12. schůze RM Rychvald
USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 25. 02. 2019

Usnesení z 12. schůze Rady města Rychvald, dne 25. 02. 2019
Kontrola usnesení
12/1. Rada města
bere na vědomí
kontrolu svých přijatých usnesení

Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín ve městě Rychvald za rok
2018 a Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení
Policie České republiky v Bohumíně za rok 2018
12/2. Rada města doporučuje ZM
vzít na vědomí
1. Zprávu o činnosti Městské policie Bohumín ve městě Rychvald za rok 2018
2. Zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení Policie České
republiky v Bohumíně za rok 2018

Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2019
12/3. Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění
schvaluje
rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2019 dle přílohy č. 1

Zápisy z jednání komisí RM
12/4. Rada města
bere na vědomí
1. Zápis č. 3 ze schůze Kulturní komise ze dne 5. 2. 2019
2. Zápis č. 1 z jednání komise výstavby a životního prostředí ze dne
30. 1.2019
3. Zápis z 3. schůzky KPOZ Rychvald dne 4. 2. 2019
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Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rychvald
na výměnu kotlů v domácnostech za období 2018-2019
12/5. Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění
doporučuje ZM
rozhodnout
o uzavření smlouvy mezi Městem Rychvald a Moravskoslezským krajem v Ostravě
o poskytnutí kotlíkové dotace – 2. výzva za období 2018-2019 z rozpočtu města ve
výši 658.281 Kč

Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“
12/6. Rada města dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
doporučuje ZM
schválit
a) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ s výlučným vlastníkem
pozemků p.č. 3443/11, p.č. 3443/13, p.č. 3443/15 a p.č. 3443/17
všechny v k.ú. Rychvald, panem Ing. arch. Alešem Makovým, bezúplatně
b) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ s podílovým
spoluvlastníkem o velikosti ideální 4/22 pozemků p.č. 3074/1 a p.č.
3073/1 v k.ú. Rychvald, paní Mgr. Janou Seidlovou, bezúplatně
c) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ s podílovým
spoluvlastníkem o velikosti ideální 1/3 pozemků p.č. 6787/5 a p.č.
6787/17 oba v k.ú. Rychvald, panem Tomášem Kolkem, bezúplatně
d) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ s podílovým
spoluvlastníkem o velikosti ideální 1/3 pozemků p.č. 6787/5 a p.č.
6787/17 oba v k.ú. Rychvald, paní Lucii Kišovou, bezúplatně
e) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ s podílovým
spoluvlastníkem o velikosti ideální 1/3 pozemků p.č. 6787/5 a p.č.
6787/17 oba v k.ú. Rychvald, paní Monikou Zajíčkovou, bezúplatně
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f) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ s podílovými
spoluvlastníky o velikosti ideální 1/2 pozemku p.č. 2974/5 v k.ú.
Rychvald, panem Pavlem Ševčíkem, bezúplatně
g) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ s podílovým
spoluvlastníkem o velikosti ideální 1/2 pozemku p.č. 6787/15 v k.ú.
Rychvald, panem Vojtěchem Grabovským, bezúplatně
h) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ s podílovým
spoluvlastníkem o velikosti ideální 1/2 pozemku p.č. 4187/2 v k.ú.
Rychvald, paní Janou Prokopovou, bezúplatně
i) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ s výlučným vlastníkem
pozemku p.č. 4215 v k.ú. Rychvald, paní Irenou Golombkovou,
bezúplatně
j) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ s manžely panem Ing.
Jiřím Dudou a paní Mgr. Věrou Dudovou, kteří mají ve společném jmění
manželů pozemek p.č. 3685/1 v k.ú. Rychvald, bezúplatně,
k) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ s podílovým
spoluvlastníkem o velikosti ideální 1/44 pozemků p.č. 3074/1 a p.č.
3073/1 v k.ú. Rychvald, paní Jitkou Kozelskou, bezúplatně
l) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ s výlučným vlastníkem
pozemku p.č. 3424 v k.ú. Rychvald, paní Štefanii Vichrovou, bezúplatně

Vyhlášení záměru zřídit právo provést stavbu: Sjezd k novostavbě
rodinného domu na pozemku p.č. 437/1, přes pozemek p.č. 2350 v k.ú.
Rychvald, který je ve vlastnictví města Rychvald
12/7. 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 pozemku p.č. 437/1, přes pozemek p.č. 2350 v k.ú. Rychvald, ve vlastnictví města
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Rychvald, se stavebníky panem Ing. Tomášem Vodičkou a paní Ing. Nikolou
Vodičkovou 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 vodovodní přípojky do
pozemku p.č. 6738/1 v k.ú. Rychvald
12/8. 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. 6738/1 v k.ú.
Rychvald s budoucími oprávněnými manžely panem Zdeňkem Řempělem a paní Ing.
Gabrielou Řempělovou 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 a dohody
o umístění stavby: Jednosloupová trafostanice 22/0,4kV včetně
nadzemního elektrického vedení VN 22kV a NN 0,4kV do pozemků p.č.
1835/1, p.č. 2019 a p.č. 6737 všechny v k.ú. Rychvald
12/9. 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 dohody
o umístění stavby: Jednosloupová trafostanice 22/0,4kV včetně nadzemního
elektrického vedení VN 22kV a NN 0,4kV do pozemků p.č. 1835/1, p.č. 2019 a p.č.
6737 všechny 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 zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě)
v rámci stavby: Vodovodní přípojka do pozemku p.č. 6812/1 v k.ú.
Rychvald
12/10. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
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o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) v rámci
stavby: Vodovodní přípojka do pozemku p.č. 6812/1 v k.ú. Rychvald s oprávněným
panem Ing. Miloslavem Bašniarem za jednorázovou úhradu ve výši 182,00 Kč včetně
DPH ve prospěch povinného města Rychvald

Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě)
v rámci stavby: Vodovodní přípojka do pozemku p.č. 6738/1 v k.ú.
Rychvald
12/11. 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. 6738/1 v k.ú. Rychvald s oprávněným
panem Slavomírem Safarynem za jednorázovou úhradu ve výši 389,00 Kč včetně DPH
ve prospěch povinného města Rychvald

Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) v rámci stavby:
Rychvald, p. Konečný, zemní kabelová přípojka NN do pozemků p.č.
6772/1 a p.č. 6772/3 oba v k.ú. Rychvald
12/12. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) v rámci stavby:
Rychvald, p. Konečný, zemní kabelová přípojka NN do pozemků p.č. 6772/1 a p.č.
6772/3 oba v k.ú. Rychvald s oprávněným společností ČEZ Distribuce, a. s. za
jednorázovou úhradu ve výši 2.400 Kč včetně DPH ve prospěch povinného města
Rychvald

Ukončení zadávacího řízení zakázky malého rozsahu na služby „SENIOR
TAXI pro město Rychvald“
12/13. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění, zákona o zadávání veřejných
zakázek č. 134/2016 Sb., v úplném znění a Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu v podmínkách města Rychvaldu
a)bere na vědomí
Protokol o hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 13.2.2019.
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b)rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby „SENIOR
TAXI pro město Rychvald“, kterou podal uchazeč TaxiMaty s.r.o., IČ: 05483808 za
cenu 20.000 Kč (neplátce DPH) za jeden měsíc plnění.
c)rozhodla
o vyřazení nabídek ze zadávacího řízení, které podali uchazeč Karel Vicher, IČ:
05485355 a uchazeč Robin Škorupa, IČ 07311982. Nabídky byly vyřazeny z důvodu
nesplnění zadávacích podmínek výzvy veřejné zakázky malého rozsahu na služby
„SENIOR TAXI pro město Rychvald“.

Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku na rok 2019 Základní
školy Rychvald, Školní 1600, okres Karviná, příspěvková organizace
12/14. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
schvaluje
Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku na rok 2019
Základní školy Rychvald, Školní 1600, okres Karviná, příspěvková organizace dle
přílohy č. 1

Žádost o mimořádné přidělení bytu
12/15. 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
žádost paní Svatavy Adamčíkové ze dne 18. 2. 2019 o mimořádné přidělení bytu

b)schvaluje
mimořádné přidělení bytu o velikosti 1+1/standart dle „Směrnice města Rychvald pro
uzavírání smluv o nájmech bytů v domech ve vlastnictví města Rychvald“, článek VIII
odst. 2
c)ukládá
odboru investic a správy majetku, oddělení správy majetku, činit úkony nutné
k mimořádnému přidělení bytu
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Poskytnutí účelové neinvestiční dotace do Kč 50.000 pro rok 2019
z rozpočtu Města Rychvald - Myslivecký spolek Rychvald, Náboženská
obec Církve československé husitské v Rychvaldu
12/16. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
a) 1. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2019 Mysliveckému spolku
Rychvald, Rychvald, IČ 68899378, ve výši 35.000 Kč, z toho 25.000 Kč na činnost
spolku a 10.000 Kč na opravy a údržbu majetku spolku
2. o uzavření smlouvy, dle § 85 písm. c) zákona o obcích, s Mysliveckým spolkem
Rychvald, Rychvald, IČ 68899378, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro
rok 2019 ve výši 35.000 Kč, z toho 25.000 Kč na činnost spolku a 10.000 Kč na
opravy a údržbu majetku spolku
b) 1. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2019 Náboženské obci Církve
československé husitské v Rychvaldu, Rychvald, IČ 60336765, ve výši 30.000 Kč na
opravu varhan a na opravy a údržbu majetku Husova sboru
2. o uzavření smlouvy, dle § 85 písm. c) zákona o obcích, s Náboženskou obcí
Církve československé husitské v Rychvaldu, Rychvald, IČ 60336765, o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace pro rok 2019 ve výši 30.000 Kč na opravu varhan a na
opravy a údržbu majetku Husova sboru

Poskytnutí účelových neinvestičních dotací nad Kč 50.000 pro rok 2019
z rozpočtu Města Rychvald
12/17. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění doporučuje ZM
rozhodnout
a) 1. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2019 Základní umělecké škole,
Rychvald, IČ 62331698, ve výši 70.000 Kč na provoz a rozvoj činnosti školy a na náklady
a výdaje spojené s oslavami 60. výročí školy
2. o uzavření smlouvy, dle § 85 písm. c) zákona o obcích, se Základní uměleckou školou,
Rychvald, IČ 62331698, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2019 ve výši
70.000 Kč na provoz a rozvoj činnosti školy a na náklady a výdaje spojené s oslavami 60.
výročí školy
b) 1. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2019 Rychvaldskému spolku
šachovému 1945, Rychvald, IČ 62331469, ve výši 68.000 Kč na sportovní a organizační
činnost
2. o uzavření smlouvy, dle § 85 písm. c) zákona o obcích, s Rychvaldským spolkem
šachovým 1945, Rychvald, IČ 62331469, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok
2019 ve výši 68.000 Kč na sportovní a organizační činnost
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c) 1. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2019 Tělocvičné jednotě Sokol
Rychvald, Rychvald, IČ 44938152, ve výši 360.200 Kč, z toho 210.200 Kč na sportovní
a organizační činnost, 70.000 Kč na trenéry pro mládež a 80.000 Kč na opravy a údržbu
areálu TJ
2. o uzavření smlouvy, dle § 85 písm. c) zákona o obcích, s Tělocvičnou jednotou Sokol
Rychvald, Rychvald, IČ 44938152, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2019
ve výši 360.200 Kč, z toho 210.200 Kč na sportovní a organizační činnost, 70.000 Kč na
trenéry pro mládež a 80.000 Kč na opravy a údržbu areálu TJ
d) 1. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2019 TJ Slavoj Rychvald, z. s.,
Rychvald, IČ 44938357, ve výši 268.700 Kč, z toho 126.200 Kč na sportovní a organizační
činnost , 82.500 Kč na trenéry pro mládež a 60.000 Kč na opravy a údržbu areálu TJ
2. o uzavření smlouvy, dle § 85 písm. c) zákona o obcích, s TJ Slavoj Rychvald, z. s.,
Rychvald, IČ 44938357, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2019 ve výši
268.700 Kč, z toho 126.200 Kč na sportovní a organizační činnost , 82.500 Kč na trenéry
pro mládež a 60.000 Kč na opravy a údržbu areálu TJ
e) 1. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2019 T.J. Baník Rychvald z. s.,
Rychvald, IČ 45239142, ve výši 203.100 Kč, z toho 103.100 Kč na sportovní a organizační
činnost, 20.000 Kč na trenéry pro mládež a 80.000 Kč na opravu vnitřní části průchozí
chodby k tělocvičně, na opravu šaten a toalet a na opravu a údržbu areálu TJ
2. o uzavření smlouvy, dle § 85 písm. c) zákona o obcích, s T.J. Baník Rychvald z. s.,
Rychvald, IČ 45239142, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2019 ve výši
203.100 Kč, z toho 103.100 na sportovní a organizační činnost, 20.000 Kč na trenéry pro
mládež a 80.000 Kč na opravu vnitřní části průchozí chodby k tělocvičně, na opravu šaten
a toalet a na opravu a údržbu areálu TJ

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rámci stavby:
„Odkanalizování města Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“
12/18. Rada města dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění doporučuje ZM
schválit
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby:
„Odkanalizování města Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ mezi obchodní
firmou vlastníkem pozemků p.č. 6875/10, p.č. 6875/12, p.č. 6875/28 a p.č. 3747/6
všechny v k.ú. Rychvald Českou republikou zastoupenou Povodím Odry, státní podnik,
jako budoucím povinným a městem Rychvald, jako budoucím oprávněným, za
jednorázovou náhradu, která se vypočte takto:
Sazba za 1 m2 = součin nájemného a koeficientu 5 = 15 Kč/m2 x 5 = 75 Kč/m2.
Cena za 1 m2 bude násobena výměrou určenou dle geometrického zaměření
služebnosti po ukončení stavby.
Pokud výsledná cena bude nižší než 1.000 Kč, bude jednorázová náhrada činit 1.000
Kč. K této ceně bude připočteno DPH
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Zahájení zadávacího řízení v režimu zjednodušeného podlimitního
řízení veřejné zakázky na stavební práce projektu „Komunikace pro pěší
podél ul. Michálkovické v Rychvaldě – úsek č. 1“
12/19. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
a)rozhodla
o zahájení zadávacího řízení v režimu zjednodušeného podlimitního řízení veřejné
zakázky na stavební práce projektu „Komunikace pro pěší podél ul. Michálkovické
v Rychvaldě – úsek č. 1“, dle výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace.
b) jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení:
člen: Ing. Pavel Staněk
náhradník: Václav Pavlík
člen: Vladimíra Skupníková
náhradník: Yvetta Fabiánová
člen: Ing. Radek Běhal
náhradník: Irena Kubíčková
2. komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
člen: Ing. Pavel Staněk
náhradník: Václav Pavlík
člen: Ing. Ladislav Sitko
náhradník: Martin Puch
člen: Tomáš Gulčík
náhradník: Jan Kutáč
člen: René Budník
náhradník: Lukáš Oprchalský
člen: Vladimíra Skupníková
náhradník: ing. Radek Běhal

Zahájení zadávacího řízení v režimu zjednodušeného podlimitního
řízení veřejné zakázky na stavební práce projektu „Komunikace pro pěší
podél ul. Michálkovické v Rychvaldě – úsek č. 2 a 3“
12/20. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
a)rozhodla
o zahájení zadávacího řízení v režimu zjednodušeného podlimitního řízení veřejné
zakázky na stavební práce projektu „Komunikace pro pěší podél ul. Michálkovické
v Rychvaldě – úsek č. 2 a 3“, dle výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace.
b) jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení:
člen: Ing. Pavel Staněk
náhradník: Václav Pavlík
člen: Vladimíra Skupníková
náhradník: Yvetta Fabiánová
člen: Ing. Radek Běhal
náhradník: Irena Kubíčková
2. komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
člen: Ing. Pavel Staněk
náhradník: Václav Pavlík
člen: Ing. Ladislav Sitko
náhradník: Martin Puch
člen: Tomáš Gulčík
náhradník: Jan Kutáč
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člen: René Budník
člen: Vladimíra Skupníková

náhradník: Lukáš Oprchalský
náhradník: ing. Radek Běhal

Pořadové a organizační zabezpečení pro 4. zasedání Zastupitelstva
města Rychvald
12/21. Rada města
dle jednacího řádu RM doporučuje ZM
schválit
pořadové a organizační zabezpečení pro 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald,
dne 06. 03. 2019 v 16:30 h v Kulturním domě Rychvald

Žádost o mimořádné přidělení bytu
12/22. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
revokuje
usnesení rady města č. 120/13 ze dne 22. 10. 2018

…………………………………………
Milan Starostka
starosta

…………………………………………….
Ing. Pavel Staněk
místostarosta
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