13. schůze RM Rychvald
USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 11. 03. 2019

Usnesení z 13. schůze Rady města Rychvald, dne 11. 03. 2019
Kontrola usnesení
13/1. Rada města
bere na vědomí
kontrolu svých přijatých usnesení

Zápis z jednání komise RM
13/2. Rada města
bere na vědomí
Zápis č. 2 z jednání Komise pro chytré město dne ze dne 18. 02. 2019

Služební cesty na měsíc duben 2019
13/3. 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
a ) starostovi města Milanu Starostkovi jednodenní služební cesty v měsíci
dubnu 2019.
Služební cesty budou vykonány vozidlem Škoda Octavia RZ 7T5 3424.
b ) 1. místostarostovi města Ing. Pavlu Staňkovi a 2. místostarostovi
města Václavu Pavlíkovi jednodenní služební cesty v měsíci
dubnu 2019.
Služební cesty budou vykonány vozidlem Škoda Rapid RZ 9T1 9323
nebo vozidlem Škoda Fabia RZ 1TL 3736.

Dodatek č. 10 ke kupní smlouvě o dodávce tepelné energie
13/4. Rada města
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v úplném znění
rozhodla
o uzavření Dodatku č. 10 ke kupní smlouvě o dodávce tepelné energie pro domy čp.
1534 a 1535 uzavřené dne 27. ledna 2010 mezi Městem Rychvald, jako kupující,
a Stavebním bytovým družstvem Bohumín, jako prodávající, kterým se stanoví
měsíční zálohy na kupní cenu za dodávku tepelné energie pro rok 2019
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Pronájem prostoru určeného k podnikání v části budovy čp. 1609 na
Náměstí Míru v Rychvaldu
13/5. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
zrušuje
usnesení Rady města Rychvald č. 64/19 písm. c) ze dne 19. 12. 2016

Zpráva inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku
a závazků města Rychvald za rok 2018
13/6. Rada města
bere na vědomí
zprávu inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města
Rychvald za rok 2018

Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(služebnosti inženýrské sítě) na stavbu: Uložení vodovodní přípojky do
pozemku p.č. 6785 v k.ú. Rychvald
13/7. 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 vodovodní přípojky do pozemku p.č. 6785 v k.ú.
Rychvald s budoucími oprávněnými manžely panem Miroslavem Dzikem a paní Marii
Dzikovou 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 vodovodní přípojky do
pozemku p.č. 6792 v k.ú. Rychvald
13/8. 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. 6792 v k.ú.
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Rychvald s budoucím oprávněným paní Ing. Janou Prokopovou 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 zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě)
v rámci stavby: Vodovodní přípojka do pozemku p.č. 4680 v k.ú.
Rychvald
13/9. 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. 4680 v k.ú. Rychvald s oprávněnými
manžely panem Bc. Karlem Fritzlem a paní Kateřinou Fritzlovou za jednorázovou
úhradu ve výši 1.650 Kč včetně DPH ve prospěch povinného města Rychvald

Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 11. 7. 2018 – paušální náhrady nákladů
na pracovníky veřejně prospěšných prací
13/10. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 11. 7. 2018 s účinností od 1. 2. 2019 ve
znění smluv uzavřených mezi SMR a Úřadem práce v Karviné č. KAA-VZ-35/2018
a dodatku č. 2 k dohodě KAA-VZ-35/2018 ze dne 26. 2. 2019

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Rekonstrukce a modernizace
odborných učeben ZŠ Rychvald, č.p. 1600 – II. Etapa“
13/11. 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 a modernizace odborných učeben ZŠ Rychvald, č.p. 1600 – II.
Etapa“
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b) s c h v a l u j e
okruh uchazečů k oslovení pro podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku
c) j m e n u j e
komisi:
1) pro otevírání obálek ve složení:
člen: Václav Pavlík
náhradník: Ing. Pavel Staněk
člen: Yvetta Fabiánová
náhradník: Vladimíra Skupníková
člen: Ing. Radek Běhal
náhradník: Irena Kubíčková
2) pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
člen: Václav Pavlík
náhradník: Ing. Pavel Staněk
člen: Ervín Plaček
náhradník: Tomáš Gulčík
člen: Ing. Ladislav Sitko
náhradník: Bc. Jitka Pawlasová
člen: Miloš Kempný
náhradník: Pavel Krečmer
člen: Yvetta Fabiánová
náhradník: Ing. Radek Běhal

Zahájení zadávacího řízení v režimu zjednodušeného podlimitního
řízení veřejné zakázky na stavební práce projektu „Rekonstrukce části
budovy č.p. 1609 – vytvoření zázemí pro Dům dětí a mládeže Rychvald“
13/12. 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 „Rekonstrukce části budovy č.p. 1609 – vytvoření
zázemí pro Dům dětí a mládeže Rychvald“
b) s c h v a l u j e
okruh uchazečů k oslovení pro podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou
zakázku
c) j m e n u j e
komisi:
3) pro elektronické otevírání obálek ve složení:
člen: Václav Pavlík
náhradník: Ing. Pavel Staněk
člen: Yvetta Fabiánová
náhradník: Vladimíra Skupníková
člen: Ing. Radek Běhal
náhradník: Ing. Jan Szweda
4) pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
člen: Václav Pavlík
náhradník: Ing. Pavel Staněk
člen: Ervín Plaček
náhradník: Tomáš Gulčík
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člen: Ing. Ladislav Sitko
člen: Miloš Kempný
člen: Yvetta Fabiánová

náhradník: Bc. Jitka Pawlasová
náhradník: Pavel Krečmer
náhradník: Ing. Radek Běhal

Zadání vypracování strategie čerpání z Evropských strukturálních
a investičních fondů
13/13. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu, vypracování dokumentu
strategie čerpání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů, společnosti
BeePartner a.s.

Výzva k nápravě postupu v zadávacím řízení „SENIOR TAXI pro město
Rychvald“
13/14. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
a)bere na vědomí
Výzvu k nápravě postupu v zadávacím řízení – „Senior taxi pro město Rychvald“
b)rozhodla
nevyhovět Výzvě k nápravě postupu v zadávacím řízení – „Senior taxi pro město
Rychvald“ ve všech jejich bodech v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího
řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Senior taxi pro město Rychvald“, Směrnicí pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách města Rychvaldu
a zákonem č. 134/2016, zákon o zadávání veřejných zakázek, v úplném znění

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

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