105. schůze RM Rychvald
USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 04. 05. 2018

Usnesení ze 105. schůze Rady města Rychvald, dne 04. 05. 2018
Kontrola usnesení
105/1. Rada města
bere na vědomí
kontrolu svých přijatých usnesení

Zápisy z jednání komisí RM
105/2. Rada města
bere na vědomí
1. Zápis č. 4/2018 z jednání komise výstavby a životního prostředí ze dne
16. 04. 2018
2. Zápis č. 35 ze schůze Kulturní komise ze dne 11. 4. 2018
3. Zápis z jednání sportovní komise č. 4/2018 ze dne 18. 4. 2018

Zabezpečení inventarizace majetku a závazků města Rychvald
za rok 2018
105/3. Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění
1.bere na vědomí
plán inventur k zabezpečení inventarizace majetku a závazků města Rychvald
za rok 2018
2.zřizuje
inventarizační komisi ve složení:
předseda: Kubíčková Irena
člen: Dostálová Jana, Mgr. Malyszová Jana
3.ukládá
předsedovi inventarizační komise předložit radě města Inventarizační zprávu
za rok 2018
T: březen 2019
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Žádost o uzavření splátkového kalendáře
105/4. Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění doporučuje ZM
rozhodnout
o uzavření Dohody o splátkách dluhu mezi Městem Rychvald a paní Petrou Fontiovou

Pohledávka po paní Ivaně Klusové
105/5. Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění
doporučuje ZM
rozhodnout
vzdát se práva vymáhání pohledávky ve výši 178.554,12 Kč po paní Ivaně Klusové

Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu: „Rychvald 5489/18 - Kopečný, NNk“
do pozemku p.č. 6774/15 v k.ú. Rychvald
105/6. 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: „Rychvald 5489/18 - Kopečný, NNk“ do pozemku p.č. 6774/15 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
(služebnosti inženýrské sítě) na stavbu: Uložení přípojky plynu a výustní
objekt přečištěných odpadních vod a dešťových vod do pozemků p.č.
6802 a p.č. 6804 oba v k.ú. Rychvald
105/7. 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 přípojky plynu a výustní objekt přečištěných
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odpadních vod a dešťových vod do pozemků p.č. 6802 a p.č. 6804 oba v k.ú. Rychvald
s budoucími oprávněnými panem Petrem Horákem a paní Hanou Škutovou za
jednorázovou úhradu ve výši 150 Kč vč. DPH za 1 m2 výměry dotčeného pozemku
(v rozsahu stanoveném geometrickým plánem zaměření dotčené stavby)

Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě)
v rámci stavby: Vodovodní přípojka do pozemku p.č. 6789 v k.ú.
Rychvald
105/8. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) v rámci
stavby: Vodovodní přípojka do pozemku p.č. 6789 v k.ú. Rychvald s oprávněnými
panem Bc. Richardem Palátem a paní Šárkou Foniokovou za jednorázovou úhradu ve
výši 1.232 Kč včetně DPH ve prospěch povinného města Rychvald

Dodatek č. 4 k Zásadám pro prodej pozemků z vlastnictví města
Rychvald (Prodej pozemků ul. Průjezdní)
105/9. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
a) r o z h o d l a
schválit Dodatek č. 4 k Zásadám pro prodej pozemků z vlastnictví města Rychvald
schváleným Radou města Rychvald usn. č. 49/2 dne 30. 7. 2008, které nyní platí ve
znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 5. 2011, Dodatku č. 2 ze dne 15. 10. 2012 a Dodatku
č. 3 ze dne 25. 4. 2016, s účinnosti od 5. 5. 2018
b) j m e n u j e
licitační komisi ve složení:
předseda: Irena Kubíčková
náhradník: Marcela Obadalová
člen: Tomáš Gulčík, Ing. Ladislav Sitko
náhradník: David Kubas, Ing. Miroslav Pěgřímek
c) r u š í
usnesení Rady města Rychvald č. 49/2 b) ze dne 30. 7. 2008
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Úplatný převod pozemku p.č. 3515/16 v k.ú. Rychvald
105/10.Rada města dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
doporučuje Zastupitelstvu města
revokovat
usnesení Zastupitelstva města Rychvald č. 17/12 ze dne 13. 12. 2017

Pronájem prostoru určeného k podnikání – místnost č. 2 v části budovy
č.p. 734 na ul. Orlovské v Rychvaldu
105/11. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
a)rozhodla
o pronájmu prostoru určeného k podnikání – místnost č. 2 v části budovy č.p. 734 na
ul. Orlovské v Rychvaldu, stojící na pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Rychvald, v prvním
nadzemním podlaží, o výměře 25,3 m2, paní Marcele Sittkové, IČ: 070 22 727,
k provozování prodejny textilu, za roční nájemné ve výši 9.108 Kč bez služeb, na dobu
neurčitou, s účinností od 1. 6. 2018
b)schvaluje
předložený návrh Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání
mezi městem Rychvald, jako pronajímatelem a paní Marcelou Sittkovou, jako
nájemcem

Oznámení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Rekonstrukce propojovací chodby mezi
vstupním prostorem a pavilonem ZŠ čp. 1600“
105/12. 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
a)
rozhodla
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
s názvem „Rekonstrukce propojovací chodby mezi vstupním prostorem a pavilonem
ZŠ čp. 1600“
b)
schvaluje
okruh uchazečů k oslovení pro podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku
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c) j m e n u j e
komisi:
1) pro otevírání obálek ve složení:
člen: Tomáš Gulčík
náhradník: Mgr. Šárka Kapková
člen: Yvetta Fabiánová
náhradník: Vladimíra Skupníková
člen: Ing. Radek Běhal
náhradník: Dana Ochodková
2) pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
člen: Tomáš Gulčík
náhradník: Mgr. Šárka Kapková
člen: Vítězslav Uhlík
náhradník: Miloš Kempný
člen: René Budník
náhradník: Ing. Miroslav Pěgřímek
člen: Ing. Ladislav Sitko
náhradník: David Kubas
člen: Yvetta Fabiánová
náhradník: Vladimíra Skupníková

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
105/13. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění doporučuje ZM
rozhodnout
o uzavření smlouvy, dle § 85 písm. j) zákona o obcích, o poskytnutí návratné
bezúročné zápůjčky z rozpočtu Města Rychvald pro rok 2018 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. Pavlínou
Ujházy

Návrh na prodej movitého majetku města Rychvald nejvhodnějšímu
zájemci
105/14. 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
a) bere na vědomí
Záznam z otevírání obálek pro výběr nejvhodnější nabídky ze dne 30. 4. 2018
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b) r o z h o d l a
1. prodat movitý majetek města Rychvald cisternovou automobilovou stříkačku, zn.
LIAZ, VIN: FA0049-512, SPZ: OVC 73-26 nejvhodnějšímu zájemci
Firma:
Obec Číčenice
Sídlo:
Číčenice 79, 387 71, Číčenice
Právní forma uchazeče:
obec
IČ:
00251097
který nabídl nejvyšší cenu: 498 000 Kč
2. vyřadit nabídku uchazeče Obec Bartošovice, Bartošovice 135, 742 54, IČ:
00297721 za nesplnění podmínek zveřejněných v záměru a to uvedením ceny
nižší než je minimální nabídková cena

Podání žádosti na poskytnutí podpory z operačního programu
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), oblast
podpory 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, výzvy MAS
Bohumínsko pro projekt s názvem „Regenerace panelového sídliště
Rychvald, lokalita č. 32 – Rozšíření komunikace“
105/15. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
revokuje
své usnesení č. 98/14 ze dne 12. 2. 2018

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

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