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    Zastupitelstvo města Příbora 

  UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ     
 _________________________________________________ 

z 32. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 26.06.2014 

v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod.   

VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 

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 

nemovitost) 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 pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici 

v kanceláři vedení města, Městský úřad Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor. 

 

 
__________________________________________________________________________ 

Zastupitelstvo města: 
 

32/1    Zahájení, schválení programu 
32/1/1  Schválilo složení návrhové komise. 

(hlasování č. 1)  

  

32/1/2 Schválilo program svého 32. zasedání.  

(hlasování č. 2) 

 

32/2    Zpráva o činnosti Rady města Příbora 

32/2/1 Vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady města Příbora za období od 95. schůze 

RM do 98. schůze RM. 

(hlasování č. 3)  

  

32/3 Kontrola plnění dříve přijatých usnesení zasedání ZM  
32/3/1    Vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění dříve přijatých usnesení zasedání ZM.  

(hlasování č. 4) 

 

32/4     Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZM  
32/4/1 Vzalo na vědomí zprávu o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů 

Zastupitelstva města Příbora.  

(hlasování č. 5) 

 

32/5 Zprávy z činnosti výborů ZM  
32/5/1 Vzalo na vědomí Zápis č. 45 a č. 46 z jednání Osadního výboru Hájov ze dne 

19.05.2014 a 16.06.2014. 

(hlasování č. 6) 

 

32/5/2    Schválilo plán práce OV Hájov na 2. pololetí roku 2014. 

(hlasování č. 7) 
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32/5/3  Vzalo na vědomí Zápis č. 40 a č. 41 z jednání Osadního výboru Prchalov ze dne 

14.05.2014 a 11.06.2014.  

(hlasování č. 8) 

 

32/5/4    Schválilo plán práce OV Prchalov na 2. pololetí roku 2014. 

(hlasování č. 9) 

 

32/5/5  Vzalo na vědomí Zápis č. 34 a č. 35 Kontrolního výboru ze dne 13.05.2014 a 

10.06.2014. 

(hlasování č. 10) 

 

32/5/6 Vzalo na vědomí Zápis č. 40  a č. 41 z jednání Finančního výboru ze dne 

05.05.2014 a 16.06.2014. 

 (hlasování č. 11) 

  

 

32/6 Majetkoprávní záležitosti 
 

32/6/1 Budoucí smlouva darovací – Autobusová zastávka Příbor - Točna 
32/6/1/1 Schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na části pozemku parc. 

č. 3284/2 v k. ú. a obci Příbor v rozsahu cca 91 m2, dotčené 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 geometrickým 

plánem vyhotoveným na náklady investora stavby.                          

(hlasování č. 12)  

 

32/6/2   Výkup pozemků pro zřízení hřiště v Klokočově 
32/6/2/1 Schválilo výkup pozemků parc. č. 552/1 ostatní plocha – neplodná půda  o 

výměře 2526 m2, parc. č. 555 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 102 

m2 a parc. č. 556 zahrada o výměře 1355 m2, vše v k. ú. Klokočov u Příbora, obci 

Příbor a to včetně staveb a porostů, od <anonymizováno>, bytem 

<anonymizováno>, za cenu 700 Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem. Od 

kupní ceny budou odečteny náklady na vypracování znaleckého posudku. Plátcem 

daně z nabytí nemovité věci bude nabyvatel, tj. město Příbor. 

 (hlasování č. 13) 

 

32/6/3 Prodej části pozemku 708/1 v k. ú. Příbor – u „Letky“ 
Nebylo přijato usnesení 

 

32/7 Hlavní program 
 

32/7/1 Návrh počtu členů ZM pro volební období 2014 - 2018 
32/7/1/1 Stanovilo podle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů pro funkční období 2014 – 2018, 23 členů zastupitelstva města Příbora. 

(hlasování č. 16) 
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32/7/2  Návrh 2. změny rozpočtu města Příbora na rok 2014 
32/7/2/1 Rozhodlo vypustit z návrhu 2. změny rozpočtu města Příbora částku ve výši  

150 tis. Kč na Wellness centrum - studie energetické náročnosti, umístění a 

provozu a tuto přesunout do rezervy rozpočtu města.  

(hlasování č. 19) 

 

32/7/2/2 Schválilo po provedené úpravě (viz. 32/7/2/1) návrh 2. změny rozpočtu města 

Příbora na rok 2014 v následujících objemech:  

 
Příjmy 146 499,60 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 1. změně rozpočtu města 

Příbor na rok 2014 o 2 711,60 tis. Kč 

Výdaje 207 665,60 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 1. změně rozpočtu města 

Příbor na rok 2014 o 45 038,60 tis. Kč 

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

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

            v členění a finančních částkách dle předloženého a předchozím usnesením  

upraveného návrhu 2. změny rozpočtu města Příbor na rok 2014.     

 (hlasování č. 20) 

 

32/7/2/3 Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Technické služby města    

Příbora na rok 2014 ve výši 17 027,00 tis. Kč, což je snížení oproti schválenému  

neinvestičnímu příspěvku o 235,00 tis. Kč. 
(hlasování č. 21) 

 
32/7/2/4Schválilo účelovou investiční dotaci do investičního fondu příspěvkové organizace   

Technické služby města Příbora na rok 2014 ve výši 420,00 tis. Kč na obnovu 

vozového parku organizace. 

(hlasování č. 22) 

 
32/7/2/5Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci LUNA PŘÍBOR, 

středisko volného času, příspěvková organizace na rok 2014 ve výši 726,00 tis. 

Kč, což je zvýšení oproti schválenému  neinvestičnímu příspěvku o 51,00 tis. Kč. 

(hlasování č. 23) 

 

 32/7/2/6 Schválilo neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Příbor, 

Jičínská 486, okres Nový Jičín na rok 2014 ve výši 2 905,00 tis. Kč , což je 

zvýšení oproti schválenému  neinvestičnímu příspěvku o 166,00 tis. Kč.                            

Částka ve výši 166,00 tis. Kč je určena na financování projektu „Úprava učebny 

fyziky a chemie pro 21. století“ a představuje vlastní podíl Základní školy Příbor, 

Jičínská 486, okres Nový Jičín.    

              Částka ve výši 166,00 tis. Kč bude podléhat finančnímu vypořádání se 

zřizovatelem k 31.12.2015.                                                                                                                                                                 

(hlasování č.24) 

 

  32/7/2/7 Schválilo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů v platném znění, paragraf 34, odstavec (1) poskytnutí návratné 

finanční výpomoci  příspěvkové organizaci Základní škola Příbor, Jičínská 486, 

okres Nový Jičín na rok 2014 ve výši 937,00 tis. Kč.  
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              Návratná finanční výpomoc ve výši 937,00 tis. Kč je určena na předfinancování 

dotačního projektu „Úprava učebny fyziky a chemie pro 21. století“ a bude 

vrácena do rozpočtu zřizovatele nejpozději do 31. března 2015.   

(hlasování č.25) 

 

32/7/2/8 Schválilo znění Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci právnické 

osobě -  Základní škole Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín z rozpočtu města 

dle předloženého návrhu. 

(hlasování č.26) 

 

 32/7/2/9 Rozhodlo o prodeji podílových listů Investiční kapitálové společnosti KB a.s. 

v počtu 517 964 kusů a podílových listů Pioneer – dynamický fond v počtu 

3 727 121 kusů. 

(hlasování č. 27) 

 

32/7/3 Kontrola programu rozvoje bydlení 
31/7/3/1 Vzalo na vědomí informace ke kontrole programu rozvoje bydlení města Příbor 

do roku 2015. 

(hlasování č. 28) 

 

32/7/4  Informace o průběhu zpracování strategického plánu města do roku 

2022 
32/7/4/1 Vzalo na vědomí informace o průběhu zpracování strategického plánu města do 

roku 2022. 

(hlasování č. 29) 

 

32/8 Organizační záležitosti 
 

32/8/1 Žádost o dotaci 
32/8/1/1Schválilo zpracování studie proveditelnosti pro projekt Transparentní a efektivní 

úřad města Příbor ve výzvě 22 Integrovaného operačního programu 

s předpokládanými náklady v objemu 2.040.000 Kč a předložení žádosti o dotaci 

pro tento projekt z Evropského fondu regionálního rozvoje. Předpokládaná doba 

realizace projektu je červenec 2014 až listopad 2015. 

 (hlasování č. 30) 

 

32/8/1/2 Vzalo na vědomí, že finanční spoluúčast z rozpočtu města tvoří 15 %. Dotace ve 

výši 85 % bbude proplacena na základě uzavřeného právního aktu s příjemcem 

dotace, a to ex post po doložení uhrazených výdajů po uzavření etapy nebo 

realizace projektu. 

(hlasování č. 31)  

 

32/8/1/3 Vzalo na vědomí povinnost příjemce dotace udržet výstupy projektu po dobu 5 let 

od ukončení projektu. 

(hlasování č. 32) 

 

32/8/1/4Schválilo předložení žádosti o poskytnutí dotace projektu Transparentní a 

efektivní úřad města Příbor v rámci Výzvy 22 Integrovaného operačního 

programu předfinancování realizace projektu ve výši 2.040.000 Kč, z toho 
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spolufinancování realizace projektu z rozpočtu města v předpokládané výši 

306.000 Kč. 

(hlasování č. 33) 

 

32/8/1/5 Zmocnilo Ing. Milana Strakoše, starostu města Příbor, k podpisu žádosti o dotaci 

projektu Transparentní a efektivní úřad města Příbor v rámci Výzvy 22 

Integrovaného operačního Programu. 

 (hlasování č. 34) 

 

32/8/1/6 Uložilo vedoucímu odboru veřejné správy, podat žádost o dotaci k projektu 

Transparentní a efektivní úřad města Příbor v rámci výzvy 22 Integrovaného 

operačního programu  

 Z: Ing. Zahradník    T: 30.06.2014 

(hlasování č. 35) 

 

32/8/2  Finanční dary členům skupiny komunitního plánování 
32/8/2/1 Schválilo finanční dary členům skupiny komunitního plánování sociálních služeb 

ve výši dle seznamu, který je součástí této zprávy. 

(hlasování č. 36)  

 

32/8/3    Žádost o změnu využití finančních prostředků 
32/8/3/1 Schválilo změnu využití finančních prostředků poskytnutých v roce 2014 

společnosti    Sindicate Entertainment, s.r.o., v rámci veřejné finanční podpory 

následovně: 

festival SINFEST 2014 OPEN AIR FESTIVAL bude nahrazen projektem 

KONCERT  EDENBRIDGE.  

(hlasování č. 37) 

 

32/8/3/2 Schválilo změnu využití finančních prostředků poskytnutých v roce 2014 

společnosti Sindicate Entertainment, s.r.o., v rámci grantového řízení následovně: 

festival SINFEST 2014 OPEN AIR FESTIVAL bude nahrazen projektem 

KONCERT  EDENBRIDGE. 

(hlasování č. 38) 

 

32/8/4 Příspěvky vlastníkům domů v MPR 
32/8/4/1 Schválilo v souladu s „Pravidly pro přidělování příspěvků vlastníkům domů          

(fyzickým osobám) v MPR schválených Zastupitelstvem města Příbora 7.3.2013“ 

přidělit finanční příspěvek vlastníkům jednotek v domě č.p. 102, ul. Lidická, 

Příbor (v zastoupení vlastníky <anonymizováno>) na rekonstrukci střechy včetně 

vikýřů a opravu komínových těles na bytovém domě č.p. 102, ul. Lidická, Příbor 

– památkově nechráněný dům na území MPR,  ve výši 128.000,- Kč. 

 (hlasování č. 39) 

 

32/8/4/2 Schválilo v souladu s „Pravidly pro přidělování příspěvků vlastníkům domů  

(fyzickým osobám) v MPR schválených Zastupitelstvem města Příbora 7.3.2013“ 

přidělit finanční příspěvek panu <anonymizováno> na obnovu opěrné kamenné 

zdi včetně schodiště, branky a oplocení u rodinného domu č.p. 404 ul. Řehoře 

Volného, Příbor (parc. 64/2, k.ú. Příbor) – památkově nechráněný dům na území 

MPR, ve výši 27.000,- Kč. 
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(hlasování č. 40) 

 

32/8/5 Návrh na přidělení VFP na velkou údržbu sportovním organizacím  
32/8/5/1 Schválilo přidělení finančních prostředků na velkou údržbu sportovních 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.   

(hlasování č. 41) 
 

32/8/5/2 Delegovalo za poskytovatele VFP výběrového řízení, pro výběr dodavatele na 

výměnu podlahy ve sportovní hale na Štramberské ulici, člena zastupitelstva  

Ing. Jiřího Poláška.                                                                                    

 (hlasování č. 42) 

 

32/8/6 Umístění TIC v domě č.p. 9 
Nebylo přijato usnesení. 

 

32/8/7 Informace z jednání valné hromady spol. ASOMPO a.s. Životice  

u Nového Jičína 
32/8/7/1 Vzalo na vědomí informace z jednání valné hromady spol. ASOMPO a.s.,  

Životice u Nového Jičína ze dne 23.05.2014. 

(hlasování č. 44) 

 

32/8/8  Organizační řád města Příbora 
32/8/8/1 Odložilo projednání tohoto materiálu. 

(hlasování č. 45) 

 

32/8/9  Termín příštího zasedání ZM 
32/8/9/1 Schválilo termín příštího zasedání ZM na 25.09.2014 

(hlasování č. 46) 

 

32/9 Návrhy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města 

32/9/1 Rozhodlo zařadit do programu na příští zasedání ZM bod: Umístění a úprava 

plastiky sv. Sarkandera včetně zpracování alternativních umístění a renovace 

plastiky dosud umístěné na náměstí Sigmunda Freuda před domem č.p. 42. 

 Z: vedoucí odboru rozvoje města    T: 25.09.2014 

(hlasování č. 47) 
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Vyhotovila:           Petra Kantorová DiS. 

 Dne:                       27.06.2014  
 

  Datum:                   Datum:  

   

Ing. Milan STRAKOŠ   Ing. Dana Forišková, Ph.D.  

               Starosta,v.r.  místostarostka,v.r. 
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