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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 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 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 

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 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. 
 ______________________________________________________________________ 

94/01 Program schůze RM 
94/01/1 Schválila program 94. schůze Rady města Příbora. 

94/02 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM 
94/02/1 Vzala na vědomí plnění úkolů ze schůzí RM. 

Trvají úkoly: 71/43/1, 87/17/3, 90/21/2, 93/27/2, 93/28/2, 83/28/1, 89/6/2, 
93/06/1, 93/06/2, 83/26/2, 89/34/2 
Splněny úkoly: 93/15/1, 93/16/1, 93/21/6, 44/28/2, 92/8/2, 92/22/1, 92/22/2, 
93/06/3, 34/46/2, 34/46/4, 32/38/2, 93/18/1, 93/06/4 

94/03 Zápisy z jednání komisí a výborů 
94/03/1 Vzala na vědomí Zápis č. 39 ze dne 02.04.2014 z jednání Osadního výboru 

v Prchalově.  
94/03/2 Vzala na vědomí Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti ze dne 

24.03.2014. 
94/03/3 Vzala na vědomí Zápis z jednání Komise pro výstavbu, dopravu a životní prostředí 

ze dne 07.04.2014. 
94/03/4 Vzala na vědomí Zápis č. 34 z jednání Komise pro MPR ze dne 22.04.2014. 
94/03/5 Vzala na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM č. 33 ze dne 08.04.2014. 
94/03/6 Vzala na vědomí Zápis z jednání Finančního výboru ZM č. 39 ze dne 14.04.2014. 

94/04 Návrhy, podněty a připomínky členů ZM 
Nebyly předloženy. 

94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů 
Nebyly předloženy. 

94/06 Informace, podněty a připomínky členů RM 
94/06/1 Plnění usnesení č. 92/8/2 bude projednáno na příští schůzi RM. 
94/06/2 Uložila zpracovat zadání pro veřejnou zakázku ve věci zpracování generelu  

modernizace sítě veřejného osvětlení.  
Z: vedoucí OISM       T: 20.05.2014 
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94/07 Volba člena rady města pověřeného podpisem zápisu rady města 
94/07/1 Pověřila podpisem zápisu z 94. schůze Rady města Příbora člena rady města PhDr. 

Miladu Podolskou. 

94/08 Informace o stavu zařízení dětských hřišť a sportovišť v Příboře 
94/08/1 Vzala na vědomí informace o technickém stavu zařízení dětských hřišť a sportovišť 

v Příboře. 
94/08/2 Uložila předložit harmonogram odstranění nedostatků a obnovení herních prvků 

včetně finanční náročnosti. 
 Z: ředitelka TS Příbor      T: 20.05.2014 
  

94/09 Plnění usnesení č. 34/46/2 – Zpráva o stavu pohledávek k  31.03.2014 
za příspěvkovou organizaci Technické služby města Příbora 

94/09/1 Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek k 31.03.2014 za příspěvkovou organi-
zaci Technické služby města Příbora. 

94/10 Žádost MANEMI, o. p. s., o spolufinancování sociální služby    
94/10/1 Schválila MANEMI, o. p. s., Opavice č. 37, 793 95 Město Albrechtice, z rozpočtu 

města Příbor, paragrafu 4329, finanční dar ve výši 5.000 Kč na spolufinancování 
sociální služby – domov se zvláštním režimem.   

94/11 Žádost Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p. o., o finanční 
dar   

94/11/1 Schválila Středisku sociálních služeb města Kopřivnice, p. o., Česká 320, 742 21 
Kopřivnice, které poskytuje odlehčovací službu, z rozpočtu města Příbor, paragra-
fu 4329, finanční dar ve výši 5.000 Kč.     

94/12 Žádost Sdružení Linka bezpečí o finanční dar  
94/12/1 Schválila Sdružení Linka bezpečí, Ústavní 95, 181 02 Praha 8, z rozpočtu města 

Příbor, paragrafu 4329, na provoz krizové telefonické pomoci dětem, finanční dar 
ve výši 3.000 Kč.     

94/13 Žádost Fondu pro opuštěné a handicapované děti o finanční dar   
94/13/1 Nevyhověla žádosti Fondu pro opuštěné a handicapované děti, se sídlem Mořkov, 

Za Sušárnou 391, o finanční podporu.    

94/14 Výroční zpráva města Příbora za rok 2013 
94/14/1 Vzala na vědomí Výroční zprávu města Příbora za rok 2013. 

94/15 Žádost Technických služeb města Příbora o vyřazení pohledávky 
94/15/1 Souhlasila s vyřazením pohledávky v celkové výši 14.433 Kč z rozvahové evidence 

příspěvkové organizace Technické služby města Příbora, IČ 00143651, z důvodu  
její nedobytnosti dle předloženého materiálu. 

94/16 Rekonstrukce elektroinstalace v domě č.p. 1300–1303 ul. Fučíkova – 
výběr zhotovitele 

94/16/1 Projednala výsledky výběrového řízení k veřejné zakázce „Rekonstrukce elektroin-
stalace v domě č.p. 1300–1303 ul. Fučíkova“ bez připomínek. 
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94/17  Stavební úpravy bytových domů č.p. 1483–1485 a 1486–1488 U Tatry 
v Příboře 

94/17/1 Projednala výsledky výběrového řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy byto-
vých domů č.p. 1483–1485 a 1486–1488 U Tatry v Příboře“ a doporučila vypsat 
nové výběrové řízení. 

 

94/18 Hospodaření Základní školy Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový 
Jičín, příspěvkové organizace v roce 2013 

94/18/1 Schválila v souladu s §102 odst. 2) písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organiza-
ce Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková  
organizace sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013. 

94/18/2 Schválila zlepšený výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 118.094,89 Kč u pří-
spěvkové organizace Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový  
Jičín, příspěvková organizace. 

94/18/3 Schválila u příspěvkové organizace Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 
okres Nový Jičín, příspěvková organizace rozdělení zlepšeného výsledku hospoda-
ření organizace za rok 2013 takto: 
a) příděl do fondu odměn         59.047,89 Kč 
b) příděl do fondu rezervního   59.047,00 Kč  

94/19 Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Příbor, Jičínská 
486, okres Nový Jičín v roce 2013 

94/19/1 Schválila v souladu s §102 odst. 2) písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organiza-
ce Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín sestavenou k rozvahovému 
dni 31.12.2013. 

94/19/2 Schválila zlepšený výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 38.873,02 Kč                           
u příspěvkové organizace Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín. 

94/19/3 Schválila u příspěvkové organizace Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový 
Jičín rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2013 takto: 
a) příděl do fondu odměn         10.000,00 Kč 
b) příděl do fondu rezervního   28.873,02 Kč 

94/20 Hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor, 
Frenštátská 1370 v roce 2013 

94/20/1 Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organiza-
ce Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 sestavenou k rozvahovému 
dni 31.12.2013. 

94/20/2 Schválila výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 0,00 Kč u příspěvkové organiza-
ce Mateřská škola Kamarád, Příbor Frenštátská 1370. 

94/21 Hospodaření Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, 
příspěvkové organizace v roce 2013 

94/21/1 Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organiza-
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ce Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013. 

94/21/2 Schválila zlepšený výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 77.802,82 Kč u pří-
spěvkové organizace Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín,  
příspěvková organizace. 

94/21/3 Schválila u příspěvkové organizace Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres No-
vý Jičín, příspěvková organizace rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření orga-
nizace za rok 2013 takto: 
a) příděl do fondu odměn           20.000,00 Kč 
b) příděl do fondu rezervního     57.802,82 Kč 

94/22 Hospodaření LUNY PŘÍBOR, střediska volného času, příspěvkové orga-
nizace v roce 2013 

94/22/1 Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organi-
zace LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace, sestavenou  
k rozvahovému dni 31.12.2013. 

94/22/2 Schválila zlepšený výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 2.963,14 Kč u příspěv-
kové organizace LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěvková organizace. 

94/22/3 Schválila u příspěvkové organizace LUNA PŘÍBOR, středisko volného času, příspěv-
ková organizace rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 
2013 takto: 
a) příděl do fondu odměn                           0,00 Kč 
b) příděl do fondu rezervního             2.963,14 Kč 

94/23 Hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského, Pří-
bor, ul. Komenského č.p. 458 v roce 2013 

94/23/1 Schválila v souladu s § 102 odst. 2) písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organiza-
ce Školní jídelny Komenského, Příbor, ul. Komenského č.p. 458 sestavenou 
k rozvahovému dni 31.12.2013. 

94/23/2 Schválila výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 0,00 Kč u příspěvkové organiza-
ce Školní jídelny Komenského, Příbor, ul. Komenského č.p. 458. 

94/24 Hospodaření příspěvkové organizace Technických služeb města Příbora 
v roce 2013 

94/24/1 Schválila v souladu s §102 odst. 2) písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organi-
zace Technické služby města Příbora, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013. 

94/24/2 Schválila zlepšený výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 226.032,52 Kč u pří-
spěvkové organizace Technické služby města Příbora. 

94/24/3 Schválila u příspěvkové organizace Technické služby města Příbora rozdělení  
zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2013 takto: 
a) příděl do fondu odměn                      0,00 Kč 
b) příděl do fondu rezervního   226.032,52 Kč 
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94/25 Územní studie zastavitelné plochy Z43 
94/25/1 Vzala na vědomí zpracovanou územní studii zastavitelné plochy Z43 z aktuálně 

platného Územního plánu Příbora. 
94/25/2 Uložila předložit zadání pro průzkum zájmu mezi developery a fyzickými osoba-

mi o výstavbu rodinných domů na základě předpokládané ekonomické nároč-
nosti zainvestování této lokality sítěmi, komunikacemi apod.  

 Z: vedoucí ORM       T:  20.05.2014 

94/26 Doprodej bytové jednotky 810/6, ul. Lidická, Příbor 
94/26/1 Doporučila zastupitelstvu města prodat panu <anonymizováno> do vlastnictví by-

tovou jednotku č. 810/6 v objektu bydlení č.p. 810-811 ul. Lidická, Příbor, posta-
veném na pozemku parc. č. 1339 o výměře 318 m2 – zastavěná plocha a nádvoří 
v k.ú. i obci Příbor, podíl ve výši 5908/68001 na společných částech budovy č.p. 
810-811 a podíl ve výši 5908/68001 na zastavěném pozemku parc. č. 1339 v k.ú. i 
obci Příbor, za celkovou nabídnutou cenu 343.280,- Kč. 

94/27 Plnění usnesení č. 34/46/2 - Přehled stavu pohledávek k 31.03.2014 za 
odbor finanční a kontrolní 

94/27/1 Vzala na vědomí přehled stavu pohledávek k 31.03.2014. 

94/28 Závěrečný účet města Příbora za rok 2013 
94/28/1 Doporučila zastupitelstvu města projednat Závěrečný účet hospodaření města 

Příbora za rok 2013 v následujících objemech: 
 

Příjmy v roce 2013 166 470 914,87 Kč 

Výdaje v roce 2013 149 248 662,05 Kč 

Financování v roce 2013 -17 222 252,82 Kč 

 
a souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

 

94/29 Schválení účetní závěrky za rok 2013 
94/29/1 Doporučila zastupitelstvu města schválit řádnou účetní závěrku města Příbora za 

rok 2013 sestavenou k rozvahovému dni k 31.12.2013. 

94/30 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 
2013 

94/30/1 Vzala po projednání na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospoda-
ření územního samosprávného celku – města Příbora za období od 1.1. do 
31.12.2013 vypracovanou  Ing. Jarmilou Orlitovou, oprávnění KAČR č. 1606, sídlo 
kanceláře Slovanská 38, 741 01 Nový Jičín a doporučila zastupitelstvu města tuto 
zprávu vzít na vědomí. 

94/31 Věcné břemeno na pozemku parc. č. 626/1, k. ú. Klokočov u Příbora - 
přípojka NTL  

94/31/1 Schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu „Přeložka NTL 
přípojky Příbor“ na pozemku parc. č. 626/1 v k. ú. Klokočov u Příbora, 
v přeloženém znění, mezi oprávněným RWE GasNet s. r. o., Klíšská 940, 401 17  
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Ústí nad Labem a povinným městem Příbor, v rozsahu dle geometrického plánu  
č. 783-3/2014, vyhotoveného Ing. Antonínem Endlem, za jednorázovou úhradu ve 
výši 85 Kč vč. DPH. 

94/32 Pozemky u Kopřivničky 
94/32/1 Rozhodla nepronajmout pozemky parc. č. 2559/2, 2559/3 a 2559/4 v k. ú. a obci 

Příbor. 
94/32/2 Nedoporučuje zastupitelstvu města prodej pozemků parc. č. 2559/2, 2559/3  

a 2559/4 v k. ú. a obci Příbor. 
 

94/33 Nabídka bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Skotnice – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 

94/33/1 Rozhodla nežádat o bezúplatný převod pozemků parc. č. 462/5, 462/10, 462/15, 
462/16, 492/19, 462/20 a 462/21, vše v k. ú. a obci Skotnice. 

 

94/34 Nabídka bezúplatného převodu pozemku parc. č. 3291/24 k. ú. Příbor 
– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

94/34/1 Uložila zahájit jednání o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 3291/24 v k. ú. 
a obci Příbor z majetku České republiky do vlastnictví města Příbora. 
Z: vedoucí OISM       T: ihned 
 

94/35 Budoucí smlouva darovací – prodloužení chodníku na ul. Jičínské  
94/35/1 Doporučila zastupitelstvu města uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy  

darovací na části pozemku parc. č. 3281/1 v k. ú. a obci Příbor v rozsahu cca  
150 m2 a 35 m2, dotčené stavbou „Prodloužení chodníku na ul. Jičínské, vč. pře-
chodu pro chodce s nasvětlením Příbor I“, v předloženém znění, mezi budoucím 
dárcem  Moravskoslezským krajem a budoucím obdarovaným městem Příbor.  
Přesná výměra darovaných částí bude po dokončení stavby stanovena geometric-
kým plánem vyhotoveným na náklady investora stavby. 
 

94/36 Dodatek k nájemní smlouvě na pozemek parc. č. 825/9 k. ú. Klokočov 
u Příbora – Green Gas 

94/36/1 Uložila zveřejnit na úřední desce MÚ záměr města uzavřít dodatek k nájemní 
smlouvě ze dne 01.08.2003, mezi pronajímatelem městem Příbor a nájemcem 
Green Gas a. s. Předmětem dodatku je rozšíření pronajímané části pozemku 
parc. č. 825/9 k. ú. Klokočov u Příbora sloužící pro umístění sondy NP 20 a pro 
přístup k sondě, ze stávajících 29 m2 na 64 m2. Nájemné bude kalkulováno saz-
bou 51 Kč/m2 s každoročním navýšením o meziroční inflaci. 
Z: vedoucí OISM    T: ihned 
 

94/37 Znalecký posudek - prodej částí pozemku parc. č. 283/1, k. ú. Klokočov 
u Příbora – prostranství před bytovými domy 

94/37/1 Vzala na vědomí znalecký posudek č. 030/2014 vypracovaný Ing. Martinem  
Neničkou, pro ocenění částí pozemku parc. č. 283/1 v k. ú. Klokočov u Příbora, za-
stavěných vjezdy do garáží bytových domů č. p. 1496-1498 na ul. U Tatry,  
č. p. 1499-1502 na ul. Zd. Nejedlého a č. p. 1503-1507 na ul. Choráze.  
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94/38 Přísedící Okresního soudu v Novém Jičíně 
94/38/1 Doporučila zastupitelstvu města zvolit přísedícím Okresního soudu v Novém Jičíně 

pana <anonymizováno>. 
 

94/39 Výpověď ze smlouvy o nájmu nebytových prostor Příbor, nám.  
S. Freuda  č. p. 35  

 Nebylo přijato usnesení. 
 

94/40 Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Poskytování 
telekomunikačních služeb pro město Kopřivnice a jím zřízené organi-
zace“ 

94/40/1 Doporučila zastupitelstvu města schválit Smlouvu o centralizovaném zadávání 
mezi městem Kopřivnice jako centrálním zadavatelem a veřejnými nebo podřaze-
nými zadavateli ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu. 

94/40/2 Uložila předložit návrh Smlouvy dle bodu č. 94/40/1 zastupitelstvu města.  
Z: starosta města       T: 05/2014 
 

94/41 Stavební úpravy ulice V Kopci 
94/41/1 Vzala na vědomí informace o průběhu prací na akci „Stavební úpravy ulice V Kop-

ci“. 
94/41/2 Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 385/2013 ze dne 03.10.2013 mezi městem Pří-

bor a firmou SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386, 757 01 Valaš-
ské Meziříčí, který řeší navýšení ceny díla o 36.035 Kč vč. DPH na základě skuteč-
ných výměr ploch nové oblázkové dlažby. 

 

94/42 Stavební úpravy kulturního domu v Příboře 
94/42/1 Vzala na vědomí informace k připravované rekonstrukci objektu kulturního domu. 
94/42/2 Uložila předložit ke schválení zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Stavební 

úpravy kulturního domu v Příboře“ Zastupitelstvu města Příbora. 
Z: vedoucí OISM       T: 15.05.2014 
 

94/43 Organizační řád – změna 
 Nebylo přijato usnesení. 
 

94/44 Elektronické sledování vozidel 
Nebylo přijato usnesení. 

 
94/45    Oznámení o vyhlášení ředitelského volna 
94/45/1   Vzala na vědomí oznámení ředitele Základní školy Npor. Loma, Příbor,  Školní 1510, 

okres Nový Jičín, příspěvkové organizace o vyhlášení ředitelského volna žákům 
školy dne 02.05.2014 z provozně-technických důvodů. 

 

94/46 Žádost o prodloužení nájmu  
94/46/1 Schválila prodloužení doby trvání nájemní smlouvy k bytu č. 22, U Tatry 1486 

v Příboře, se stávajícím nájemcem bytu paní <anonymizováno>, a to na dobu ne-
určitou v souladu s čl. 12 odst. 1 Pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví města 
Příbora, v platném znění. 
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94/46/2   Uložila uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 22, U Tatry 1486, 742 58 Příbor, s paní 
<anonymizováno> v souladu s usnesením rady města č. 94/46/1. 
Z: ředitel SMMP s.r.o.      T: 06/2014 

 

94/47 Žádost o poskytnutí souhlasu k přijetí věcného daru  
94/47/1 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. 
 

94/48 Plnění usnesení č. 44/28/2 - Informace o vydaných stanoviscích ke sta-
vebním záměrům 

94/48/1 Vzala na vědomí informace odboru investic a správy majetku o vydaných stanovis-
cích města Příbora (jako majitele sousedního pozemku) ke stavebním záměrům 
za 1. čtvrtletí 2014. 
 

94/49 Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů  
94/49/1 Schválila Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití dopadů z obalů 

se společností EKO-KOM a.s., IČO 25134701, DIČ CZ25134701, se sídlem Na Pan-
kráci 1685/17, 140 21 Praha 4. 

 

94/50 Žádost SKDG Příbor o změnu využití finančních prostředků na opravu 
hřiště minigolfu 
Nebylo přijato usnesení. 

 

94/51 Výběrové řízení koupaliště – připomínky 
94/51/1 Vzala na vědomí připomínky k první verzi pracovního materiálu na výběrové řízení 

na provozovatele městského koupaliště. 
94/51/2 Vyzvala zástupce volebních stran a hnutí zaslat konečné připomínky k tomuto ma-

teriálu v termínu do 12.05.2014. 
 

94/52 Dodatek č. 5 – Kulturní dům Hájov 
94/52/1 Souhlasila s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nemovitosti, části budovy 

občanské vybavenosti č.p.95 o rozloze 477,15 m2 v místní části Příbor, Hájov na 
pozemku parc.č.st.125 v k.ú. Hájov obec Příbor uzavřené mezi městem Příbor, 
náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor a <anonymizováno> ze dne 11.12.2006 
v rozsahu schváleném na 92. schůzi Rady města Příbora s účinností od 01.05.2014 
(dodatek řeší snížení ploch v pronajatém objektu a ceny nájmu). 

 

94/53 Pronájem prostor v bývalé ZŠ Dukelské 
94/53/1 Odložila projednání tohoto materiálu na příští schůzi RM. 

 

94/54 Plnění usnesení č. 92/22/1 a 92/22/2 – prostory bývalé ZŠ Dukelská 
94/54/1 Vzala na vědomí propočet nákladů na m2 podlahové plochy budovy bývalé ZŠ Du-

kelské. 
94/54/2 Vzala na vědomí schéma obsazenosti budovy bývalé ZŠ Dukelské. 
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94/55  Plnění usnesení č. 93/06/4 - Neoprávněný únik informací ze schůzí RM 
94/55/1 Vzala na vědomí zprávu o neoprávněném úniku informací ze schůzí RM. 
 

94/56 Plnění usnesení č. 32/38/2 – Zpráva o výsledku hospodaření 
k 31.03.2014 za Technické služby města Příbora 

94/56/1 Vzala na vědomí zprávu o výsledku hospodaření k  31.03.2014 za příspěvkovou 
organizaci Technické služby města Příbora. 

 

94/57 Stavební úpravy ul. Palackého, Příbor 
94/57/1 Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 

práce s názvem „Stavební úpravy ul. Palackého, Příbor“. 
94/57/2 Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 

na stavební práce s názvem „Stavební úpravy ul. Palackého, Příbor“. 
Z: vedoucí OISM       T: 05/2014 
 

94/58 Rezignace člena pracovní skupiny pro oblast „Kvalita života obyvatel 
města a kvalita nabídky pro návštěvníky města“  

94/58/1 Vzala na vědomí rezignaci členky pracovní skupiny pro oblast „Kvalita života oby-
vatel města a kvalita nabídky pro návštěvníky města“ Bc. Diany Ryšánkové ke dni 
22.04.2014. 

94/58/2   Odvolala členku pracovní skupiny pro oblast „Rozvoj ekonomiky a lidských zdrojů“ 
Ing. Ivetu Buskovou ke dni 30.04.2014. 

94/58/3 Jmenovala Ing. Ivetu Buskovou členkou pracovní skupiny pro oblast „Rozvoj úze-
mí“ ke dni 01.05.2014. 
 

94/59 Žádost Asociace zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivni-
ce, o finanční podporu  

94/59/1 Schválila Asociaci zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivnice, Sokolov-
ská 393, 742 21 Kopřivnice, z rozpočtu města, paragrafu 4329, finanční dar ve výši 
3.000 Kč na podporu 17. ročníku Sportovních her zdravotně handicapovaných dětí 
a dospělých „Memoriál Petra Douska“.    

 

Zpracoval: Ing. Iveta Busková 
Dne: 29.04.2014 
 
 
Dne: 30.04.2014 Dne: 30.04.2014 
 
 
Ing. Milan Strakoš, v.r. Ing. Dana Forišková, Ph.D., v.r. 
starosta města místostarostka města 


