19. zasedání ZM Rychvald
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 30. 05. 2018

Usnesení
z 19. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 30. 05. 2018
Pořadové a organizační zabezpečení 19. zasedání Zastupitelstva města
Rychvald
19/1. Zastupitelstvo města
a)schvaluje
pořad dnešního zasedání ZM Rychvald
b) v o l í
1. návrhovou komisi ve složení:
Mgr. Jan Skřížala
Šárka Gulčíková
David Kubas
2. ověřovatelé zápisu ve složení:
Mgr. Jana Muchová
Václav Pavlík

Kontrola usnesení
19/2. Zastupitelstvo města
bere na vědomí
kontrolu svých přijatých usnesení

Zpráva o činnosti Rady města Rychvald
19/3. Zastupitelstvo města
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Rady města Rychvald

Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města
19/4. Zastupitelstvo města
bere na vědomí
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zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rychvald za období
od 8. 3. 2018 do 30. 5. 2018

Zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva města
19/5. Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Rychvald za období
od 8. 3. 2018 do 30. 5. 2018

Pohledávka po zemřelém panu Jaromíru Blažkovi
19/6. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodlo
vzdát se práva vymáhání pohledávky ve výši 51.345 Kč po zemřelém panu Jaromíru
Blažkovi

Pohledávka po zemřelém panu Jindřichu Urbančíkovi
19/7. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodlo
vzdát se práva vymáhání pohledávky ve výši 24.966 Kč po zemřelém panu Jindřichu
Urbančíkovi

Žádost o uzavření splátkového kalendáře
19/8. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodlo
o uzavření Dohody o splátkách dluhu mezi Městem Rychvald a paní Hanou Janetovou
Richtárovou
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Žádost o uzavření splátkového kalendáře
19/9. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodlo
o uzavření Dohody o splátkách dluhu mezi Městem Rychvald a paní Petrou Fontiovou

Pohledávka po paní Ivaně Klusové
19/10. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodlo
vzdát se práva vymáhání pohledávky ve výši 178.554,12 Kč po paní Ivaně Klusové

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
19/11. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodlo
o uzavření smlouvy, dle § 85 písm. j) zákona o obcích, o poskytnutí návratné
bezúročné zápůjčky z rozpočtu Města Rychvald pro rok 2018 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 Moravskoslezského kraje:
1. s p. Pavlínou Ujházy ve výši 50.000 Kč
2. s p. Kamilem Viatrem ve výši 50.000 Kč

Poskytnutí peněžitého daru právnické osobě - T.J. Baník Rychvald z. s.
19/12. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodlo
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a) o poskytnutí peněžitého daru právnické osobě, T.J. Baník Rychvald z. s.,
Rychvald, ve výši 50.000 Kč, na dofinancování výměny podlahy
v tělocvičně T.J. Baník Rychvald
b) o uzavření darovací smlouvy mezi Městem Rychvald a T.J. Baník
Rychvald z. s., Rychvald, na peněžitý dar ve výši 50.000 Kč určený na
dofinancování výměny podlahy v tělocvičně T.J. Baník Rychvald

Poskytnutí peněžitého daru právnické osobě - TJ Slavoj Rychvald, z. s.
19/13. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodlo
a) o poskytnutí peněžitého daru právnické osobě, TJ Slavoj Rychvald, z. s.,
Rychvald, ve výši 50.000 Kč, na rekonstrukci šaten a sociálního zařízení
v budově areálu TJ Slavoj Rychvald, z. s.
b) b) o uzavření darovací smlouvy mezi Městem Rychvald a TJ Slavoj
Rychvald, z. s., Rychvald, na peněžitý dar ve výši 50.000 Kč na
rekonstrukci šaten a sociálního zařízení v budově areálu TJ Slavoj
Rychvald, z. s.

Poskytnutí peněžitého daru právnické osobě - Tělocvičné jednotě Sokol
Rychvald
19/14. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodlo
a) o poskytnutí peněžitého daru právnické osobě, Tělocvičné jednotě Sokol
Rychvald, Rychvald, ve výši 278.400 Kč na náklady vynaložené na nácvik
a vystoupení rychvaldských žen ve sletové skladbě Ženobraní na XVI.
Všesokolském sletu v Praze ve dnech 30. 6. -7. 7. 2018
b) o uzavření darovací smlouvy mezi Městem Rychvald a Tělocvičnou
jednotou Sokol Rychvald, Rychvald, na peněžitý dar ve výši 278.400 Kč
určený na náklady vynaložené na nácvik a vystoupení rychvaldských žen
ve sletové skladbě Ženobraní na XVI. Všesokolském sletu v Praze ve
dnech 30. 6. -7. 7. 2018
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1. Návrh závěrečného účtu města Rychvald za rok 2017
2. Účetní závěrka města Rychvald sestavená k rozvahovému
dni 31. 12. 2017
19/15. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., a zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů č. 250/2000 Sb., v úplném znění
a)schvaluje
1. předložený návrh závěrečného účtu města Rychvald za rok 2017 jako
závěrečný účet města Rychvald za rok 2017 dle přílohy písm. a) až písm. h)
2. Účetní závěrku města Rychvald sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017
dle přílohy písm. i) až písm. k)
b)

souhlasí
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad

c)

bere na vědomí
zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2017 příspěvkových organizací
zřízených městem Rychvald a společnosti Služby města Rychvald s.r.o. dle
přílohy písm. l) a písm. m)

Celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný
účet za rok 2017 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku
za rok 2017
19/16. Zastupitelstvo města
bere na vědomí
celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný účet za rok
2017 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2017 bez výhrad
(příjmy ve výši 1 545,39 tis. Kč a výdaje ve výši 1 290,75 tis. Kč).

Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2018
19/17. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
schvaluje
rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2018 dle přílohy č. 1
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Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí zúčtovatelné
účelové dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku pro
poskytovatele stomatologických služeb ve městě Rychvald z rozpočtu
Města Rychvald, ze dne 9. 3. 2018
19/18. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodlo
o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí zúčtovatelné účelové
dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku pro poskytovatele
stomatologických služeb ve městě Rychvald z rozpočtu Města Rychvald, ze dne 9. 3.
2018 smlouvy, s paní MDDr. Monikou Cenov, Ostrava, kterým se mění ustanovení
článku II. bod 6

Nabídka k bezúplatnému převodu pozemků p.č. 3252/1 a p.č. 3251/7
v k.ú. Rychvald
19/19. Zastupitelstvo města nepřijalo žádné usnesení

Vyhlášení záměru na převod pozemku p.č. 1585 v k.ú. Rychvald
19/20. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodlo
o vyhlášení záměru na převod pozemku p.č. 1585 – orná půda o výměře 3252 m2
v k.ú. Rychvald, za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku v době převodu
včetně vynaložených nákladů spojených s převodem

Úplatný převod pozemku p.č. 3515/16 v k.ú. Rychvald
19/21. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění

revokuje
usnesení Zastupitelstva města Rychvald č. 17/12 ze dne 13. 12. 2017
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Smluvní zřízení práva stavby: Vybudování účelové komunikace na části
pozemku p.č. 6737 v k.ú. Rychvald ve vlastnictví města Rychvald
k novostavbám rodinných domů na pozemku p.č. 1756/3 v k.ú.
Rychvald
19/22. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
schvaluje
smluvní zřízení práva stavby: Vybudování účelové komunikace na části pozemku p.č.
6737 v k.ú. Rychvald ve vlastnictví města Rychvald k novostavbám rodinných domů
na pozemku p.č. 1756/3 v k.ú. Rychvald, se stavebníkem panem Lukášem
Oberreiterem a panem Michalem Oberreiterem za jednorázovou úplatu ve výši 150
Kč vč. DPH za 1 m2 výměry stavby

Úplatný převod pozemků p.č. 3523/1, p.č. 3523/5 a p.č. 3523/9 v k.ú.
Rychvald
19/23. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodlo
1. o úplatném převodu části pozemku p.č. 3523/1 orná půda o výměře 1185 m2
v k.ú. Rychvald, manželům Mgr. Janě Muchové a Milanu Muchovi, za kupní cenu
ve výši 592.500 Kč, jak vyplývá z Geometrického plánu číslo 3803-127/2015,
2. o úplatném převodu části pozemku p.č. 3523/5 orná půda o výměře 1184 m2
v k.ú. Rychvald, manželům Janě Lipjakové a Josefu Lipjakovi, za kupní cenu ve výši
592.000 Kč, jak vyplývá z Geometrického plánu číslo 3803-127/2015,
3. o úplatném převodu části pozemku p.č. 3523/1 „díl a“ a části pozemku p.č.
3523/5 „díl b“, ze kterých vznikne dle Geometrického plánu číslo 3803-127/2015
pozemek p.č. 3523/9 orná půda o výměře 1185 m2 v k.ú. Rychvald, manželům
Mgr. Šárce Kapkové a Romanu Kapkovi, za kupní cenu ve výši 592.500 Kč.

Úplatný převod pozemku p.č. 3515/18 v k.ú. Rychvald
19/24. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodlo
o úplatném převodu pozemku p.č. 3515/18 orná půda o výměře 1032 m2 v k.ú.
Rychvald, panu Davidu Vajdovi, za kupní cenu ve výši 629.999 Kč
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Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, IV. stavba - kanalizace Husitská“
19/25. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, IV. stavba - kanalizace Husitská“ s podílovým spoluvlastníkem
ideální 1/2 pozemku p.č. 2065/2 v k.ú. Rychvald, paní Evou
Martinkovskou, bezúplatně
b) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, IV. stavba - kanalizace Husitská“ s podílovým spoluvlastníkem
ideální 1/2 pozemku p.č. 2065/2 v k.ú. Rychvald, panem Ing. Radomírem
Solichem, bezúplatně
c) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, IV. stavba - kanalizace Husitská“ s výlučným vlastníkem
pozemku p.č. 2065/1 v k.ú. Rychvald, panem Ing. Radimem Jílkem,
bezúplatně
d) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, IV. stavba - kanalizace Husitská“ s podílovým spoluvlastníkem
ideální 1/8 pozemku p.č. 2242 v k.ú. Rychvald, paní Libuší Bílkovou,
bezúplatně
e) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, IV. stavba - kanalizace Husitská“ ve společném jmění manželů
s podílovým spoluvlastnickým podílem ideální 1/16 pozemku p.č. 2242
v k.ú. Rychvald, panem Břetislavem Danišem a paní Boženou Danišovou,
bezúplatně
f) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, IV. stavba - kanalizace Husitská“ s podílovým spoluvlastníkem
ideální 1/8 pozemku p.č. 2242 v k.ú. Rychvald, panem Lukášem
Jahodářem, bezúplatně
g) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, IV. stavba - kanalizace Husitská“ s podílovým spoluvlastníkem
ideální 1/8 pozemku p.č. 2242 v k.ú. Rychvald, paní Marcelou Jaškovou,
bezúplatně
h) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, IV. stavba - kanalizace Husitská“ s podílovým spoluvlastníkem
ideální 2/16 pozemku p.č. 2242 v k.ú. Rychvald, panem Danielem
Karpatym, bezúplatně
i) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, IV. stavba - kanalizace Husitská“ ve společném jmění manželů
s podílovým spoluvlastnickým podílem ideální 1/16 pozemku p.č. 2242
v k.ú. Rychvald, panem Jiřím Kosydarem a paní Dagmar Kosydarovou,
bezúplatně
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j) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, IV. stavba - kanalizace Husitská“ s podílovým spoluvlastníkem
ideální 1/16 pozemku p.č. 2242 v k.ú. Rychvald, panem Martinem
Marcinkem, bezúplatně
k) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, IV. Stavba - kanalizace Husitská“ s podílovým spoluvlastníkem
ideální 1/16 pozemku p.č. 2242 v k.ú. Rychvald, panem Robertem
Marcinkem, bezúplatně
l) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, IV. stavba - kanalizace Husitská“ s podílovým spoluvlastníkem
ideální 1/8 pozemku p.č. 2242 v k.ú. Rychvald, paní Annou Slaninovou,
bezúplatně
m) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, IV. stavba - kanalizace Husitská“ ve společném jmění manželů
s podílovým spoluvlastnickým podílem ideální 1/8 pozemku p.č. 2242
v k.ú. Rychvald, panem Jozefem Vrabeĺem a paní Kristinou Vrabeĺovou,
bezúplatně

Vyhlášení záměru na prodej můstku umístěného na pozemku parc. č.
5419/1 k.ú. Rychvald
19/26. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodlo
o vyhlášení záměru na prodej můstku umístěného na pozemku parc. č. 5419/1 k.ú.
Rychvald, za podmínek stanovených v Záměru č. 10

Vyhlášení záměru na prodej můstku umístěného z části na pozemku
parc. č. 5445/3 a z části na pozemku parc. č. 5422/9 k.ú. Rychvald
19/27. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodlo
o vyhlášení záměru na prodej můstku umístěného z části na pozemku parc. č. 5445/3
a z části na pozemku parc. č. 5422/9 k.ú. Rychvald, za podmínek stanovené v Záměru
č. 11

…………………………………………..
Mgr. Šárka Kapková
starostka

…………………………………
Tomáš Gulčík
místostarosta
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