21. zasedání ZM Rychvald, dne 31. 08. 2018
Zápis
z 21. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 31. 08. 2018
Přítomno:
Omluveni:

při zahájení přítomno 11 členů ZM (viz přiložená prezenční listina)
Ing. Sitko, Ing. Pěgřímková, p. Budník, p. Pavlík

21. zasedání Zastupitelstva města Rychvald zahájila starostka Mgr. Šárka Kapková v 9:00h v sále
Kulturního domu v Rychvaldě, omluvila Ing. Sitka, Ing. Pěgřímkovou, p. Budníka, p. Pavlíka a přivítala
přítomné zastupitele. Konstatovala, že dnešnímu zasedání je přítomno 11 členů ZM, proto je ZM
usnášeníschopné.
Ad 1/
Pořadové a organizační zabezpečení
Starostka Mgr. Kapková informovala přítomné, že zápis z předchozího jednání ZM byl opraven dle
připomínek, ověřovateli ověřen a vyložen na sekretariátu Městského úřadu Rychvald k nahlédnutí.
Nyní je u zapisovatelky dnešního jednání.
Pracovní předsednictvo tvoří rada města.
Pro 21. ZM zasedání zastupitelstva města navrhla níže uvedený pořad:
1. Pořadové a organizační zabezpečení 21. zasedání ZM Rychvald
2. Dodatek č. 2 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
Mgr. Kapková se dotázala, zda má někdo doplňující nebo pozměňující návrh.
Starostka Mgr. Šárka Kapková dala hlasovat o celkovém programu zasedání zastupitelstva.
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
Starostka Mgr. Šárka Kapková dala hlasovat o každém návrhu samostatně.
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
Paní starostka přečetla složení návrhové komise: David Kubas, Mgr. Skřížala, Ing. Jana Máchová
Dotázala se, zda má někdo doplňující nebo pozměňující návrh.
Dala o složení návrhové komise hlasovat.
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Šárka Gulčíková a Ing. Miroslav Pěgřímek
Dotázala se, zda má někdo doplňující nebo pozměňující návrh.
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Paní starostka dala hlasovat.
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
ZM schválilo pořad 21. zasedání ZM Rychvald a zvolilo návrhovou komisi a ověřovatelé zápisu.
Skrutátory zasedání byly Irena Kubíčková a Lucie Jendřejková, zapisovatelkou Jana Kiková
Ad 2/
Dodatek č. 2 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
Starosta Mgr. Kapková sdělila, že včerejším dnem nastaly nové okolnosti, kdy Mudr. Cenov doložila
podepsané smlouvy se zdravotními pojišťovnami, a tímto pominul důvod tento materiál v ZM
projednávat. Dala návrh na stažení materiálu z programu.
Pan Starostka se dotázal, zda paní zubařka neměla uzavřeny smlouvy, když měla zubní ordinaci
v Ostravě.
Mgr. Kapková sdělila, že smlouvy s pojišťovnami uzavřeny měla, ale z důvodu přechodu z okresu
Ostrava do okresu Karviná, musí být podepsány nové smlouvy.
Ing. Pěgřímek dotázal se, jak bude znít nové usnesení.
Mgr. Kapková sdělila „ZM stáhlo tento materiál z projednávání“
Mgr. Kapková dala hlasovat o stažení bodu č. 2.
Pro:
11
Proti:
0
Zdržel se:
0
Dodatek č. 2 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 byl stažen z programu.

Mgr. Kapková ukončila 21. ZM 9:06h, poděkovala za účast a všem popřála hezký den.

….………………………..…………….
Šárka Gulčíková
ověřovatel a člen ZM

………………………………….
Ing. Miroslav Pěgřímek
ověřovatel a člen ZM

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

Zapsala: Jana Kiková
Rychvald dne 31. 08. 2018
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