110. schůze RM Rychvald
USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 02. 07. 2018

Usnesení ze 110. schůze Rady města Rychvald, dne 02. 07. 2018
Kontrola usnesení
110/1. Rada města
bere na vědomí
kontrolu svých přijatých usnesení

Zápis z jednání komise RM
110/2. Rada města
bere na vědomí
Zápis č. 37 ze schůze kulturní komise ze dne 11. 06. 2018

Poskytnutí peněžitého daru fyzické osobě
110/3. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
a) o poskytnutí peněžitého daru fyzické osobě:
1. p. Vlastě Matonogové, ve výši 20.000 Kč
2. p. Bc. Aleně Vansové, ve výši 20.000 Kč
b) o uzavření darovací smlouvy, dle § 85 písm. b) zákona o obcích, o poskytnutí
peněžitého daru ve výši 20.000 Kč:
1. s p. Vlastou Matonogovou
2. s p. Bc. Alenou Vansovou

Zábor veřejného prostranství u – část parc. č. 103/1 k.ú. Rychvald u čp.
1536 před restaurací Sport Bar
110/4. Rada města materiál odložila
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Stanovení platového výměru ředitelce Mateřské školy Rychvald, Mírová
1744, okres Karviná, příspěvková organizace
110/5. Rada města dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění, v souladu se
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě a veřejných službách, ve znění
pozdějších předpisů
stanoví
ředitelce Mateřské školy Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná, přísp. organizace plat
od 1. 8. 2018 dle přílohy č. 1

Vyhlášení záměru zřídit právo provést stavbu: Sjezd k novostavbě
rodinného domu na pozemcích p.č. 806/5 a p.č. 807/7, přes pozemek
p.č. 813 v k.ú. Rychvald, který je ve vlastnictví města Rychvald
110/6. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o vyhlášení záměru zřídit právo provést stavbu: Sjezd k novostavbě rodinného domu
na pozemcích p.č. 806/5 a p.č. 807/7, přes pozemek p.č. 813 v k.ú. Rychvald,
ve vlastnictví města Rychvald, se stavebníkem panem Ing. Miroslavem Godulou
za jednorázovou úhradu ve výši 150 Kč vč. DPH za 1 m2 výměry stavby

Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(služebnosti inženýrské sítě) na stavbu: Uložení přípojky vody do
pozemku p.č. 813 v k.ú. Rychvald
110/7. 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 vody do pozemku p.č. 813 v k.ú. Rychvald
s budoucím oprávněným panem Ing. Miroslavem Godulou 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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Vyhlášení záměru zřídit právo provést stavbu: Sjezd k rodinného domu
č.p. 437 stojící na pozemcích p.č. 2168 a p.č. 2169, přes pozemek p.č.
2167/1 v k.ú. Rychvald, který je ve vlastnictví města Rychvald
110/8. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o vyhlášení záměru zřídit právo provést stavbu: Sjezd k rodinnému domu č.p. 437
stojící na pozemcích p.č. 2168 a p.č. 2168, přes pozemek p.č. 2167/1 v k.ú. Rychvald,
ve vlastnictví města Rychvald, se stavebníkem panem Miroslavem Zahradníkem za
jednorázovou úhradu ve výši 150 Kč vč. DPH za 1 m2 výměry stavby

Provozní řád Workoutového hřiště
110/9. Rada města
dle zákona o obcích, č.128/2000 Sb., v úplném znění
schvaluje
Provozní řád Workoutového hřiště s účinností od 3. 7. 2018

Návrh smlouvy o poskytnutí paušální náhrady na pracovníky veřejně
prospěšných prací
110/10.Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o uzavření smlouvy mezi Městem Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald a
Službami města Rychvald, spol. s r.o., Michálkovická 41, 735 32 Rychvald
o poskytnutí paušální náhrady nákladů na 12 pracovníků veřejně prospěšných prací
s účinností od 1. 7. 2018 do 28. 2. 2019

Ukončení závazku ze smlouvy odstoupením od smlouvy o dílo na
veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v jednoduchém
podlimitním řízení „Komunikace pro pěší podél ul. Michálkovické
v Rychvaldě – úsek 2 a 3“
110/11.Rada města
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dle zákona o obcích, č.128/2000 Sb., v úplném znění, zákona o zadávání veřejných
zakázek č. 134/2016 Sb., v úplném znění, zákona občanského zákoníku č. 89/2012
Sb., v úplném znění
rozhodla
o ukončení závazku ze smlouvy odstoupením od smlouvy o dílo na veřejnou zakázku
na stavební práce zadanou v jednoduchém podlimitním řízení s názvem „Komunikace
pro pěší podél ul. Michálkovické v Rychvaldě – úsek 2 a 3“

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce s názvem „Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu hasičské
zbrojnice v Rychvaldě“
110/12.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 zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem „Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu hasičské zbrojnice 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: 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: Miroslav Pěgřímek
člen: Ing. Ladislav Sitko
náhradník: Mgr. Martina Jaglařová
člen: Yvetta Fabiánová
náhradník: Vladimíra Skupníková

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

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