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             Zastupitelstvo města Příbora 

  UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ     
 _________________________________________________ 

z 2. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 18.12.2014 

v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. 
         

_____________________________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města: 
 

02/1    Zahájení, schválení programu 
02/1/1  Schválilo složení návrhové komise. 

(hlasování č. 1)  

02/1/2 Vypustilo bod 02/9/2 z programu svého 2. zasedání. 

(hlasování č. 2)  

 02/1/3 Vypustilo bod 02/7/4 z programu svého 2. zasedání. 

(hlasování č. 3) 

 02/1/4    Schválilo upravený program svého 2. zasedání.  

(hlasování č. 4) 

 

02/2    Zpráva o činnosti Rady města Příbora 

02/2/1 Vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady města Příbora za období od 1. 

schůze RM do 3. schůze RM. 

(hlasování č. 5)  

  

02/3 Kontrola plnění dříve přijatých usnesení zasedání ZM  
02/3/1    Vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění dříve přijatých usnesení zasedání 

ZM.  

(hlasování č. 6) 

 

02/4    Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZM  
02/4/1 Vzalo na vědomí zprávu o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů 

Zastupitelstva města Příbora.  

(hlasování č. 7) 

 

02/5 Zprávy z činnosti výborů ZM  
02/5/1  Vzalo na vědomí Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Hájov ze dne 

24.11.2014.  

(hlasování č. 8) 

 

02/5/2  Schválilo plán práce OV Hájov na 1. pololetí roku 2015.  

(hlasování č. 9) 

 

   02/5/3 Vzalo na vědomí Zápis č. 44 a č.1 z jednání Osadního výboru Prchalov ze 

dne 1.10.2014 a 2.12.2014.  

(hlasování č. 10) 
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02/5/4  Schválilo plán práce OV Prchalov na 1. pololetí roku 2015. 

 (hlasování č. 11) 

  

 

02/6 Stanovení kompetencí místostarostky města Příbora 
02/6/1 Schválilo rozsah kompetencí místostarostky města Příbora v rozsahu  

předkládání materiálů a podepisování smluv v těchto oblastech: 

 oblast sociálních věcí a záležitostí, 

 oblast kultury a cestovního ruchu, 

 oblast životního prostředí (ochrana přírody a krajiny, vodní 

hospodářství, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, správa 

lesního hospodářství), 

 oblast nakládání s majetkem města (evidence, pasportizace, 

inventarizace, věcná břemena, pronájem majetku, prodej 

majetku, likvidace, pohledávky aj.), 

 dohled nad vyřizováním stížností a petic, 

 Technické služby města Příbor, 

 zastupování města v Místní akční skupině Lašsko. 

 

(hlasování č. 12) 

 

02/7 Majetkoprávní záležitosti 
 

02/7/1  Kupní smlouva – pozemky v areálu koupaliště 
           02/7/1/1 Schválilo uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 2180/3, 2180/4, 

2180/5, 2197/2, 2197/3, 2198/5, 2198/6, 2198/7 a 2199/2 v k. ú. a obci 

Příbor, v předloženém znění, za kupní cenu 148.610 Kč, plus náklady spojené 

s prodejem včetně daně z nabytí nemovité věci, mezi prodávajícím Českou 

republikou s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, ÚP Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava a kupujícím 

městem Příbor. 

 (hlasování č. 13) 

  

02/7/2 Výkup pozemku parc. č. 2178/15 v k. ú. Příbor – Lokalita „Za 

školou“  
02/7/2/1 Schválilo uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2178/15, orná půda, 

v k. ú. a obci Příbor, o výměře 169 m2, v předloženém znění, za kupní cenu 

40.000 Kč, mezi prodávajícím Českou republikou s právem hospodaření pro 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 a kupujícím 

městem Příbor. Daň z nabytí nemovité věci uhradí kupující. 

(hlasování č. 14) 

 

02/7/3 Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 677/5, 

k. ú. Klokočov u Příbora 

02/7/3/1 Schválilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 677/5, k. ú. 

Klokočov u Příbora, obec Příbor, a to v plné výměře 1904 m2, z majetku 

České republiky s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad, 

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, do vlastnictví města Příbora. 

 (hlasování č. 15) 
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02/8   Hlavní program 
 

02/8/1 Návrh 3. změny rozpočtu města Příbora na rok 2014 
02/8/1/1 Schválilo návrh 3. změny rozpočtu města Příbora na rok 2014 

v následujících objemech: 

 

v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu 3. změny rozpočtu města 

Příbor na rok 2014.                                                                                                                 

(hlasování č. 16) 

 

02/8/2 Rozpočtový výhled města Příbora na roky 2016-2017 
02/8/2/1 Vzalo na vědomí rozpočtový výhled města Příbora na roky 2016-2017.                 

(hlasování č. 17) 

 

02/8/3 Sesuv v místní části Hájov – návrh na financování průzkumných 

prací 
02/8/3/1 Vzalo na vědomí informaci o sesuvu zeminy v místní části Hájov. 

(hlasování č. 18) 

 

02/8/3/2 Schválilo zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2015 částku ve výši 70 tis. 

Kč potřebnou na zpracování studie proveditelnosti sanace sesuvu v místní 

části Hájov a tuto zapracovat na paragraf 2219. 

(hlasování č. 19) 

 

02/8/4  Návrh rozpočtu města Příbor na rok 2015 
2/8/4/1 Schválilo rozpočet města Příbor na rok 2015 v následujících objemech: 

 

Příjmy 2015 162 230,00 tis. Kč 

Výdaje 2015 206 212,00 tis. Kč 

Financování 2015 + 43 982,00 tis. Kč 

 

v členění a finančních částkách dle předloženého a upraveného návrhu rozpočtu 

města Příbor na rok 2015. 

(hlasování č. 21) 

 

 

Příjmy 150 817,20 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 2. změně 

rozpočtu města Příbor na rok 2014 o 4 317,60 

tis. Kč 

Výdaje 211 983,20 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 2. změně 

rozpočtu města Příbor na rok 2014 o 4 317,60 

tis. Kč 

Financování 61 166,00 tis. Kč což je beze změny oproti schválené 2. změně 

rozpočtu města Příbor na rok 2014 
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2/8/4/2 Převedlo z rezervy rozpočtu města na paragraf 2219 čásktu ve výše 70 tis. Kč        

určenou na zpracování studie proveditelnosti sanace sesuvu v místní části 

Hájov. 

(hlasování č. 22) 

 

02/8/4/3 Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola     

Kamarád Příbor, Frenštátská 1370 na rok 2015 ve výši 1 444,00 tis. Kč. 

(hlasování č. 23) 

  

         02/8/4/4 Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola 

Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvková organizace na rok 2015 

ve výši 713,00 tis. Kč. 

         (hlasování č. 24) 

 

02/8/4/5 Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola 

Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín na rok 2015 ve výši 2 962,00 tis. Kč. 

(hlasování č. 25) 

 

         02/8/4/6 Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola 

Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

na rok 2015 ve výši 3 685,00 tis. Kč. 

         (hlasování č. 26) 

 

         02/8/4/7 Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Školní jídelna 

Komenského Příbor, ul. Komenského čp. 458 na rok 2015 ve výši 492,00 

tis. Kč. 

        (hlasování č. 27) 

 

02/8/4/8 Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Luna Příbor, 

středisko volného času, příspěvková organizace na rok 2015 ve výši 855,00 

tis. Kč. 

(hlasování č. 28) 

 

02/8/4/9 Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické služby 

města Příbora na rok 2015 ve výši 17 291,00 tis. Kč. 

(hlasování č. 29) 

 

02/8/4/10 Schválilo investiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické služby 

města Příbora na rok 2015 ve výši 700,00 tis. Kč. 

(hlasování č. 30) 

 

02/8/4/11 Schválilo poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Příbor na rok 

2015 Diakonii ČCE – středisko v Ostravě ve výši 700,00 tis. Kč 

k financování neinvestičních výdajů souvisejících s poskytováním 

pečovatelské služby a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 

mezi městem Příbor a Diakonii ČCE – středisko v Ostravě se sídlem 

Syllabova 1278/19, Ostrava , Vítkovice, PSČ 703 00. 

(hlasování č. 31) 

 

      02/8/4/12  Schválilo poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Příbor na rok 

2015 Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. ve 
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výši 70,00 tis. Kč k financování neinvestičních výdajů souvisejících 

s poskytováním sociálních služeb a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

mezi městem Příbor a Centrem pro zdravotně postižené 

Moravskoslezského kraje o.p.s. se sídlem Bieblova 3/2922, 702 00 

Ostrava. 

      (hlasování č. 32) 

 

02/9 Organizační záležitosti 
 

02/9/1 Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu  
02/9/1/1 Schválilo dle návrhu Smlouvu o bezúplatném převodu majetku státu, jejímž 

předmětem je bezúplatný převod hardware, mezi ČR – Ministerstvem práce 

a sociálních věcí, zastoupeným Robinem Povšíkem, náměstkem ministryně 

pro řízení úřadu a městem Příbor, zastoupeným Ing. Bohuslavem Majerem, 

starostou města.   

(hlasování č. 33) 

 

02/9/3 Jmenování členů kontrolního výboru 
       02/9/3/1 Zvolilo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, za členy Kotrolního výboru Zastupitelstva města 

Příbora Ing. Milana Gabzdyla, Ing. Jana Monsporta, Ing. Janu Konečnou, 

Bc. Lukáše Krestu, Dušana Krišáka, Ing. Zdeňka Pařízka, Mgr. Silvii 

Piškytlovou a Vladimíru Sklenovskou s účinností od 19.12.2014. 

          (hlasování č. 34) 

        

         02/9/3/2 Schválilo statut a jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města   

Příbora. 

         (hlasování č. 35) 

 

       02/9/4 Jmenování členů finančního výboru 
 02/9/4/1 Zvolilo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, za členy Finančního výboru Zastupitelstva 

města Příbora Ing. Milana Střelku, Ing. Bc. Zuzanu Turkovou, Mgr. Pavla 

Netušila, Ludmilu Štůskovou, Ing. Kateřinu Honešovou, Ing. Milana 

Dobečku, Věru Kovaříkovou a Jiřího Demla s účinností od 19.12.2014. 

 (hlasování č. 36) 

 

02/9/5    Smlouva o spolupráci – Lašská brána Beskyd 
02/9/5/1 Schválilo návrh Smlouvy o spolupráci mikroregionu  Lašská brána Beskyd 

(členové: město Kopřivnice, město Příbor, město Štramberk, obec 

Hukvaldy). 

(hlasování č. 37) 

 

02/9/6 Obecně závazná vyhláška města Příbora o místním poplatku 

za svoz komunálního odpadu 
     02/9/6/1 Schválilo od 1.1.2015 roční poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 

v sazbě 468,00 Kč. 

       (hlasování č. 38) 
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       02/9/6/2 Vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Příbora č. 1/2014 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálního odpadu. 

 (hlasování č. 39) 

 

02/9/7 Žádost o převod části příspěvku vlastníkům domu č.p. 102 
02/9/7/1 Schválilo převod části finančního příspěvku, přiděleného vlastníkům jednotek 

v domě č.p. 102, ul. Lidická, Příbor, dle usnesení ZM č. 32/8/4/1 ze dne 

26.06.2014, ve výši 58 tis. Kč do rozpočtu města pro rok 2015. 

(hlasování č. 40) 

02/9/8 Zástavba lokality „Za školou“  

02/9/8/1 Uložilo zřídit pracovní skupinu pro řešení problematiky zástavby 

lokality“Za školou“.                              

              T:13.01.2015                                                  Z:RM 

(hlasování č. 41) 

 

02/9/8/2 Vzalo na vědomí informaci o aktuálním stavu příprav zástavby lokality „Za 

školou“. 

(hlasování č. 42) 

       

     02/9/8/3  Rozhodlo o způsobu realizace inženýrských sítí potřebných pro budoucí 

zástavbu v lokalitě „Za školou“ prostřednictvím města Příbor. 

     (hlasování č. 43) 

 

  02/9/8/4 Vzalo na vědomí nutnost vyčlenit v rámci 1. změny rozpočtu města na rok 

2015 potřebné finanční prostředky na zpracování dílčích projekčních prací a 

úhradu poplatků vyplývajících ze zákonných ustanovení souvisejících 

s přípravou zástavby lokality „Za školou“. 

 (hlasování č. 44) 

 

02/9/9 Náhrada ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena ZM 
02/9/9/1 Stanovilo pro rok 2015 náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem 

funkce neuvolněného člena ZM ve výši 220 Kč/hod. v pracovní dny od 

08:00 do 16:00 hodin. 

 (hlasování č.45) 

 

02/9/10 Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům ZM 
     02/9/10/1 Stanovilo, že cestovní náhrady se budou v současném volebním období 

členům zastupitelstva poskytovat ve výši a za podmínek stanovených 

právními předpisy platnými pro zaměstnance Městského úřadu v Příboře 

v pracovním poměru v souladu s § 78 zákona o obcích. 

 (hlasování č. 46) 

 

02/9/11 Plán práce ZM na 1. pololetí roku 2015 
02/9/11/1 Schválilo upravený plán práce Zastupitelstva města Příbora na 1. pololetí 

roku 2015. 

(hlasování č. 47) 
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2/10 Návrhy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města 
 

 

Vyhotovila:           Petra Kantorová DiS. 

 Dne:                       22.12.2014  
 

   

Datum: 22.12.2014         Datum: 22.12.2014 

   

 

 

Ing. Bohuslav Majer,v.r.   Ing. Dana Forišková, Ph.D.,v.r.  

             starosta                                                                        místostarostka 
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