6. zasedání ZM Rychvald
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 05. 06. 2019

Usnesení
z 6. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 05. 06. 2019
Pořadové a organizační zabezpečení 6. zasedání Zastupitelstva města
Rychvald
6/1.

Zastupitelstvo města
a)schvaluje
pořad dnešního zasedání ZM Rychvald
b) v o l í
1. návrhovou komisi ve složení:
René Budník
Ing. Ladislav Sitko
Šárka Gulčíková

2. ověřovatelé zápisu ve složení:
Lukáš Oprchalský
Tomáš Gulčík

Kontrola usnesení
6/2.

Zastupitelstvo města
bere na vědomí
kontrolu svých přijatých usnesení

Zpráva o činnosti Rady města Rychvald
6/3.

Zastupitelstvo města
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Rady města
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Zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva města
6/4.

Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Rychvald za období
od 07. 03. 2019 do 5. 6. 2019

Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města
6/5.

Zastupitelstvo města
bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rychvald za období
od 07. 03. 2019 do 05. 06. 2019

Zpráva o uplatňování Územního plánu Rychvaldu za období 09/2014 12/2018
6/6.

Zastupitelstvo města Rychvald po projednání podle § 6 odst. 5 písm e) stavebního
zákona
1. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu, podnětů
a připomínek uplatněných při projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního
plánu Rychvaldu za období 09/2014 - 12/2018 podle § 47 odst. 1 až 4 stavebního
zákona (dle přílohy č. 1 materiálu),
2. s c h v a l u j e
v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a e) a dle § 55 odst. 1 za použití na § 47 odst. 5 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním právu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu Rychvaldu, jejíž součástí
jsou pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 Územního plánu Rychvaldu, v rozsahu
zadání změny (dle přílohy č. 2 materiálu),
3. r o z h o d l o
o pořízení změny č. 2 Územního plánu Rychvaldu zkráceným postupem podle § 55a
a § 55b stavebního zákona
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Souhrnná zpráva o vyřízení dotazů ze 4. zasedání Zastupitelstva města
Rychvald, dne 06. 03. 2019
6/7.

Zastupitelstvo města
dle jednacího řádu ZM
bere na vědomí
Souhrnnou zprávu o vyřízení dotazu ze 4. zasedání Zastupitelstva města ze dne 06.
03. 2019 vzneseného zastupitelem města Rychvald Ing. Ladislavem Sitkem

Souhrnná zpráva o vyřízení dotazů z 5. zasedání Zastupitelstva města
Rychvald, dne 27. 03. 2019
6/8.

Zastupitelstvo města
dle jednacího řádu ZM
bere na vědomí
Souhrnnou zprávu o vyřízení dotazu z 5. zasedání Zastupitelstva města ze dne 27. 03.
2019 vzneseného zastupitelem města Rychvald Mgr. Šárkou Kapkovou

Návrh na řešení situace ve Službách města Rychvald spol. s r.o.
6/9.

Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodlo
o poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu SMR mimo základní kapitál
ve výši 4,5 mil. Kč

Smlouva o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“
6/10. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění,
schvaluje
uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města Rychvald, II.
stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ s podílovým spoluvlastníkem ideální 1/11 pozemků
p.č. 3073/1 a p.č. 3074/1 oba v k.ú. Rychvald, panem Jiřím Holoubkem, bezúplatně
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Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
v rámci stavby: „Odkanalizování města Rychvald, II. stavba - kanalizace
Dolní Podlesí“
6/11. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby:
„Odkanalizování města Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ mezi
vlastníkem pozemků p.č. 6831/1 a p.č. 6832/1 oba v k.ú. Rychvald, Moravskoslezským
krajem, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací, jako budoucím povinným a městem Rychvald, jako budoucím
oprávněným, za jednorázovou úhradu v předpokládané výši 1000 Kč + DPH
v zákonné výši s podmínkou, že budoucí oprávněný se zavazuje, že po dobu
minimálně 5 let zůstane vlastníkem předmětné inženýrské sítě a provede sanaci
narušeného povrchu komunikace, vzniklou umístěním inženýrské sítě. V případě
nesplnění shora popsaných závazků budoucího oprávněného se budoucí oprávněný
zavazuje k výzvě budoucího povinného zaplatit jednorázovou úhradu za zřízení
věcného břemene v plné výši dle sazebníku platné interní směrnice SSMSK (v době
podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene) v rozsahu skutečného omezení
vlastnických práv stanoveného geometrickým plánem k zaměření skutečného stavu
věcného břemene)

Smluvní zřízení práva stavby: Sjezd k novostavbě rodinnému domu na
pozemku p.č. 437/1, přes pozemek p.č. 2350 v k.ú. Rychvald, ve
vlastnictví města Rychvald
6/12. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
schvaluje
smluvní zřízení práva stavby: Sjezd k novostavbě rodinného domu na pozemku p.č.
437/1, přes pozemek p.č. 2350 v k.ú. Rychvald, ve vlastnictví města Rychvald, se
stavebníky panem Ing. Tomášem Vodičkou a paní Ing. Nikolou Vodičkovou za
jednorázovou úplatu ve výši 150 Kč vč. DPH za 1 m2 výměry stavby
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Žádost Českého hydrometeorologického ústavu o převod části pozemku
p.č. 2622 v k.ú. Rychvald
6/13. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodlo
o vyhlášení záměru na převod části pozemku p.č. 2622 dle geometrického plánu pro
vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku vyznačení budovy, číslo plánu
4241-137/2018, nově označené jako pozemek p.č. 2622/2 zastavěná plocha o výměře
2 m2 v k. ú. Rychvald, ve vlastnictví města Rychvald, za podmínek stanovených
v Záměru č. 7/2019

Žádost manželů Kohanových o převod pozemku p.č. 373/49 v k.ú.
Rychvald
6/14. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodlo
o vyhlášení záměru na převod pozemku p.č. 373/49 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 18 m2 v k. ú. Rychvald, ve vlastnictví města Rychvald, za podmínek
stanovených v Záměru č. 8/2019

Žádost manželů Pláškových ze dne 30. 10. 2017
6/15. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodlo
o vyhlášení záměru na směnu části pozemku p.č. 2948 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, číslo plánu
4208-120/2018, nově označené jako pozemek p.č. 2948/2 orná půda o výměře 95 m2
v k. ú. Rychvald, ve vlastnictví města Rychvald, za podmínek stanovených v Záměru č.
9/2019

5z8

6. zasedání ZM Rychvald
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 05. 06. 2019

Celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný
účet za rok 2018 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku
za rok 2018
6/16. Zastupitelstvo města
bere na vědomí
celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný účet za rok
2018 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2018 bez výhrad
(příjmy ve výši 1 177,76 tis. Kč, výdaje ve výši 1 148,44 tis. Kč, financování ve výši
29,32 tis. Kč).

Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2019
6/17. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
schvaluje
rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2019 dle přílohy č. 1

1. Návrh závěrečného účtu města Rychvald za rok 2018
2. Účetní závěrka města Rychvald sestavená k rozvahovému dni
31. 12. 2018
6/18. 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 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)souhlasí
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
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c)bere 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)

Zásady pro poskytování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu
Města Rychvald
6/19. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
schvaluje
Zásady pro poskytování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Města Rychvald,
včetně příloh, s účinností dnem schválení

Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček 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 20142020
6/20. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
schvaluje
Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček 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, vč. přílohy, s účinností dnem schválení

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Města Rychvald
6/21. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb., , v úplném znění, a schválené
Směrnice upravující postup při vyřazování movitého majetku města Rychvald ze dne
21.11.2011
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rozhodlo
1. o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – konvektomat plynový
v pořizovací hodnotě 331 813 Kč fyzickou likvidací
2. o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – sporák kombinovaný SPE
40A v pořizovací hodnotě 56 648 Kč fyzickou likvidací

Pohledávka za panem Jaroslavem Pulkem
6/22. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb., v úplném znění
rozhodlo
vzdát se práva vymáhání pohledávky ve výši 27.000,26 Kč za panem Jaroslavem
Pulkem

Schválení záměru vstupu města Rychvald do společnosti pro zpracování
komunálního odpadu
6/23. Zastupitelstvo města
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění
schvaluje
1) Záměr města Rychvald vstoupit do zakládané společnosti pro zpracování
komunálního odpadu z důvodu budoucího zákazu skládkování směsných
komunálních odpadů.
2) Pověřit radu města zajistit účast na jednáních vedoucích k založení společnosti
pro zpracování komunálního odpadu z důvodu budoucího zákazu skládkování
směsných komunálních odpadů.

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

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