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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 99. schůze Rady města Příbora konané dne 24. června 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. 
 ______________________________________________________________________ 

99/01 Program schůze RM 
99/01/1 Zařadila do programu bod č. 99/28 - Žádost o přednostní přidělení bytu v domě 

s pečovatelskou službou v Příboře.   
99/01/2  Schválila upravený program 99. schůze Rady města Příbora. 

99/02 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM 
99/02/1 Vzala na vědomí plnění úkolů ze schůzí RM. 

Trvají úkoly:     71/43/1, 94/06/2, 87/17/3, 90/21/2, 96/18/2, 83/28/1, 83/26/2, 
89/34/2. 

Splněny úkoly: 98/10/1, 98/11/1, 98/27/6, 98/43/1, 94/46/2, 84/5/1, 98/09/2, 
98/31/2. 

99/03     Zápisy z jednání komisí a výborů 
99/03/1 Vzala na vědomí Zápis č. 41 z jednání Osadního výboru v Prchalově ze dne 11. června 

2014. 
99/03/2 Vzala na vědomí Zápis č. 35 z jednání Kontrolního výboru včetně závěrů z provede-

ných kontrol ze dne 10. června 2014. 
 

99/04     Návrhy, podněty a připomínky členů ZM 
Nebyly předloženy. 

99/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů 
Nebyly předloženy. 

99/06 Informace, podněty a připomínky členů RM 
 Nebyly předloženy. 
 

99/07 Volba člena rady města pověřeného podpisem zápisu rady města 
99/07/1 Pověřila podpisem zápisu z 99. schůze Rady města Příbora člena rady města  

Ing. Janu Svobodovou. 
 

99/08 Směrnice k finanční kontrole 
99/08/1 Schválila Směrnici k finanční kontrole s účinností od 01.07.2014. 
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99/09 (viz závěr usnesení) 
 
99/10 Žádost o povolení veřejné produkce SDH Hájov na akci „Letní večer“ 
99/10/1 Schválila prodloužení veřejné produkce při pořádání „Letního večera“ SDH Hájov,  
                   od soboty 19.07.2014, 20:00 hod. do neděle 20.07.2014, 02:00 hod.  
 

99/11 Žádost o povolení veřejné produkce SDH Hájov na akci „Noční hasičská 
soutěž“ 

99/11/1 Schválila prodloužení veřejné produkce při pořádání „Noční hasičské soutěže“,   
od soboty 30.08.2014, 20:00 hod. do neděle 31.08.2014, 02:00 hod. 
 

99/12 Nákup plynu pro město Příbor 
99/12/1 Rozhodla o realizaci nákupu plynu pro město Příbor a jeho příspěvkové organizace 

na období 01.01.2015 - 31.12.2015 prostřednictvím Českomoravské komoditní 
burzy Kladno. 

99/12/2 Schválila smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání, 
která bude uzavřena mezi městem Příbor a jeho příspěvkovými organizacemi  
a SMMP s.r.o. 

 

99/13 Smlouva o výpůjčce areálu skateparku na den 19.07.2014 mezi městem 
Příbor a <anonymizováno> 

99/13/1 Schválila smlouvu o výpůjčce areálu skateparku, na ulici Na Kamenci v Příboře na 
den 19.07.2014 mezi městem Příbor a paní <anonymizováno>. 

 

99/14 Rekonstrukce domu č.p. 247 na ulici Jičínské v Příboře 
99/14/1 Schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Příbor a spol. Fako 

s.r.o. Kroměříž na zpracování projektové dokumentace akce „Rekonstrukce domu 
č.p. 247 na ulici Jičínské v Příboře“, kterým se upravuje termín zpracování doku-
mentace rekonstrukce domu č.p. 247 pro stavební povolení. 

 

99/15 Žádost Klubu seniorů města Příbora, z. s. o souhlas s umístěním sídla 
spolku  

99/15/1 Souhlasila s umístěním sídla spolku „Klub seniorů města Příbora, z. s.“ v budově 
ve vlastnictví města Příbor na adrese: náměstí Sigmunda Freuda čp. 33, 742 58 Pří-
bor. 

 

99/16     Odvod z investičního fondu Technických služeb města Příbora 
99/16/1 Uložila v souladu s § 28 odst. 6) písm. b) a § 31 odst. 2) písm. c) zákona č. 250/2000 

Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, příspěvkové 
organizaci Technickým službám města Příbora odvod z investičního fondu ve výši 
4.546 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele - města Příbor v roce 2014. 
Z: ředitelka TS                                                              T: 07/2014 

 

99/17 Rekonstrukce kulturního domu Hájov č.p. 95 
99/17/1 Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky 

k veřejné zakázce „Rekonstrukce kulturního domu Hájov č.p. 95“, kterou podala 
firma JVAgro Morava s.r.o. Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. 
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99/17/2 Schválila smlouvu o dílo mezi městem Příbor a společností JVAgro Morava s.r.o. 
Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm na akci „Rekonstrukce kulturního 
domu Hájov č.p. 95“ za cenu 3 990 474,31 Kč s DPH. 

99/17/3 Schválila dodatek č. 1 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“ vymezující předmět díla na rok 2014 na rekonstrukci 
střechy a přístavbu vstupu do 1.PP za cenu 1 688 471,89 Kč s DPH. 

 

99/18 Výkup pozemků pro zřízení hřiště v Klokočově 
99/18/1 Doporučila zastupitelstvu města vykoupit od <anonymizováno>, pozemky  

parc. č. 552/1, 555 a 556 v k. ú. Klokočov u Příbora, obci Příbor, za cenu dle znalec-
kého posudku sníženou o náklady za zpracování znaleckého posudku. Plátcem daně 
z převodu nemovité věci bude nabyvatel, tj. město Příbor. 

 
99/19 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k obecnímu bytu 
99/19/1 Schválila prodloužení doby trvání nájemní smlouvy k bytu č. 2, U Tatry 1487 v Pří-

boře, se stávajícím nájemcem bytu paní <anonymizováno>, a to na dobu určitou od 
01.09.2014 do 31.08.2015.  

99/19/2   Uložila uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2, U Tatry 1487, 742 58 Příbor, s paní 
<anonymizováno>, v souladu s usnesením rady města č. 99/19/1. 
Z: ředitel SMMP s.r.o.                                                  T: 08/2014 

 

99/20 (98/44) Plat ředitele ZŠ Jičínská, příspěvková organizace 
99/20/1 Schválila ředitelce ZŠ Jičínská, příspěvková organizace od 01.07.2014 výši platu dle 

návrhu předloženého místostarostkou. 
 

99/21 Návrh na převedení přestupkové agendy do Kopřivnice 
99/21/1 Uložila dopracovat materiál převedení přestupkové agendy do Kopřivnice ve 

smyslu ekonomických rozborů, rozsahu veřejnoprávní smlouvy, zástupů apod. 
  Z: tajemník                    T: 22.07.2014 
 

99/22     Umístění plastiky Svatého Jana Sarkandera 
Nebylo přijato usnesení. 

 

99/23 Plnění usnesení č. 83/26/2 - zpracovat podmínky výběrového řízení na 
úklidové služby pro budovy DPS, Jičínská 238, ČSA 231 a ČSA 233 

99/23/1 Vzala na vědomí informace o připravených podmínkách výběrového řízení na úkli-
dové služby pro budovy DPS, Jičínská 238, ČSA 231 a ČSA 233. 

99/23/2 Uložila připravit podmínky výzvy a návrh smlouvy ke zpracování nabídky k veřejné 
zakázce malého rozsahu na úklidové služby pro budovy DPS, Jičínská 238, ČSA 231 
a ČSA 233. 
Z: místostarostka                T: příští zasedání RM 

 

99/24 Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 190 Příbor – vyhlášení VZ 
99/24/1 Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 

práce s názvem „Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 190 Příbor“. 
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99/24/2 Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 
na stavební práce s názvem „Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 190 Příbor“. 
Z: vedoucí OISM            T: 06/2014 

 

99/25 Nákup sklápěcího vozidla – výběr dodavatele 
99/25/1 Projednala bez připomínek výsledky výběrového řízení na výběr dodavatele k ve-

řejné zakázce s názvem „Nákup sklápěcího vozidla“, kterou realizují Technické 
služby města Příbora, IČ: 00143651. 

 

99/26 Oznámení o vyhlášení ředitelského volna na ZŠ Jičínská 
99/26/1 Vzala na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový 

Jičín paní Mgr. Jarmily Bjačkové o vyhlášení ředitelského volna žákům 9. ročníku 
dne 27.06.2014 z organizačních důvodů. 

 

99/27 Výběrové řízení – pronájem koupaliště 
99/27/1 Uložila doplnit zadávací podmínky a návrh smlouvy o připomínky vzešlé z jednání 

(rozsah ubytování, umístění reklam, inventury apod.). 
 Z: vedoucí OISM           T: následující schůze RM 

 

99/28 Žádost o přednostní přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou 
v Příboře    

99/28/1 Schválila přednostní přidělení bytu č. 30 o velikosti 0+1 na ul. Jičínská čp. 238 
v domě s pečovatelskou službou v Příboře, panu <anonymizováno>. 

 

RM ve funkci valné hromady společnosti SMMP s.r.o. 
99/09 Smlouvy o výkonu funkce jednatelů a členů Dozorčí rady společnosti 

SMMP s.r.o. 
99/09/1 Schválila smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Správa majetku města  

Příbor s.r.o. pro Ing. Vladimíra Bajnara a Ivo Lacného v předloženém znění. 
99/09/2 Schválila smlouvu o výkonu funkce člena Dozorčí rady společnosti Správa majetku 

města Příbor s.r.o. pro Ing. Václava Kovalského, M.B.A., Vladimíru Sklenovskou  
a Ing. Jana Monsporta v předloženém znění. 

 
 

Zpracoval: Ing. Arnošt Vaněk 
Dne: 24.06.2014 
 
 
Dne: 26.06.2014 Dne: 26.06.2014 
 
 
Ing. Milan Strakoš, v.r. Ing. Dana Forišková, Ph.D., v.r. 
starosta města člen rady města 
 


