112. schůze RM Rychvald
USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 30. 07. 2018

Usnesení ze 112. schůze Rady města Rychvald, dne 30. 07. 2018
Kontrola usnesení
112/1. Rada města
bere na vědomí
kontrolu svých přijatých usnesení

Smlouva o bezúplatném převodu majetku od převodce Česká republikaHasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje do vlastnictví města
Rychvald
112/2. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku od převodce Česká republikaHasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje do vlastnictví města Rychvald

Dodatek č. 1 k odpisovému plánu dlouhodobého hmotného majetku na
rok 2018 Základní školy Rychvald, Školní 1600, okres Karviná,
příspěvková organizace
112/3. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o schválení dodatku č. 1 k Odpisovému plánu dlouhodobého hmotného
majetku na rok 2018 Základní školy Rychvald, Školní 1600, okres Karviná, příspěvková
organizace dle přílohy č. 1

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu
příspěvkové organizace Základní školy, Školní 1600, 735 32 Rychvald
112/4. Rada města
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v úplném znění
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schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu
ve výši 1 040 000 Kč dle přílohy č. 1

Pronájem prostoru určeného k podnikání v části budovy č.p. 404
v Rychvaldu a částí pozemků p.č. 313 a p.č. 314 v k.ú. Rychvald, panu
Petru Gojnému
112/5. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
a)rozhodla
o pronájmu prostoru určeného k podnikání v části prvního nadzemního podlaží
budovy č. p. 404 v Rychvaldu na pozemku p. č. 313 v k. ú. Rychvald, o celkové výměře
129 m2 a pronájmu části pozemku p. č. 313 o výměře 8 m2 a části pozemku p. č. 314
o výměře 20 m2, panu Petru Gojnému, IČ: 067 64 274, k provozování kavárny, za
roční nájemné ve výši 46.440 Kč bez služeb, na dobu neurčitou, s účinností od
1.9.2018
b)schvaluje
předložený návrh smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a částí pozemků
mezi Městem Rychvald, jako pronajímatelem a panem Petrem Gojným, jako
nájemcem

Návrh majetkoprávního vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům
pod místními komunikacemi v k.ú. Rychvald pro rok 2018; nabytí
nemovitých věcí v k.ú. Rychvald
112/6.Rada města dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění a dle Koncepce
majetkoprávního vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům pod místními
komunikacemi v k.ú. Rychvald schválené Radou města Rychvald usnesením číslo
104/7, ze dne 28. 7. 2014, s účinnosti od 1. 8. 2014, doporučuje Zastupitelstvu města
a)revokovat
usnesení Zastupitelstva města Rychvald č. 17/14 odst. 5. ze dne 13. 12.2017,
b)rozhodnout
o nabytí nemovitých věcí:
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- části pozemku p.č. 6787/4 dle Geometrického plánu číslo 3930181/2016 nově označené jako pozemek p.č. 6787/4 ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 1235 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

Žádost o mimořádné přidělení bytu
112/7. Rada města
nepřijala
žádné usnesení

Úplatný převod pozemku p.č. 3515/16 v k.ú. Rychvald
112/8. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění doporučuje Zastupitelstvu města

rozhodnout
o úplatném převodu pozemku p.č. 3515/16 orná půda o výměře 1032 m2 v k.ú.
Rychvald, paní Kateřině Kubas, za kupní cenu ve výši 568.632 Kč

Odpověď na dopis obdržený od Krajského úřadu Moravskoslezského
Kraje, odboru školství, mládeže a sportu
112/9. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění

a) b e r e n a v ě d o m í
odpověď na stížnost, kterou město Rychvald obdrželo od ředitele ZŠ Rychvald, pana
Ing. Mgr. Daniela Cigánka
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b)souhlasí
se zasláním odpovědi na dopis Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
odboru školství, mládeže a sportu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

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

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