87. schůze RM Rychvald
USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 02. 02. 2021

Usnesení z 87. schůze Rady města Rychvald, dne 02. 02. 2021
Kontrola usnesení
87/1. Rada města
bere na vědomí
kontrolu svých přijatých usnesení

Vyvěšení tibetské vlajky
87/2. Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění
a)projednala
žádost Spolku Lungta o připojení se k akci „Vlajka pro Tibet 2021“ a to vyvěšením
tibetské vlajky dne 10. března 2021 na budově úřadu nebo jiném čestném místě
b)rozhodla
nepřipojit se k akci Spolku Lungta „Vlajka pro Tibet 2021“

Výroční zpráva k „Poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2020
87/3. Rada města
bere na vědomí
Výroční zprávu k „Poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, za rok 2020“

Zápis z jednání komise RM
87/4. Rada města
bere na vědomí
Zápis č. 1 z jednání Komise pro chytré město dne 25. 01. 2021
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Poskytnutí daru Domu dětí a mládeže, Rychvald, Náměstí Míru 1609,
příspěvkové organizaci
87/5. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění a zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v úplném znění
rozhodla
a) o poskytnutí daru v podobě drobného dlouhodobého hmotného
majetku: prvku pro výuku v kurzu včelařů - model včela dělnice
za pořizovací částku 25.939 Kč
b) o uzavření darovací smlouvy mezi Městem Rychvald a Domem dětí
a mládeže, Rychvald, Náměstí Míru 1609, příspěvkovou organizací

Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2021
87/6. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
schvaluje
rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2021 dle přílohy č. 1

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
87/7. 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
o uzavření Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě ze dne 7. srpna 2017 mezi Městem
Rychvald, jako pronajímatelem a panem Tomášem Urbančíkem, jako nájemcem,
která nyní platí ve znění jejího Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, kterým
se mění doba nájmu na dobu určitou od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022

Žádost o uzavření Dohody o splátkách dluhu
87/8. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění, doporučuje ZM
rozhodnout
o uzavření Dohody o splátkách dluhu mezi Městem Rychvald a panem Alešem
Solichem
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Odpisový plán dlouhodobého majetku města Rychvald pro rok 2021
87/9. Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění
schvaluje
odpisový plán dlouhodobého majetku Města Rychvald pro rok 2021

Kalkulace výše ceny služeb spojených s nájmem hrobových míst
na pohřebišti v Rychvaldě
87/10. Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění
schvaluje
kalkulaci výše ceny služeb spojených s nájmem hrobových míst na pohřebišti v Rychvaldě
pro rok 2021

Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
na uložení stavby: „Rychvald, ul. Středová – rekonstrukce kanalizace
do pozemku p.č. 58/1, p.č. 58/4 oba v k.ú. Rychvald; vyhlášení záměru
výpůjčky části pozemků p.č. 58/1 a 58/4 oba v k.ú. Rychvald
87/11. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodla
1) o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě na uložení stavby: „Rychvald, ul. Středová – rekonstrukce
kanalizace“ do pozemků p.č. 58/1 a p.č. 58/4 oba v k.ú. Rychvald
s budoucím oprávněným společnosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 150 Kč vč.
DPH za 1 m2 výměry dotčeného pozemku (v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem zaměření dotčené stavby),
2) o vyhlášení záměru výpůjčky části pozemků p.č. 58/1 ostatní plocha,
zeleň o výměře 246 m2 a p.č. 58/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
181 m2 oba v k.ú. Rychvald, ve vlastnictví města Rychvald po dobu
provádění stavby: „Rychvald, ul. Středová – rekonstrukce kanalizace“
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Úplatný převod části pozemku p.č. 2622 v k.ú. Rychvald
87/12. Rada města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění doporučuje ZM
a) r e v o k o v a t
usnesení Zastupitelstva města Rychvald č. 8/11 ze dne 4. 9. 2019
b) r o z h o d n o u t
o úplatném převodu části pozemku p.č. 2622 dle geometrického plánu pro vymezení
rozsahu věcného břemene k části pozemku vyznačení budovy, číslo plánu 4241137/2018, nově označené jako pozemek p.č. 2622/2 zastavěná plocha o výměře 2 m2
v k. ú. Rychvald, Českému hydrometeorologickému ústavu, za kupní cenu ve výši 835
Kč a úhradě nákladů spojených s převodem ve výši 400 Kč

Provozování Kolumbária na veřejném pohřebišti
87/13. Rada města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění
schvaluje
a) Provozní řád kolumbária
b) nájemné za pronájem urnové schránky v kolumbáriu ve výši 350 Kč/rok
c) návrh Smlouvy o nájmu hrobového místa – urnová schránka
v kolumbáriu
s účinností ode dne 1. 3. 2021

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Poskytování
komplexní právní služby advokáta pro město Rychvald“
87/14. 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 znění Směrnice pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu v podmínkách města Rychvaldu s účinností od 10. 3. 2020
rozhodla
1. o individuální výjimce ze zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby
„Poskytování komplexní právní služby advokáta pro město Rychvald“, v souladu
se zněním čl. IX. Odst. 3) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v podmínkách města Rychvaldu s účinností od 10. 3. 2020, schválené
Radou města Rychvald usnesením č. 56/13
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2. o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby advokáta formou uzavření
Příkazní smlouvy mezi městem Rychvald jako klientem a Mgr. et Mgr. Janem
Siostrzonkem, advokátem, IČ: 71346015

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

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

5z5

