7. zasedání ZM Rychvald, dne 24. 07. 2019
Zápis
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 24. 07. 2019

Přítomno:
Omluveni:

při zahájení přítomno 14 členů ZM (viz přiložená prezenční listina)
Ing.Máchová

V úvodu starosta Milan Starostka požádal přítomné o to, aby povstali a uctili minutou ticha
úmrtí člena finančního výboru p. Martina Pucha.
Následně zahájil 7. zasedání Zastupitelstva města Rychvald v 15:00h v sále Kulturního domu
v Rychvaldě, a přivítal přítomné občany, zastupitele a hosty. Starosta informoval přítomné
členy ZM a občany o rezignaci ze dne 22.07.2019 na svůj mandát člena ZM paní Mgr. Janou
Muchovou. Na její mandát nastoupil a složil dnes slib Mgr. Jan Skřížala. Po složení slibu
požádala o slovo Mgr. Šárka Kapková, která veřejně poděkovala za práci Mgr. Janě Muchové
za práci, kterou odvedla pro město a jeho občany.
Dále starosta konstatoval, že dnešnímu zasedání je přítomno 14 členů zastupitelstva města,
což je nadpoloviční většina, takže byli schopni se usnášet. Z dnešního jednání ZM se omluvila
Ing. Jana Máchová. Zápis z předchozího jednání byl opraven dle připomínek, ověřovateli
ověřen a vyložen na sekretariátu MěÚ k nahlédnutí, nyní je u zapisovatelky dnešního
jednání. Pracovní předsednictvo tvoří rada města.
Jedno vyhotovení materiálu ZM je k nahlédnutí u tajemníka MěÚ.
Pro dnešní zasedání zastupitelstva města navrhl níže uvedený pořad:

Pořad:
1. Pořadové a organizační zabezpečení pro 7. zasedání Zastupitelstva města Rychvald
2. Schválení vstupu města Rychvald do společnosti pro zpracování komunálního odpadu
3. Diskuse

Starosta Milan Starostka se dotázal, zda má někdo doplňující nebo pozměňující návrh.
Pan starosta dal hlasovat o navrženém pořadu.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta Milan Starostka dal hlasovat o každém návrhu samostatně.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Ad 1/
Pořadové a organizační zabezpečení pro 7. zasedání Zastupitelstva města Rychvald
Rada města v Rychvaldě doporučuje návrhovou komisi v tomto složení:
Ing. Pavel Staněk, Václav Pavlík, Ervín Plaček
Starosta Milan Starostka se dotázal, zda má někdo doplňující nebo pozměňující návrh.
Pan starosta dal hlasovat o složení návrhové komise
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Ověřovateli zápisu byli navrženi: René Budník, Lukáš Oprchalský
Pan starosta dal hlasovat o složení návrhové komise
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Dotázal se, zda má někdo doplňující nebo pozměňující návrh.
ZM schválilo pořad 7. zasedání ZM Rychvald a zvolilo návrhovou komisi a ověřovatele
zápisu.
Skrutátory zasedání byly Lucie Jendřejková a Bc. Plhalová, zapisovatelkou Iveta Rozsívalová
Ad 2/
Schválení vstupu města Rychvald do společnosti pro zpracování komunálního odpadu
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu.
P.Skřížala: měl tři dotazy –
1) proč se tak spěchá na změnu, když legislativa se má měnit až v roce 2030 a stále se to
posouvá, co je za tím, ptá se? Proč se tento materiál nemůže projednat na zářijovém jednání
ZM?
2) cena 450 mil Kč. Bez DPH…kolik to bude stát město Rychvald podíl na vybudování
samotné třídírny a kolik bude stát Rychvald vstup do samotného spolku?
3) proč se pouze 4 obce ze 17 obcí okresu Karviná připojily? Rád by upozornil , že každý
zastupitel má ze zákona svou právní zodpovědnost a proto on nebude hlasovat pro vstup –
nazývá to jako hazard s veřejnými penězi a myslí si, že tento projekt nemusí být výhodný,
spíš je nesmyslný.
P.Oprchalský odpovídá na dotazy p. Skřížaly:
Ad1) legislativa je pouze návrh, myslí si, že zákon o odpadu bude přísnější
Ad2) k ceně uvedl, že mají členové ZM informace v důvodové zprávě, kterou obdrželi
A proč se tak spěchá na realizaci zdůraznil, že s ohledem na dotace
Ad 3) a proč jen 4 obce netuší, snad vyčkávají a postupně se připojí.
Do diskuse se přihlásil p. Sitko:
Shrnul veškeré dosavadní informace, které se k tomuto bodu zastupitelům od listopadu 2018
dostávaly. Jak uvedl, chybí mu podnikatelský záměr, stanovy a základní čísla této budované
a.s., kolik to bude stát, za jakou cenu bude odebírán náš komunální odpad…
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Zaráží ho
- členský vkladový příspěvek ve výši 4,5 mil Kč (základní vklad do a.s. či kapitál)
- čl. VII. Bod 2 – závazek dodávek do fy CEVYKO (porušení zák.o veřejných zakázkách, kdy
město musí soutěžit!)
- proč odstoupily města jako Karviná či Český Těšín?
- chybí mu základní údaje jak bude a.s. vypadat?
Její podnikatelský záměr, jaký bude mít oblast tržeb, oblast nákladů, hosp.výsledku, vůbec
neznáme stanovy této a.s., ale už na sebe bereme závazek, že do ní budeme dodávat odpad.
Závěr:
Vstup do tohoto spolku se závazky v oblasti financí + závazky dodávky směsného
komunálního odpadu do této a.s. Cevyko v době, kdy není jasná legislativa, kdy nejsou jasné
prováděcí vyhlášky, pokládá tento postup za zbrklý a doslova ho nazývá hazardování
s veřejnými prostředky města.
p.Kapková : nesouhlasí se zpracováním dův.zprávy, kde chybí základní čísla.
Zdůraznila, že v žádném případě není proti třídění odpadu. Popsala svůj zájem o třídění
odpadu návštěvami různých míst, kde a jak to funguje. Připadá jí tohle dnes jako politické
řešení třídění odpadu. Uvádí, že tento projekt nemůže v žádném případě podpořit.
Zaráží ji, proč Nový Jičín až sem bude skládkovat? Projekt je zbrklý, rychlý, nepodložený úlet
– měli by se jím zabývat odborníci nikoliv politici.
p.Oprchalský:
Odpovídá, proč Nový Jičín – Je to malý okres a takové zařízení se tam ekonomicky nikdy
nevyplatí, nenaplní kapacitu, která je nutná. Tak si dopředu rezervují tu kapacitu u nás. Cena
– odpovídá uložení a svozu odpadu. V závěru ujistil p. Kapkovou, že na projektu pracují
skuteční odborníci nikoliv politici.
p.Kapková :
Máme barevné popelnice – navrhuje je postavit k jednotlivým domům a naučit lidi třídit a
tak můžeme 5 mil.Kč utratit za tento návrh. Žádá ekonomické podklady k této důvodové
zprávě, např. 12/2019 zasedání ZM. Vykalkulovat přesně, kolik to město bude stát.
p.Plaček :
připomenul privatizaci vodovodů a kanalizace po roce 1989, dostali jsme jako město určitý
počet akcií. Nikdo se na nic neptal. Chce, aby i naše město mělo šanci regulovat si cenu
nákladů, když ji má.
p.Kapková:
co když to bude někde levnější?
Starosta:
Připomněl paní Kapkové, že už měla několik vstupů a nyní ji nedal slovo
p.Pavlík:
celkové náklady pro město jsou součástí materiálu jako příloha. Žádné další náklady nejsou.
Upozornil na to, že dnes se schvaluje vstup do spolku. Uvedl, že nemáme právo předkládat
žádné rozbory, na vše se mohla p.Kapková dotázat odborníků na pracovních schůzkách ZM,
kterých se ovšem neúčastní.
p.Sitko:
znovu uvedl, že tento bod je v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Co když nám
někdo nabídne něco levněji? Jak se zachováme?
p.Oprchalský:
oslovil paní Kapkovou, že se má účastnil pracovních schůzek ZM. K panu Sitkovi uvedl, že
zákon o veřejných zakázkách nebude porušený, neboť na toto se vztahuje in house výjimka.
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p.Kapková :
nemají chodit pozvánky 2 dny před konáním schůzky

p.Oprchalský:
k paní Kapkové - chodí týden předem, byly schůzky 4, nepřišla paní Kapková nikdy a ještě šíří
nepravdivé informace občanům na fc
k panu Sitkovi – hovořil znova o stanovách a dotacích, a o ceně si myslí, že po vstupu do
spolku..můžeme ji ovlivňovat. Veškeré dotazy na prac.schůzkách byly vždy panu Sitkovi
zodpovězeny.
p.Gulčík:
vznesl dotaz, zda v současné sestavě těchto měst, co jsou nyní, je kapacita naplněna
k provozování?
Odp. p.Pavlík – 60%.
p.starosta dal slovo Ing.Václavu Zyderovi:
je pověřen řízením tohoto projektu. Seznámil podrobně přítomné se vznikem spolku pro
nakládání s komunálním odpadem, z.s. a odpovídal na otázky, které během diskuze
zastupitelů byly vzneseny.
Ing.Sitko nesouhlasí s čísly, které dnes přednáší Ing.Zyder. Uvedl, že na pracovní schůzce si
dělal poznámky a čísla se neshodují, a má za to, že Ing.Zyder dnes lže.
V 15:55 hodin ing Sitko odešel.
p.Kapková:
znova říká a připomíná, že ji chybí rozbor celého projektu a měl by být na 12/2019 zasedání
ZM předložen.
p.Pavlík :
odpověděl, že si ho má zpracovat sama
p.Kapková:
pokud má město zájem vstupovat do nějakého spolku, tak musí vědět, kolik ho to bude stát
a chce to jako zastupitelka vědět
Ing.Zyder:
V roce 2023 chtějí toto zařízení zprovoznit, projekt je konzultován s právníky a ten, kdo
vstoupí, si může o svém odpadu rozhodnout.
Pan starosta poděkoval za informace p.Ing.Zyderovi, žádné další dotazy nebyly, dal o
předloženém návrhu usnesení hlasovat:
Zastupitelstvo města dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění s c h v a l u j e
vstup města Rychvald do společnosti pro zpracování komunálního odpadu pod
názvem
Spolek pro nakládání s komunálním odpadem, z.s, z důvodu budoucího zákazu skládkování
směsných komunálních odpadů.
Pro: 9
Proti: p. Kapková, p. Skřížala, p. Gulčík, p.Gulčíková
Zdržel se: 0
Nepřítomen: p.Sitko
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Ad3/ Diskuse:
Starosta se ptal přítomných, zda mají se někdo hlásí do diskuse. Jelikož tomu tak nebylo,
ukončil ZM v 16:00 hodin, a všem poděkoval za účast.

….………………………..…………….
René Budník
ověřovatel a člen ZM

………………………………….
Lukáš Oprchalský
ověřovatel a člen ZM

…......................................
Milan Starostka
starosta
Zapsala: Iveta Rozsívalová
Rychvald, dne 24. 07. 2019
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