoří), o evidované výměře 190 m2, v
obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, jehož součástí je budova č. p. 592 (stavba
občanského vybavení) v části obce Nový Jičín, panu J***** Š*****, nar. *****, bytem Kujavy
*****, PSČ 742 45, za celkovou kupní cenu ve výši 3.333.333 Kč/předmět prodeje plus
náklady spojené s prodejem ve výši 12.690 Kč,
3. rozhodlo
o pořadí zájemců, se kterými bude uzavřena kupní smlouva v případě, že vítěz nabídkového
řízení kupní smlouvu neuzavře nebo od nabídky odstoupí, takto:
1. ORL AUDIENTES s. r. o., se sídlem Bezručova 413/2, Nový Jičín, IČO 04468490, za kupní
cenu ve výši 3.050.000 Kč;
2. Mich Med s.r.o., se sídlem Máchova 619/30, Nový Jičín, IČO 29462274, za kupní cenu ve
výši 3.000.000 Kč.
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308/14Z/2021 Nabytí bytové jednotky v domě na ulici Jungmannova 1.
ZM
1. rozhodlo
nabýt bytovou jednotku č. 25/3 v budově čp. 25, bytový dům, v části obce Nový Jičín, stojící
na pozemku parc. č. st. 108, zastavěná plocha a nádvoří, se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 1890/14591 na společných částech budovy čp. 25 a se spoluvlastnickým podílem o
velikosti 1890/14591 na pozemku parc. č. st. 108, zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci
Nový Jičín, katastrálním území Nový Jičín – město, z vlastnictví p. M***** Z*****, *****,
trvale bytem Nový Jičín,*****, kupní smlouvou za cenu 850.000 Kč.

309/14Z/2021 Žádost o vrácení kauce - odvolání.
ZM
1. bere na vědomí
nesouhlas Ing. K***** G***** s rozhodnutím Zastupitelstva města ze dne 14.12.2020 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 čtvrtiny složené
kauce ve výši 23.875 Kč,
2. rozhodlo
nevrátit Ing. K***** G***** jednu čtvrtinu složené kauce ve výši 23.875 Kč.

310/14Z/2021 Záměr darování pozemků parc. č. 428, jehož součásti je stavba Žilina čp. 176 a parc.
č. 429 k. ú. Žilina u Nového Jičína – MPZ 3320.
ZM
1. rozhodlo
a. nevyhovět žádosti Moravskoslezského kraje, IČO 70890692, se sídlem 28. října
2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava o darování pozemku parc. č. 428
(zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Žilina, č.p. 176, obč. vyb. o
evidované výměře 613 m2) a parc. č. 429 (zahrada o evidované výměře 948 m2) v
obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového Jičína, a nezveřejnit tento záměr,
b. ukončit tento majetkoprávní záměr č. 3320,

311/14Z/2021 Záměr prodej pozemku parc. č. 1490/6 k. ú. Žilina u Nového Jičína – MPZ 3312.
ZM
1. rozhodlo
prodat pozemek parc. č. 1490/6 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 51 m2) v obci Nový
Jičín, k. ú. Žilina u Nového Jičína p. V***** P********** trvale bytem ***** Žilina, 741 01
Nový Jičín a p. V***** P*****, ***** trvale bytem ***** Žilina, 741 01 Nový Jičín, za cenu
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 40.000 Kč, navýšenou o náklady za
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vypracování znaleckého posudku ve výši 2.800 Kč, celkem 42.800 Kč/předmět prodeje
majetkoprávní záměr č. 3312,

312/14Z/2021 Záměr prodej pozemku parc. č. 603/3 a parc. č. 602, jehož součástí je stavba bez
čp./če, jiná stavba, k.ú. Bludovice u Nového Jičína – MPZ 3314.
ZM
1. rozhodlo
prodat pozemky parc.č. 603/3, druh pozemku orná půda o výměře 97 m2 a parc. č. 602, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 84 m2, jehož součásti je stavba bez čp./če,
jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. 602 v obci Nový Jičín, k. ú. Bludovice u Nového Jičína
p. P*****, trvale bytem Bludovice *****, 741 01 Nový Jičín za cenu obvyklou stanovenou
znaleckými posudky ve výši 322.410 Kč, navýšenou o náklady za vypracování znaleckých
posudků ve výši 6.700 Kč, celkem 329.110 Kč/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č. 3314

313/14Z/2021 Záměr směna pozemků parc. č. 649, p. č. 650/2, p. č. 650/3 k. ú. Kojetín u Starého
Jičína – MPZ 3315.
ZM
1. rozhodlo
směnit pozemky parc. č. 649 ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 155 m2,
parc. č. 650/2 ostatní plocha, jiná plocha o evidované výměře 3 m2, parc. č. 650/3 ostatní
plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 95 m2 v obci Nový Jičín, k.ú. Kojetín u
Starého Jičína, ve vlastnictví města Nový Jičín za pozemky parc. č. 92/1 trvalý travní porost o
evidované výměře 40 m2, parc. č. 92/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované
výměře 9 m2 v obci Nový Jičín, k. ú. Kojetín u Starého Jičína, oba pozemky ve vlastnictví
J***** N*****, ***** 741 01 Nový Jičín. Cena obvyklá pozemků ve vlastnictví města Nový
Jičín byla stanovena znaleckým posudkem ve výši 35.930,-Kč + 21 % DPH ve výši 7.545 Kč,
navýšena o polovinu nákladů na vypracovaní ZP v celkové výši 2.000 Kč, tzn. celková cena
45.475 Kč. Cena obvyklá pozemků ve vlastnictví J***** ***** byla stanovena znaleckým
posudkem ve výši 2.880,-Kč navýšenou o polovinu nákladů na vypracovaní ZP v celkové výši
2.000,-Kč, tzn. celková cena 4.880 Kč. Rozdíl cen směňovaných pozemků ve výši 40.595 Kč
uhradí J***** N***** městu Nový Jičín, majetkoprávní záměr 3315

314/14Z/2021 Záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na část (cca 26,8) pozemku
parc. č. 673/9 k. ú. Nový Jičín – MPZ 3316.
ZM
1. rozhodlo
nabýt část (cca 26,8 m2) pozemku parc. č. 673/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v obci
Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, na níž bude vybudována stavba s názvem:
„Přechod pro chodce před objektem FOKUSU na ulici k Nemocnici“, formou uzavření smlouvy
o Smlouvě budoucí darovací mezi účastníky Moravskoslezským krajem, ul. 28. října
2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 70890692 zastoupený Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava,
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IČO 00095711, jako budoucím dárcem, a městem Nový Jičín, jako budoucím obdarovaným,
majetkoprávní záměr č. 3316,

315/14Z/2021 Prodej části pozemku parc. č. 338/15 v k. ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, MPZ 3059
ZM
1. rozhodlo
prodat část pozemku parc.č. 338/15 (zahrada) nově dle geometrického plánu č. 1708682/2020 ze dne 11.12.2020 označenou jako pozemek parc.č. 338/35 (zahrada o výměře 18
m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, panu R***** G*****, bytem Kunčice
pod Ondřejníkem *****, PSČ 739 12 za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem na
částku 8.100 Kč + 21% DPH ve výši 1.701 Kč navýšenou o náklady za vypracování znaleckého
posudku ve výši 2.800 Kč a o náklady za vyhotovení geometrického plánu ve výši 5.000 Kč tzn.
cena celkem 17.601 Kč/předmět prodeje, majetkoprávní záměr 3059.

316/14Z/2021 Prodej částí pozemků parc. č. 384/27 a parc. č. 384/51, vše v k. ú. Nový Jičín - Dolní
Předměstí, MPZ 2869.
ZM
1. rozhodlo
nevyhovět žádosti J***** L***** a M***** L***** o snížení kupní ceny části pozemku parc.
č. 384/27 a části pozemku parc. č. 384/51 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí,
majetkoprávní záměr č. 2869.

317/14Z/2021 Prodej pozemku - nedoporučení prodeje pro ZM, MPZ 3132
ZM
1. a) rozhodlo
nevyhovět žádosti pana Z***** B*****, bytem *****, Nový Jičín o prodej části pozemku
parc.č. 218/29 (zahrada o evidované výměře 1156 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín –
Dolní Předměstí a nezveřejnit tento záměr,
b) rozhodlo
ukončit tento majetkoprávní záměr č. 3132.

318/14Z/2021 Prodej pozemku parc. č. st. 2080 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí včetně stavby
bez čp/če, stavba technického vybavení – trafostanice, MPZ 2949.
ZM
1. rozhodlo
prodat pozemek parc. č. st. 2080 o výměře 51 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba bez čp/če, stavba technického vybavení v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Dolní
Předměstí, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Pomokly, IČO 247
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29 035 jako kupujícímu, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem,
která činí 400.000 Kč, navýšenou o náklady na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2.900
Kč, které budou připočteny kupujícímu k ceně nemovitosti, a současně prodat kupujícímu
související technologii trafostanice za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem, která činí 52.350 Kč, majetkoprávní záměr č. 2949.

319/14Z/2021 Prodej pozemku parc. č. 216/32 v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3063.
ZM
1. rozhodlo
a. nevyhovět žádosti pana Z***** B*****, bytem Dostojevského *****, Nový Jičín, PSČ
741 01, o prodej části pozemku parc č. 216/32 (zahrada) v obci Nový Jičín, k. ú. Nový
Jičín – Dolní Předměstí,
b. ukončit tento majetkoprávní záměr č. 3063.

320/14Z/2021 Prodej části pozemku parc. č. 1737/3 k. ú. Straník, MPZ 3023.
ZM
1. rozhodlo
prodat část pozemku parc. č. 1737/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) dle geometrického
plánu č. 673-683/2020 ze dne 11.12.2020 označenou jako pozemek parc.č. 1737/3 (ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 319 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Straník, panu V*****
K***** bytem Straník *****, Nový Jičín, PSČ 741 01, za cenu obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem na částku 159.500 Kč navýšenou o náklady za vypracování znaleckého
posudku ve výši 2.900 Kč a o náklady za vyhotovení geometrického plánu ve výši 6.500 Kč,
tzn. cena celkem 168.900 Kč/předmět prodeje, majetkoprávní záměr 3023.

321/14Z/2021 Darování části místní komunikace a pozemků pod komunikací v k. ú. Nový Jičín –
Dolní Předměstí, bez MPZ
ZM
1. rozhodlo
darovat
a. pozemky parc. č. 506/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc. č. 274/34 (ostatní
plocha, ostatní komunikace), parc. č. 275/43 (ostatní plocha, ostatní komunikace),
parc. č. 274/35 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a parc. č. 507/10 (ostatní plocha,
ostatní komunikace) vše v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí a části
pozemní komunikace původně evidované pod číslem 17 b (ul. Hřbitovní), a to úseku
od hranice k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí po křižovatku s ulicí Propojovací o délce
0,987 km, nacházející se na shora specifikovaných pozemcích,
b. pozemky parc.č. 275/41 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc. č. 275/13 (ostatní
plocha, jiná plocha), parc. č. 275/39 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc. č.
275/7 (ostatní plocha, jiná plocha), parc. č. 275/37 (ostatní plocha, ostatní
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komunikace), parc. č. 301/16 (ostatní plocha, jiná plocha), parc. č. 301/28 (ostatní
plocha, ostatní komunikace), parc. č. 301/19 (ostatní plocha, jiná plocha) parc. č.
301/26 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc. č. 300/7 (ostatní plocha, jiná
plocha) parc. č. 300/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace), parc. č. 337/26 (ostatní
plocha, ostatní komunikace), parc. č. 337/27 (ostatní plocha, jiná plocha), parc. č.
498/16 (ostatní plocha, ostatní komunikace) vše v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín –
Dolní Předměstí a části pozemní komunikace původně evidované pod číslem 16 b (ul.
Propojovací), a to úseku od křižovatky s ulicí Hřbitovní po křižovatku s ulicí
Suvorovova o délce 0,486 km nacházející se na shora specifikovaných pozemcích,
c. pozemek parc.č. 498/16 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v obci Nový Jičín, k.ú.
Nový Jičín – Dolní Předměstí a části pozemní komunikace původně evidované pod
číslem 15 b (ul. Suvorovova), a to úseku od křižovatky s ulicí Propojovací po
křižovatku se silnicí III/04820 o délce 0,338 km nacházející se na shora
specifikovaném pozemku,
Moravskoslezskému kraji se sídlem 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

322/14Z/2021 Přijetí daru části komunikace a pozemků pod komunikací v k. ú. Nový Jičín - Horní
Předměstí a Kojetín u Starého Jičína, bez MPZ.
ZM
1. rozhodlo
nabýt pozemky parc. č. 673/10 (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 v obci Nový Jičín, k. ú
Nový Jičín – Horní Předměstí a parc. č. 636/1 (ostatní plocha, silnice) v obci Nový Jičín, k. ú.
Kojetín u Starého Jičína a část stavby původně evidované 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 shora specifikovaných pozemcích, a to formou
daru od Moravskoslezského kraje se sídlem 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.

323/14Z/2021 Vyhodnocení nabídkového řízení - Prodej pozemků v lokalitě Za Školou.
ZM
1. bere na vědomí
vyhodnocení nabídek došlých v rámci vyhlášeného nabídkového řízení na prodej 23
stavebních pozemků, určených pro stavbu rodinných domů a dalších staveb v lokalitě Za
Školou v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína,
2. rozhodlo
prodat pozemek parc.č. 1493/195 o výměře 1054 m2 v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového
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Jičína panu R***** K*****, ***** trvale bytem ***** Šlapanice, PSČ 66451 a paní V*****
K*****,***** trvale bytem ***** Šlapanice, PSČ 66451 za nabídnutou cenu ve výši
1.919.999 Kč bez DPH, k ceně bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše,
v případě neuzavření kupní smlouvy bude pozemek prodán náhradníkovi dle stanoveného
pořadí:
• pan L***** Ja*****, trvale bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 a paní A***** J*****,
trvale bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 za nabídnutou cenu ve výši 1.850.000 Kč bez DPH,
k ceně bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše,
• pan Z***** Z*****, trvale bytem ***** Kopřivnice, PSČ a paní J***** R*****, trvale
bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 za nabídnutou cenu ve výši 1.801.000 Kč bez DPH, k ceně
bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše,
3. rozhodlo
prodat pozemek parc.č. 1493/209 o výměře 1270 m2 v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového
Jičína panu L***** P***** trvale bytem *****, Ostrava – Výškovice, PSČ 700 30 za
nabídnutou cenu ve výši 2.490.000 Kč bez DPH, k ceně bude přičtena DPH dle aktuálně platné
výše,
4. rozhodlo
prodat pozemek parc.č. 1493/210 o výměře 1485 m2 v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového
Jičína ***** J***** B*****, trvale bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 a *****M*****,
***** trvale bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 za nabídnutou cenu ve výši 3.100.017 Kč
bez DPH, k ceně bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše,
v případě neuzavření kupní smlouvy bude pozemek prodán náhradníkovi dle stanoveného
pořadí:
• pan T***** K*****, trvale bytem *****, Nový Jičín, PSČ 741 01 za nabídnutou cenu ve výši
2.884.000 Kč bez DPH, k ceně bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše,
5. rozhodlo
prodat pozemek parc.č. 1493/214 o výměře 1034 m2 v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového
Jičína panu B***** S*****, trvale bytem *****, Nový Jičín, PSČ 741 01 za nabídnutou cenu
ve výši 1.786.100 Kč bez DPH, k ceně bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše,
6.
a. bere na vědomí žádost pana M***** Z***** ze dne 05.03.2021 o prominutí
propadnutí zálohy na kupní cenu ve výši 60.000 Kč při odstoupení od koupi pozemku
parc. č. 1493/194 o výměře 751 m2 v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína
b. rozhodlo nevrátit zálohu kupní ceny ve výši 60.000 Kč na koupi pozemku parc. č.
1493/194 o výměře 751 m2 v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína, panu
M***** Z*****
c. rozhodlo prodat pozemek parc.č. 1493/194 o výměře 751 m2 v obci Nový Jičín, k. ú.
Žilina u Nového Jičína panu M***** Z*****, trvale bytem *****, Nový Jičín, PSČ 741
01 za vyhlašovací cenu ve výši 1.239.150 Kč bez DPH, k ceně bude přičtena DPH dle
aktuálně platné výše,
v případě neuzavření kupní smlouvy bude pozemek prodán náhradníkovi dle
stanoveného pořadí:
• pan A*****K*****, trvale bytem *****, Nový Jičín, PSČ 741 01 za vyhlašovací cenu
ve výši 1.239.150 Kč bez DPH, k ceně bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše,
• pan L***** J*****, trvale bytem *****, Nový Jičín, PSČ 741 01 a paní A*****
J*****, trvale bytem *****, Nový Jičín, PSČ 741 01 za vyhlašovací cenu ve výši
1.239.150 Kč bez DPH, k ceně bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše,
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7. rozhodlo
prodat pozemek parc.č. 1493/196 o výměře 595 m2 v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového
Jičína panu J***** H***** trvale bytem ***** Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42 a paní
V***** Hr***** trvale bytem ***** Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42 za vyhlašovací cenu
ve výši 981.750 Kč bez DPH, k ceně bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše,
v případě neuzavření kupní smlouvy bude pozemek prodán náhradníkovi dle stanoveného
pořadí:
• pan L***** J*****, trvale bytem *****Nový Jičín, PSČ 741 01 a paní Ad***** J***** trvale
bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 za vyhlašovací cenu ve výši 981.750 Kč bez DPH, k ceně
bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše,
8. rozhodlo
prodat pozemek parc.č. 1493/197 o výměře 855 m2 v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového
Jičína panu Ma***** B***** trvale bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 a paní K*****
B***** trvale bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 za vyhlašovací cenu ve výši 1.410.750 Kč
bez DPH, k ceně bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše,
9. rozhodlo
prodat pozemek parc.č. 1493/198 o výměře 641 m2 v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového
Jičína paní M***** Z*****, trvale bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 a panu M*****
Z***** trvale bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 za vyhlašovací cenu ve výši 1.057.650 Kč
bez DPH, k ceně bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše,
v případě neuzavření kupní smlouvy bude pozemek prodán náhradníkovi dle stanoveného
pořadí:
• *****P***** A***** trvale bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 a paní ***** L*****
A***** trvale bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 za vyhlašovací cenu ve výši 1.057.650 Kč
bez DPH, k ceně bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše,
• pan J***** K***** trvale bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 a paní D***** Kl*****
***** Kelč, PSČ 756 43 za vyhlašovací cenu ve výši 1.057.650 Kč bez DPH, k ceně bude
přičtena DPH dle aktuálně platné výše,
10. rozhodlo
prodat pozemek parc.č. 1493/200 o výměře 840 m2 v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového
Jičína panu P***** H***** trvale bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 a ***** L*****
H***** trvale bytem H***** Nový Jičín, PSČ 741 01 za vyhlašovací cenu ve výši 1.386.000 Kč
bez DPH, k ceně bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše,
v případě neuzavření kupní smlouvy bude pozemek prodán náhradníkovi dle stanoveného
pořadí:
• Pan P***** B***** trvale bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 a paní Š***** B***** trvale
bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 za vyhlašovací cenu ve výši 1.386.000 Kč bez DPH, k ceně
bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše,
11. rozhodlo
prodat pozemek parc.č. 1493/203 o výměře 833 m2 v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového
Jičína paní N***** J***** trvale bytem ***** Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42 a panu
D***** J*****, trvale bytem ***** Šenov u Nového Jičína, PSČ 741 01 za vyhlašovací cenu
ve výši 1.374.450 Kč bez DPH, k ceně bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše,
v případě neuzavření kupní smlouvy bude pozemek prodán náhradníkovi dle stanoveného
pořadí:
• Pan P***** B*****, trvale bytem *****, Nový Jičín, PSČ 741 01 a paní Š***** B*****,
trvale bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 za vyhlašovací cenu ve výši 1.374.450 Kč bez DPH,
k ceně bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše,
• paní L***** B*****, trvale bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 a pan P***** B*****,
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trvale bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 za vyhlašovací cenu ve výši 1.374.450 Kč bez DPH,
k ceně bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše,
12. rozhodlo
prodat pozemek parc.č. 1493/204 o výměře 788 m2 v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového
Jičína ***** J***** O*****, trvale bytem ***** Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 a *****
H***** O*****, trvale bytem ***** Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 za vyhlašovací cenu ve
výši 1.300.200 Kč bez DPH, k ceně bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše,
v případě neuzavření kupní smlouvy bude pozemek prodán náhradníkovi dle stanoveného
pořadí:
• pan L***** J*****, trvale bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 a paní A***** J*****, trvale
bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 za vyhlašovací cenu ve výši 1.300.200 Kč bez DPH, k ceně
bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše,
13. rozhodlo
prodat pozemek parc.č. 1493/205 o výměře 663 m2 v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového
Jičína paní L***** B*****, trvale bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 za vyhlašovací cenu ve
výši 1.093.950 Kč bez DPH, k ceně bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše,
v případě neuzavření kupní smlouvy bude pozemek prodán náhradníkovi dle stanoveného
pořadí:
• pan S***** Č*****, trvale bytem ***** Halenkov, PSČ 756 03 a paní L***** Č*****, trvale
bytem ***** Halenkov, PSČ 756 03 za vyhlašovací cenu ve výši 1.093.950 Kč bez DPH, k ceně
bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše,
• paní Z***** W*****, trvale bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 a pan P***** W*****,
trvale bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 za vyhlašovací cenu ve výši 1.093.950 Kč bez DPH,
k ceně bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše,
14. rozhodlo
prodat pozemek parc.č. 1493/206 o výměře 599 m2 v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového
Jičína panu T***** V*****, trvale bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 a paní T*****
V*****, trvale bytem ***** Nový Jičín, PSČ 741 01 za vyhlašovací cenu ve výši 988.350 Kč
bez DPH, k ceně bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše,
15. rozhodlo
prodat pozemek parc.č. 1493/208 o výměře 777 m2 v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového
Jičína panu A***** U*****, trvale bytem *****, Jistebník, PSČ 742 82 a paní V*****
U*****, trvale bytem ***** Jistebník, PSČ 742 82 za vyhlašovací cenu ve výši 1.282.050 Kč
bez DPH, k ceně bude přičtena DPH dle aktuálně platné výše,

324/14Z/2021 Výběr provozovatele kanalizace v rámci Svazku obcí regionu Novojičínska.
ZM
1. bere na vědomí
Informaci pro členy Svazku obcí regionu Novojičínska ve věci postupu při zadání koncesního
řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury dle přílohy č. 1 materiálu,
2. schvaluje
Dodatek č. 4 ke stanovám Svazku obcí regionu Novojičínska, se sídlem Masarykovo nám. 1/1,
741 01 Nový Jičín, IČO 71240357, dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 2 materiálu,
3. bere na vědomí
že Rada města bude rozhodovat v rámci své pravomoci o veškerých úkonech, které bude
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město jako zadavatel v koncesním řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury
oprávněno a povinno učinit.

325/14Z/2021 Vyřazení nemovitého majetku z majetku Města Nového Jičína.
ZM
1. rozhodlo
o vyřazení U-rampy evidované pod inventárním identifikátorem 212039812072 ve výši
pořizovací ceny 375.739 Kč z majetku města Nového Jičína.

326/14Z/2021 Výstavba RD Pod Skalkou - 3. etapa nabídkové řízení MPZ 3066.
ZM
1. rozhodlo
zveřejnit záměr prodeje pozemků parc. č. 795/68 o evidované výměře 29860 m2, parc. č.
795/58 o evidované výměře 3121 m2, parc .č. 795/69 o evidované výměře 1174 m2 a část
pozemku (cca 1000 m2) parc. č. 795/32 vše v obci Nový Jičín, k.ú. Loučka u Nového Jičína a
pozemku parc. č. 509/189 o evidované výměře 1529 m2, část pozemku (cca 412 m2) parc.č.
509/53 m2, část pozemku (cca 76 m2) parc. č. 568/3 vše v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín –
Horní Předměstí, formou nabídkového řízení za minimální nabídkovou cenu ve výši
14.641.600 Kč bez DPH
2. pověřuje
Radu města prodiskutováním podmínek nabídkového řízení v komisi Architektury a rozvoje a
předložení podmínek nabídkového řízení na zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín v
termínu 14.06.2021

327/14Z/2021 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva.
ZM
1. bere na vědomí
žádost Moravskoslezského kraje čj. MSK 13524/2021 o poskytnutí dotace ve výši 37.500 Kč
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. rozhodlo
o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO
70890692, ve výši 37.500 Kč, účelově určenou na spolufinancování projektu "Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" a o uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí
dotace s žadatelem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. bere na vědomí
žádost Moravskoslezského kraje čj. MSK 13936/2021 o poskytnutí dotace ve výši 35.175 Kč
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. rozhodlo
o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO
70890692, ve výši 35.175 Kč, účelově určenou na spolufinancování projektu "Kotlíkové
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dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" a o uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí
dotace s žadatelem dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.

328/14Z/2021 Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně
ZM
1. bere na vědomí
Koncepční studii „Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně“ dle příloh č. 1 až
3 předloženého materiálu,
2. schvaluje
projekt "Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně".

329/14Z/2021 Strategický plán rozvoje města Nový Jičín 2021 - 2027.
ZM
1. schvaluje
Strategický plán rozvoje města Nový Jičín 2021-2027 a jeho Akční plán na období 2021-2022.

MUDr. Pavel Andrýsek
ověřovatel zápisu

Mgr. Jiří Adamec
ověřovatel zápisu

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města
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