22. schůze RM Rychvald
USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 06. 05. 2019

Usnesení z 22. schůze Rady města Rychvald, dne 06. 05. 2019
Kontrola usnesení
22/1. Rada města
bere na vědomí
kontrolu svých přijatých usnesení

Zápisy z jednání komisí RM
22/2. Rada města
bere na vědomí
1. Zápis z 5. schůzky KPOZ Rychvald, ze dne 12. 04. 2019
2. Zápis č. 4/2019 z jednání Komise pro chytré město dne 17. 04. 2019

Hospodaření města Rychvald za I. čtvrtletí 2019
22/3. Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění
bere na vědomí
hospodaření města Rychvald za I. čtvrtletí 2019

Zabezpečení inventarizace majetku a závazků města Rychvald
za rok 2019
22/4. Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění
1.bere na vědomí
plán inventur k zabezpečení inventarizace majetku a závazků města Rychvald za rok
2019
2.zřizuje
inventarizační komisi ve složení:
předseda: Kubíčková Irena
člen: Dostálová Jana, Mgr. Malyszová Jana
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3.ukládá
předsedovi inventarizační komise předložit radě města Inventarizační zprávu za rok
2019
T: březen 2020

1. Návrh závěrečného účtu města Rychvald za rok 2018
2. Účetní závěrka města Rychvald sestavená k rozvahovému
dni 31. 12. 2018
22/5. Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění
doporučuje ZM
a)schválit
1. předložený návrh závěrečného účtu města Rychvald za rok 2018 jako
závěrečný účet města Rychvald za rok 2018 dle přílohy písm. a) až písm. h)
2. Účetní závěrku města Rychvald sestavenou k rozvahovému
dni 31. 12. 2018 dle přílohy písm. i) až písm. k)
b)vyjádřit souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
c)vzít na vědomí
zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2018 příspěvkových organizací
zřízených městem Rychvald a společnosti Služby města Rychvald s.r.o. dle
přílohy písm. l) a písm. m)

Poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky z rozpočtu Města Rychvald na
financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na
území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací z Operačního
programu Životní prostředí 2014-2020 a individuálních dotací
z rozpočtu Moravskoslezského kraje
22/6. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
doporučuje ZM
rozhodnout
o uzavření smlouvy, dle § 85 písm. j) zákona o obcích, o poskytnutí návratné
bezúročné zápůjčky z rozpočtu Města Rychvald pro rok 2019 na financování výměny
kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti
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s poskytováním dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020
a individuálních dotací z Moravskoslezského kraje ve výši 50.000 Kč s p. Jaroslavem
Kubačákem a Jiřinou Kubačákovou

Pohledávka za panem Tomášem Miškolci
22/7. Rada města
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v úplném znění
rozhodla
o vzdání se práva vymáhat pohledávku ve výši 949,34 Kč za panem Tomášem Miškolci

Dodatek č. 1 k Plánu technického zhodnocení a oprav kotelen
a plynových zařízení na rok 2019
22/8. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
schvaluje
předložený Dodatek č. 1 k Plánu technického zhodnocení a oprav kotelen a plynových
zařízení na rok 2019

Mimořádné přidělení bytu
22/9. 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
rozhodla
nevyhovět žádosti pana Jiřího Luky ze dne 14. 2. 2019 o mimořádné přidělení bytu

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla pobočného spolku
Českého zahrádkářského svazu, z.s. – Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Rychvald - osady
22/10. Rada města
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v úplném znění
souhlasí
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s umístěním sídla pobočného spolku Českého zahrádkářského svazu, z.s. – Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu Rychvald - osady na adrese trvalého
bydliště paní Jany Sosnové, to však jen na dobu trvání nájemního vztahu dle nájemní
smlouvy ze dne 28.6.2007, nebo do doby odvolání souhlasu

Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby: Zemní kabelové přípojky NN do pozemku p.č. 6775/2
v k.ú. Rychvald
22/11. 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: Zemní kabelové přípojky NN do pozemku p.č. 6775/2 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(služebnosti inženýrské sítě) na stavbu: Uložení vodovodní přípojky do
pozemků p.č. 6775/2 a p.č. 5714 oba v k.ú. Rychvald
22/12. 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 pozemků p.č. 6775/2 a p.č.
5714 oba v k.ú. Rychvald s budoucími oprávněnými panem Jiřím Sasoněm a paní
Karin Sasoňovou 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) v rámci stavby:
„Rychvald, 960/1-8, 4 RD, NNk“ do pozemku p.č. 6760 v k.ú. Rychvald
22/13. 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, 960/1-8, 4 RD, NNk“ do pozemku p.č. 6760 v k.ú. Rychvald s oprávněným
společností ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu ve výši 19.410 Kč včetně DPH
ve prospěch povinného města Rychvald

Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) v rámci stavby:
Rychvald, p. Soltys, zemní kabelové vedení NN do pozemků p.č.
6832/26 a p.č. 6832/27 oba v k.ú. Rychvald
22/14. 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. Soltys, zemní kabelová přípojka NN do pozemků p.č. 6832/26 a p.č.
6832/27 oba v k.ú. Rychvald s oprávněným společností ČEZ Distribuce, a. s. za
jednorázovou úhradu ve výši 1.110 Kč včetně DPH ve prospěch povinného města
Rychvald

Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(služebnosti inženýrské sítě) na stavbu: Uložení vodovodní přípojky do
pozemku p.č. 6775/2 v k.ú. Rychvald
22/15. 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. 6775/2 v k.ú.
Rychvald s budoucím oprávněným panem Kamilem Kiedroněm 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: Plynárenského zařízení „Reko VTL V32041 Suchá –
Lutyně NP“ do pozemků p.č. 4970 a p.č. 6770/1 oba v k.ú. Rychvald
22/16. 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: Plynárenského zařízení „Reko VTL V 32041 Suchá – Lutyně NP“ do pozemků
p.č. 4970 a p.č. 6770/1 oba v k.ú. Rychvald s oprávněným společností GasNet, s.r.o.,
za jednorázovou úhradu ve výši 42.220,50 Kč včetně DPH ve prospěch povinného
města Rychvald

Vyřazení movitého majetku města Rychvald umístěného v kulturním
domě
22/17. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění a dle Směrnice upravující postup
při vyřazování movitého majetku města Rychvald ze dne 21. 11. 2011
rozhodla
o vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové částce 8.990 Kč.
Tento majetek bude fyzicky zlikvidován.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava zpevněné plochy u garáží“
22/18. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava zpevněné plochy u garáží“ dle
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách města
Rychvald Službám města Rychvald, spol. s.r.o.

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

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