4. zasedání ZM Rychvald, dne 06. 03. 2019
Zápis
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 06. 03. 2019
Přítomno:
Omluveni:

při zahájení přítomno 15 členů ZM (viz přiložená prezenční listina)
//

4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald zahájil starosta Milan Starostka v 16:30h v sále
Kulturního domu v Rychvaldě, a přivítal přítomné občany, zastupitele a hosty, pana senátora
Víchu, zástupce MP Ing. Vacha a npor. Hájka z PČR.
Konstatoval, že dnešnímu zasedání je přítomno 15 členů zastupitelstva města, což je
nadpoloviční většina, takže jsme schopni se usnášet. 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.
Ad 1/
Pořadové a organizační zabezpečení
Pan starosta pro dnešní zasedání zastupitelstva města navrhl tento pořad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pořadové a organizační zabezpečení pro 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald
Kontrola usnesení
Zpráva o činnosti RM
Zprávu o činnosti FV
Zpráva o činnosti KV
Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín ve městě Rychvald za rok 2018 a Zpráva
o bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky
v Bohumíně za rok 2018
7. Poskytnutí účelových neinvestičních dotací nad 50.000 Kč pro rok 2019 z rozpočtu
Města Rychvald
8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rámci stavby: „Odkanalizování
města Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ (Povodí Odry)
9. Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města Rychvald, II. stavba kanalizace Dolní Podlesí“
10. Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
11. Diskuse

Starosta Milan Starostka se dotázal, zda má někdo doplňující nebo pozměňující návrh.
Starosta Milan Starostka dal hlasovat o celkovém programu zasedání zastupitelstva.
Pro:
15
Proti:
0
Zdržel se:
0
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Starosta Milan Starostka dal hlasovat o každém návrhu samostatně.
Pro:
15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Pan starosta přečetl složení návrhové komise: Lukáš Oprchalský, Tomáš Gulčík a Vítězslav
Uhlík
Pan starosta se dotázal, zda má někdo doplňující nebo pozměňující návrh.
Pan starosta dal o složení návrhové komise hlasovat.
Pro:
15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Ověřovateli zápisu byli navrženi: René Budník a Ervín Plaček
Dotázal se, zda má někdo doplňující nebo pozměňující návrh.
ZM schválilo pořad 3. zasedání ZM Rychvald a zvolilo návrhovou komisi a ověřovatele
zápisu.
Pro:
Proti:
Zdržel se:

15
0
0

Skrutátory zasedání byly Iveta Rozsívalová a Bc. Denisa Plhalová, zapisovatelkou Jana
Kiková
Ad 2/
Kontrola usnesení
Pan starosta předal slovo p. místostarostovi Ing. Staňkovi.
Ing. Staněk k bodu 4/14 sdělil, že k 06. 03. 2019 nedošlo k žádnému posunu v jednání se
zástupci společnosti Financial Found a.s.. Nekomunikují.
K bodu 3/4. - bezodkladně informovat jednotlivé navrhovatele změny územního plánu
a úřad územního plánování o rozhodnutí zastupitelstva ve smyslu § 46 odst. 3 stavebního
zákona – splněno.
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu.
Ing. Sitko navrhl ZM, aby bylo v bodě 22/10 doplněno, aby byly zastupitelům pravidelně
předkládány zápisy z dozorčí rady SMR.
Pan Oprchalský: souhlasím, kontrola musí být. Zaráží ho, že toto nenavrhl za minulého
vedení, čímž by se mohlo předejít některým problémům.
Pan Pavlík: zeptal se Ing. Sitka, zda to chce dát jako nový bod pořadu jednání? V usnesení je,
že bereme na vědomí věci, které jsou ve sledování. Nebo je to návrh, aby to rada zpracovala
do příštího ZM?
Ing. Sitko: je mi to jedno, jestli v příštích materiálech nám budou zaslány zápisy z dozorčí
rady nebo jestli to připraví rada na příští ZM. Rád by viděl, co dozorčí rada projednává a jaké
jsou výsledky společnosti, nic víc.
Pan starosta požádal dát do zápisu jako úkol pro RM.
Pan starosta se dotázal, zda má někdo doplňující nebo pozměňující návrh.
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Pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení k tomuto materiálu.
Pro:
15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Zastupitelstvo města v z a l o n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení.
Ad3/
Zpráva o činnosti Rady města Rychvald
Materiál přednesl Ing. Staněk. Uvedl, že Rada města Rychvald od 2. zasedání Zastupitelstva
města Rychvald jednala celkem 8x a to na své:
5. schůzi ze dne 14. 12. 2018
6. schůzi ze dne 17. 12. 2018
7. schůzi ze dne 19. 12. 2018
8. schůzi ze dne 14. 01. 2019
9. schůzi ze dne 28. 01. 2019
10. schůzi ze dne 04. 02. 2019
11. schůze ze dne 11. 02.2019
12. schůze ze dne 25. 02.2019
viz usnesení z těchto schůzí.
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu, dotázal, zda má někdo doplňující nebo
pozměňující návrh.
Ing. Sitko: rád by se vrátil k materiálu, který radní projednali na své 9. schůzi pod č. 18
„Poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro r. 2019“. Poskytnutí dotací do 50 tis. Kč je
plně v kompetenci rady města a jako zastupitel má právo se k tomu vyjádřit. Jde mu o tu
část, kde jste rozhodli o přidělení nebo nepřidělení dotací organizacím, které pečují o naše
občany v jiných zařízeních. Diakonie Český Těšín, denní stacionář v Karviné – požadovali 16
tis. Kč, FV byl pro, jsou tam 3 občané našeho města, RM snížila na 10 tis. Kč. Nestátní denní
zařízení Duha v Orlové – požadovali 6 tis. Kč, FV navrhl 6 tis. Kč, RM 0 Kč. Mobilní hospic –
požadovali 50 tis. Kč, FV pro 50 tis. Kč, RM snížila na 40 tis. Kč. Domov Jistoty Bohumín –
služba pro 3 občany našeho města, žádali 20 tis. Kč, v minulosti nežádali, FV pro 10 tis. Kč,
RM 0 Kč. Svépomocná společnost Mlýnek – 1 občanka Rychvaldu, požadovali 10 tis. Kč, FV
doporučil 6 tis. Kč, což je asi tak příspěvek co dostane město z titulu daní od této občanky,
RM 0 Kč. S tímto postupem nesouhlasí, protože nedat organizacím, které pečují o naše
občany, kteří jsou v posledním stadiu života, je mu líto, že RM takové usnesení přijala.
Pan Pavlík: v rámci rozpočtu, který jsme schvalovali na konci loňského roku, byly vyčleněné
finanční prostředky spolkům v Rychvaldě, případně dalším organizacím, které si o dotaci
požádají. S ohledem na částku, která měla být přerozdělena, jsme jako rada zohledňovali,
zda spolek působí na území města Rychvaldu, posuzovali jsme jaký je dosah tohoto spolku
v rámci členské základny, akcí pro veřejnost, a abychom se dostali do částky, která byla
schválena ZM, i tak jsme ji mírně překročili díky dodatečné žádosti církve československé
husitské, proto došlo k redukci u organizací, které jsou příspěvkové, nepůsobí na území
Rychvaldu a dostávají dotace ze svých domovských měst Orlová, Bohumín. Řídili jsme se
schváleným rozpočtem a chovali se k penězům s rozvahou správného hospodáře. Nikdo ze
zastupitelů nemůže být omezen, např. aby své příspěvky za zastupitelské funkce těmto
organizacím poslal, a tímto způsobem vykompenzoval toto rozhodnutí rady.
Mgr. Kapková k radě č. 9 „Znovuotevření recepce MěÚ“. Od té doby proběhly další tři RM
a nebyla tam žádná revokace. Bude či nebude to zřízeno? Jak řekl pan Starostka, že odchází
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p. Kostruhová do důchodu a ten nový pracovník bude místo ní. Říkáte, jak šetříte, a nový
člověk vám bude na recepci prodávat hrnky.
Pan Starostka: ten člověk, na kterého probíhá výběrové řízení, bude místo p. Kostruhové.
Mgr. Kapková: tak proč to usnesení není revokované?
Pan Starostka: není důvod, pracuje se na tom dál, zkoumáme jakým způsobem.
Mgr. Kapková: četla jsem smlouvu o výkonu funkce jednatele SMR a nabyla dojmu, že
vedení nemá dostatečný zájem na dalším fungování. Zajímá ji, zda se chystá reorganizace,
smlouva je nemotivující, zaslechla, že se má teplo převést na nějakou společnost, jak je to
s VPP, jestli je vůbec někdo, kdo zajišťuje služby na přechodech, co jela směrem na Bohumín,
tak na přechodu nebyl nikdo.
Pan Oprchalský: že by se mělo teplo převést na jinou společnost, to je pro něj nová
informace, co se týče VPP, tak tento týden byl na úřadu práce podepsat prodloužení, zůstalo
nám jich osm, zatím budou dál do konce 06/2019, je připraven nový program,
komunikujeme s ÚP. K přechodům: byla vysoká nemocnost VPP, na přechody jsem se nechal
proškolit já, p. Škuta a p. Kubas, požádali jsme MP o spolupráci, zajišťují Bohumínskou, kde
stojí jeden strážník MP a druhý stojí u školy. U školy na Václavu se střídá p. Kubas
s p. Škutou. Paní z VPP už nemocenskou ukončila.
Mgr. Kapková doporučila větší informovanost pro rodiče.
Pan Oprchalský: nebyl jsem schopen reagovat rychleji, podléhalo to školením. Pan Kubas
měl k dispozici 23 VPP, z toho jich pět bylo proškoleno na přechody. Služby za to neberou
z města žádné peníze.
Pan Starostka sdělil, že to byla výjimečná situace.
Ing. Sitko k provozování Senior taxíku: kdysi v usnesení RM bylo, že SMR souhlasí se
smlouvou na provozování služby Senior taxi až do konce roku a v usnesení 9/19. je, že se tato
smlouva rozvazuje. Ze své praxe ví, že každá ztracená zakázka je zločin a zajímá ho, co vedlo
k této dohodě. Město platilo SMR paušál 15 tis. Kč, dnes se to vysoutěžilo za 20 tis. Kč. Co
váš vedlo k tomu, že jste odstoupili od smlouvy se SMR?
Pan Starostka: odstoupili jsme od této smlouvy na žádost jednatele SMR p. Oprchalského.
Pan Oprchalský: zaráží ho dotaz Ing. Sitka, který na FV podivoval nad tím, že SMR dostaly
prodlouženou smlouvu na služby Senior taxi bez VŘ. Teď, když proběhlo VŘ, tak se zase
divíte. Když jsem nastoupil na SMR, tak jsem si vyžádal podklady k Senior TAXI a dostal od
p. účetní informaci, že Senior Taxi je v mínus 223 tis. Kč/rok.
Pan starosta ta částka nepokryje ani náklady na mzdy řidiče, opravy. Z tohoto důvodu jsme
se rozhodli tuto činnost ukončit. Má za to, když to bude provozovat někdo, kdo má taxi
službu, tak náklady bude mít menší.
Pan Gulčík: pan zastupitel Pavlík sdělil, že byla mírně překročena částka na dotace, byl by
takový problém, kdyby se uspokojily i ty další žádosti?
Ing. Sitko: to, že se to překročilo, je samozřejmě lež. V rozpočtu bylo 510 tis. Kč a vyčerpalo
se 504 tis. Kč.
Pan Pavlík: překročilo se to, schválila se dotace pro církev. Bylo to řešeno rozpočtovým
opatřením. Zrovna vy byste to mohl vědět, protože jste měl možnost to projednávat ve
finančním výboru. Snažili jsme se to napasovat na rozpočet, který byl schválen ZM. Stejnou
možnost jste měli na konci roku, mohli jste dát do rozpočtu více pro organizace a rozdat to
celému našemu kraji.
Mgr. Kapková: na konci roku bylo cca 80 mil. Kč v plusu, a navýšení 10 – 50 tisíc. Kč
rozpočtovým opatřením, bychom mohli uspokojit více zájemců, myslí si, že to není až tak
šílená ráno do rozpočtu.
Pan Starostka požádal paní Kapkovou, aby se příště přihlásila o slovo.
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Pan Pavlík: kde jste byli na podzim? Tyhle návrhy jste mohli podat. Držíme se toho, jak byl
nastaven rozpočet. Vše se probírá s FV, vše se konzultuje v RM. Každý se zastupitelů má
kdykoliv možnost nahlédnout do materiálů do RM, vyjádřit se k nim a nepředvádět tady
excesy na ZM.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení k bodu č. 3.
Pro:
14
Proti:
0
Zdržel se:
1 (Máchová)
Zastupitelstvo města v z a l o n a v ě d o m í Zprávu o činnosti Rady města.
Ad4/
Zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva města
Ing. Sitko přednesl zprávu o činnosti Zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva
města
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu, dotázal, zda má někdo doplňující nebo
pozměňující návrh.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení k tomuto bodu.
Pro:
15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Zastupitelstvo města v z a l o n a v ě d o m í zprávu o činnosti Finančního výboru
Zastupitelstva města Rychvald za období od 13. 12. 2018 do 6. 3. 2019
Ad5/
Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města
Pan Plaček přednesl zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města.
Dále sdělil, že Na schůzi Kontrolního výboru Zastupitelstva Města konané dne 14. 1. 2019
proběhla diskuze k usnesení RM, bodu 7/1, konané dne 19. 12. 2018, z něhož vyplývá, že
současným poskytovatelem právních služeb města Rychvald je pan Mgr. Jan Siostrzonek.
Členové výboru vedli diskuzi o možném postavení pana Mgr. Siostrzonka, právního zástupce
města Rychvald, ve střetu zájmu, jelikož zastupuje pana Oprchalského v právní věci vedené
proti městu Rychvald.
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu, dotázal, zda má někdo doplňující nebo
pozměňující návrh.
Pan Oprchalský: pane Plačku, zkuste mi říct, v jakém sporu je můj otec s městem Rychvald?
Pan Plaček: Mgr. Siostrzonek vás zastupuje v soudním sporu s městem Rychvald ohledně
plynovodní přípojky, která vede přes váš pozemek.
Pan Oprchalský: kdybyste se mě na to zeptal, tak ten spor není mezi městem Rychvald
a mým otcem, ale mezi společností NVR. Město Rychvald je pouze účastníkem řízení. Je
pravda, že p. Siostrzonek zastupuje mého otce, ale ne s městem Rychvald. Tady je podána
pouze žádost o odstranění stavby. Město Rychvald se prohlásilo za podjaté a řeší to město
Bohumín. Takže k žádnému středu zájmu nemůže dojít.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení k tomuto materiálu.
Pro:
15
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Proti:
Zdržel se:

0
0

Zastupitelstvo města v z a l o n a v ě d o m í zprávu o činnosti kontrolního výboru
Zastupitelstva města Rychvald za období od 05. 11. 2018 do 6. 3. 2019
Ad6/
Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín ve městě Rychvald za rok 2018 a Zpráva
o bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky v Bohumíně
za rok 2018
Ing. Vach přednesl Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín ve městě Rychvald za rok
2018
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu, dotázal, zda má někdo doplňující nebo
pozměňující návrh.
Mgr. Kapková se zeptala Ing. Vacha, jestli neproběhlo nějaké jednání s vedením města
Rychvald o nějakých omezeních nebo dokonce rozpuštění MP.
Ing. Vach: zatím mi nic takového není známo, se mnou nikdo o tom nejednal.
Mgr. Kapková: před 4 lety byly tady takové tlaky, tak chtěla vědět, jestli to pokračuje.
Pan starosta: mohu potvrdit, že žádné takové jednání nebylo.
Mgr. Kapková: takže MP by měla pokračovat v takovém limitu, jak je to nastaveno.
Pan starosta: ano. Je spousta stížností na rychlosti, budeme využívat MP i v tomto směru.
Mgr. Kapková: takže nebude nic zajišťovat bezpečnostní agentura:
Pan starosta: nebude.
Npor. Hájek přednesl zprávu Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení
Policie České republiky v Bohumíně za rok 2018.
Pan Plaček: se zeptal k majetkové trestné činnosti – ve zprávě se píše, že tady bylo 129
skutků, objasněno 35%. Čím to?
Npor. Hájek: 129 to je trestná činnost na celém území Bohumína a Rychvaldu. V Rychvaldě
je evidáno 72 trestných činů.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení k tomuto materiálu.
Pro:
15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Zastupitelstvo města v z a l o n a v ě d o m í
1. Zprávu o činnosti Městské policie Bohumín ve městě Rychvald za rok 2018
2. Zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení Policie České
republiky v Bohumíně za rok 2018

Ad/7
Poskytnutí účelových neinvestičních dotací nad 50.000 Kč pro rok 2019 z rozpočtu Města
Rychvald
Paní Strnišťová seznámila přítomné s materiálem.
6

4. zasedání ZM Rychvald, dne 06. 03. 2019
Pan starosta zahájil rozpravu.
Ing. Sitko: FV doporučil pro ZUŠ 90 tis. Kč, podal protinávrh. K TJ: v rámci FV navštívili Baník i
Slavoj. Přirovnal Baník ke skanzenu z r. 1950. Koupelna, WC – vlhko, plíseň, stejně tak vypadá
i tělocvična. Navrhl z hlediska koncepce, aby se město začalo zabývat odkupem tohoto
investičního majetku a udělat tam něco nového. Věří, že p. Skýba se snaží, ale bohužel peníze
na to nejsou. V této chvíli vysloví souhlas pro příspěvek pro Baník, ale obává se, že další cpaní
peněz do údržbářské činnosti jsou vyhozené peníze. V rámci strategie, kterou jsme přijali, by
stálo za to, intenzivně se zabývat tím, jak dále.
Ing. Staněk: s ředitelem ZUŠ bylo o částce 70 tis. Kč jednáno. V II. pololetí 2019 jsou oslavy
založení vzniku školy, a pokud by nebyly dostatečné finanční prostředky, budou se hledat
cesty jak toto naplnit. Částka 70 tis. Kč je domluvena a konzultována. Nevidí důvod hlasovat
o navýšení částky dnes. Co se týče TJ Baník, tak víte dobře, že když by chtěl někdo něco
koupit, musí být na to dva, a to je jeden, který prodává a druhý, který kupuje.
Mgr. Kapková: děkuji za vysvětlení těch 70 tis. Kč, ale ZUŠ si požádala o 95 tis. Kč. Naší
prioritou byla podpora dětí a my se budeme dohadovat o 25 tis. Kč? Přiklání se ke schválení
95 tis. Kč, o které si požádali. Naše TJ nejsou v pořádku vyjma TJ Sokol, bylo jednáno o TJ
Slavoj a jak sdělil Ing. Sitko, že pokud do toho nevstoupí silný partner, tak děti nebudou mít
kde sportovat.
Pan Oprchalský: jsem rád, že jste se p. Sitkem po 8 letech probudili a chcete řešit jednoty. Co
se týče ZUŠ, tak jsme s p. ředitelem jednali, byli jsme za ním, pomáhali jsme zprostředkovat
jednání s krajem, byl tady náměstek Káňa, je tam příslib financí, mělo by probíhat VŘ na
zhotovitele rekonstrukce, původně měli schválených 7 mil. Kč z kraje, na základě našich
jednání se podařilo částku na opravy navýšit na 19 mil. Kč. Pan ředitel neměl žádný problém
s těmi 70 tis. Kč, pakliže jim peníze chybnou, tak podle zásad, když vyčerpaní, vyúčtují, tak
mohou si podat novou žádost.
Mgr. Kapková: když jste říkal, že tady byla návštěva z kraje, jak jste vyřešili parkování? Nám
se to za celých osm let nepodařilo.
Pan starosta: toto není předmětem tohoto bodu. Je to v řešení. K TJ: Baník je
v katastrofálním stavu, není to otázka několik let, ale desetiletí. Odborníci, kteří to viděli, tak
navrhli zbourání.
Ing. Máchová zareagovala na p. Oprchalského, že předcházející vedení nic neřešilo. Před 4
lety přišla TJ Slavoj a nabídlo městu odkoupení. Rada vešla v jednání, domluvilo se, že TJ
musí mít souhlas nadřízených. Až budou mít jasno, zda to chtějí prodat, tak ať přijdou
a město bude tuto situaci řešit. Není pravda, že jsme to neřešili. Nové vedení, které tam bylo
ustanoveno před 3 lety, tak už nepřišlo a nevedlo další jednání.
Pan Plaček: jaký je rozdíl mezi TJ a římskokatolickou církví? Když jsme římskokatolické církvi
schválili dar 500 tis. Kč, tak proč nemůžeme každým rokem schválit dar TJ, aby se dostali na
sportovní a kulturní výši?
Pan starosta: tady se jedná o neinvestiční dotaci, my jako město nemůžeme dát investiční
dotaci. To nám neumožňuje zákon.
Ing. Sitko
• reagoval na p. Plačka - dar 500 tis. Kč dostala československá církev husitská.
• Reagoval na p. Oprchalského: pobavil jste mě, jak jste řekl, že jsme se probudili. Takže
zastupitel, který přijde s nápadem, jak zlepšit prostředí kulturní, sportovní, tak je
podle vás idiot, který se právě probudil. Kdyby vás náhodou přepadla myšlenka,
utlumte ji.
Pan Oprchalský: nebudu na toto reagovat. Připadá mu to, že budeme všem rozdávat, dáme
spolkům, dáme TJ, chceme budovat i v centru po bývalé kotelně, nevím, kde na to všechno
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vezmeme, nedávno tady padl návrh na zvýšení odměn zastupitelům. Ve městě bychom měli
mít základní věc a nemáme ji hotovou. Celkové náklady mají být až 0,5 miliardy Kč. Bude se
předělávat DDM, kuchyň v ZŠ. Každý rok přibývají žádosti o dotace, ať jsou to organizace
zabývající se sociálními službami, sportovní organizace. Dnes jim schválíte 5 tis. Kč, příští rok
přijde žádost na 10 tis. Kč, měli bychom podporovat ty rychvaldské.
Pan starosta dal hlasovat o protinávrhu Ing. Sitka, zvýšit dotaci pro ZUŠ na 90 tis. Kč.
Pro:
7
Proti:
7 (Budník, Staněk, Starostka, Pavlík, Stankušová, Vadovič, Uhlík)
Zdržel se:
1 (Oprchalský)
Pan starostka dal hlasovat o protinávrhu Mgr. Kapkové zvýšit dotaci pro ZUŠ na 95 tis. Kč.
Pro:
5 (Máchová, Muchová, Kapková, Sitko, Gulčíková)
Proti:
8
Zdržel se:
2 (Gulčík, Plaček)
Pan starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení
Pro:
15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Zastupitelstvo města r o z h o d l o
a) 1. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2019 Základní umělecké
škole, Rychvald, IČ 62331698, ve výši 70.000 Kč na provoz a rozvoj činnosti školy
a na náklady a výdaje spojené s oslavami 60. výročí školy
2. o uzavření smlouvy, dle § 85 písm. c) zákona o obcích, se Základní uměleckou
školou, Rychvald, IČ 62331698, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok
2019 ve výši 70.000 Kč na provoz a rozvoj činnosti školy a na náklady a výdaje
spojené s oslavami 60. výročí školy
b) 1. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2019 Rychvaldskému spolku
šachovému 1945, Rychvald, IČ 62331469, ve výši 68.000 Kč na sportovní
a organizační činnost
2. o uzavření smlouvy, dle § 85 písm. c) zákona o obcích, s Rychvaldským spolkem
šachovým 1945, Rychvald, IČ 62331469, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
pro rok 2019 ve výši 68.000 Kč na sportovní a organizační činnost
c) 1. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2019 Tělocvičné jednotě
Sokol Rychvald, Rychvald, IČ 44938152, ve výši 360.200 Kč, z toho 210.200 Kč na
sportovní a organizační činnost, 70.000 Kč na trenéry pro mládež a 80.000 Kč na
opravy a údržbu
2. o uzavření smlouvy, dle § 85 písm. c) zákona o obcích, s Tělocvičnou jednotou
Sokol Rychvald, Rychvald, IČ 44938152, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
pro rok 2019 ve výši 360.200 Kč, z toho 210.200 Kč na sportovní a organizační
činnost, 70.000 Kč na trenéry pro mládež a 80.000 Kč na opravy a údržbu areálu TJ
d) 1. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2019 TJ Slavoj Rychvald, z. s.,
Rychvald, IČ 44938357, ve výši 268.700 Kč, z toho 126.200 Kč na sportovní
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a organizační činnost , 82.500 Kč na trenéry pro mládež a 60.000 Kč na opravy
a údržbu areálu TJ
2. o uzavření smlouvy, dle § 85 písm. c) zákona o obcích, s TJ Slavoj Rychvald, z. s.,
Rychvald, IČ 44938357, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2019 ve
výši 268.700 Kč, z toho 126.200 Kč na sportovní a organizační činnost , 82.500 Kč
na trenéry pro mládež a 60.000 Kč na opravy a údržbu areálu TJ
e) 1. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2019 T.J. Baník Rychvald z. s.,
Rychvald, IČ 45239142, ve výši 203.100 Kč, z toho 103.100 Kč na sportovní
a organizační činnost, 20.000 Kč na trenéry pro mládež a 80.000 Kč na opravu
vnitřní části průchozí chodby k tělocvičně, na opravu šaten a toalet a na opravu
a údržbu areálu TJ
2. o uzavření smlouvy, dle § 85 písm. c) zákona o obcích, s T.J. Baník Rychvald
z. s., Rychvald, IČ 45239142, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok
2019 ve výši 203.100 Kč, z toho 103.100 Kč na sportovní a organizační činnost,
20.000 Kč na trenéry pro mládež a 80.000 Kč na opravu vnitřní části průchozí
chodby k tělocvičně, na opravu šaten a toalet a na opravu a údržbu areálu TJ
Ad8/
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“
Ing. Běhal seznámil přítomné s materiálem.
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu.
Mgr. Kapková se zeptala, jestli probíhají jednání s fou Coneco, zda probíhá vše podle plánu či
je nějaké zdržení.
Ing. Běhal postupně se na všem pracuje. Zdržení tam je, co se týče majetkoprávních jednání
s občany, hledají se i náhradní řešení.
Pan Plaček: máme určený prostor, kde budeme svádět odpadní vody, na kterou čističku.
Ing. Běhal: v plánované projektové dokumentaci v oblasti Václav, tak tam je v projektu
označena, čekáme na vyjádření Silnic a dálnic, poté se bude jednat s majitelem pozemku, co
se týče Dolního Podlesí, tam budou svedeny vody do čistírny odpadních vod
v Michálkovicích. Ve fázi přípravy je Husitská a ta je svedena do Bohumínské.
Pan Budník odešel v 17:38h
Pan Plaček: to, co nám říkáte tady, jste nám už řekl asi před měsícem na pracovní schůzce
zastupitelů. Řekl jste, že během pár dnů dostanete vyjádření z Ostravy a vyjádření ze Silnic
a dálnic. Můžete mi odhadem říct, kolik ten projekt už Rychvald stál?
Ing. Běhal: projekt je stále ve stejné ceně, tam není žádné navýšení, nebavíme se o žádných
dodatcích, byl schválen v určité výši, zasmluvněn, je složen ze třech částí k třem etapám, což
znamená, devět plateb za určité části toho projektu. Zatím jsme proinvestovali části
průzkumných prací, které byly základním podkladem, kde byly měřeny vrstevnice apod.,
v druhé fázi je dokumentace pro územní rozhodnutí, která zatím byla podána pro oblast
Václav, tam byla změna územního rozhodnutí a pro oblast Husitská, tam je to před vydáním
územního rozhodnutí. Co se týče Dolního Podlesí, tam jsme zatím propláceli jen průzkumné
práce. Až po vydání územního rozhodnutí se budou platit další finance. Projekt nás nestojí
nic navíc. Nikomu naplatíme předem žádné zálohy, žádné platby předem, platí se až po
zhotovení určité části, která je dána smlouvou o dílu.
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Pan Budník se vrátil v 17:40h
Pan Plaček: kolik už nás to stálo?
Ing. Běhal: z hlavy vám to neřeknu, pouze orientačně je v tom cca milion Kč.
Mgr. Kapková: je vyčleněna částka 2752 tis. Kč na projektovou dokumentaci na tento rok
a byla řádně vysoutěžena.
Ing. Běhal: to je rozpočtová část, která by byla vyplacena v případě, že by se vše dodělalo tak
jak má. Do této chvíle nebylo proplaceno nic.
Pan Plaček: stále plánujeme, ale nemáme kam.
Ing. Běhal: musíme s něčím pracovat.
Pan starosta sdělil, že diskusi ukončí, byl na jednání Coneca, které čeká na ŘSDR. Prostě
vyjádření není a čeká se na něj, připravuje se náhradní eventuelní varianta. Sdělil p. Plačkovi,
ať se zastaví za ním na úřad.
Pan Plaček: nechci za vámi chodit, je tady spousta lidí, které to zajímá a je jim potřeba říct
jak to bude.
Ing. Běhal: proběhlo jednání s ředitelstvím Silnic a dálnic z oblasti Ostrava, sdělili nám, že to
musíme projednat s Brnem, jelikož nejsou kompetentní, podala se žádost do Brna, bylo
přislíbeno telefonicky společnosti Coneco, že dostanou souhlasné stanovisko, dodnes se tak
nestalo.
Ing. Sitko: je reálné, aby z Podlesí to šlo do michálkovické ČOV? Je to projednáno
s Ostravou? Na město Ostrava je podána žádost, co se týče samotné ČOV v Michálkovicích,
tak má kapacitu a počítala s připojením dolního Podlesí.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení k tomuto bodu.
Pro:
14
Proti:
0
Zdržel se:
1 (Plaček)
Zastupitelstvo města s c h v á l i l o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti v rámci stavby: „Odkanalizování města Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní
Podlesí“ mezi obchodní firmou vlastníkem pozemků p.č. 6875/10, p.č. 6875/12, p.č. 6875/28
a p.č. 3747/6 všechny v k.ú. Rychvald Českou republikou zastoupenou Povodím Odry, státní
podnik, jako budoucím povinným a městem Rychvald, jako budoucím oprávněným, za
jednorázovou náhradu, která se vypočte takto:
Sazba za 1 m2 = součin nájemného a koeficientu 5 = 15 Kč/m2 x 5 = 75 Kč/m2.
Cena za 1 m2 bude násobena výměrou určenou dle geometrického zaměření služebnosti po
ukončení stavby.
Pokud výsledná cena bude nižší než 1.000 Kč, bude jednorázová náhrada činit 1.000 Kč.
K této ceně bude připočteno DPH

Ad9/
Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města Rychvald, II. stavba kanalizace Dolní Podlesí“
Ing. Běhal seznámil přítomné s tímto materiálem.
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Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu, zeptal se, zda má někdo doplňující nebo
pozměňující návrh.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení k tomuto materiálu.
Pro:
14
Proti:
0
Zdržel se:
1 (Plaček)
Zastupitelstvo města s c h v á l i l o
a) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ s výlučným vlastníkem
pozemků p.č. 3443/11, p.č. 3443/13, p.č. 3443/15 a p.č. 3443/17
všechny v k.ú. Rychvald, panem Ing. arch. Alešem Makovým, bezúplatně
b) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ s podílovým
spoluvlastníkem o velikosti ideální 4/22 pozemků p.č. 3074/1 a p.č.
3073/1 v k.ú. Rychvald, paní Mgr. Janou Seidlovou, bezúplatně
c) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ s podílovým
spoluvlastníkem o velikosti ideální 1/3 pozemků p.č. 6787/5 a p.č.
6787/17 oba v k.ú. Rychvald, panem Tomášem Kolkem, bezúplatně
d) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ s podílovým
spoluvlastníkem o velikosti ideální 1/3 pozemků p.č. 6787/5 a p.č.
6787/17 oba v k.ú. Rychvald, paní Lucii Kišovou, bezúplatně
e) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ s podílovým
spoluvlastníkem o velikosti ideální 1/3 pozemků p.č. 6787/5 a p.č.
6787/17 oba v k.ú. Rychvald, paní Monikou Zajíčkovou, bezúplatně
f) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ s podílovými
spoluvlastníky o velikosti ideální 1/2 pozemku p.č. 2974/5 v k.ú.
Rychvald, panem Pavlem Ševčíkem, bezúplatně
g) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ s podílovým
spoluvlastníkem o velikosti ideální 1/2 pozemku p.č. 6787/15 v k.ú.
Rychvald, panem Vojtěchem Grabovským, bezúplatně
h) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ s podílovým
spoluvlastníkem o velikosti ideální 1/2 pozemku p.č. 4187/2 v k.ú.
Rychvald, paní Janou Prokopovou, bezúplatně
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i) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ s výlučným vlastníkem
pozemku p.č. 4215 v k.ú. Rychvald, paní Irenou Golombkovou,
bezúplatně
j) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ s manžely panem Ing.
Jiřím Dudou a paní Mgr. Věrou Dudovou, kteří mají ve společném jmění
manželů pozemek p.č. 3685/1 v k.ú. Rychvald, bezúplatně,
k) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ s podílovým
spoluvlastníkem o velikosti ideální 1/44 pozemků p.č. 3074/1 a p.č.
3073/1 v k.ú. Rychvald, paní Jitkou Kozelskou, bezúplatně
l) uzavření Smlouvy o právu stavby v rámci stavby: „Odkanalizování města
Rychvald, II. stavba - kanalizace Dolní Podlesí“ s výlučným vlastníkem
pozemku p.č. 3424 v k.ú. Rychvald, paní Štefanii Vichrovou, bezúplatně

Ad10/
Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rychvald na výměnu kotlů
v domácnostech za období 2018-2019
Paní Dostálová seznámila přítomné s tímto materiálem.
Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu, zeptal se, zda má někdo doplňující nebo
pozměňující návrh.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení k tomuto materiálu.
Pro:
15
Proti:
0
Zdržel se:
0
Zastupitelstvo města r o z h o d l o o uzavření smlouvy mezi Městem Rychvald
a Moravskoslezským krajem v Ostravě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rychvald na
výměnu kotlů v domácnostech – 2. výzva za období 2018-2019 ve výši 658.281 Kč

Ad11/
Diskuse
Mgr. Muchová
• Jak pokračuje příprava přestavby restaurace na DDM?
12

4. zasedání ZM Rychvald, dne 06. 03. 2019
Ing. Běhal, je to ve fázi, kdy máme schválenou dotaci, registrovanou u poskytovatele
dotace a během tohoto a příštího týdne budou vyhlašována VŘ na zhotovitele na
přestavby.
• Jak pokračuje příprava modernizace kuchyně v ZŠ?
Ing. Běhal, byl ještě vznesen požadavek z kuchyně na drobné úpravy v projektu. Do
konce 03/2019 by měla být předána aktualizovaná verze projektové dokumentace
• Jak pokračuje příprava realizace chodníku směrem na Václav podél hlavní cesty?
Ing. Běhal: byly pozastaveny práce na oslovení projektanta.
Pan starosta: již jsme se o tom zmínili na minulém ZM. Konzultovali jsme do
s dopravním odborem, je tam složitá situace s pozemky, se sítěmi, jsou pro variantu
upravit stezku kolem Skučáku. Ing. Staněk byl přímo na místě s dopravními experty.
Pan Pavlík: před 10 dny jsme měli schůzku, které se zúčastnil dopravní odbor
z Bohumína, dopravní inspektorát z Karviné. Reagovali jsme na podněty občanů
ohledně umístění přechodu pro chodce, dodatečných značení, semafory apod.
a dostali jsme určitá doporučení. Vyhodnocujeme to a bude se tím dále zabývat
Komise výstavby a životního prostředí.
• Jak pokračuje chodník na Michálkovické?
Byla vyhlášena výzva na výběr zhotovitele opětovně, minulý rok jsme odstoupili od
smlouvy z důvodu neplnění smlouvy zhotovitelem, úsek 2 a 3, od Myslivecké k Návrší,
bude vyhlášena výzva na výběr zhotovitele na úsek č. 1 od přejezdu k Myslivecké –
v 1. Fázi horní část, poté spodní, abychom nezablokovali celou Michálkovickou.
Pan Gulčík odešel v 17:54h
Mgr. Kapková k chodníku Orlovská: přípravy na chodník Michálkovická trvaly 7 let, než se
začal stavět. Vybudování stezky u rybníku se jí zdá nevhodné z důvodu bezpečnosti dětí.
Pan starosta: skoro žádné děti po Orlovské nechodí do školy, skoro všichni rodiče děti vozí.
Chodník na Orlovské považuje za strašně drahou záležitost, která nebude plnit svůj účel,
a když ano, tak jen na cca 10%.
Mgr. Kopčanová, sdělila, že bude reagovat na připomínku p. Oprchalského. Ve svých
volebních programech jste měli podporování činnosti spolků.
1. Dotaz: Jak?
2. Dotaz: Kdo se mimo p. Sobola podílí na přípravě Rychvaldském zpravodaje a zda
fotografie, která byla v RZ je výstupem komise pro chytré město.
Pan Pavlík: stránka, kterou jste ukazovala, tak to je reklama. Nahoře je uvedeno, že se jedná
o inzerci. Co se týče podpory spolků, otočím to „v čem je vedení města nepodporuje“?
Mgr. Kopčanová: nechci tuto otázku, mám snad právo se zeptat, když to máte ve svých
volebních programech.
Pan Oprchalský: taky jsem členem jednoho spolku, vím o čem to je, dokonce nežádáme
město o žádný příspěvek, děláme to z vlastních peněz. A k té podpoře spolků, chceme, aby
peníze, které si pro spolky v rozpočtu vyčleníme, zůstaly v rychvaldských spolcích.
A rozhodně nechceme dělat to, co se stalo nám v minulém volebním období, že nám město
odmítlo propůjčit hasičkou zbrojnici ke konání „Gulášfestu“.
Pan Plaček (dotaz na Ing. Běhala): dotace na přestavbu restaurace na DDM nám byly
přiznány v říjnu, v prosinci byl schválen rozpočet města a dnes je březen a nula od nuly
pojde. Kdy bude 1. VŘ? Kdy se začne něco dělat?
Ing. Běhal: již jsem tady říkal, že výběrové řízení bude zahájeno během příštího týdne.
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Pan Plaček: na všechno?
Ing. Běhal: na všechno kromě zateplení.
Pan Plaček: když se dělá nějaká akce, tak by měla být se vším všudy.
Ing. Běhal: my děláme podle toho, jak nám kdo nabízí. Snažíme se dělat v rámci dotací, ale
nikdo nám nenabízí dotaci, abychom zrekonstruovali interiér a zároveň tu samou dotaci,
abychom zateplili ten dům. Jsou to dvě různé dotace. Tu druhou dotaci na zateplení
připravujeme.
Pan Plaček: kdy se bude moci přestěhovat stávající DDM do nových prostor?
Ing. Běhal: stanovený termín máme na 31. 8. 2019.
Pan Oprchalský: nemáme kvalitně zpracovaný „Plán rozvoje obce“, ve kterém by byly
investiční akce i jejich financování. Měly by tam být zahrnuty jednotlivé etapy kanalizace,
převzetí sportovních organizací, pokud se dohodneme na tom. Po přestěhování DDM bude
následně úprava těchto prostor. Měli bychom se všichni sejít a dohodnout se, jakým
způsobem to uděláme.
Mgr. Muchová: Ing. Sitko vypracoval velmi podrobný strategický plán, tak si ho od něj
vyžádejte. Může to být i náplň práce Komise pro chytré město.
Pan Oprchalský: žádný podrobný strategický plán jsem neviděl, pouze všeobecný na cca 2
A4.
Ing. Sitko: zpracovával jsem ho do r. 2022, má cca 30 stránek.
Pan Oprchalský: viděl jsem ho, ale není v něm nic konkrétního, žádné konkrétní investiční
akce ani financování.
Ing. Sitko: jak jste ho mohl vidět, když říkáte, že je na dvou A4? Má cca 20 stran.
Pan Oprchalský: není tak obsáhlý, jak je zvykem u jiných měst.
Mgr. Kapková:
• strategický plán rozvoje města byl schválen, máme plán investic, který byl schválen
na prosincovém ZM, a to mi chcete říct, že ty investice budou pasé? Že se nebude
stavět parkoviště u věžáků, že tady nebude školní jídelna, zahrada, hřiště atd.?
Kolumbárium, lesopark, to vše je v tom materiálu.
• Na ZM v 03/2019 jste slíbili, že nám dáte nějakou vizi, co dělá Komise pro chytré
město. Navrhla upuštění od papírové formy materiálů, všichni zastupitele by mohli
používat tablet. Komise se schází a žádný výstup z toho není, proč byla zřízena?
Pan Pavlík: dnes se měl na ZM představit předseda komise, ale selhalo mu zdraví.
Komise řeší sjednocení veškerých informací o městě na jedno místo, nyní je to ve
stádiu úvahy, jakým způsobem postupovat. Inspiraci si vzali na pracovní schůzce
s lidmi, kteří pracují na projektu FAJNOVA. Tento výstup měl dnes předseda komise
prezentovat.
- Systém informování občanů
- Mobilní rozhlas
- Jednání společně s Ing. Staňkem s městem Bohumín
Ing. Máchová:
• pokud nás měli z komise pro chytré město informovat na dnešním ZM, tak měla být
v materiálech o tom zmínka. Nebylo to ani bodem pořadu.
• K dotacím: chápe, že nemůžeme dávat všem, ale proč bychom nemohli přispět
organizacím, které se starají o rychvaldské občany.
• 13. 3. 2019 má krajské zastupitelstvo rozhodnout o dalším osudu orlovské
nemocnice. Jak se vedení města postaví k této problematice?
K orlovské nemocnici proběhla diskuse - viz audiozáznam.
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Pan Pavlík odešel v 18:23h
Pan Plaček: v domě 1605 bydlí občan upoutaný na vozík a rád by se podíval po krásách
města Rychvaldu. Když se udělaly tři rampy u věžáků, jestli se uvažuje, že se v té činnosti
bude pokračovat.
Ing. Běhal: v té činnosti se bude pokračovat. Je požádáno o stavební povolení na ty zbylé
rampy u čp. 1605, 1606, 1607.
Mgr. Muchová odešla v 18:25h
Pan Pavlík se vrátil v 18:26h
Pan Oprchalský: nyní jsem si našel na webu Plán strategie města od Ing. Sitka, má 14 stran
a zhruba 9 stran je konstatování stavu.
Mgr. Kapková navrhla, že by se toho úkolu mohl zhostit p. Oprchalský
Pan starosta: zhostí se toho vedení města ve spolupráci se zastupiteli, nevidím důvod, proč
by to měl dělat jeden.
Ing. Sitko: nesouhlasím s p. Kapkovou, je to záležitost průřezová všech, kteří by k tomu měli,
co říct.
Ing. Kus:
• ve zpravodaji je uvedeno, že se vyměnil jednatel na SMR kvůli nějakým nedostatkům.
Co to byly za nedostatky?
Pan starosta: na té firmě se provádí audit, děly se tam velmi zajímavé a podivné
finanční transakce. Než proběhne audit, nemá smysl se k tomu vyjadřovat.
• Zveřejnit ve zpravodaji, co bude dělat Komise pro chytré město, jaká je její činnost,
nikdo o ní nic neví.
Pan Pavlík: komise se sešla pouze 2x, čekáte, že budou ihned výstupy? Je to poradní
orgán rady, která od ní výstupy dostává – spolupráce s FAJNOVA, hledají nové
technologické postupy, které jsou velmi zajímavé. Hledají nové technologické
postupy, které jsou velmi zajímavé, např. co se týče hygieny ve školách a školkách,
projekt nanotechnologií, které by se zavedly zdarma v rámci projektu. Na všech těch
věcech se pracuje.
Pan Oprchalský: co se týká SMR, tak můžu říct, že pan Kubas podepsal ochotně smlouvu, že
nedostane žádné odstupné, vyplývalo to i ze smlouvy, že pokud se prokáže jeho provinění,
tak ho nedostane. Vyplavaly na povrch další věci, které potřebujeme ověřit a zjistit, zda se
jedná o drobné pochybení či flagrantní věci, které budeme ještě řešit dále, výsledky auditu
budou v 05/2019.
Ing. Sitko: p. Oprchalský, chcete naznačit, že je tam gentleman's agreement mezi
p. Kubasem a SMR? Kdyby byl čistý, tak to určitě neudělá.
Pan Oprchalský: ano, bylo to v době, jak jsem přišel na určité věci a myslel jsem si, že už tam
nic dalšího nebude. Podle smlouvy bychom mu museli v únoru vyplatit odstupné a ne malé,
které mu bývalá rada schválila. Já odstupné ve smlouvě nemám.

Pan starosta Milan Starostka ukončil zasedání ZM v 18:35h, všem poděkoval za účast a sdělil,
že se těší na setkání s občany na veřejné schůzi, která byla zveřejněna v Rychvaldském
zpravodaji.
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….………………………..…………….
René Budník
ověřovatel a člen ZM

………………………………….
Ervín Plaček
ověřovatel a člen ZM

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

Zapsala: Jana Kiková
Rychvald, dne 06. 03. 2019
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