91. schůze RM Rychvald
USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 20. 11. 2017

Usnesení z 91. schůze Rady města Rychvald, dne 20. 11. 2017
Kontrola usnesení
91/1. Rada města
bere na vědomí
kontrolu svých přijatých usnesení

Zápisy z jednání komisí RM
91/2. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
a)bere na vědomí
1. Zápis č. 30 ze schůze Kulturní komise ze dne 30. 10. 2017
2. Zápis z 24. schůzky KPOZ ze dne 13. 11. 2017
b)schvaluje
1. Pravidla pro poskytování věcných nebo peněžitých darů komisí pro občanské
záležitosti občanům při významných událostech
2. Ocenění všech osmi nominovaných občanů, z toho dva Im memoriam
c)rozhodla
aby tito občané převzali ocenění v obřadní síni MěÚ Rychvald z rukou jeho iniciátora
a navrhovatele p. Ing. Ladislava Sitka
d)ruší
Pravidla pro poskytování věcných darů komisí pro občanské záležitosti občanům při
významných událostech ze dne 22. 7. 2015, č. usn. 22/5

Služební cesty na měsíc prosinec 2017
91/3. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění a dle Zásad pro poskytování
cestovních náhrad členům zastupitelstva města Rychvaldu
schvaluje
1 . starostce města Mgr. Šárce Kapkové jednodenní služební cesty v měsíci prosinci
2017. Služební cesty budou vykonány vozidlem Škoda Octavia RZ 7T5 3424.
2 . místostarostovi města Tomáši Gulčíkovi jednodenní služební cesty v měsíci
prosinci 2017. Služební cesty budou vykonány vozidlem Škoda Rapid RZ 9T1
9323.
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Termínový plán schůzí RM na I. pololetí r. 2018 a termínový plán
zasedání ZM na r. 2018
91/4. Rada města
dle jednacího řádu RM
stanoví
1. termíny schůzí Rady města Rychvald na I. pololetí r. 2018
2. termíny zasedání Zastupitelstva města Rychvald na r. 2018

Rozpočet města Rychvald na rok 2018
91/5. Rada města
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v úplném znění
d o p o r u č u j e ZM
I. s c h v á l i t
a) předložený návrh rozpočtu města Rychvald na rok 2018 jako rozpočet
města Rychvald na rok 2018 v rozsahu
• úhrn výdajů ve výši
139,000.000,-Kč
• úhrn příjmů ve výši
111,600.000,-Kč
• financování celkem
27,400.000,-Kč
v členění dle tabulkové části rozpočtu města Rychvald na rok 2018
b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Rychvald na rok
2018 stanovené v tabulce č. 7 rozpočtu města Rychvald na rok 2018
c) závazné ukazatele pro příjemce příspěvků a dotací na rok 2018 stanovené
v tabulce č. 8 rozpočtu města Rychvald na rok 2018

II. v z í t n a v ě d o m í
plán investičních výdajů, oprav, služeb a pořízení DHDM na rok 2018
dle tabulky č. 10

III. s t a n o v i t
radě města pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do výše 5%
schváleného rozpočtu s tím, že do uvedených 5% se započítává pouze
celková změna objemu příjmů a výdajů, nikoliv přesun finančních prostředků
mezi odvětvovým a druhovým tříděním a s tím, že do změny objemu příjmů
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a výdajů se nezapočítává poskytnutí účelových prostředků (dotace, dary,
apod.) z jiných rozpočtů

Poskytnutí peněžitého daru fyzickým osobám- členům JPO III Rychvald
91/6. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
a) o poskytnutí peněžitého daru fyzickým osobám- členům JPO III, Rychvald, kterými
jsou:
• Jakub Kohl, ve výši 5.000,-Kč
• Zuzana Dunajčíková, ve výši 5.000,-Kč
• Jakub Stašák, ve výši 5.000,-Kč
• Rudolf Helis, ve výši 5.000,- Kč
• Jakub Pácal, ve výši 4.000,-Kč
za mimořádnou dobrovolnou činnost na úseku požární ochrany v roce 2017
b) o uzavření darovací smlouvy mezi Městem Rychvald a p. Jakubem Kohlem,
Zuzanou Dunajčíkovou, Jakubem Stašákem, Rudolfem Helisem a Jakubem Pácalem

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku města Rychvald
91/7. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění a Směrnice upravující postup při
vyřazování movitého majetku města Rychvald ze dne 21. 11. 2011
doporučuje ZM rozhodnout
1. o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku cisternová automobilová stříkačka
zn. LIAZ, SPZ: OVC 73-26 v pořizovací hodnotě 2 318 173,30 Kč prodejem.
2. o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku- kopírovací stroj Sharp MX 2700
v pořizovací hodnotě 101 138 Kč fyzickou likvidací
Celková hodnota dlouhodobého hmotného majetku určeného k vyřazení je ve výši
2.419 311,30
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Stanovení platových výměrů ředitelům školských příspěvkových
organizací Města Rychvald
91/8. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění, v souladu se zákonem č.
262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejné správě a veřejných službách, ve znění pozdějších
předpisů
stanoví
ředitelům školských příspěvkových organizací plat od 1. 11. 2017 dle přílohy č. 1

Poskytnutí peněžitého daru právnické osobě – Kočky Bohumín, z. s.
91/9. Návrh na usnesení:
Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
a) o poskytnutí peněžitého daru právnické osobě Kočky Bohumín, z.s., IČ 02641887,
se sídlem Ostravská 84, 735 51 Bohumín-Pudlov ve výši 5 000,- Kč na náklady
spojené se zdravotní péčí a provozem útulku pro opuštěná zvířata v Bohumíně
b) o uzavření darovací smlouvy mezi Městem Rychvald a zapsaným spolkem Kočky
Bohumín, z.s., Ostravská 84, 735 51 Bohumín-Pudlov na peněžitý dar určený na
náklady spojené se zdravotní péčí a provozními náklady útulku pro opuštěná
zvířata

Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 327 v k.ú. Rychvald
91/10. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 327 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 18,5 m2 v k.ú. Rychvald, ve vlastnictví města Rychvald, za účelem umístění
prodejního stánku

Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 6800 v k.ú. Rychvald
91/11. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
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doporučuje ZM
nevyhovět žádosti pana Lumíra Soláka o odkoupení části pozemku p.č. 6800 v k.ú.
Rychvald, ve vlastnictví města Rychvald

Univerzita třetího věku
91/12. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
a) r e v o k u j e
usnesení RM č. 85/7a)
b) s c h v a l u j e
1. příspěvek na školné dvouletého studia pro akademické roky 2017/19 ve výši Kč
1.400,--/1 semestr/1 účastník hrazený z rozpočtu Města Rychvald za občany
města Rychvaldu:
p. Hany Beránkvé
p. Pavly Glacové
p. Jiřiny Kučerové
p. Libuše Pospěchové
p. Jany Šmídlové
p. Evy Špačkové
p. Jaroslava Uhlíka
studující Univerzitu třetího věku na British Institute of Management, s. r. o., Nový
Jičín, ve městě Bohumín
2. Smlouvu o zajištění Univerzity třetího věku ve městě Bohumín pro akademické
roky 2017/19 mezi Městem Rychvald a British Institute of Management, s. r. o.,
Nový Jičín
c) r o z h o d l a
o poskytování peněžitých darů fyzickým osobám - občanům města Rychvald
studujícím univerzitu třetího věku nebo obdobné studium určené seniorům
v akademickém roce 2017/2018, s výjimkou studentů studujících U3V na British
Institute of Management, s. r. o., Nový Jičín, ve městě Bohumín, ve dvouletém studiu
2017/2019, a to ve výši 2/3 školného nebo jiné obdobné platby placené za 1 semestr
studia/1 účastníka, max. ve výši Kč 1.400,-- vč. DPH/1 semestr/1 účastník, za
podmínky předložení potvrzení o absolvování dvou semestrů studia a dokladu o
zaplacení školného
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Návrh smlouvy o poskytnutí paušální náhrady na pracovníky veřejně
prospěšných prací
91/13. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o uzavření smlouvy mezi Městem Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald a
Službami města Rychvald, spol. s r.o., Michálkovická 41, 735 32 Rychvald
o poskytnutí paušální náhrady nákladů na 11 pracovníků veřejně prospěšných prací
s účinností od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018

Přehled a vyčíslení pohledávek ke dni 16. 11. 2017
91/14. Rada města
bere na vědomí
přehled a vyčíslení pohledávek u bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města
Rychvald za nájemné a služby s tím spojené ke dni 16. 11. 2017

--------------------------------------Mgr. Šárka Kapková
starostka

----------------------------------Tomáš Gulčík
místostarosta
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