102. schůze RM Rychvald
USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 26. 03. 2018

Usnesení ze 102. schůze Rady města Rychvald, dne 26. 03. 2018
Kontrola usnesení
102/1. Rada města
bere na vědomí
kontrolu svých přijatých usnesení

Zápis z jednání komise RM
102/2. Rada města
bere na vědomí
Zápis z 27. schůzky KPOZ Rychvald, ze dne 7. 3. 2018

Služební cesty na měsíc duben 2018
102/3. 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
dubnu 2018.
Služební cesty budou vykonány vozidlem Škoda Octavia RZ 7T5 3424.
2 . místostarostovi města Tomáši Gulčíkovi jednodenní služební cesty v měsíci
dubnu 2018.
Služební cesty budou vykonány vozidlem Škoda Rapid RZ 9T1 9323.

Informativní zpráva o stavu dosud nerealizovaných veřejných zakázek na
stavební práce „Zateplení bytových domů na ul. Mírová Rychvald
a „Zateplení bytových domů Rychvald – 2. etapa“
102/4. Rada města nepřijala žádné usnesení

Udělení souhlasu s užitím znaku
102/5. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
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uděluje
souhlas Ostravskému smíšenému sboru, z.s., Hlučín s užitím znaku Města Rychvald za
účelem umístění znaku města na plakáty, propagaci a programy k festivalu VI. ročníku
„Rychvaldského kulturního jara“

Pohledávka po zemřelém panu Jindřichu Urbančíkovi
102/6. Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění doporučuje ZM
rozhodnout
vzdát se práva vymáhání pohledávky ve výši 24.966 Kč po zemřelém panu Jindřichu
Urbančíkovi

Pohledávka po zemřelém panu Jaromíru Blažkovi
102/7. Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění doporučuje ZM
rozhodnout
vzdát se práva vymáhání pohledávky ve výši 51.345 Kč po zemřelém panu Jaromíru
Blažkovi

Přehled a vyčíslení pohledávek k 31. 12. 2017
102/8. Rada města
bere na vědomí
přehled a vyčíslení pohledávek za nájemné a služeb spojených s užíváním bytů
a nebytových prostor k 31. 12. 2017

Souhlas s prodejem dlouhodobého hmotného majetku Škoda Fabia Sedan
na protiúčet
102/9. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o prodeji dlouhodobého hmotného majetku Škoda Fabia, Sedan, registrační značka
vozidla: 1T5 9383, v pořizovací hodnotě 330.000 Kč na protiúčet k nákupu nového
osobního automobilu.
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Jmenování členů konkurzní komise včetně předsedy pro konkurzní řízení
na pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy, Mírová 1744, Rychvald,
příspěvková organizace, okres Karviná
102/10.Rada města
na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění, zákona číslo 561/2004
Sb.,(školský zákon), v úplném znění, v souladu s vyhláškou číslo 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, v úplném znění
1. j m e n u j e
konkurzní komisi na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy, Mírová
1744, Rychvald ve složení:
- Ing. Ladislav Sitko - předseda komise, zástupce obce
členové komise:
- p. David Kubas - zástupce obce
- PhDr. Libuše Josieková – zástupce Krajského úřadu MSK
- Mgr. Judita Jandová - odborník v oblasti státní správy ve školství
- p. Jana Tomášková - pedagogický pracovník MŠ Rychvald
- Bc. Alena Žáková - školní inspektor České školní inspekce
2. p o v ě ř u j e
Danu Ochodkovou - funkcí tajemníka konkurzní komise

Udělení souhlasu s přijetím daru pro potřeby Domu dětí a mládeže
Rychvald, Školní 1600, okres Karviná, příspěvková organizace
102/11.Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění a zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v úplném znění
rozhodla
o udělení souhlasu Domu dětí a mládeže Rychvald, Školní 1600, okres Karviná,
příspěvková organizace s přijetím daru dle přílohy č. 1

Rozbor hospodaření za rok 2017 a účetní závěrka sestavená
k rozvahovému dni 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Základní škola
Rychvald, Školní 1600, okres Karviná
102/12.Rada města
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dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění a zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v úplném znění
1)bere na vědomí
rozbor hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola Rychvald, Školní
1600, okres Karviná
2)schvaluje
a ) zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola
Rychvald, Školní 1600, okres Karviná a jeho rozdělení do fondů
b ) účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Rychvald, Školní
1600, okres Karviná, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017

Rozbor hospodaření za rok 2017 a účetní závěrka sestavená
k rozvahovému dni 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola
Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná
102/13.Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění a zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v úplném znění
1)bere na vědomí
rozbor hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Rychvald,
Mírová 1744, okres Karviná
2)schvaluje
a ) zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola
Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná a jeho rozdělení do fondů
b ) účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Rychvald, Mírová
1744, okres Karviná, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017

Rozbor hospodaření za rok 2017 a účetní závěrka sestavená
k rozvahovému dni 31. 12. 2017 příspěvkové organizace Domu dětí
a mládeže Rychvald, Školní 1600, okres Karviná
102/14.Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění a zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v úplném znění
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1)bere na vědomí
rozbor hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže Rychvald,
Školní 1600, okres Karviná
2)schvaluje
a) zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže
Rychvald, Školní 1600, okres Karviná a jeho rozdělení do fondů
b) účetní závěrku příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže Rychvald, Školní
1600, okres Karviná, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017

Informativní zpráva o stavu 2 můstků na vodním toku Gurňák
102/15.Rada města
bere na vědomí
Informativní zprávu o stavu 2 můstků na vodním toku Gurňák

Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy
o právu provést stavbu: „Rychvald 960/1-8, 4 RD, NNk“ do pozemku p.č.
6760 v k.ú. Rychvald
102/16.Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu na stavbu: „Rychvald, 960/1-8, 4 RD, NNk“ do pozemku p.č. 6760 v k.ú.
Rychvald s budoucím oprávněným společností ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou
úhradu ve výši 150 Kč vč. DPH za 1 m2 výměry dotčeného pozemku (v rozsahu dle
geometrického plánu zaměření dotčené stavby)

Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy
o právu stavby na stavbu: „Rychvald 4851/3 Konečný, příp. NNk“ do
pozemků p.č. 6772/1 a p.č. 6772/3 oba v k.ú. Rychvald
102/17.Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu na stavbu: „Rychvald 4851/3 Konečný, příp. NNk“ do pozemků p.č.
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6772/1 a p.č. 6772/3 oba v k.ú. Rychvalds budoucím oprávněným společností ČEZ
Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 150 Kč vč. DPH za 1 m2 výměry
dotčeného pozemku (v rozsahu dle geometrického plánu zaměření dotčené stavby)

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava
vstupního schodiště a instalace nájezdové rampy pro kočárky k bytovému
domu č. p. 1603 v Rychvaldu
102/18.Rada města
dle zákona o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb., v úplném znění, zákona o
zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v úplném znění a Směrnice pro zadávání
zakázek malého rozsahu v podmínkách města Rychvald
rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce
vstupního schodiště a instalace nájezdové rampy pro kočárky k bytovému domu č.p.
1603 v Rychvaldu“ společnosti Služby města Rychvald, spol. s. r.o. za celkovou cenu
453 886,02 Kč bez DPH

Informativní zpráva o zamítnutí podané žádosti o dotaci v rámci 70. výzvy
Ministerstva životního prostředí v rámci „Operačního programu Životního
prostředí 2014-2020“, podpory z Fondu soudržnosti, prioritní osa 5,
Specifický cíl 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit
využití obnovitelných zdrojů energie pro projekt s názvem „Snížení
energetické náročnosti objektu čp. 1609“
102/19.Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
a)bere na vědomí
informativní zprávu o zamítnutí podané žádosti o dotaci v rámci 70. výzvy Ministerstva
životního prostředí v rámci „Operačního programu Životního prostředí 2014-2020“,
podpory z Fondu soudržnosti, prioritní osa 5, Specifický cíl 5.1 - Snížit energetickou
náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie pro projekt
s názvem „Snížení energetické náročnosti objektu čp. 1609“
b)rozhodla
o podání nové žádosti v rámci 100. Výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci
„Operačního programu Životního prostředí 2014-2020“, podpory z Fondu soudržnosti,
prioritní osa 5, Specifický cíl 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit
využití obnovitelných zdrojů energie pro projekt s názvem „Snížení energetické
náročnosti objektu čp. 1609“
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Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(služebnosti inženýrské sítě) na stavbu: Uložení vodovodní a kanalizační
přípojky do pozemků p.č. 6734, p.č. 2156/6, p.č. 2151/1 a p.č. 2151/2,
všechny v k.ú. Rychvald
102/20.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 a kanalizační přípojky do pozemků p.č.
6734, p.č. 2156/6, p.č. 2151/1 a p.č. 2151/2, všechny v k.ú. Rychvald s budoucími
oprávněnými manžely panem Radkem Němcem a paní Andreou Němcovou za
jednorázovou úhradu ve výši 150 Kč vč. DPH za 1 m2 výměry dotčeného pozemku
(v rozsahu stanoveném geometrickým plánem zaměření dotčené stavby)

Žádost manželů pana Radka Němce a paní Andrey Němcové o uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti stezky a cesty)
102/21.Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
nevyhovět žádosti manželů pana Radka Němce a paní Andrey Němcové o uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti stezky a cesty) jejímž předmětem je
zřízení práva chůze a jízdy přes část pozemku p.č. 2156/6 na pozemek p.č. 2155/2, oba
v k.ú. Rychvald

Schválení pořadníků pro přidělení uvolněných bytů pro období
04/2018 – 06/2018
102/22.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
a)schvaluje
pořadníky na přidělení uvolněných bytů pro období 04/2018 – 06/2018 žadatelům o byt
dle přiložených seznamů s účinností od 1. 4. 2018
b)bere na vědomí
informativní zprávu o přidělení bytů za období 01/2018 – 03/2018
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Dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č.
2594/D/KA/2018 k akci „Rozšíření parkovišť před domy č. p. 1601, 1602,
1603 na ul. Mírové v Rychvaldě – pozemek parc. č. 101/1, k.ú. Rychvald"
102/23.Rada města
dle zákona o obcích, č.128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o uzavření dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla
č. 2594/D/KA/2018 k akci „Rozšíření parkovišť před domy č. p. 1601, 1602, 1603 na ul.
Mírové v Rychvaldě – pozemek parc. č. 101/1, k.ú. Rychvald mezi SmVaK Ostrava a.s.
a investorem Město Rychvald

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení
bytových domů na ul. Mírová Rychvald II“
102/24.Rada města
dle zákona o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb., v úplném znění a zákona o zadávání
veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v úplném znění
a)rozhodla
o zahájení zadávacího řízení v režimu zjednodušeného podlimitního řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Zateplení bytových domů na ul. Mírová Rychvald
II“ pro bytové domy č.p. 1601 a č.p.1602
b) jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení:
člen: Tomáš Gulčík
náhradník: Mgr. Šárka Kapková
člen: Ing. Jan Szweda
náhradník: Yvetta Fabiánová
člen: Ing. Radek Běhal
náhradník: Dana Ochodková
2. komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
člen: Tomáš Gulčík
náhradník: Mgr. Šárka Kapková
člen: Ing. Ladislav Sitko
náhradník: David Kubas
člen: Vítězslav Uhlík
náhradník: Miloš Kempný
člen: René Budník
náhradník: Lukáš Oprchalský
člen: Ing. Jan Szweda
náhradník: Yvetta Fabiánová

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení
bytových domů Rychvald – 2. etapa“
102/25.Rada města
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dle zákona o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb., v úplném znění a zákona o zadávání
veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v úplném znění

a)rozhodla
o zahájení zadávacího řízení v režimu zjednodušeného podlimitního řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Zateplení bytových domů Rychvald – 2. etapa“ pro
bytové domy č. p. 1501, 1502, 1503 a 1510, 1511, 1512 na ul. Středová
b) jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení:
člen: Tomáš Gulčík
náhradník: Mgr. Šárka Kapková
člen: Ing. Jan Szweda
náhradník: Yvetta Fabiánová
člen: Ing. Radek Běhal
náhradník: Dana Ochodková
2. komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
člen: Tomáš Gulčík
náhradník: Mgr. Šárka Kapková
člen: Ing. Ladislav Sitko
náhradník: David Kubas
člen: Vítězslav Uhlík
náhradník: Miloš Kempný
člen: René Budník
náhradník: Lukáš Oprchalský
člen: Ing. Jan Szweda
náhradník: Yvetta Fabiánová

Informativní zpráva k Technicko – ekonomické studii „Odkanalizování
města Rychvaldu 2. stavba (lokality ul. Michálkovická, Myslivecká, 1.
máje, Senior Park)
102/26. Rada města
dle zákona o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb., v úplném znění a zákona o zadávání
veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v úplném znění
a) b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k Technicko - ekonomické studii "Odkanalizování města Rychvaldu 2.
stavba (lokality ul. Michálkovická, Myslivecká, 1. máje, Senior Park)
b) r o z h o d l a
jednat s majiteli vhodných pozemků o jejich odkoupení dle technicko – ekonomické
studie k umístění ČOV a zajistit tím vhodný pozemek pro výstavbu ČOV za účelem
odkanalizování lokality ul. Michálkovická, Myslivecká, 1. máje, Senior Park

…………………………………………
Mgr. Šárka Kapková
starostka

…………………………………………….
Tomáš Gulčík
místostarosta
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