Zápis
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 13. 12. 2017

Přítomno:
Nepřítomno:
Omluveni:

při zahájení přítomno 13 členů ZM (viz přiložená prezenční listina)
//
Mgr. Šilerová, p. Pavlík

17. zasedání Zastupitelstva města Rychvald zahájila starostka Mgr. Šárka Kapková v 16:30h v sále
Kulturního domu v Rychvaldě, přivítala přítomné zastupitele a občany. Konstatovala, že dnešnímu
zasedání je přítomno 13 členů ZM, proto je ZM usnášeníschopné. Paní Mgr. Šilerová se omluvila, že
přijde později a omluvil se p. Pavlík.
Ad 1/
Pořadové a organizační zabezpečení
Starostka Mgr. Kapková informovala přítomné, že zápis z předchozího jednání ZM byl opraven dle
připomínek, ověřovateli ověřen a vyložen na sekretariátu Městského úřadu Rychvald k nahlédnutí.
Nyní je u zapisovatelky dnešního jednání.
Pracovní předsednictvo tvoří rada města.
Pro 17. ZM zasedání zastupitelstva města navrhla níže uvedený pořad a sdělila, že byl doplněn bod
č. 16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pořadové a organizační zabezpečení 17. zasedání ZM Rychvald
Kontrola usnesení
Zpráva o činnosti Rady města Rychvald
Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Rychvald
Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Rychvald
Rozpočet města Rychvald na rok 2018
Vyhlášení dotačního programu pro poskytovatele stomatologických služeb ve městě Rychvald
Pojmenování místní komunikace města Rychvald na pozemku parc. č. 4680 v k .ú. Rychvald
Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM a občanům zapojeným do činností výborů
ZM a komisí RM
Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku města Rychvald
Poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny
kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti
s poskytováním dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a individuálních
dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Úplatný převod části pozemku p. č. 3515/1 v k. ú. Rychvald (p. Moricová)
Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 6800 v k. ú. Rychvald
Návrh majetkoprávního vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům pod místními
komunikacemi v k.ú. Rychvald pro rok 2018; nabytí nemovitých věcí v k. ú. Rychvald
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro stavbu: „Dešťová kanalizace ulice
Potoční Rychvald“
Úplatný převod části pozemku p. č. 3515/1 v k.ú. Rychvald (p. Kubas)
Diskuse
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Mgr. Kapková se dotázala, zda má někdo doplňující nebo pozměňující návrh.
Starostka Mgr. Šárka Kapková dala hlasovat o celkovém programu zasedání zastupitelstva.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starostka Mgr. Šárka Kapková dala hlasovat o každém návrhu samostatně.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Paní starostka přečetla složení návrhové komise: Ing. Ladislav Sitko, p. Šárka Gulčíková a p. David
Kubas.
Dotázala se, zda má někdo doplňující nebo pozměňující návrh.
Dala o složení návrhové komise hlasovat.
Pro: 13
Proti: 0

Zdržel se: 0

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Jan Skřížala a p. Pavel Kowolowski
Dotázala se, zda má někdo doplňující nebo pozměňující návrh.
Paní starostka dala hlasovat.
Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

ZM schválilo pořad 17. zasedání ZM Rychvald a zvolilo návrhovou komisi a ověřovatelé zápisu.
Skrutátory zasedání byly Bc. Jana Krasňanová a p. Věra Vašíčková, zapisovatelkou Jana Kiková.
Ad 2/
Kontrola usnesení
Přednesl místostarosta p. Tomáš Gulčík
22/10 b) ZM u k l á d á RM
informovat zastupitelstvo města o rozhodnutích, která učiní Valná hromada společnosti Služby města
Rychvald, spol. s r. o., při každém zasedání zastupitelstva města
Pan Gulčík sdělil, že ve sledovaném období tj. od 14. 09. 2017 do 13. 12. 2017 se neuskutečnila valná
hromada.
4/14 b)
Nabytí části pozemku p.č. 4749/1 v k.ú. Rychvald, do vlastnictví města Rychvald
ZM u k l á d á
starostovi města vést jednání s novým vlastníkem o odkoupení části pozemku p.č. 4749/1 v k.ú.
Rychvald
Pan místostarosta sdělil, že k 13. 12. 2017 nedošlo k žádnému posunu v jednání se zástupci
společnosti Financial Found a.s.
Starostka Mgr. Kapková zahájila rozpravu k tomuto bodu.
Starostka Mgr. Kapková dala o návrhu usnesení hlasovat.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu svých přijatých usnesení
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Ad 3/
Zpráva o činnosti RM
Místostarosta p. Gulčík informoval, že 93. Rada města Rychvald se sešla těsně před 17. ZM, tudíž od
minulého zasedání Zastupitelstva města Rychvald jednala celkem 8x a to na své:
86. schůzi ze dne 18. 09. 2017
87. schůzi ze dne 25. 09. 2017
88. schůzi ze dne 09. 10. 2017
89. schůzi ze dne 23. 10. 2017
90. schůzi ze dne 07. 11. 2017
91. schůzi ze dne 20. 11. 2017
92. schůzi ze dne 04. 12. 2017
93. schůzi ze dne 13. 12. 2017
viz usnesení z těchto zasedání
Starostka Mgr. Kapková zahájila rozpravu k tomuto bodu.
Starostka Mgr. Kapková dala o návrhu usnesení hlasovat.
Pro: 13
Proti: 0
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o činnosti RM.

Zdržel se: 0

Ad 4/
Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města
Předseda kontrolního výboru Ing. Pěgřímek seznámil přítomné se zprávou.
Mgr. Kapková zahájila rozpravu k tomuto bodu.
Starostka Mgr. Kapková dala o návrhu usnesení hlasovat.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za období
od 14. 9. 2017 do 13. 12. 2017

Ad 5/
Zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva města
Předseda finančního výboru Ing. Sitko seznámil přítomné se zprávou.
Mgr. Kapková zahájila rozpravu k tomuto bodu.
Starostka Mgr. Kapková dala o návrhu usnesení hlasovat.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města
Rychvald za období od 14. 9. 2017 do 13. 12. 2017
V 16:45h přišla Mgr. Šilerová
Ad6/
Návrh rozpočtu města Rychvald na rok 2018
Slova se ujala p. Strnišťová a seznámila přítomné s tímto materiálem.
Mgr. Kapková zahájila rozpravu k tomuto bodu.
Pan Starostka
• sdělil, že ho zajímá částka 5 mil. Kč na rekonstrukci restaurace + DDM. Má dojem, že v r. 2007
probíhala nějaká přestavba restaurace. Ptá se, zdali je pravda, že se to má vybavit jako
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•

restaurace a po té pronajmout? Mgr. Kapková: je záměr, zatím nemáme žádného nájemce,
restaurace byla postavena před cca 40 lety, nevyhovuje současným standardům, restaurace u
KD by měla být, neměla by být velká. Nájemce platil za prostory, které ani nevyužíval. Z větší
poloviny DDM s odděleným vstupem. Jestli bude pronájem nebo jiná varianta, o tom jsme
zatím nepřemýšleli. Budou tam dvě třídy se zázemím pro kantory, šatna, hygienické zařízení a
malý prostor na kavárnu. Ing. Běhal: všechny úpravy musí splňovat hygienické normy a
ostatní, jedná se o základní dispozice, vybavení, WC, kompletní předělání topení, elektřina.
Nejde jen tak někoho nastěhovat.
K mimořádným odměnám členům zastupitelů 357 tis. Kč na r. 2018, co to obnáší? Mgr.
Kapková: tuto položku dávala do rozpočtu p. Sarganková; jsou tam maximální částky odměn,
které jsou ze zákona. Rozpočet byl vyvěšen s dostatečným předstihem. S konkrétními věcmi
jste mohl přijít na úřad a rádi bychom vám to objasnili. (viz audiozáznam)
Pan Starostka sdělil, že už několikrát na ZM upozorňoval, že v jiných obcích jsou zastupitelé
zvaní k tvorbě rozpočtu. Mgr. Kapková: pokud je nějaký nový návrh k rozpočtu, tak jste ho
měl iniciovat vy a přijít s návrhem.

Starostka Mgr. Kapková dala o návrhu usnesení hlasovat.
Pro: 11
Proti: 3 (Pěgřímková, Starostka, Budník)

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo města s c h v á l i l o
a) předložený návrh rozpočtu města Rychvald na rok 2018 jako rozpočet města Rychvald na rok
2018 v rozsahu
• úhrn výdajů ve výši
149.000.000 Kč
• úhrn příjmů ve výši
111.600.000 Kč
• financování celkem
37.400.000 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, v z a l o n a v ě d o m í plán investičních výdajů,
oprav, služeb a pořízení DHDM na rok 2018 dle tabulky č. 10 a s t a n o v i l o 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 jednotlivými položkami a paragrafy rozpočtové skladby a s tím, že
do změny objemu příjmů a výdajů se nezapočítává poskytnutí účelových prostředků (dotace,
dary, apod.) z jiných rozpočtů
V 16:53h – odešel Ing. Pěgřímek, omluvil se z důvodu nemoci
Ad7/
Vyhlášení dotačního programu pro poskytovatele stomatologických služeb ve městě Rychvald
Paní Kubíčková seznámila přítomné s tímto materiál.
Mgr. Kapková zahájila rozpravu k tomuto bodu.
Starostka Mgr. Kapková dala o návrhu usnesení hlasovat.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města r o z h o d l o o vyhlášení „Dotačního programu na pořízení dlouhodobého
hmotného majetku pro poskytovatele stomatologických služeb ve městě Rychvald“
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Ad8/
Pojmenování místní komunikace města Rychvald na pozemku parc. č. 4680 v k. ú. Rychvald
Ing. Běhal seznámil přítomné s materiálem.
Mgr. Kapková přečetla dopis od manželů Naglákových, p. Lipjáka a p. Tokaře, který byl doručen 13.
12. 2017 p. Naglákovou na podatelnu, ve kterém navrhují název Lípová; tento název ulice už dvě
rodiny mají.
Mgr. Kapková zahájila rozpravu k tomuto bodu.
Pan Budník: řekl, že je sousedem všech jmenovaných a je pro ul. Lípová. Dle něj, stejně jak pro komisi
VaŽP je název „Naše“ zavádějící. Ani v rejstříku ulic není uvedena ulice s názvem „Naše“.
Mgr. Šilerová a pan Starostka jsou rovněž pro ulici „Lipová“ viz audiozáznam.
Paní starostka dala hlasovat o 1. variantě „ulice Naše“
Pro:
1 (Máchová)
Proti:
8
Zdržel se:
4 (Gulčíková, Gulčík, Kapková, Kowolowski)
Paní starostka dala hlasovat o 2. variantě „ulice Lípová“
Pro:
10
Proti:
0
Zdržel se:
3 (Gulčíková, Gulčík, Máchová)
Zastupitelstvo města r o z h o d l o o pojmenování místní komunikace města Rychvald na pozemku
parc. č. 4680 v k. ú. Rychvald názvem ulice „Lípová“.
Ad9/
Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM a občanům zapojeným do činností výborů ZM a
komisí RM
Tento materiál uvedl pan místostarosta Gulčík.
Ing. Pěgřímková se dotázala, zda je opravdu nutné zvedat odměny téměř o cca 1 mil. Kč? Podala
návrh na usnesení, aby výše odměn zůstala v původní výši.
Pan Budník sdělil, že nařízení vlády určuje maximální částku, která může být a tento předložený
návrh je u té horní hranice. Nechápe, jaký výstupy jsou z některých komisí, např. komise sportovní a
komise výstavby a životního prostředí, co nám ty komise dávají? Sejdou se 1x/měsíc, sednou si tam a
dostanou za to 3075,-Kč. Ve srovnání s mateřským příspěvkem či invalidním důchodem a výší toho,
co se má dnes schválit, je tento návrh je směšný. Je pro odměny v původní výši.
p. Starostka sdělil, že se v rozpočtu jedná celkem o navýšení odměn o 1.325 tis. Kč. Zastupitel
v Bohumíně má odměny 1100,- Kč a člen komise 300,-. Bohumín navýšil odměny o 15%, celkové
navýšení činí 160 tis. Kč, a my takové malé město a navýšíme odměny na cca 1.300 tis. Kč? Bude
hlasovat proti, protože by se občanům nemohl podívat do očí a pokud se odměny schválí, tak je
nějakým způsobem vrátí zpět do města.
Pan Gulčík sdělil, že mu to taky nedělá problém, ale je potřeba navrhnout usnesení.
Mgr. Kapková sdělila, že usnesení nemůžeme znít „v původní výši“. Dle zákona od 1. 1. 2018 už se
nesčítají odměny zastupitele + člena komise. Pokud je někdo členem komise, už nemůže dostat
odměnu za zastupitele, snížilo by se to.
Pan Farkas: řekl, že jako člen kontrolního výboru, tím, co teď řekne, tak půjde proti sobě. Pokud by se
zvedlo třeba jen o 30 %, bohatě by to stačilo všem. I tak je to dost zatížené. Odvolává se tady na
nařízení vlády, vláda na to přece nic nepřidá. Navštěvuje U3V, kde probírají právo kolem nás a tam je
klauzule „proti dobrým mravům“ a myslí si, že to je proti dobrým mravům.
Paní starostka vyhlásila přestávku v 17:15h
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Paní starostka ukončila přestávku v 17:25h
Mgr. Kapková sdělila, že proběhla krátká porada. Před přestávkou byl vznesen protinávrh na změnu
usnesení od Ing. Pěgřímkové. Zeptala se jí, zda na svém protinávrhu trvá. Ing. Pěgřímková sdělila, že
netrvá.
Mgr. Kapková dala hlasovat o původním připraveném návrhu a dodala: „pokud budete vy iniciovat,
aby se to připravilo důkladněji, tak se k tomu vrátíme na březnovém ZM“. Pan Starostka se zeptal,
zda to bude uvedeno v zápise. Mgr. Kapková sdělila, že to bude zaznamenáno v zápise i
zdokumentováno na videozáznamu z tohoto zastupitelstva.
Starostka Mgr. Kapková dala hlasovat o původním návrhu usnesení.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města s t a n o v i l o výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon
funkce
1. člena zastupitelstva
2. člena rady
3. předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady
4. člena výboru zastupitelstva, komise rady
dle přílohy č. 1) tohoto usnesení, s účinností od 1. 1. 2018 a r o z h o d l o
1. o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva města za výkon funkce
- člena výborů
- člena komisí rady
dle přílohy č. 1) tohoto usnesení, s účinností od 1. 1. 2018
2. že v případě souběhu výkonu několika funkcí neuvolněnému členovi
zastupitelstva města bude poskytnuta odměna až do výše souhrnu
maximálně dvou odměn za funkce s nejvyšší odměnou schválenou ZM
3. že odměna bude poskytována s účinností ode dne 1. 1. 2018 a v případě
nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena ZM bude odměna
poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do
příslušné funkce
4. že neuvolněnému členovi ZM, který je podnikající fyzickou osobou nebo
osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, poskytne obec
náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce paušální částkou
150 Kč/h, nejvýše 600 Kč/měsíc

Ad10/
Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku města Rychvald
Mgr. Malyszová seznámila přítomné s tímto materiálem.
Mgr. Kapková zahájila rozpravu k tomuto bodu.
Starostka Mgr. Kapková dala o návrhu usnesení hlasovat.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města r o z h o d l o
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 Kč.
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Ad11/
Poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů
na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací
z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 a individuálních dotací z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
Mgr. Kapková uvedla tento materiál.
Mgr. Kapková zahájila rozpravu k tomuto bodu.
Starostka Mgr. Kapková dala o návrhu usnesení hlasovat.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města r o z h o d l o o uzavření smlouvy, dle § 85 písm. j) zákona o obcích, o
poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky z rozpočtu Města Rychvald pro rok 2017 na financování
výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti
s poskytováním dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 a individuálních dotací
z Moravskoslezského kraje, ve výši 50.000 Kč s p. Ing. Evou Velčovskou a p. Pavlem Velčovským.

Ad12/
Úplatný převod části pozemku p. č. 3515/1 v k. ú. Rychvald
Paní Kubíčková seznámila přítomné s materiálem.
Mgr. Kapková zahájila rozpravu k tomuto bodu.
Starostka Mgr. Kapková dala o návrhu usnesení hlasovat.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města r o z h o d l o o úplatném převodu části pozemku p.č. 3515/1 dle
Geometrického plánu číslo 3803-127/2015 nově označené jako pozemek p.č. 3515/16 orná půda o
výměře 1032 m2 v k.ú. Rychvald, paní Jaroslavě Moricové, za kupní cenu ve výši 516.000 Kč

Ad13/
Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 6800 v k.ú. Rychvald
Paní Kubíčková seznámila přítomné s materiálem.
Mgr. Kapková zahájila rozpravu k tomuto bodu.
Starostka Mgr. Kapková dala o návrhu usnesení hlasovat.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města r o z h o d l o nevyhovět žádosti pana Lumíra Soláka o odkoupení části
pozemku p.č. 6800 v k.ú. Rychvald, ve vlastnictví města Rychvald

Ad14/
Návrh majetkoprávního vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům pod místními komunikacemi
v k.ú. Rychvald pro rok 2018; nabytí nemovitých věcí v k.ú. Rychvald
Paní Kubíčková seznámila přítomné s materiálem
Mgr. Kapková zahájila rozpravu k tomuto bodu.
17:37h dostavil se p. Pavlík
Starostka Mgr. Kapková dala o návrhu usnesení hlasovat.
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Pro: 13
Proti: 0
Zastupitelstvo města r o z h o d l o
1. o nabytí nemovitých věcí:

Zdržel se: 1 (Pavlík)

- pozemku p.č. 1145/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 133 m2,
- pozemku p.č. 1145/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 83 m2
oba v k.ú. Rychvald, úplatným převodem od manželů pana Lubomíra Kirmana a
paní Moniky Kirmanové, za kupní cenu 80 Kč/m2 a úhradě jedné poloviny
nákladů s tím spojených,

2. o nabytí nemovité věci - pozemku p.č. 1052/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 154 m2, v k.ú. Rychvald, úplatným převodem od
manželů pana Zdeňka Karšulína a paní Soni Karšulínové, za kupní cenu 80
Kč/m2 a úhradě jedné poloviny nákladů s tím spojených,
3. o nabytí nemovité věci - ideální 1/2 pozemku p.č. 6762/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 1163 m2 v k.ú. Rychvald, úplatným převodem
od pana Radima Mrázka, za kupní cenu 80 Kč/m2 a úhradě jedné poloviny
nákladů s tím spojených,

4. o nabytí nemovité věci - ideální 1/2 pozemku p.č. 6762/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 1163 m2 v k.ú. Rychvald, úplatným převodem
od pana Jiřího Zajíce, za kupní cenu 80 Kč/m2 a úhradě jedné poloviny nákladů
s tím spojených,
5. o nabytí nemovitých věcí:
- pozemku p.č. 6787/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1344 m2,
- pozemku p.č. 6787/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
45 m2,
- pozemku p.č. 6787/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 343 m2
všechny v k.ú. Rychvald, úplatným převodem od manželů pana Vladimíra Haby
a paní Drahomíry Habové, za kupní cenu 80 Kč/m2
a úhradě jedné
poloviny nákladů s tím spojených,
6. o nabytí nemovité věci – pozemku p.č. 6787/19 ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 550 m2 v k.ú. Rychvald, úplatným převodem od paní
Gertrudy-Anny Adamczykové, za kupní cenu 80 Kč/m2 a úhradě jedné poloviny
nákladů s tím spojených,
7. o nabytí nemovité věci - pozemku p.č. 6787/8 ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 139 m2, v k.ú. Rychvald, úplatným převodem od
manželů pana Rudolfa Pulcera a paní Jany Pulcerové, za kupní cenu 80 Kč/m2
a úhradě jedné poloviny nákladů s tím spojených
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Ad15/
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro stavbu: „Dešťová kanalizace ulice Potoční
Rychvald“
Ing. Běhal seznámil přítomné s materiálem.
Mgr. Kapková zahájila rozpravu k tomuto bodu.
Starostka Mgr. Kapková dala o návrhu usnesení hlasovat.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo města s c h v á l i l o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
pro stavbu: „Dešťová kanalizace ulice Potoční Rychvald“ mezi vlastníkem pozemku p.č. 6875/12 v k.ú.
Rychvald – Českou republikou, zastoupenou obchodní firmou Povodí Odry, státní podnik, jako
budoucím povinným a Městem Rychvald, jako budoucím oprávněným.

Ad16/
Úplatný převod části pozemku p.č. 3515/1 v k.ú. Rychvald
Paní Kubíčková seznámila přítomné s materiálem
Mgr. Kapková zahájila rozpravu k tomuto bodu.
Pan Kubas sdělil, že se zdrží hlasování neboť se jedná o jeho otce a nechtěl by se ocitnout ve střetu
zájmu.
Starostka Mgr. Kapková dala o návrhu usnesení hlasovat.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Kubas)
Zastupitelstvo města r o z h o d l o o úplatném převodu části pozemku p.č. 3515/1 dle
Geometrického plánu číslo 3803-127/2015 nově označené jako pozemek p.č. 3515/17 orná půda o
výměře 1032 m2 v k.ú. Rychvald, panu Svatopluku Kubasovi, za kupní cenu ve výši 516 000,- Kč

Ad17/
Diskuse
Budník: zeptal se Ing. Běhala, kdy bude zbourána budova bývalé pizzerie.
Ing. Běhal: probíhá VŘ na projekční kancelář, která zajistí (byl návrh na zbourání a rozšíření
parkoviště); do podzimu byl problém ten, že jsme nedostali zpět prostor od bývalého nájemce, nebyl
nám zpřístupněn. Pokud nemáme přístup, nemohli jsme nic dělat, řešili jsme to i s právním
zástupcem města.
Starostka města Mgr. Šárka Kapková ukončila 17. ZM v 17:43h, poděkovala za účast a popřála všem
hezké prožití Vánoc, hodně zdraví, štěstí do nového roku a poděkovala úředníkům za vzornou
přípravu ZM.

….………………………..…………….
Mgr. Jan Skřížala
ověřovatel a člen ZM

………………………………….
Pavel Kowolowski
ověřovatel a člen ZM
…......................................
Mgr. Šárka Kapková
starostka

Zapsala: Jana Kiková
Rychvald dne 13. 12. 2017
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