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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 3. schůze Rady města Příbora konané dne 9. prosince 2014 
Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů   
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané 

České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce ne-
movitost) a v § 17 (cizí státní 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 pozděj-
ších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici v Kanceláři vedení 

města, Městský úřad Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor. 
 ______________________________________________________________________ 

3/01 Program schůze RM 
3/01/1 Schválila program 3. schůze Rady města Příbora. 
 

3/02 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM 
3/02/1 Vzala na vědomí plnění úkolů ze schůzí RM. 

 Trvají úkoly: 98/30/2,  
 Splněny úkoly: 1/08/2, 1/09/8, 1/09/10, 1/09/18, 1/11/2, 1/09/19, 2/23/1, 

100/59/1, 100/59/2, 
  Zrušené úkoly: 96/18/2, 83/28/1. 
 

3/03     Zápisy z jednání komisí a výborů 
3/03/1 Vzala na vědomí Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti ze dne 24.11.2014. 
3/03/2 Vzala na vědomí Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru v Hájově ze dne 24.11.2014. 
3/03/3 Vzala na vědomí Plán práce Osadního výboru v Hájově na 1. pololetí roku 2015. 
3/03/4 Vzala na vědomí Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru v Prchalově ze dne 

02.12.2014.  
3/03/5 Vzala na vědomí Plán práce Osadního výboru v Prchalově na 1. pololetí roku 2015. 
 

3/04   Návrhy, podněty a připomínky členů ZM  

 Nebylo přijato usnesení. 
 

3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů 
 Nebylo přijato usnesení. 

 

3/06 Informace, podněty a připomínky členů RM 
3/06/1 Zrušila usnesení RM č. 2/25/1 „Rozhodla v souladu s výsledky hodnocení oslovit pro 

přípravu dalších stupňů projektové dokumentace zpracovatelský tým Ellement za-
stoupený Ing. arch. Jitkou Ressovou, Vysoká 1029, 760 01 Zlín, IČO: 680 197 93“. 

3/06/2 Rozhodla postoupit výběr vhodné varianty realizace Lávky přes Lubinu k rozhodnutí 
zastupitelstvu města. 

 

3/07 Volba člena rady města pověřeného podpisem zápisu rady města 
3/07/1 Pověřila podpisem zápisu z 3. schůze Rady města Příbora člena rady města  

paní Ivanu Žárskou. 
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3/08 Sesuv v místní části Hájov 
3/08/1 Vzala na vědomí informaci odboru ISM o sesuvu zeminy v místní části Hájov. 
3/08/2 Doporučila zastupitelstvu města vyčlenit v rámci návrhu rozpočtu na rok 2015 

částku ve výši 70 tis. Kč potřebnou na zpracování studie proveditelnosti sanace  
sesuvu v místní části Hájov.  

3/08/3 Uložila prověřit možnosti financování sanace sesuvu v místní části Hájov z dotač-
ních prostředků.  

                   Z: Ing. Venzara                   T: 13.01.2015 
 

3/09  Pronájem nebytového prostoru (garáže) na ulici Fučíkově č. p. 1308  
v Příboře 

3/09/1 Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města Příbora pronajmout nebytový 
prostor garáž (pravá) na ulici Fučíkově č. p. 1308 o celkové ploše 21 m2 za těchto 
podmínek: 
- minimální výše nájemného činí 400 Kč/m2/rok  
- 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 3 měsíce 
Zveřejnění bude realizováno po dobu 15 dnů.  
Z: vedoucí OISM             T: ihned 

 

3/10  Plnění usnesení č. 1/11/2 - návrh Smlouvy o nájmu prostor ke klubové 
činnosti        

3/10/1  Uložila uzavřít Smlouvu o nájmu prostor ke klubové činnosti dle předloženého 
  návrhu mezi městem Příbor a Klubem seniorů města Příbora, z. s.  
        Z: ředitel SMMP s. r. o.             T: 12/2014 
 

3/11  Plnění usnesení č. 106/09/2 - Pronájem prostor části nemovitosti      
3/11/1 Rozhodla o výběru nabídky pronájmu části nemovitosti - budovy č. p. 19, náměstí 

Sigmunda Freuda, Příbor, nacházející se na pozemku parcelní číslo 1456/2 k. ú.  
a obec Příbor, a to místnost v přízemí o celkové výměře 25 m2 , za účelem odborného 
sociálního poradenství Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje 
o.p.s., Bieblova 3, Ostrava, IČ 26593548, Detašované pracoviště Nový Jičín, Sokolov-
ská 9, Mgr. Richard Pešat. 

3/11/2 Uložila uzavřít Smlouvu o nájmu prostor části nemovitosti – budovy č. p. 19, ná-
městí Sigmunda Freuda, Příbor, mezi městem Příbor a Centrem pro zdravotně po-
stižené Moravskoslezského kraje o.p.s., Bieblova 3, Ostrava, IČ 26593548, Detašo-
vané pracoviště Nový Jičín, Sokolovská 9, Mgr. Richard Pešat, za účelem odbor-
ného sociálního poradenství za těchto podmínek:  

                       - minimální nájemné 400Kč/rok,  
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.07.2015,   
- výpovědní lhůta 3 měsíce,  
- místnost bude pronajata 1x týdně, v úterý od 9:00 do 16:00 hodin. 

        Z: vedoucí OVS           T: 12/2014 
 



 Usnesení RM č. 3 ze dne 9. prosince 2014 
 20 2014 3 / 6 

3/12 Žádost o podporu města při organizování Celostátního kola Svojsíkova 
závodu organizací Junák 

3/12/1 Doporučila pro konání celostátního kola Svojsíkova závodu v září v roce 2015 areál 
městského koupaliště a pokračovat v jednání i za účasti stávajícího nájemce areálu 
městského koupaliště pana <anonymizováno>.. 

 

3/13 Smlouva o spolupráci – Lašská brána Beskyd 
3/13/1 Doporučila zastupitelstvu města schválit návrh Smlouvy o spolupráci mikroregionu 

Lašská brána Beskyd (členové: město Kopřivnice, město Příbor, město Štramberk, 
obec Hukvaldy). 

 

3/14  Náhrada ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena ZM 
3/14/1 Doporučila Zastupitelstvu města Příbora stanovit pro rok 2015 náhradu ušlého vý-

dělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZM ve výši 220 Kč/hod. 
v pracovní dny od 08:00 do 16:00 hodin. 

 

3/15 Plán práce Rady města Příbora na 1. pololetí 2015 
3/15/1 Schválila plán práce Rady města Příbora na 1. pololetí 2015. 
 

3/16 Plán práce Zastupitelstva města Příbora na 1. pololetí 2015 
3/16/1 Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit plán práce na 1. pololetí 2015. 
 

3/17 Žádost o poskytnutí souhlasu k přijetí věcného daru  
3/17/1 Souhlasila s přijetím věcného daru „sportovního setu“ v hodnotě 5.000,00 Kč 

pro obdarovaného příspěvkovou organizaci Základní školu Příbor, Jičínská 486, 
okres Nový Jičín, IČ 47657707,  od dárce Českého olympijského výboru. 

 

3/18 Žádost o posouzení využití půdních prostor Základní školy Příbor, Jičín-
ská 486 

3/18/1 Schválila zpracování studie využití půdních prostor objektu Základní školy Příbor na 
ulici Jičínské č. p. 486 v Příboře pro umístění učeben. 

3/18/2   Uložila předložit návrh nákladů na zpracování studie využití půdních prostor 
objektu Základní školy Příbor na ulici Jičínské č. p. 486 v Příboře pro umístění uče-
ben v rámci I. změny rozpočtu města na rok 2015. 

                   Z: odbor rozvoje města                     T: 24.02.2015 
 

3/19 Zabezpečení Základní školy Příbor, Jičínská 486 
3/19/1 Souhlasila se záměrem vybudovat vrátnici při vstupu do budovy Základní školy Pří-

bor, Jičínská 486, okres Nový Jičín. 
 

3/20 Žádost o přesun účelově vázaných finančních prostředků 
3/20/1 Schválila u příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový 

Jičín změnu v rozdělení účelově vázaných finančních prostředků v celkové výši  

400 tis. Kč na jednotlivé účty následovně: 

- č.ú. 558 – náklady z DDHM       131.355,00 Kč 

- č.ú. 511 – opravy a udržování   268.645,00 Kč                                                    
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3/21 Žádost o schválení změny plánu účetních odpisů na rok 2014 
3/21/1 Schválila změnu plánu účetních odpisů na rok 2014 z původní částky 189.985,00 Kč 

na částku 192.653,00 Kč u příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského,  
Příbor, ul. Komenského č. p. 458. Finanční navýšení účetních odpisů na rok 2014 
bude hrazeno příjmy z vlastní činnosti organizace. 

 

3/22 Pronájem obecního bytu 3+1, Choráze 1491 v Příboře 
3/22/1 Konstatovala, že nebyla podána žádná nabídka na pronájem obecního bytu č. 22, 

Choráze 1491, 742 58 Příbor, za podmínky přistoupení k dluhu. 
3/22/2 Uložila zveřejnit výzvu k podání přihlášky na nájem obecního bytu č. 22,  

Choráze 1491, 742 58 Příbor, za nejvyšší nabídku smluvního nájemného. 
                   Z: odbor rozvoje města                                               T: 11.12.2014 
3/22/3      Jmenovala pracovní skupinu pro vyhodnocení nabídek na pronájem obecního bytu 

č. 22, Choráze 1491 v Příboře, ve složení: Ing. Jaroslav Venzara, Naděžda Střelková, 
Ing. arch. Petra Martináková. 

 

3/23 Předání majetku města do výpůjčky 
3/23/1 Schválila v souladu s §102 odst. 2 písm. m) a §39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o výpůjčce 

mezi půjčitelem městem Příbor a vypůjčitelem Lunou Příbor, střediskem volného 

času, příspěvkovou organizací, na movitý majetek v celkové pořizovací hodnotě 

42.773,00 Kč, který byl zakoupen městem Příbor z neinvestiční dotace na projekt 

„Obec přátelská rodině roku 2013“. 

 

3/24 Žádost o výjimku z pravidel pro nakládání s nepotřebným majetkem PO 
3/24/1 Souhlasila s vyřazením majetku Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín, 

uvedeném v evidenčním listě č. 5/2014/ZŠJ pod položkou č. 2 až č. 6, č. 8 až č. 12, 

č. 15 až č. 17, formou fyzické likvidace v souladu s právními předpisy pro nakládání 

s odpady pouze v případě jeho neprodejnosti, a to ve zkrácené lhůtě, tj. po ukončení 

nabídky prodeje k datu 19.12.2014. 

 

3/25 Rozpočtový výhled města Příbora na roky 2016 - 2017 
3/25/1  Doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled města Příbora na roky 

2016 - 2017. 
 

3/26 Věcné břemeno na pozemku parc. č. 126/1, k. ú. Příbor – vedení VN  
a NN, chodník ul. Jičínská 

3/26/1 Schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Příbor Jičínská 
240 chodník Město VNk“ na pozemku parc. č. 126/1 v k. ú. a obci Příbor,  
v předloženém znění, mezi oprávněným ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín IV a povinným městem Příbor, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3009-
54/2014 zpracovaného Ing. Radimem Špačkem, IČ 74290673, na dobu neurčitou, 
za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč plus DPH v zákonné výši. 

 

3/27 Stavební úpravy měšťanského domu č.p. 9 na náměstí Sigmunda Freuda 
- obnova fasády a zřízení Turistického informačního centra  

3/27/1      Schválila obnovu fasády domu č. p. 9 v historizující podobě dle varianty B. 
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3/27/2    Vzala na vědomí předpokládaný harmonogram realizace umístění TIC v domě  
č. p. 9 na náměstí S. Freuda. 

 

3/28 Rekonstrukce kulturního domu Hájov č. p. 95 (dodatek smlouvy č. 4) 
3/28/1 Schválila dodatek č. 4 smlouvy o dílo mezi městem Příbor a společností JVAgro Mo-

rava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm na akci „Rekonstrukce 
kulturního domu Hájov č. p. 95“ rozšiřující předmět díla, spočívající v rekonstrukci 
prostor prvního podzemního podlaží, o cenu 298 066,27 Kč s DPH a podmínila její 
podpis schválením příslušné částky zastupitelstvem města v rozpočtu pro rok 2015. 

3/28/2  Schválila termín pro předání díla „Rekonstrukce kulturního domu Hájov č. p. 95“      
v rozsahu dodatku č. 4 smlouvy o dílo mezi městem Příbor a společností JVAgro 
Morava  s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm k 23.01.2015. 

 

3/29 Odměna ředitele TS p. o. Příbor 
3/29/1 Schválila ředitelce TS, příspěvková organizace Příbor, Ing. Zuzaně Gřesíkové, od-

měnu za plnění hospodářských úkolů ve II. pololetí roku 2014, dle návrhu předlože-
ného místostarostkou. 

 

3/30 Obecně závazná vyhláška města Příbora o místním poplatku za svoz  
komunálního odpadu 

3/30/1     Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit od 01.01.2015 roční poplatek za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu v sazbě 468,00 Kč za osobu a rok. 

3/30/2     Doporučila Zastupitelstvu města Příbora vydat Obecně závaznou vyhlášku města 
Příbora č. …/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. 

 

3/31       Složení Komise pro občanské záležitosti 
3/31/1 Odvolala předsedkyni Komise pro občanské záležitosti Mgr. Libuši Klaudovou a členy 
 komise Ludmilu Sklenovskou, Miluši Bergrovou, Alenu Tomečkovou, Bc. Ivanu Bolo- 

 movou, Marii Monsportovou, Mgr. Zoju Mockovou, Mgr. Jitku Šmídovou,  
Mgr. Martinu Filipcovou a Jaroslavu Husákovou. 

3/31/2 Schválila členy Komise pro občanské záležitosti v následujícím složení: 
- předsedu: PhDr. Marii Monsportovou, 
- členy: Bc. Ivanu Bolomovou, Mgr. Martinu Filipcovou, Evu Rumpíkovou,  

Miluši Bergrovou, Mgr. Martina Feilhauera, Alenu Tomečkovou, Olgu Galio-
vou a Ludmilu Sklenovskou. 

 

3/32 Jmenování předsedů a členů komisí rady města 
3/32/1 Jmenovala s účinností od 10.12.2014 do funkce předsedy Komise pro regeneraci 

MPR Ing. Jana Černocha. 
3/32/2   Jmenovala s účinností od 10.12.2014 členy Komise pro regeneraci MPR: 

Ing. arch. Petru Martinákovou (koordinátor, MÚ, odbor rozvoje), Ing. Alenu Raško-
vou (památková péče), Mgr. Markétu Juraškovou (památková péče), Stanislava 
Štefka, MUDr. Aleše Polácha, Ing. arch. Jana Malíka, PhDr. Miladu Podolskou  
a Mgr. Irenu Nedomovou.  

3/32/3 Jmenovala s účinností od 10.12.2014 do funkce předsedy Komise pro životní pro-
středí Bc. Valentina Putalu. 

3/32/4   Jmenovala s účinností od 10.12.2014 členy Komise pro životní prostředí : 
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Ing. Bc. Andreu Novákovou (MÚ, odbor rozvoje), RNDr. Vladimíru Krišákovou, Josefa 
Hanáka, Ing. Janu Svobodovou, Oldřicha Seiberta, Mgr. Pavla Netušila, Martina  
Domitru, Ing. Alici Hambálkovou. 

3/32/5 Jmenovala s účinností od 10.12.2014 do funkce předsedy Komise kultury a cestov-
ního ruchu Ivo Lacného. 

3/32/6 Jmenovala s účinností od 10.12.2014 členy Komise kultury a cestovního ruchu: 
Elen Jeřábkovou (MÚ, odbor rozvoje), Romana Borovičku, Martina Monsporta 
Dipl.ek., MUDr. Mořice Jurečku, Lenku Nenutilovou, Rudolfa Korčáka, Bc. Šárku  
Gachovou a Mgr. René Brindu. 

 

3/33  Místní výbor Příbor Klokočov 
Nebylo přijato usnesení. 

 

Zpracoval: Ing. Arnošt Vaněk 
Dne: 09.12.2014 
 
 
 
Dne: 10.12.2014 Dne: 10.12.2014 
 
 
 
Ing. Bohuslav Majer, v.r. Ing. Dana Forišková, Ph.D.,v.r. 
starosta města místostarosta města 


