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M Ě S T O  P Ř Í B O R  
Rada města Příbora 

U S N E S E N Í   

z 98. schůze Rady města Příbora konané dne 10. června 2014 
 ______________________________________________________________________ 

98/01 Program schůze RM 
98/01/1  Vyřadila z programu jednání bod č. 98/18 - Prodej částí pozemku parc. č. 283/1,  

k. ú. Klokočov u Příbora – prostranství před bytovými domy. 
98/01/2  Schválila upravený program 98. schůze Rady města Příbora. 

98/02 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM 
98/02/1 Vzala na vědomí plnění úkolů ze schůzí RM. 

Trvají úkoly:    71/43/1, 94/06/2, 87/17/3, 90/21/2, 94/46/2, 96/18/2, 83/28/1,  
83/26/2, 89/34/2. 

Splněny úkoly: 96/21/2, 96/25/6, 96/26/2, 96/08/2, 96/22/2,96/32/2, 96/34/2, 
96/35/1, 96/06/1. 

Zrušené úkoly:  89/6/2 (viz úkol č. 94/06/2 - projekt veřejného osvětlení, materiál 
zpracovává vedoucí OISM) 

98/03    Zápisy z jednání komisí a výborů 
98/3/1  Vzala na vědomí Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti ze dne 26.05.2014. 
98/3/2  Vzala na vědomí Zápis č. 45 z jednání Osadního výboru v Hájově dne 19.05.2014. 
98/3/3  Vzala na vědomí Zápis č. 40 z jednání Osadního výboru v Prchalově dne 14.05.2014. 
98/3/4  Vzala na vědomí Zápis č. 35 z jednání schůze Komise pro MPR ze dne 27.05.2014. 
98/3/5  Vzala na vědomí Zápis z jednání Komise pro výstavbu, dopravu a životní prostředí      

konané dne 05.05.2014. 
98/3/6  Vzala na vědomí Zápis z Kontrolního výboru č. 34 ze dne 13.05.2014. 
 

98/04     Návrhy, podněty a připomínky členů ZM 
Nebyly předloženy. 

98/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů 
Nebyly předloženy. 

98/06 Informace, podněty a připomínky členů RM 
98/06/1 Vzala na vědomí sdělení společnosti NVB LINE s.r.o. o prodloužení termínu dokon-

čení opravy silnice I/58 k mostu ve Skotnici. 
98/06/2 Vzala na vědomí sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci 

nabídky na odkup části parcely č. 1659 s domem č. p. 43 v KÚ Příbor. 
98/06/3 Schválila termíny konání schůzí rady města dne 24.06. a 22.07.2014. 
98/06/4 Doporučila společnosti ASOMPO a.s. se sídlem Životice u Nového Jičína 194 realizo-

vat reklamní akci společnosti v roce 2014 prostřednictvím těchto společností: 
- Luna, středisko volného času, Příbor 
- Muzeum Novojičínska, Nový Jičín 
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98/07 Volba člena rady města pověřeného podpisem zápisu rady města 
98/07/1 Pověřila podpisem zápisu z 98. schůze Rady města Příbora člena rady města  

Ing. Milana Střelku. 
 

98/08 Plnění usnesení č. 96/06/1 - Elektronické sledování vozidel 
98/08/1 Vzala na vědomí informaci o smlouvě na realizaci „Elektronického sledování vyhod-

nocování provozu služebních vozidel města Příbora“ s firmou ONI systémem. 
 

98/09      Plnění usnesení č. 96/34/2 - Návrhy a připomínky ve věci zajištění správy 
nemovitostí 

98/09/1 Vzala na vědomí návrhy a připomínky ze strany SMMP s.r.o. a tajemníka MÚ k před-
loženému materiálu ve věci zajištění správy nemovitostí. 

98/09/2 Uložila vyžádat konečné stanovisko společnosti Dynatech s.r.o. k doplnění studie 
Správy majetku města Příbora. 

 Z: starosta                                                                   T: 17.06.2014 
 

98/10 Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Sedlnice 
98/10/1 Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ návrh vypořádání pozemků v rámci kom-

plexních pozemkových úprav v k. ú. Sedlnice, kdy za pozemky parc. č. PK (1025), 
PK (1029), PK (1030), PK (1033), PK (1034) a PK (1038), vše v k. ú. Sedlnice o cel-
kové výměře 854 m2 bude městu Příbor převeden pozemek označený pracovním 
parcelním číslem 784/1 trvalý travní porost o výměře 854 m2 v k. ú. Sedlnice. 

 Zveřejnění bude realizováno po dobu 15 dnů. 
Z: vedoucí OISM                                                           T: 13.06.2014 

98/10/2 Doporučila zastupitelstvu města schválit návrh vypořádání pozemků v rámci kom-
plexních pozemkových úprav v k. ú. Sedlnice, dle návrhu předloženého firmou Ha-
nousek s. r. o. 

 

98/11 Propachtování pozemku parc. č. 36/14, k. ú. Klokočov u Příbora 
98/11/1 Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města propachtovat nemovitost – po-

zemek parc. č. 36/14 orná půda o výměře 1460 m2, v k. ú. Klokočov u Příbora, obci 
Příbor,  k zemědělskému využití, od 01.10.2014 na dobu neurčitou, s roční výpo-
vědní lhůtou ke dni 30.09. běžného roku, za roční pachtovné v minimální výši  
115 Kč s každoročním navýšením ročního pachtovného o výši odpovídající inflaci 
dle ČSÚ za předcházející rok, splatné v jedné částce vždy ke dni 01.10. ročně po-
zadu. 
Zveřejnění bude realizováno po dobu 15 dnů. 
Z: vedoucí OISM                                                           T: 13.06.2014 
 

98/12 Dodatek k nájemní smlouvě na pozemek parc. č. 825/9, k. ú. Klokočov 
u Příbora  

98/12/1 Schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 01.08.2003, v předloženém 
znění, mezi pronajímatelem městem Příbor a nájemcem Green Gas DPB a. s., Rudé 
armády 637, 739 21 Paskov. Předmětem dodatku je rozšíření pronajímané části  
pozemku parc. č. 825/9, k. ú. Klokočov u Příbora, sloužící pro umístění sondy NP 20  
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a pro přístup k sondě, ze stávajících 29 m2 na 64 m2. Dodatek bude uzavřen s účin-
ností od 01.07.2014. Nájemné bude kalkulováno sazbou 51 Kč/m2 s každoročním 
navýšením o meziroční inflaci. 

 

98/13 Budoucí smlouva darovací – Autobusová zastávka Příbor - Točna  
98/13/1 Doporučila zastupitelstvu města uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy daro-

vací na části pozemku parc. č. 3284/2 v k. ú. a obci Příbor v rozsahu cca 91 m2, do-
tčené stavbou „Autobusová zastávka Příbor - Točna“, v předloženém znění, mezi 
budoucím dárcem Moravskoslezským krajem a budoucím obdarovaným městem 
Příbor.  Přesná výměra darovaných částí bude po dokončení stavby stanovena geo-
metrickým plánem vyhotoveným na náklady investora stavby. 

 
98/14 Věcné břemeno – zemní kabelové vedení pro 4 RD Na Nivách 
98/14/1 Schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu zemního kabelo-

vého vedení „Příbor p. č. 2359/60-63, 4 RD NNK“, na pozemcích parc. č. 2405  
a 1966/1 v k. ú. a obci Příbor, v předloženém znění, mezi oprávněným ČEZ Distri-
buce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín a povinným městem Příbor, v rozsahu geo-
metrického plánu č. 2995-70/2014 zpracovaného GEOZAV s. r. o., za jednorázovou 
úhradu 1.000 Kč plus DPH v zákonné výši. 

 

98/15 Dopravní informační systém – Masarykovo gymnázium 
98/15/1 Zrušila usnesení RM č. 96/16/1 ze dne 20.05.2014 
98/15/2 Schválila uzavření trojstranné smlouvy o umístění zařízení elektronického informač-

ního panelu s jízdními řády na objektu tělocvičny Masarykova gymnázia Příbor  
a vedení elektro přípojky NN v objektu tělocvičny Masarykova gymnázia Příbor, 
v předloženém znění mezi půjčitelem Masarykovým gymnáziem Příbor p. o., Jičínská 
528, 742 58 Příbor, vypůjčitelem právnickou osobou KODIS s. r. o., na Hradbách 
1440/16, 702 00 Ostrava a plátcem elektrické energie městem Příbor, na dobu ne-
určitou. 

 

98/16 Prodej části pozemku 708/1 v k. ú. Příbor – u „Letky“  
Nebylo přijato usnesení. 
 

98/17 Výpověď nájemní smlouvy – novinový stánek na ul. Fučíkově 
98/17/1 Rozhodla vypovědět ke dni 30.09.2014 smlouvu ze dne 28.04.1997 o pronájmu části 

pozemku parc. č. 766 v k. ú. Příbor, uzavřenou mezi pronajímatelem městem Příbor 
a nájemcem PNS Grosso s. r. o., Paceřická 1/2773, 193 00 Praha 9. 

 

98/18 Prodej částí pozemku parc. č. 283/1, k. ú. Klokočov u Příbora – prostran-
ství před bytovými domy 

Materiál byl vyřazen z programu jednání schůze RM. 

 
98/19 Žádost Občanského sdružení při Dětském centru Kopřivnice o finanční 

příspěvek     
98/19/1 Schválila Občanskému sdružení při Dětském centru Kopřivnice, Smetanova 1122, 

742 21 Kopřivnice, z rozpočtu města Příbor, paragrafu 4329, finanční dar ve výši 
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12.000 Kč pro zajištění svozu dětí se zdravotním postižením do Základní a Mateřské 
školy Motýlek v Kopřivnici. 

 

98/20 Žádost Fondu pro opuštěné a handicapované děti o finanční dar   
98/20/1 Schválila Fondu pro opuštěné a handicapované děti, se sídlem Mořkov,  

Za Sušárnou 391, z rozpočtu města Příbor, paragrafu 4329, finanční dar ve výši 
2.000 Kč na podporu charitativní akce „6. setkání postižených a opuštěných dětí“. 

 

98/21 Žádost o souhlas k převodu finančních prostředků 
98/21/1 Souhlasila v souladu s § 30 odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-

dlech územních rozpočtů, v platném znění, s použitím části rezervního fondu pří-
spěvkové organizace „Technické služby města Příbora“ ve výši 150 tis. Kč k posílení 
investičního fondu příspěvkové organizace v roce 2014. 

 

98/22 Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku 
98/22/1 Souhlasila s umístěním sídla spolku „Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole 

Příbor Jičínská“ v budově ve vlastnictví města Příbor na adrese Jičínská 486,  
742 58 Příbor. 
 

98/23 Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací města 
98/23/1 Schválila v souladu s „Podmínkami pro poskytování odměn“ odměnu v I. pololetí  

r. 2014 ředitelce základní školy paní Mgr. Jarmile Bjačkové (dle upraveného ná-
vrhu), řediteli základní školy panu Mgr. Jánu Drtilovi, ředitelce školní jídelny paní 
Olze Skřivánkové (dle upraveného návrhu), ředitelce mateřské školy paní Mgr. Ivě 
Drholecké, ředitelce mateřské školy paní Mgr. Pavlíně Jordánkové a ředitelce stře-
diska volného času paní Lence Nenutilové dle návrhu předloženého v mat. RM. Od-
měna může být vyplacena v rámci limitu prostředků na platy přidělené příslušné 
příspěvkové organizaci nebo z fondu odměn. 

 

98/24 Veřejná zakázka - Nákup sklápěcího vozidla 
94/24/1 Schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nákup sklápěcího vozidla“, kte-

rou budou realizovat Technické služby města Příbora. 
  

98/25 Plnění usnesení č. 83/26/2 - Zpracovat podmínky výběrového řízení na 
úklidové služby pro budovy DPS, Jičínská 238, ČSA 231 a ČSA 233 

Odložila projednání materiálu do další schůze RM. 
 

98/26 Informace o hospodaření a investičních záměrech v Technických služ-
bách města Příbora 

98/26/1 Vzala na vědomí informace o hospodaření a investičních záměrech v Technických 
službách města Příbora. 
 

98/27 Lávka pro pěší a cyklisty přes obchvat silnice I/58 – vyhlášení VZ 
98/27/1 Schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce s názvem Lávka 

pro pěší a cyklisty přes obchvat silnice I/58  zadávané ve zjednodušeném podlimit-
ním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. 
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98/27/2 Ustanovila dle § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném 
znění, hodnotící komisi veřejné zakázky Lávka pro pěší a cyklisty přes obchvat silnice 
I/58 ve složení Lubomír Baláš, Emil Šilar, Ing. Jiří Hajda, Ing. Hubert Řehulka,  
Ing. Milan Strakoš. 

98/27/3 Jmenovala dle § 74 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném 
znění, tyto náhradníky členů hodnotící komise veřejné zakázky Lávka pro pěší a cyk-
listy přes obchvat silnice I/58 : Ing. Jiří Zapletal, Ing. Jaroslav Šimíček, Ing. Ivo Kunčar, 
Ing. Zdeňka Trčková, Ing. Jana Svobodová. 

98/27/4 Stanovila dle § 71 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném 
znění, že hodnotící komise bude vykonávat i funkci komise pro otevírání obálek. 

98/27/5 Stanovila dle § 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném 
znění, že hodnotící komise provede posouzení kvalifikace uchazeče o veřejnou  
zakázku. 

  98/27/6   Uložila v souladu s § 38, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 
v platném znění, uveřejnit písemnou výzvu o zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem Lávka pro pěší a cyklisty přes obchvat silnice 
I/58 na profilu zadavatele. 
Z: vedoucí OISM                                                        T: 13.06.2014 

 

98/28 Stavební úpravy kulturního domu v Příboře 
98/28/1 Vzala na vědomí informace k akci „Stavební úpravy kulturního domu v Příboře“. 
98/28/2 Jmenovala garantem zodpovědným za zadání a výběr interiérů kulturního domu 

v Příboře vedoucího odboru rozvoje města. 
98/28/3 Uložila předložit cenový návrh na zpracování projektové dokumentace na „Interi-

éry kulturního domu v Příboře“. 
Z: vedoucí ORM             T: 08/2014 

98/28/4 Uložila svolat jednání s Družstvem katolický spolkový dům v Příboře za účelem 
dovybavení kulturního domu po jeho rekonstrukci. 
Z: místostarosta T: 30.09.2014 

 
98/29 Reakce občanů na vysílání městského rozhlasu 
98/29/1 Vzala na vědomí reakce občanů na vysílání městského rozhlasu. 

 

98/30 (viz. závěr usnesení) 

 

98/31 Dotace na poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu 
v rámci výzvy 22 IOP vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj 

98/31/1 Doporučila zastupitelstvu města schválit souhlas s podáním žádosti o poskytnutí 
podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti 2.1 – Zavádění ITC v územní 
veřejné správě, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj, výzvou č. 22 IOP- kon-
solidace IT a nové služby TC obcí v rámci projektu „Transparentní a efektivní úřad 
města Příbor“. 

98/31/2 Uložila Ing. Milanu Strakošovi, předložit návrh usnesení dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu zastupitelstvu města. 
Z: starosta                                                                T: 06/2014 
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98/32 Příspěvky vlastníkům domů v MPR 
98/32/1 Vzala na vědomí přehled podaných žádostí o příspěvek dle Pravidel pro přidělování 

příspěvku vlastníkům domů /fyzickým osobám/ v MPR schválená Zastupitelstvem 
města Příbora dne 07.03.2013.  

 

98/33 Stavební úpravy ul. Palackého, Příbor - výběr zhotovitele 
98/33/1 Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky 

k veřejné zakázce „Stavební úpravy ul. Palackého, Příbor“, kterou podala firma 
V + V SAVEKO s.r.o., Záhumení 1346, 742 21 KOPŘIVNICE. 

94/33/2 Schválila smlouvu o dílo mezi městem Příbor a společností V + V SAVEKO s.r.o.,  
Záhumení 1346, 742 21 KOPŘIVNICE na akci „Stavební úpravy ul. Palackého, Příbor“ 
za cenu 2.494.773,24 Kč s DPH. 

 

98/34 Návrh na přidělení VFP na velkou údržbu sportovním organizacím  
98/34/1 Doporučila zastupitelstvu města přidělit finanční prostředky na velkou údržbu spor-

tovních zařízení a nákup sportovních zařízení v roce 2014 následovně: 
a) Masarykovo gymnázium Příbor – 30 tis. Kč – příspěvek na nákup světelné tabule 
b) TJ Příbor 

190 tis. Kč – výměna oken a dveří na stadionu kopané  
     660 tis. Kč – výměna podlahy ve sportovní hale na Štramberské ulici 

40 tis. Kč – oprava oplocení a skladu antuky v areálu tenisových kurtů 
c) TJ Sokol Příbor  

100 tis. Kč   - částečná výměna elektroinstalace v objektu Sokolovny; 
              s tím, že termín vyúčtování VFP na údržbu sportovních zařízení bude stanoven 

do 31.05.2015. 
 

98/35 Smlouva o finanční podpoře z Fondu ASEKOL na akci „Instalace kame-
rového systému u areálu Technických služeb města Příbora“  

98/35/1 Schválila Smlouvu o finanční podpoře z Fondu ASEKOL na akci „Instalace kamero-
vého systému u areálu Technických služeb města Příbora“. 
 

98/36 Umístění TIC v domě č.p. 9 
98/36/1 Doporučila zastupitelstvu města schválit umístění turistického informačního centra 

v domě č. p. 9 na náměstí Sigmunda Freuda. 
 

98/37 Žádost o prodloužení veřejné produkce SDH Příbor na akci „Benátská 
noc“ 

98/37/1 Schválila prodloužení veřejné produkce při pořádání „Benátských nocí“ konaných 
v termínech: 
sobota  28.06.2014, 19:00 hod.  do neděle 29.06.2014, 02:00 hod., 
sobota  26.07.2014, 19:00 hod.  do neděle 27.07.2014, 02:00 hod.,  
sobota  23.08.2014, 14:00 hod.  do neděle 24.08.2014, 02:00 hod.  

 

98/38 Kontrola programu rozvoje bydlení  
98/38/1 Vzala na vědomí informace ke kontrole programu rozvoje bydlení. 
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98/39 Žádost Gymnázia Cheb o finanční příspěvek 
98/39/1 Schválila uzavření darovací smlouvy ve výši 2 tis. Kč mezi městem Příbor a Gymná-

ziem Cheb za účelem finanční podpory XXIII. ročníku dějepisné soutěže studentů 
gymnázií. Dar bude poskytnut z paragrafu 3113 (společenské akce ve školství) roz-
počtu města. 

98/40 Návrh pořadníků pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 
v Příboře      

98/40/1 Schválila pořadníky pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou v Příboře 
na období od 01.07.2014 do 31.12.2014. 

 

98/41 Návrh 2. změny rozpočtu města 
98/41/1 Doporučila zastupitelstvu města schválit návrh 2. změny rozpočtu města Příbor na 

rok 2014 v následujících objemech: 
 

Příjmy 146 499,60 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 1. změně roz-

počtu města Příbor na rok 2014 o 2 711,60 tis. 

Kč 

Výdaje 207 665,60 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 1. změně roz-

počtu města Příbor na rok 2014 o 45 038,60 tis. 

Kč 

Financování 61 166,00 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 1. změně roz-

počtu města Příbor na rok 2014 o 42 327,00 tis. 

Kč 

 

v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu 2. změny rozpočtu města 

Příbor na rok 2014. 

 

98/42 Výběrové řízení koupaliště – připomínky 
98/42/1 Vzala na vědomí připomínky k první verzi pracovního materiálu na výběrové řízení 

na provozovatele městského koupaliště. 
 

98/43 Pronájem prostor v bývalé ZŠ Dukelské 
98/43/1 Uložila zveřejnit na Úřední desce města Příbora záměr města pronajmout část  

nemovitosti v bývalé ZŠ Dukelské a to místnost o ploše 26,08 m2 v 1. podlaží za 
účelem podnikání a těchto podmínek: 
- minimální nájemné 490 Kč/m2/rok včetně služeb, 
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s možností každoročního  
navýšení ročního nájmu o výši odpovídající inflaci dle ČSÚ za předcházející rok 
(meziroční inflaci), 

- výpovědní lhůta 6 měsíců. 
Z: vedoucí OISM T: 06/2014  

98/44 Plat ředitele ZŠ Jičínská, příspěvková organizace 
Odložila projednání materiálu do další schůze RM. 

98/45 Organizační řád – změna 
98/45/1 Schválila Organizační řád městského úřadu v Příboře, předložený tajemníkem MÚ 

v Příboře, s platností od 11.06.2014. 
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98/46 Návrh na úpravu ceny nájemného v obecních bytech 
98/46/1 Rozhodla zvýšit nájemné na 33,00 Kč/m2/měsíc v jednotlivých bytech těchto měst-

ských domů: č. p. 35 a č. p. 9. 
98/46/2 Rozhodla zvýšit nájemné na 35,00 Kč/m2/měsíc v jednotlivých bytech těchto měst-

ských domů: č. p. 291. 
98/46/3 Rozhodla zvýšit nájemné na 40,00 Kč/m2/měsíc v jednotlivých bytech těchto měst-

ských domů: č. p. 29 a č. p. 33. 
98/46/4 Uložila správci bytového fondu, Správě majetku města Příbor s.r.o., vstoupit v jed-

nání s uživateli obecních bytů uvedených v bodě č.  98/46/1, č. 98/46/2  
a č. 98/46/3 tohoto usnesení za účelem uzavření nových nájemních smluv. 
Z: ředitel SMMP s.r.o.                                                  T:7/2014 

98/47 Stanovení počtu členů ZM pro volební období 2014 - 2018 
Nebylo přijato usnesení. 

 
RM ve funkci valné hromady společnosti SMMP s.r.o. 
98/30 Souhlas s umístěním plynovodní přípojky na parcele č. 224/1 v k. ú.  

Příbor 
98/30/1 Souhlasila s umístěním plynovodní přípojky na parcele č. 224/1 v k. ú. Příbor ve 

vlastnictví SMMP s.r.o. za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 
98/30/2 Uložila předložit valné hromadě k odsouhlasení smlouvu o zřízení věcného  

břemene s provozovatelem (RWE) ve věci plynovodní přípojky na parcele  
č. 224/1. 
Z: jednatel SMMP s.r.o.                                             T: 08/2014 
 

Zpracoval: Ing. Arnošt Vaněk 
Dne: 10.06.2014 
 
 
Dne: 11.06.2014 Dne: 11.06.2014 
 
 
Ing. Milan Strakoš, v.r. Ing. Milan Střelka, v.r. 
starosta města člen rady města 
 


