109. schůze RM Rychvald
USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 15. 06. 2018

Usnesení ze 109. schůze Rady města Rychvald, dne 15. 06. 2018
Kontrola usnesení
109/1. Rada města
bere na vědomí
kontrolu svých přijatých usnesení

Zápisy z jednání komisí RM
109/2. Rada města
bere na vědomí
1. Zápis č. 36 ze schůze kulturní komise ze dne 23. 05. 2018
2. Zápis z jednání sportovní komise č. 5/2018 ze dne 23. 5. 2018

Služební cesty na měsíc červenec 2018
109/3. 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
červenci 2018.
Služební cesty budou vykonány vozidlem Škoda Octavia RZ 7T5 3424.
2 . místostarostovi města Tomáši Gulčíkovi jednodenní služební cesty v
měsíci červenci 2018.
Služební cesty budou vykonány vozidlem Škoda Rapid RZ 9T1 9323.

Služební cesta (XXII. setkání starostek)
109/4. 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
starostce města Mgr. Šárce Kapkové služební cestu do obce Bílá, STARÉ HAMRY a
zpět, na akci XXII. setkání starostek, která se uskuteční ve dnech 21. – 22. 06. 2018.
Služební cesta bude vykonána vozidlem Škoda Octavia RZ 7T5 3424.
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Zpráva o vyřízení dotazů z 19. zasedání Zastupitelstva města Rychvald
dne 30. 5. 2018
109/5. Rada města
dle Jednacího řádu ZM doporučuje zastupitelstvu města
vzít na vědomí
Zprávu o vyřízení dotazů z 19. zasedání Zastupitelstva města ze dne 30. 6. 2018
vzneseného zastupitelem města Rychvald panem René Budníkem

Návrh na přiznání odměn ředitelům školských příspěvkových organizací
109/6. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění a zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, v úplném znění
rozhodla
o přiznání odměn ředitelům školských příspěvkových organizací Rychvald
za I. pololetí 2018 dle přílohy č. 1

Výpověď z nájmu bytu
109/7. Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o výpovědi z nájmu bytu č. 2 v domě čp. 654 na ul. Spojovací v Rychvaldě

Schválení pořadníků pro přidělení uvolněných bytů pro období
07/2018 – 09/2018
109/8. 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
a)bere na vědomí
informativní zprávu o přidělení bytů za období 04/2018 – 06/2018
b)schvaluje
pořadníky na přidělení uvolněných bytů pro období 07/2018 – 09/2018 žadatelům o
byt dle přiložených seznamů s účinností od 1. 7. 2018
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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zimní údržbu pozemních komunikací
109/9. Rada města
dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v úplném znění
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zimní údržbu pozemních komunikací,
kterým se mění název firmy a příloha č. 1, která upravuje ceny za jednotlivé
mechanické úkony úklidu

Smlouva o poskytnutí ztráty z provozu integrovaného dopravního
systému ve městě Orlová na rok 2018
109/10.Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o uzavření smlouvy s městem Orlová o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty
z provozu integrovaného dopravního systému ve městě Orlová na rok 2018

Poskytnutí peněžitého daru právnické osobě - Spolku SOUL
109/11.Rada města nepřijala žádné usnesení

Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(služebnosti inženýrské sítě) na stavbu: Uložení vodovodní a plynovodní
přípojky do pozemku p.č. 6796 v k.ú. Rychvald
109/12.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 plynovodní přípojky do pozemku p.č.
6796 v k.ú. Rychvald s budoucími oprávněnými manžely panem Mgr. Prokopem
Vantuchem a paní Veronikou Vantuchovou za jednorázovou úhradu ve výši 150 Kč vč.
DPH za 1 m2 výměry dotčeného pozemku (v rozsahu stanoveném geometrickým
plánem zaměření dotčené stavby)
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Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„Dětské hřiště u ZŠ Václav v Rychvaldě
109/13.Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
a) rozhodla
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod
názvem: „Dětské hřiště u ZŠ Václav v Rychvaldě“
b) schvaluje
okruh uchazečů k oslovení pro podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku
c) jmenuje
komisi:
1) pro otevírání obálek ve složení:
člen: Mgr. Šárka Kapková
člen: Dana Ochodková
člen: Mgr. Jana Malyszová

náhradník: Tomáš Gulčík
náhradník: Ing. Radek Běhal
náhradník: Vladimíra Skupníková

2) pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
člen: Tomáš Gulčík
náhradník: Mgr. Šárka Kapková
člen: Pavel Kowolowski
náhradník: Vítězslav Uhlík
člen: Štefan Farkas
náhradník: Lukáš Oprchalský
člen: Ing. Ladislav Sitko
náhradník: Mgr. Martina Jaglařová
člen: Mgr. Jana Malyszová
náhradník: Dana Ochodková

Pronájem prostoru určeného k podnikání v části budovy č.p. 1537 na
ul. Mírové v Rychvaldu
109/14.Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
a)rozhodla
o pronájmu prostoru určeného k podnikání v části 1. nadzemního podlaží budovy č.p.
1537 na ul. Mírové v Rychvaldu, na pozemku p.č. 3 v k.ú. Rychvald, o celkové výměře
12,5 m2, sestávajícího z provozní místnosti, která je v příloze č. 1 označena jako
místnost č. 108, včetně podílu na ostatních místnostech, paní Wiolettě Siřinkové,
k provozování kosmetických služeb
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b)ukládá
oddělení správy majetku jednat s vybraným uchazečem – paní Wiolettou Siřinkovou o
Dodatku č. 5

Bezúplatný převod – nabytí pozemku p.č. 6842/1 a části pozemku p.č.
6837/1 v k.ú. Rychvald do vlastnictví města Rychvald
109/15.Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění doporučuje ZM
rozhodnout
o nabytí nemovité věci – bezúplatným převodem od Moravskoslezského kraje,
zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, který
spočívá v pozemku p.č. 6842/1 orná půda, silnice o výměře 340 m2 a části pozemku
p.č. 6837/1 dle Geometrického plánu č. 4175-89/2018, nově označené jako pozemek
p.č. 6837/33 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 615 m2 v k.ú. Rychvald, do
vlastnictví města Rychvald

Vyhlášení záměru na pronájem prostoru určeného k podnikání v části
budovy č. p. 404 na ul. Michálkovické v Rychvaldu (stávající provozovna
- „Tvojekafe“)
109/16.Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o vyhlášení záměru na pronájem prostoru určeného k podnikání v části 1.
nadzemního podlaží budovy č. p. 404 na ul. Michálkovické v Rychvaldu, na pozemku
p. č. 313 v k. ú. Rychvald, o celkové výměře 129 m2, s možností pronájmu části
pozemku p. č. 313 o výměře 8 m2 a části pozemku p. č. 314 o výměře 20 m2 (stávající
provozovna „Tvojekafe“)

Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce vstupního schodiště
a instalace nájezdové rampy pro kočárky k bytovému domu č. p. 1603
v Rychvaldu“
109/17.Rada města
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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 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Rekonstrukce vstupního schodiště a instalace nájezdové
rampy pro kočárky k bytovému domu č. p. 1603 v Rychvaldu“ se zhotovitelem stavby
- Služby města Rychvald, spol. s. r.o., kterým se mění článek V. Termín plnění a trvání
smlouvy

Vyhlášení záměru pronajmout určité pozemky v katastrálním území
Rychvald ve vlastnictví města Rychvaldu za účelem umístění zařízení
pro poskytování prodeje na kulturní akci s názvem Rychvaldské rybí
slavnosti
109/18.Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o vyhlášení záměru pronajmout určité pozemky v katastrálním území Rychvald ve
vlastnictví města Rychvaldu za účelem umístění zařízení pro poskytování prodeje na
kulturní akci s názvem Rychvaldské rybí slavnosti

Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavební práce s názvem
„Zateplení bytových domů Rychvald - 1. etapa - II“
109/19. 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
rozhodla
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo k zadané veřejné zakázce na stavební práce
s názvem „Zateplení bytových domů Rychvald - 1. etapa - II“ s firmou BDSTAV
MORAVA s.r.o., kterým se mění cena za dílo

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

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

6z6

