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    Zastupitelstvo města Příbora 

  UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ     
z 34. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 25.09.2014 

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: 
 

34/1    Zahájení, schválení programu 
34/1/1  Schválilo složení návrhové komise. 

(hlasování č. 1)  

  

34/1/2 Schválilo program svého 34. zasedání.  

(hlasování č. 2) 

 

34/2    Zpráva o činnosti Rady města Příbora 

34/2/1 Vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady města Příbora za období od 99. schůze 

RM do 102. schůze RM. 

(hlasování č. 3)  

  

34/3 Kontrola plnění dříve přijatých usnesení zasedání ZM  
34/3/1    Vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění dříve přijatých usnesení zasedání ZM.  

(hlasování č. 4) 

 

34/4    Zpráva o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů ZM  
34/4/1 Vzalo na vědomí zprávu o vyřízení návrhů, podnětů a připomínek členů 

Zastupitelstva města Příbora.  

(hlasování č. 5) 

 

34/5 Zprávy z činnosti výborů ZM  
34/5/1  Vzalo na vědomí Zápis č. 47 a č. 48 z jednání Osadního výboru Hájov ze dne 

21.07.2014 a 18.08.2014. 

(hlasování č. 6) 

 

34/5/2  Vzalo na vědomí Zápis č. 42 a č. 43 z jednání Osadního výboru Prchalov ze dne 

02.07.2014 a 03.09.2014.  

(hlasování č. 7) 
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34/5/3    Vzalo na vědomí návrh rozpočtu Osadního výboru Prchalov na rok 2015. 

(hlasování č. 8) 

 

34/5/4    Vzalo na vědomí Zápis č. 36 Kontrolního výboru ze dne 09.09.2014. 

(hlasování č. 9) 

 

34/5/5 Vzalo na vědomí Zápis č. 42  z jednání Finančního výboru ze dne 08.09.2014.  

 (hlasování č. 10) 

  

34/6 Majetkoprávní záležitosti 
 

34/6/1 Věcné břemeno – veřejné osvětlení Na Nivách 
34/6/1/1 Schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro umístění zařízení 

veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 2359/50 v k. ú. a obci Příbor, 

v předloženém znění, mezi oprávněným městem Příbor a povinným 

<anonymizováno>, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3002-71/2014 

vyhotoveného Ing. Adamem Zavadilem. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně 

na dobu neurčitou. 

(hlasování č. 11) 

 

34/6/1/2 Schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro umístění zařízení    

veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 2359/61 v k. ú. a obci Příbor, 

v předloženém znění, mezi oprávněným městem Příbor a povinným 

<anonymizováno>, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3002-71/2014 

vyhotoveného Ing. Adamem Zavadilem. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně 

na dobu neurčitou. 

(hlasování č. 12) 

 

34/6/1/3  Schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro umístění zařízení 

veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 2359/64 v k. ú. a obci Příbor, 

v předloženém znění, mezi oprávněným městem Příbor a povinnými 

<anonymizováno>, v rozsahu dle geometrického plánu č. 3002-71/2014 

vyhotoveného Ing. Adamem Zavadilem. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně 

na dobu neurčitou. 

(hlasování č. 13) 

  

34/6/2    Budoucí smlouva darovací – pozemek parc. č. 3279/235 v k. ú. Příbor – 

Lávka přes obchvat 
34/6/2/1 Schválilo uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací na část 

pozemku parc. č. 3279/235 v k. ú. a obci Příbor, dotčenou stavbou „Lávka pro 

pěší a cyklisty přes obchvat silnice I/58“, 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. 14) 

 

34/6/3 Výkup pozemků v areálu koupaliště – Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových  
34/6/3/1 Schválilo výkup pozemků 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 z majetku České republiky 
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s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP 

Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava, do vlastnictví města Příbora, za 

kupní cenu 148.610 Kč. Plátcem daně z nabytí nemovité věci bude nabyvatel 

město Příbor. 

(hlasování č. 15) 

 

34/7   Hlavní program 
 

34/7/1 Výsledek hospodaření města Příbora za 1. pololetí 2014 
34/7/1/1Vzalo na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města Příbor za 1. pololetí 2014. 

 (hlasování č. 16) 

 

34/7/2 Zpráva o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací 

k 30.06.2014 
34/7/2/1 Vzalo na vědomí zprávu o stavu pohledávek a závazků města a jeho organizací 

k 30.06.2014. 
(hlasování č. 17) 

 

34/7/3  Návrh na rozpočtové opatření č. 2 a č. 3 v rozpočtu na rok 2014 
34/7/3/1 Schválilo rozpočtové opatření č. 2 spočívající v přesunu finančních prostředků 

z paragrafu 3319 Záležitosti kultury, položka KD Příbor – rekonstrukce na 

paragraf 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , pořízení domácích kompostérů  

v následujícím rozsahu: 

 
paragraf text částka 

3319 – Záležitosti 

kultury 

KD Příbor - rekonstrukce - 1 000,00 tis. Kč 

3722 – Sběr a svoz 

komunálních odpadů 

Pořízení domácích kompostérů + 1 000,00 tis. Kč 

 celkem 0,00 tis. Kč 

(hlasování č. 18) 

 

34/7/3/2 Schválilo rozpočtové opatření č. 3 spočívající v přesunu finančních prostředků 

z paragrafu 2212 Silnice, položka stavební úpravy ulice Palackého na paragraf 

2219 Záležitosti pozemních komunikací, položka Lávka přes obchvat – výstavba 

v následujícím rozsahu: 

 
paragraf text částka 

2212 – Silnice Stavební úpravy ulice Palackého -190,00 tis. Kč 

2219 – Záležitosti 

pozemních komunikací 

Lávka přes obchvat - výstavba + 190,00 tis. Kč 

 celkem 0,00 tis. Kč 

(hlasování č. 19) 
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34/8 Organizační záležitosti 
 

34/8/1 Bezúplatný převod majetku – JSDH Příbor 
34/8/1/1 Schválilo smlouvu o bezúplatném převodu majetku (3 ks dýchacích přístrojů 

Saturn) z města Příbora na obec Kateřinice (JSDH).    
(hlasování č. 20) 

 

34/8/2  Delegace na valnou hromadu ASOMPO, a.s. 
34/8/2/1 Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář 

společnosti ASOMPO a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, 

IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře Ing. 

Milana Strakoše, nar. 14.09.1950 bytem Příbor, Úzká 315. 

              Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech 

práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané dne 08.10.2014, a to 

k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo náhradní valné 

hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu. 

                Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, 

aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně Ing. Daně 

Foriškové, Ph.D., nar. 17.05.1956, bytem Příbor, Vrchlického 944. 

(hlasování č. 21) 

 

34/8/2/2 Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.  

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář 

společnosti ASOMPO a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, 

IČ 258 72 826, schvaluje stanovy společnosti ASOMPO a.s. ve znění, které tvoří 

přílohu tohoto usnesení.  

(hlasování č. 22)  

 

34/8/3 Žádost o změnu využití finančních prostředků 
34/8/3/1 Schválilo změnu účelu využití finančních prostředků poskytnutých v roce 2014 

společnosti Sdružení hudebníků Příbor v rámci grantového řízení  následovně: 

  finanční prostředky poskytnuté na projekt SWINGOVÉ ODPOLEDNE 

(propagace, režijní náklady, přeprava osob a notový materiál) budou použity na 

honorář a ostatní náklady spojené s vystoupením zpěváka TOMÁŠE SAVKY. 

(hlasování č. 23) 

 

34/8/4 Žádost Základní školy Npor. Loma o souhlas k vyřazení pohledávky 
34/8/4/1 Souhlasilo s vyřazením pohledávky v celkové výši 82.765,72 Kč z rozvahové 

evidence příspěvkové organizace Základní škola Npor.Loma Příbor Školní 1510 

okres Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ70983356, z důvodu její 

nedobytnosti dle předloženého materiálu. 

(hlasování č. 24) 

 

34/8/5 Organizace kultury a cestovního ruchu ve městě 
34/8/5/1 Vzalo na vědomí alternativy provozování kultury a cestovního ruchu ve městě 

Příboře.                                                                                                         

(hlasování č. 25) 
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34/8/5/2 Schválilo umístění turistického informačního centra v domě č.p. 9 na náměstí 

Sigmunda Freuda k 1.7.2015.  

  (hlasování č. 26) 

 

34/8/6 Dotace na energetické úspory budov bývalé ZŠ Dukelská a ZŠ Npor. 

Loma 
34/8/6/1 Zavázalo se k zapracování finančních prostředků potřebných k realizaci projektů 

energetických úspor objektů bývalé ZŠ Dukelská a ZŠ Npor. Loma do rozpočtu 

města na rok 2015. 

 (hlasování č. 27)  

 

34/8/7   Revitalizace zahrady piaristického kláštera v Příboře II - výběr    

zhotovitele 
34/8/7/1 Zavázalo se k dofinancování akce „Revitalizace zahrady piaristického kláštera v  

               Příboře“ z rozpočtu města Příbora na rok 2015 v částce 12 000 000,00 Kč,          

přičemž částka ve výši cca 8 270 000,00 Kč bude kryta dotačními prostředky   

z ROP Moravskoslezsko a částka ve výši cca 3 730 000,00 Kč bude kryta 

z rozpočtu města. 

 (hlasování č. 28) 

 

34/8/7/2 Rozhodlo v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvýhodnější 

nabídky k veřejné zakázce „Revitalizace zahrady piaristického kláštera v Příboře 

II“, kterou podala firma NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový 

Jičín. 

(hlasování č. 29) 

 

34/8/7/3 Pověřilo starostu města podpisem smlouvy o dílo mezi městem Příbor  

a společností NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín na 

akci „Revitalizace zahrady piaristického kláštera v Příboře II“ za cenu 

21 063 927,00 Kč s DPH. 

 (hlasování č. 30) 

 

34/9 Návrhy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města 
 

 

 

Vyhotovila:           Petra Kantorová DiS. 

 Dne:                       29.09.2014  
 

  Datum:                   Datum:  

   

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

               starosta  místostarostka 
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