Město J a b l u n k o v – okres Frýdek- Místek
Usnesení
32. zasedání Zastupitelstva města Jablunkova
konaného dne 11. září 2018 v 8:00 hodin v Jablunkově – sál restaurace
Penzion Bělá

A. Zastupitelstvo města schválilo
32/450
Poskytnutí daru Družstvu vodovod Záhuří, Jablunkov 252, 739 91 Jablunkov ve výši
150.000 Kč na zhotovení vrtu včetně technologie pro zajištění dostatečné kapacity vodního
zdroje
32/451
a) Odkup staveb neevidovaných v katastru nemovitostí a umístěných na pozemku parc.
č. 986/35, ostatní plocha – jiná plocha, v katastrálním území a obci Jablunkov, a sice
velkého podia, malého podia, sociálního zařízení, venkovních úprav (žumpa,
zpevněné plochy, přívod elektro, rozvody elektro a osvětlení) a studny, od Místní
skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově z.s., identifikační číslo
68334796, sídlem Mariánské náměstí 18, Jablunkov, PSČ 739 91, za 1,600.000 Kč;
b) Příspěvek ve výši 200.000 Kč na realizaci vzduchotechniky v sídle Místní skupiny
Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově z.s., tj. v budově č. p. 18,
víceúčelová stavba, která je součástí pozemku parc. č. 351, zastavěná plocha a
nádvoří, v katastrálním území a obci Jablunkov, s podmínkou přenechání Městu
Jablunkov k bezúplatnému užívání 5 x ročně po dobu 10 let a se zapracováním
připomínek členů Zastupitelstva města Jablunkova.
32/452
a) Prodej částí pozemků p. č. 1124/1, 1050/1 a 1129 k. ú. Jablunkov (části jsou
vyznačeny v přiloženém snímku) Josefu a Terezii Čmielovým, Lesní čp. 1222,
Jablunkov za cenu 300 Kč za m2
b) Zapracování připomínek členů Zastupitelstva města Jablunkova do návrhu kupní
smlouvy a smlouvy o zřízení věcného předkupního práva
32/453
Odkoupení pozemků p. č. 4155/12 a 2196/62 k. ú. Jablunkov od Mariana Kawuloka, Dolní
Lomná č.p. 182 za cenu 150 Kč za m2
32/454
Prodej pozemků p. č. 2926 a 2928/1 k. ú. Jablunkov Martinu Byrtusovi, Jablunkov čp. 1190
za cenu 75 Kč za m2
32/455
Smlouvu č. OH 13_18 o poskytnutí nadačního příspěvku na stavbu Multifunkčního hřiště
Lísky mezi Nadací ČEZ, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 a Městem Jablunkov, Dukelská
144, 739 91 Jablunkov

32/456
Uzavření smlouvy kupní a o zřízení věcného předkupního práva na prodej pozemku parc. č.
332, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 150, objekt občanské
vybavenosti, v katastrálním území a obci Jablunkov, za cenu 8,620.000 Kč, mezi Městem
Jablunkov, identifikační číslo 00296759, sídlem Dukelská 144, PSČ 739 91, a
Moravskoslezským krajem, identifikační číslo 70890692, sídlem 28. října 2771/117, Ostrava
– Moravská Ostrava, PSČ 702 00.
32/457
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční
číslo 02124/2017/KH uzavřenou mezi Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov a
Moravskoslezským krajem, 28. října 2772/117, 702 00 Ostrava
32/458
Smlouvu o bezúplatném převodu projektové dokumentace a postoupení práv mezi dárcem
Městem Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov a obdarovaným Moravskoslezským
krajem, 28. října 2772/117, 702 00 Ostrava a dalšími účastníky PROJEKTSTUDIO EUCZ,
s.r.o., Opavská 6230/29A, Ostrava – Poruba 708 00 a BMCH s.r.o., 28. října 1142/168,
Ostrava – Mariánské Hory, 709 00, kde předmětem bezúplatného převodu je projektová
dokumentace na rekonstrukci budovy č. p. 150 na „Muzeum Trojmezí“
32/459
a) Darování požárního vozidla CAS 32, vyspecifikovaného v bodě II. darovací smlouvy
b) Uzavření darovací smlouvy mezi Městem Jablunkov se sídlem Dukelská 144, 739 91
Jablunkov a Statutárním městem Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 FrýdekMístek
32/460
Že město Jablunkov jako člen Slezského vodohospodářského svazku se na nákladech
spojených s likvidací Svazku bude podílet stejným dílem, tj. do výše jedné osminy celkově
vzniklých nákladů. Schválením Smlouvy o archivaci dokumentů vznikají náklady ve výši
197.455 Kč. Město Jablunkov uhradí jednu osminu těchto nákladů ve výši 24.682 Kč
32/461
Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21
32/462
a) Předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu spolupráce
Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu
Cyklocestou cez hranice dedičstva s kódem NFP304020P633, jehož cíle jsou v
souladu s platným územním plánem města Jablunkova a v souladu s platným plánem
rozvoje Moravskoslezského kraje
b) Zabezpečení realizace projektu Cyklocestou cez hranice dedičstva v souladu s
podmínkami poskytnutí pomoci v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská
republika – Česká republika
c) Zabezpečení finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu
Cyklocestou cez hranice dedičstva, ve výši rozdílu celkových výdajů projektu a
poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí
pomoci, tedy ve výši 10 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na hlavního
přeshraničního partnera projektu město Jablunkov, tj. 34.000 EUR, popřípadě
nezpůsobilých výdajů, které se v průběhu realizace vyskytnou
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32/463
a) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Městem Jablunkov,
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov a Konventem sester alžbětinek v Jablunkově,
Bezručova 395, 739 91 Jablunkov, v předloženém znění
b) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Městem Jablunkov,
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov a Charitou Jablunkov, Bezručova 130, 739 91
Jablunkov, v předloženém znění
c) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Městem Jablunkov,
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov a Senior domy POHODA a. s., Bezručova 497, 739
91 Jablunkov, v předloženém znění
32/464
a) Vyjádření potřebnosti rozšíření kapacity služby osobní asistence o 0,7 úvazku na
celkový úvazek 1,5 Slezské diakonii, TABITA Jablunkov, Na Nivách 7, 737 01 Český
Těšín, pod identifikátorem osobní asistence 6694270, za účelem poskytování
sociálních služeb pro občany města Jablunkova a závazku ke spoluúčasti na pokrytí
provozní ztráty v souladu s podmínkami dotace MSK a Střednědobého plánu MSK, a
to s účinností od 1.1.2019
b) Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Městem Jablunkov, Dukelská 144, 739 91
Jablunkov a Slezskou diakonií, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, při poskytování
terénní sociální služby osobní asistence pro občany Jablunkova, ve znění dle přílohy
č. 2
c) Výši finanční podpory ze strany Města Jablunkov, dle čl. IV. Smlouvy o vzájemné
spolupráci, ve výši 70.000 Kč ročně
32/465
Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro ORP Jablunkov na léta
2019-2023
32/466
Koncepci rozvoje sportu v Jablunkově
32/467
a) Podání žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
nebo ITI Ostravská aglomerace na projekt „Modernizace prostor pro multimediální
integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov“, příspěvkové organizace v maximální výši
9.500.000 Kč v roce 2018
b) Profinancování projektu ZŠ Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace v rámci
rozpočtu na rok 2019 v maximální výši 9.500.000 Kč
32/468
Individuální dotaci ve výši 60.000 Kč na úhradu nákladů spojených s vydáním knihy o historii
jablunkovské kopané
32/469
a) Poskytnutí dotace z rozpočtu města Jablunkov Moravskoslezskému kraji, se sídlem
28. října 117, 702 18 Ostrava ve výši 61.336 Kč účelově určenou na spolufinancování
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ realizovaného
příjemcem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č.
CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161
b) Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jablunkov, uzavíranou mezi
městem Jablunkov a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18
Ostrava ve výši 61.336 Kč účelově určenou na spolufinancování projektu „Kotlíkové
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dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci
Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161
32/470
Finanční spoluúčast na přípravě a realizaci projektu "Prodloužení cyklostezky z Dolní
Lomné" ve výši jedné třetiny (cca 86 tis. Kč) z 5 % odhadovaných nákladů projektu, které činí
5,157 mil. Kč
32/471
Rozpočtové opatření č. 15, spočívající v celkovém zvýšení rozpočtu výdajů celkem
o 7.549.300 Kč, dle přílohy č. 1 přednesu
32/472
Rozšíření svěřené pravomoci radě města provádět rozpočtová opatření v roce 2018,
v následujícím rozsahu:
m) veškerá rozpočtová opatření u schválených projektů (akcí) spočívající v navýšení výdajů
jednotlivých schválených projektů (akcí) maximálně o 200.000,0 Kč v jednotlivém případě

B. Zastupitelstvo města odložilo
32/473
a) Revokaci usnesení z 31. Zasedání zastupitelstva města Jablunkova č. usnesení
31/415 b) ve znění: Zastupitelstvo města Jablunkova schválilo „Prodej pozemků p. č.
2033/2 a 2034/1 k. ú. Jablunkov spol. CRÉER, s.r.o., Milíkov 376 za cenu 150 Kč za
m2 dle doplněné žádosti a se zapracováním připomínek zastupitelů města“;
b) Prodej pozemků parc. č. 2033/2, zahrada, a parc. č. 2034/1, trvalý travní porost,
v katastrálním území a obci Jablunkov, společnosti Créer s.r.o., identifikační číslo
05017777, sídlem Milíkov 376, PSČ 739 81, za cenu 688.000 Kč;
c) Schválení uzavření smlouvy kupní, o zřízení zástavního práva a věcného
předkupního práva mezi Městem Jablunkov, identifikační číslo 00296759, sídlem
Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91, a společností Créer s.r.o., identifikační číslo
05017777, sídlem Milíkov 376, PSČ 739 81.

C. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
32/474
Zprávu o plnění úkolů zastupitelstva města pro 32. zasedání Zastupitelstva města
Jablunkova konaného dne 11. září 2018 s vyřazením úkolů č. 16/17, 28/28 a 31/32
32/475
Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2017
32/476
Závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku za rok 2017 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření DSO SVHS za rok 2017
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32/477
Zprávu revizní komise Slezského vodohospodářského svazku za rok 2017
32/478
Zápis ze sněmu dobrovolného svazku obcí Slezský vodohospodářský svazek ze dne
30.8.2018 a bere na vědomí, že na tomto sněmu členské obce Svazku rozhodly o zrušení
Svazku s likvidací
32/479
Petici „za odstranění svodidel v Městské Lomné“
32/480
Žádost 1. FK Spartak o finanční příspěvek na vydání publikace o historii jablunkovské
kopané
32/481
Informaci o rozpočtových opatřeních rozpočtu města pro rok 2018, schválených na schůzi
Rady města Jablunkov konané dne 26.06.2018, dne 12.07.2018, dne 07.08.2018, dne
03.09.2018 a dne 04.09.2018, dle přílohy č. 2 přednesu
32/482
Zápis ze zasedání Finančního výboru při ZMJ ze dne 3. září 2018

D. Zastupitelstvo města uložilo úkol
32/33
Dojednat podmínky a připravit návrh kupní smlouvy dle usnesení Zastupitelstva města
Jablunkova č. 32/451 písm. a) pro odkup staveb neevidovaných v katastru nemovitostí a
umístěných na pozemku parc. č. 986/35 v katastrálním území a obci Jablunkov od Místní
skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově z.s. Dále v návaznosti na tento
prodej dojednat podmínky a připravit návrh nové nájemní smlouvy a smlouvy o spolupráci
nebo návrh dodatku k původní nájemní smlouvě ze dne 07.06.2006 na pronájem části
pozemku parc. č. 986/35 v areálu Městského lesa mezi Městem Jablunkov a Místní skupinou
Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově z.s.
Zodp.: Rada města Jablunkova
Termín: březen 2019
32/34
V návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Jablunkova č. 32/473 dojednat podmínky
prodeje pozemků parc. č. 2033/2, zahrada, a parc. č. 2034/1, trvalý travní porost,
v katastrálním území a obci Jablunkov, společnosti Créer s.r.o., identifikační číslo 05017777,
sídlem Milíkov 376, PSČ 739 81.
Zodp.: Rada města Jablunkova
Termín: 2. zasedání Zastupitelstva města Jablunkova ve volebním období 2018-2022

Ing. Jiří Hamrozi v. r.
starosta města

Stanislav Jakus v. r.
místostarosta města
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