108. schůze RM Rychvald
USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 04. 06. 2018

Usnesení ze 108. schůze Rady města Rychvald, dne 04. 06. 2018
Kontrola usnesení
108/1. Rada města
bere na vědomí
kontrolu svých přijatých usnesení

Zápisy z jednání komisí RM
108/2. Rada města
bere na vědomí
1. Zápis č. 5 z jednání komise výstavby a životního prostředí
ze dne 14. 5. 2018
2. Zápis z 29. schůzky KPOZ Rychvald ze dne 14. 5. 2018

Zahraniční služební cesta do Rychwału (Polsko)
108/3. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění a zásad pro poskytování
cestovních náhrad členům zastupitelstva města Rychvaldu, dále jen zásad pro
poskytování cestovních náhrad
a) s c h v a l u j e
zahraniční služební cestu do Rychwału (Polsko) ve dnech 10. – 11. 6. 2018
pro:
1. Mgr. Šárka Kapková
2. Tomáš Gulčík
3. Šárka Gulčíková
4. David Kubas
5. Pavel Kowolowski
6. Mgr. Jan Skřížala
b) p o v ě ř u j e
Mgr. Šárku Kapkovou, starostku města stanovením náležitostí dle čl. 2 odst. 2.1.
zásad pro poskytování cestovních náhrad, členům zastupitelstva města, kterým
byla v bodě a) tohoto usnesení zahraniční služební cesta schválena
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Odvolání a jmenování ředitelky Mateřské školy, Mírová 1744, Rychvald,
příspěvková organizace, okres Karviná
108/4. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění a zákona č. 561/2004 Sb.,
(školský zákon), v úplném znění
a) o d v o l á v á
z pracovního místa ředitelky Mateřské školy, Mírová 1744, Rychvald, příspěvková
organizace p. Bc. Alenu Vansovou k 31. 7. 2018
b) j m e n u j e
na pracovní místo ředitelky Mateřské školy, Mírová 1744, Rychvald, Rychvald,
příspěvková organizace p. Mgr. Editu Siudovou
k 1. 8. 2018
c) s c h v a l u j e
podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských
zařízení, která se týká zápisu nové ředitelky p. Mgr. Edity Siudové

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
108/5. 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
o uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 1. 3. 2018 uzavřené mezi Městem
Rychvald, jako pronajímatelem a panem Martinem Bilanem, jako nájemcem, kterým
se mění doba nájmu na dobu určitou od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2019

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
108/6. 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
o uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 1. 7. 2018 uzavřené mezi Městem
Rychvald jako pronajímatelem a paní Evou Liszokovou jako nájemcem, která nyní
platí ve znění jejího Dodatku č. 1, kterým se mění doba nájmu na dobu určitou ode
dne 1. 7.2018 do 30. 6. 2020
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Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
108/7. 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
o uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 26. 7. 2017 uzavřené mezi Městem
Rychvald jako pronajímatelem a panem Tomášem Pulkem jako nájemcem, která platí
ve znění jejího Dodatku č. 1, kterým se mění doba nájmu na dobu neurčitou
s účinností ode dne 1. 7. 2018

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
108/8. 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
o uzavření Dodatku č. 7 k Nájemní smlouvě ze dne 1. 4. 2014 uzavřené mezi Městem
Rychvald, jako pronajímatelem a panem Lukášem Kuzníkem, jako nájemcem, která
platí ve znění jejich Dodatků č. 1-6, kterým se mění doba nájmu na dobu určitou
od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019

Ukončení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu
rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na stavební
práce s názvem „Rekonstrukce propojovací chodby mezi vstupním
prostorem a pavilonem ZŠ čp. 1600“
108/9. 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 v souladu se Směrnicí o
zadávání zakázek malého rozsahu v podmínkách města Rychvald
a)bere na vědomí
1. Protokol o otevírání obálek ze dne 21. 5. 2018
2. Protokol o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21. 5. 2018
b)rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky a zadání veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Rekonstrukce propojovací chodby mezi vstupním prostorem a
pavilonem ZŠ čp. 1600“uchazeči Meccano, s.r.o., IČ: 258 62 758, v ceně za dílo
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789.486,03Kč bez DPH, kdy základním hodnotícím kritériem byla ekonomická
výhodnost nabídky dána nejnižší nabídkovou cenou.
2. o druhé v pořadí nabídce, kterou je nabídka uchazeče GÚ-stavby, s.r.o., Keltičkova
1298/60, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 293 85 750, v ceně za dílo 825.893,95Kč bez DPH

Informativní zpráva k žádosti manželů Pláškových ze dne 30. 10. 2017
108/10.Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
a)bere na vědomí
informativní zprávu k žádosti manželů Pláškových ze dne 30.10.2017 o odkoupení
části pozemku p.č. 2948 v k.ú. Rychvald, ve vlastnictví Města Rychvald
b)ukládá
oddělení správy majetku činit úkony nutné dle varianty 5.

Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(služebnosti inženýrské sítě) na stavbu: Uložení vodovodní přípojky do
pozemku p.č. 3836 v k.ú. Rychvald
108/11.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 do pozemku p.č. 3836 v k.ú.
Rychvald s budoucími oprávněnými manžely panem Martinem Mintělou a paní
Anetou Mintěl 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(služebnosti inženýrské sítě) na stavbu: Uložení přípojky plynu do
pozemku p.č. 6774/15 v k.ú. Rychvald
108/12.Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
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o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti
inženýrské sítě) na stavbu: Uložení přípojky plynu do pozemku p.č. 6774/15 v k.ú.
Rychvald s budoucími oprávněnými panem Ing. Martinem Kopečným a paní Barborou
Reclíkovou, za jednorázovou úhradu ve výši 150 Kč vč. DPH za 1 m2 výměry
dotčeného pozemku (v rozsahu stanoveném geometrickým plánem zaměření
dotčené stavby)

Kolumbária na místním pohřebišti v Rychvaldě – zhotovení projektové
dokumentace a průběžná zpráva
108/13.Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
a)bere na vědomí
informativní zprávu o průběhu přípravných prací před zpracováním projektové
dokumentace pro výstavbu kolumbárií na místním pohřebišti
b) u k l á d á
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí pokračovat ve zpracování
projektové dokumentace kolumbárií v souladu s alternativou č. 2

Knihovní řád Městské knihovny Rychvald
108/14.Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
schvaluje
Knihovní řád Městské knihovny Rychvald s účinností od 5. 6. 2018

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: „Odstranění stavby
č.p. 521, p.č. 42 na ul. Školní v Rychvaldu“
108/15.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 ze dne 09. 01. 2017, usn. č.
65/5
a)rozhodla
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem „Odstranění stavby č.p. 521, p.č. 42 na ul. Školní v Rychvaldu“.
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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: Mgr. Martina Jaglařová
člen: Vítězslav Uhlík
náhradník: Miloš Kempný
člen: René Budník
náhradník: Ing. Miroslav Pěgřímek
člen: Ing. Jan Szweda
náhradník: Yvetta Fabiánová

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

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