97. schůze RM Rychvald
USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 01. 2018

Usnesení z 97. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 01. 2018
Kontrola usnesení
97/1. Rada města
bere na vědomí
kontrolu svých přijatých usnesení

Zápis z jednání Kulturní komise
97/2. Rada města
bere na vědomí
Zápis č. 32 ze schůze Kulturní komise ze dne 10. 01. 2018

Vyvěšení tibetské vlajky
97/3. Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění
a)projednala
žádost Spolku Lungta o připojení se k akci „Vlajka pro Tibet 2018“ a to vyvěšením
tibetské vlajky dne 10. března na budově úřadu nebo jiném čestném místě
b)rozhodla
nepřipojit se k akci Spolku Lungta „Vlajka pro Tibet 2018“

Výměna bytů
97/4. Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění a schválené Směrnice města
Rychvald pro uzavírání smluv o nájmech bytů v domech ve vlastnictví města Rychvald
rozhodla
vyhovět žádosti manželů Davida a Šárky Pittnerových a manželů Petra a Lucie
Fišerových o výměnu bytů a o uzavření nových nájemních smluv
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Výměna bytů
97/5. Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění a schválené Směrnice města
Rychvald pro uzavírání smluv o nájmech bytů v domech ve vlastnictví města Rychvald
rozhodla
vyhovět žádosti pana Lukáše Byrtuse a paní Jarmily Bartončíkové o výměnu bytů a o
uzavření nových nájemních smluv

Mimořádné přidělení bytu
97/6. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění a schválené Směrnice města
Rychvald pro uzavírání smluv o nájmech bytů v domech ve vlastnictví města Rychvald
rozhodla
nevyhovět žádosti paní Radky Hanákové ze dne 18. 1. 2018 o mimořádné přidělení
bytu

Podání žádosti na poskytnutí podpory z operačního programu
Integrovaného regionálního operačního programu ZS ITI ostravské
aglomerace, oblast podpory: 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, výzva: Infrastruktura
pro základní a středoškolské vzdělávání pro projekt s názvem
„Rekonstrukce a modernizace odborných učeben ZŠ čp. 1600 - II“
97/7. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
a)rozhodla
o podání žádosti na poskytnutí podpory z operačního programu Integrovaného
regionálního operačního programu ZS ITI ostravské aglomerace, oblast podpory: 2.4
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, výzva:
Infrastruktura pro základní a středoškolské vzdělávání pro projekt s názvem
„Rekonstrukce a modernizace odborných učeben ZŠ čp. 1600 - II“
b) u k l á d á
vedoucímu úředníkovi odboru investic a správy majetku zajistit potřebné kroky pro
přípravu uvedené žádosti na poskytnutí podpory a následné podání žádosti po
vyhlášení budoucí výzvy
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Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) v rámci stavby:
Rychvald, p. Kiša, zemní kabelová přípojka NN do pozemku p.č. 6789
v k.ú. Rychvald
97/8. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) v rámci stavby:
Rychvald, p. Kiša, zemní kabelová přípojka NN do pozemku p.č. 6789 v k.ú. Rychvald
s oprávněným společností ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu ve výši 702,Kč včetně DPH ve prospěch povinného Města Rychvald

Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(služebnosti inženýrské sítě) na stavbu: Uložení vodovodní přípojky a
STL přípojky plynu do pozemků p.č. 6733/1 a 2167/1 oba v k.ú.
Rychvald
97/9. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti
inženýrské sítě) na stavbu: Uložení vodovodní přípojky a STL přípojky plynu do
pozemků p.č. 6733/1 a p.č. 2167/1 oba v k.ú. Rychvald s budoucím oprávněným paní
Bc. Marií Zbojkovou, DiS., za jednorázovou úhradu ve výši 150,- Kč vč. DPH za 1 m2
výměry dotčeného pozemku (v rozsahu stanoveném geometrickým plánem zaměření
dotčené stavby)

Pronájem prostoru určeného k podnikání – místnost č. 3 v části budovy
čp. 734 na ul. Orlovské v Rychvaldu
97/10. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
schvaluje
smlouvu o nájmu prostoru určeného k podnikání mezi Městem Rychvald, jako
pronajímatelem a paní Marcelou Jaškovou, jako nájemcem, jejímž předmětem je
pronájem prostoru určeného k podnikání – místnost č. 3 v části budovy čp. 734 na ul.
Orlovské v Rychvaldu, stojící na pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Rychvald, v prvním
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nadzemním podlaží, o výměře 18,5 m2, za roční nájemné ve výši 6.660,00 Kč, bez
služeb, na dobu neurčitou, s účinností od 1. 2. 2018

Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě uzavřené dle ust. §19c zákona č.111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti na území města Rychvald ze dne 21. 1. 2009 mezi Městem
Rychvald a ČSAD Karviná a.s.
97/11. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě uzavřené dle ust. § 19c zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Rychvald
ze dne 21. 1. 2009 mezi Městem Rychvald a ČSAD Karviná a.s., kterým se věcně
vymezuje rozsah závazku veřejné služby a výše prokazatelné ztráty

Převod finančních prostředků ze sběrného účtu veřejné sbírky
97/12. Rada města
dle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
a) p r o j e d n a l a
převod finančních prostředků ze sběrného účtu veřejné sbírky, jejímž účelem je
humanitární pomoc manželům Řeřichovým z důvodu požáru jejich rodinného domu
v Rychvaldě, ve výši Kč 150.000,-b) r o z h o d l a
o uzavření Smlouvy s manžely Řeřichovými o vydání finančních prostředků z veřejné
sbírky, jejímž účelem je humanitární pomoc manželům Řeřichovým z důvodu požáru
jejich rodinného domu v Rychvaldě, ve výši Kč 150.000,--
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Rozdělení knihy Zámek v Rychvaldě/Stavba, obyvatelé, proměny
97/13. Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000Sb., v úplném znění
rozhodla
1. o rozdělení knihy Zámek v Rychvaldě/Stavba, obyvatelé, proměny dle důvodové
zprávy
2. o ceně knihy Zámek v Rychvaldě/Stavba, obyvatelé, proměny ve výši 160,- Kč

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

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