16. schůze RM Rychvald
USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 08. 04. 2019

Usnesení z 16. schůze Rady města Rychvald, dne 08. 04. 2019
Kontrola usnesení
16/1. Rada města
bere na vědomí
kontrolu svých přijatých usnesení

Zápisy z jednání komisí RM
16/2. Rada města
bere na vědomí
1. Zápis č. 4 ze schůzky KPOZ Rychvald dne 18. 03. 2019
2. Zápis č. 3/2019 z jednání Komise pro chytré město dne 20. 03. 2019

Služební cesty na měsíc květen 2019
16/3. 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
květnu 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
květnu 2019.
Služební cesty budou vykonány vozidlem Škoda Rapid RZ 9T1 9323 nebo vozidlem
Škoda Fabia RZ 1TL 3736.

Souhrnná zpráva o vyřízení dotazů z 5. zasedání Zastupitelstva města
Rychvald, dne 27. 03. 2019
16/4. Rada města materiál odložila
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Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje pro dotační program Ozdravné pobyty pro
žáky 1. stupně základní školy
16/5. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
1. o přijetí neinvestiční dotace ve výši 691 200 Kč
2. o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Rozbor hospodaření za rok 2018 a účetní závěrka sestavená
k rozvahovému dni 31. 12. 2018 příspěvkové organizace Domu dětí
a mládeže Rychvald, Školní 1600, okres Karviná
16/6. Rada města dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění a v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v úplném
znění
1)bere na vědomí
rozbor hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže
Rychvald, Školní 1600, okres Karviná
2)schvaluje
a ) zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže
Rychvald, Školní 1600, okres Karviná a jeho rozdělení do fondu
b ) účetní závěrku příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže Rychvald, Školní
1600, okres Karviná, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12.2018

Rozbor hospodaření za rok 2018 a účetní závěrka sestavená
k rozvahovému dni 31. 12. 2018 příspěvkové organizace Mateřské školy
Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná
16/7. Rada města dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění a v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v úplném
znění
1)bere na vědomí
rozbor hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Mateřské školy Rychvald,
Mírová 1744, okres Karviná
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2)schvaluje
a ) zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Rychvald,
Mírová 1744, okres Karviná a jeho rozdělení do fondu
b ) účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Rychvald, Mírová 1744,
okres Karviná, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12.2018

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018 a účetní závěrka sestavená
k rozvahovému dni 31. 12. 2018 příspěvkové organizace Základní školy
Rychvald, Školní 1600, okres Karviná
16/8. Rada města dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění a v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v úplném
znění
1)bere na vědomí
rozbor hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Základní školy Rychvald,
Školní 1600, okres Karviná
2)schvaluje
a ) zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Rychvald,
Školní 1600, okres Karviná a jeho rozdělení do fondů
b ) účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Rychvald, Školní 1600, okres
Karviná, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12.2018

Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
16/9. Rada města
dle směrnice pro přidělování bytů v DPS v Rychvaldě schválené RM dne 20. 5. 1999
usn. č. 11/2
rozhodla
o přidělení volného bytu velikosti 0+1 v DPS v Rychvaldě, ul. Revoluční 529, č.b. 210
v 1. patře p. Ireně Halamové

Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) v rámci stavby:
Rychvald, p. Kučera, podzemní kabelová přípojka NN do pozemku p.č.
6772/1 v k.ú. Rychvald
16/10. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
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rozhodla
o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) v rámci stavby:
Rychvald, p. Kučera, podzemní kabelová přípojka NN do pozemku p.č. 6772/1 v k.ú.
Rychvald s oprávněným společností ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu ve
výši 6.600 Kč včetně DPH ve prospěch povinného města Rychvald

Informativní zpráva o přehledu zadaných veřejných zakázek malého
rozsahu od 100tis. Kč do 300tis. Kč na dodávky a služby a na stavební
práce za 1. čtvrtletí 2019
16/11. Rada města
bere na vědomí
informativní zprávu o přehledu zadaných veřejných zakázek malého rozsahu od
100tis. Kč do 300tis. Kč na dodávky a služby a na stavební práce za 1. čtvrtletí 2019

Zpráva inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku
a závazků příspěvkové organizace Základní školy Rychvald, Školní 1600,
okres Karviná za rok 2018
16/12. Rada města

bere na vědomí
Zprávu inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků příspěvkové
organizace Základní školy Rychvald, Školní 1600, okres Karviná

Ukončení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu
rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na stavební
práce s názvem „Rekonstrukce a modernizace odborných učeben ZŠ
Rychvald, č.p. 1600 – II. Etapa“
16/13. 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 v souladu se Směrnicí
o zadávání zakázek malého rozsahu v podmínkách města Rychvald
a)bere na vědomí
1. Protokol o otevírání obálek ze dne 27. 3. 2019
2. Protokol o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 27. 3. 2019
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b)rozhodla
1. o výběru nejvhodnější nabídky a zadání veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Rekonstrukce a modernizace odborných učeben ZŠ Rychvald, č.p.
1600 – II. Etapa“ uchazeči VDS, spol. s r.o., Kotkova 271/6,703 00 Ostrava, IČ:
45194980, s cenou za dílo 3,987.847,69Kč bez DPH, kdy základním hodnotícím
kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky dána nejnižší nabídkovou cenou bez
DPH.
2. o druhé v pořadí nabídce, kterou je nabídka uchazeče Meccano, s.r.o., Záchranářů
154, 735 14 Orlová, IČ: 25862758, s cenou za dílo 4,564.311,67Kč bez DPH.
3. o vyřazení nabídky ze zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Rekonstrukce a modernizace odborných učeben ZŠ Rychvald, č.p.
1600 – II. Etapa“, kterou podal uchazeč ALUMONT HOLDING, a.s., U Staré elektrárny
291/11, 710 00 Ostrava, IČ: 07058560.

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

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