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Kulturní dům v Rychvaldě, 
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M ě s t o R y c h v a I d, 7 3 5 3 2 

Rychvald, dne 6.6.2012 

Svolávám 

8. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, které se koná 
dne 13. června 2012 v 16.30 hod., v kulturním domě v 
Rychvaldě. 

Šárka Kapková 
Starosta 



Pořad 

Pořad pro 8. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 13. 6. 2012 

1 Pořadové a organizační zabezpečení ZM 
2. Kontrola usnesení 
3. Zpráva o činnosti RM 
4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
5. Zpráva o činnosti Finančního výboru 
6. Zpráva o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě a Policie ČR OOP Bohumín za rok 2011 
7. Vznik místní akční skupiny Bohumínsko (MAS Bohumínsko) 
8. Závěrečný účet města Rychvaldu za rok 2011 
9. Závěrečný účet SMOOK 
10. Nabytí pozemku p.č. 4680 v katastrálním území Rychvald 

11. Nabytí části pozemků p.č. 4971/2 a p.č. 4983/8 v katastrálním území Rychvald 
12. Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti - budova č. p. 734 na ul. Orlovská v 

Rychvaldě 

13. Dohoda o uzavření splátkového kalendáře 
14. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2012 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 

ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních 
zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného 
pořádku 

15. Diskuze 



8. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 13.6.2012 

Bod 1. Pořadové a organizační zabezpečen í 8. zasedání 

Zastupitelstva města Rychvald 

Obsah: 

1. Důvodová zpráva 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

a)schvaluje 

pořad dnešního zasedání ZM Rychvald 

b) v o I í 
návrhovou komisi ve složení: 

c) v o I í 

Mgr. Jana Muchová 

Ing. Ivan Širocký 

Vladimír Škuta 

ověřovatelé zápisu ve složení: 

Lubomír Skýba 

Ing. Miroslav Pěgřímek 

Zpracoval(a): Kamila Bubníková -úředník 
Předkládá: Rada města 

3 z 103 



Organizační zabezpečení 8. zasedání ZM, dne 13.6.2012 

Termín 13.6. 2012 v 16.30 hod., v KD Rychvald 

Návrhová komise: 

Ověřovatelé zápisu: 

Zapisovatelka: 

Skrutátoři: 

Mgr. Jana Muchová 
Ing. Ivan Širocký 

Vladimír Škuta 

Lubomír Skýba 

Ing. Miroslav Pěgřímek 

Bc. Lena Koláková 

p. Vladimíra Skupníková 
p. Yvetta Bodoloszová 

bod 1 

4 z 103 



Pořad pro 8. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 13. 6. 2012 

1. Pořadové a organizační zabezpečení ZM 

2. Kontrola usnesení 
3. Zpráva o činnosti RM 
4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
5. Zpráva o činnosti Finančního výboru 
6. Zpráva o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě a Policie ČR OOP Bohumín za rok 2011 
7. Vznik místní akční skupiny Bohumínsko (MAS Bohumínsko) 
8. Závěrečný účet města Rychvaldu za rok 2011 
9. Závěrečný účet SMOOK 
10. Nabytí pozemku p.č. 4680 v katastrálním území Rychvald 
11. Nabytí části pozemků p.č. 4971/2 a p.č. 4983/8 v katastrálním území Rychvald 
12. Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti- budova č. p. 734 na ul. Orlovská v 

Rychvaldě 

13. Dohoda o uzavření splátkového kalendáře 
14. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2012 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 

ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních 
zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného 
pořádku 

15. Diskuze 

3z3 



8. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 13. 6.2012 

Bod 2. Kontrola usnesení 

Obsah: 
1. Důvodová zpráva 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 

bere na vědom í 

kontrolu svých přijatých usnesení 

Zpracoval(a): Kamila Bubníková - úře(llm·~~--<il._ql boru 

Předkládá: Rada města 

6 z 103 



8. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 13.6.2012 

bod 

Důvodová zpráva 

Splněno: 

usn. č. 7/8. ze dne 14.3.2012 

Ve sledování: 

ZM ukládá RM 

a. pořizovateli seznámit projektanta nového územního plánu Rychvaldu 

s návrhy na změny v území včetně stanoviska pořizovatele dle přílohy 

materiálu, 
b. městu Rychvald informovat žadatele o změnu územního plánu o rozhodnutí 

zastupitelstva v souladu s bodem 1. 

usn. č. 22/1 O b) ZM ukládá RM 
informovat zastupitelstvo města o rozhodnutích, která učiní Valná hromada 
společnosti Služby města Rychvald, spol. s r. o., při každém zasedání 
zastupitelstva města 
T: úkol stálý Z: RM 

Zpracoval(a) a předkládá: Kamila Bubníková- úředník org. odboru 7 z 103 



Usnesení 

z rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady. 

ze dne 2. 4. 2012 

1.1. Valná hromada konstatuje, že z minulého jednání (7.12.2011) trvají úkoly uvedené pod 

pořadovými čísly 2.4 a 2.5. 

Pro : S, proti: O, zdrželi se: O . 

2.1. Valná hromada schvaluje výsledky hospodaření společnosti za rok 2011. 

Pro: 4 , proti: 1 , zdrželi se: O . 

2.2. Valná hromada schvaluje zaúčtování ztráty roku 2011 jako neuhrazenou ztrátu z minulých let. 

Pro: 4 , proti: 1, zdrželi se: O . 

2.3. Valná hromada ukládá jednateli navrhnout opatření k eliminaci finančních ztrát z titulu již 

vyrobených a v tuto chvíli nepoužitelných přívěsných vozíků. 

Pro: S , proti : O, zdrželi se: O . 

3.1. Valná hromada bere na vědomí informaci o finanční situaci společnosti, stavu pohledávek a 

závazků. 

Pro: S, proti: O, zdrželi se: O. 

4.1. Valná hromada bere na vědomí podnikatelský záměr na rok 2012 a ukládá zabezpečit jednateli 

společnosti hospodářský výsledek na úrovni+ 486 tis. Kč a to za cenových a objemových 

podmínek při výrobě tepla předložených v podnikatelském záměru. 

Pro: S, proti: O, zdrželi se: O . 

4.2. Valná hromada doporučuje jednateli společnosti projednat v DR a navrhnout systém 

odměňování při dosažení lepších hospodářských výsledků, než jsou v podnikatelském záměru 

na rok 2012. 

Pro: S , proti: O, zdrželi se: O . 

5.1. Valná hromada schvaluje vyplácení mimořádné odměny jednali společnosti ve výši 15.000,-Kč 

za výsledky roku 2011. 

Pro: 4, proti: 1, zdrželi se: O. 

ing.Jana Máchová 

ověřovatel zápisu 

Stanislav Tvardek 

ověřovatel zápisu 

ing. Ladislav Sitko 

předsedající 



8. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 13.6.2012 

Bod 3. Zpráva o činnosti Rady města 

Obsah: 
1. Důvodová zpráva 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady města 

Zpracoval(a): Kamila Bubníková - úředník org. odboru A Á 
Předkládá: Rada města {'-----;--tJ 

lz2 



bod 3 

Důvodová zpráva 

Zpráva o činnosti Rady města Rychvald 

Rada Města Rychvald od minulého zasedání Zastupitelstva města Rychvald jednala celkem 
7x, a to na svém: 

37.zasedánídne 23.3.2012 
38.zasedánídne 26.3.2012 
39.zasedánídne 10.4.2012 
40.zasedánídne 23.4.2012 
41. zasedání dne 4. 5. 2012 
42.zasedánídne 21.5.2012 
43. zasedání dne 4. 6. 2012 

Viz. usnesení z těchto zasedání 

2 z 2 



8. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 13.6.2012 

Bod 4 

Obsah: 

Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Rychvald za období od 15.3.2012 do 13.6.2012 

1. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za uvedené období 

2. Zprávy o kontrolní činnosti č. 13a-c, 14, 15/2012 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 
1. Zprávu o činnosti kontrolního výboru za uvedené období 

2. Zprávu o kontrolní činnosti č. 13a/2012- bez návrhu opatření 

3. Zprávu o kontrolní činnosti č. 13b/2012- vč. návrhu opatření 

4. Zprávu o kontrolní činnosti č. 13c/2012- bez návrhu opatření 

5. Zprávu o kontrolní činnosti č. 14/2012- vč. návrhu opatření 

6. Zprávu o kontrolní činností č. 15/2012- bez návrhu opatření 

Předkládá: Jaroslav Uhlík- předseda KV 

1z2 



Kontrolní výbor Zastupitelstva města Rychvald 

ZPRÁVA 
O činnosti kontrolního výboru za období 

od 15.3.2012 do 13.6.2012 

1) Proběhly 3 schů z e kontrolního výboru . 

2) Případn á absence č lenů byla vždy řádně omluvena . 

3) Provedené kontrolní činnosti za uvedené období: 

1. Kontrolní činnost 13a - c / 2012 - Kontrola plnění usnesení RM Rychvald za 

období leden-březen 2012 

2. Kontrolní činnost 14/2012- Kontrola VŘ akce "Provoz Senior taxi " 

3. Kontrolní činnost 15/2012- Kontrola průběhu VŘ akce " Digitální homofony v DPS" 

4) Kontrolní výbor zastupitelstvu města doporučuje : 

ZM bere na vědomí: 

1. Zprávu o činnosti kontrolního výboru za uvedené období. 

2. Zprávu o kontrolní činnosti č. 13a/2012 - bez návrhu opat ření 

3. Zprávu o kontrolní činnosti č. 13b/2012 - vč. návrhu opatření 

4. Zprávu o kontrolní činnosti č. 13c/2012 - bez návrhu opatřen í 

5. Zprávu o kontrolní č innosti č . 14/2012 - vč . návrhu opatření 

6. Zprávu o kontrolní činnosti č . 15/2012 - bez návrhu opatření 

Projednáno dne 30.5 .2012 Jaroslav Uhlík 



rp~tlol1t\ t'· .2 
)1-'1 13-~ 1r 

Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Rychvald 

C?) 
ZÁPIS 

1 

O KONTROLE č. J/J/ltJ4~ 

Předmět kontroly: Kontrola "Smlouva o poskytování sociálních služeb mezi Senior Park a.s a 
městem Rychvald'"' 

Odůvodnění: Plán kontrolní činnosti. 

Kontrolu provedl: Mgr. Danuše Michálková, Martin Šmídl 

Za účasti: 

Datum: 28.5.2012 

Zjištění: 
Byla uzavřena smlouva mezi městem Rychvald a provozovatelem Senior Park a.s. o poskytování 
sociálních služeb v areálu provozovatele na území města Rychvald. Smlouva řeší jak poskytování 
služeb v areálu Senior Parku, tak možnost účasti seniorů s trvalým pobytem na území města 
Rychvald na akcích pořádaných Senior Parkem. 

N ávrh opatření: 
Protože povinnost poskytování sociálních služeb je řešeno zákonem a jedná se o službu 
"zpoplatněnou" nevzniknou městu Rychvald žádné další náklady na poskytování služeb uvedených 

ve smlouvě. ·~. '> Í 
Vyjádření kontrolovaného : •• 

·, ' / 

I 
Podpis provádějícího : Mgr. D. Michálkováa ... :.?:.~~~~~r:::~tH0[/ 

~ 
p. Martin Šmídl.. .............. /\~ .. / .. . 

"--------·) ' I 

Projednáno na schůzi KV :]() . S'. 2012 

Doporučení pro ZM: KV doporučuje vzít na vědomí. 

Podpis předsedy KV : 
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Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Rvchvald 

ZÁPIS b) 
O KONTROLE č. lf:J/'Jo f)_ 

Předmět kontroly: Kontrola "Realizace stoky "D" stavby- odkanalizování města Rychvald" 

Odůvodnění: Plán kontrolní činnosti. 

Kontrolu provedl: Mgr. Danuše Michálková, Martin Šmíd! 

Za účasti: 

Datum: 28.5.2012 

Zjištění: 

V souvislosti s výstavbou stoky "D", která je součástí probíhající stavby kanalizace na ulici 
Bohumínská, se objevili jisté nejasnosti ohledně účelnosti a využitelnosti této stavby. Z jejího 
umístění není zřejmé, jaký je její přínos pro město. Stoka se nachází v oblasti pozemkLl, které 
nejsou ve vlastnictví města a momentálně na nich ani neprobíhá výstavba. 
Zároveň byl v rámci této stavby předložen ke schválení "Dodatek č.l" ke smlouvě o dílo, který řeší 
vybudování přípojek pro stávající i nově se připojující objekty. 

Návrh opatření: 
Vzhledem k více nejasnostem, které kolem této části stavby (stoka D) jsou, KV doporučuje provést 
po prostudování dokumentace novou kontrolu za účasti kompetentních osob, která tento stav 
odůvodňuje a měla by nade vše pochybnosti vyvrátit výše uvedená zjištění. Protože RM v rámci 
této akce zadala vedoucímu úředníkovi odboru stavebního, ŽP a rozvoje úkol na vypracování 
závazných pravidel připojování nových objektú i k této stavbě s termínem do 31.5.2012 a který 
bude nejspíš posunut na 30.10.2012, tzn až po dokončení stavby, měla by kontrola proběhnout po 
tomto termínu. Tato kontrola bude zahrnuta KV do plánu činností ve 4. čtvrtletí 2012. 
Zároveň by nejspíš bylo vhodné zdůvodnit, proč vybudování přípojek na kanalizaci pro již stojící 
objekty (stávající výstavba, nikoliv nová), nebylo zahrnuto již do zadávací dokumentace stavby pro 
výběrové řízení na zhotovitele této stavby, když se muselo počítat s jejich připojením. 

Vyjádření kontrolovaného : 'J o-<-J~tAt/J 1 ;>o-J 1 ;v-vrr-

p. Martin Šmíd!... ............. ,<.7. 
<.____ ... / 

Projednáno na schůzi KV :JO. f'. 2012 

Doporučení pro ZM: KV doporučuje ZM vzít zprávu KV na vědomí 

Podpis předsedy KV : );()A)/b 



Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Rvchvald 

ZÁPIS t) ·· 
o KONTROLE č. ;/ !J / lolt 

Předmět kontroly: Kontrola stavu "Návrhy na pořízení územního plánu sídelního útvaru 
Rychvald" 

Odůvodnění: Plán kontrolní činnosti. 

Kontrolu provedl: Mgr. Danuše Michálková, Martin Šmídl 

Za účasti: 

Datum: 28.5.2012 

Zjištění: 

Vzhledem k zájmu, který je této problematice věnován bylo zjištěno, že veškeré úkony související 
s pořízením nového územního plánu jsou realizovány v odpovídajících časových obdobích. 

Návrh opatření: 
Protože úkol je stále aktivní nejsou navrženy žádná opatření. 

Vyjádření kontrolovaného: ';'"-J f/t/ 
v / 

P d . 'd"., 'h M D M. h'lk ,,~: 'Í?/U-'J~ Ji,d -·" " o pts prova eJtCt o : gr. . 1c a ova ...................... -~~ 

v ~~ 
p. Martin Smídl.. .............. ~-; .. 1 .... . 

'-----~ I 

Projednáno na schůzi KV :.s O, J" _2012 

Doporučení pro ZM: KV doporučuje vzít na vědomí. 

,, I,~~ 
Podpis předsedy KV: ~~ 
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Kontrolní výbor Zastupitelstva města Rvchvald 

PROTOKOL č. 

o kontrolní činnosti č. ;/Ll/ :}j) 1 .Z 

Cíl kontroly: /IíZ 

Kontrola zahájena: f:!J.!J-. Q04Z 
ukončena: 2 ?J 5 . 2_0 1 

Místo kontroly: hZ Ú /Z~ JiAI"'[JÁ 

Zodpovědný úředník: 5'fc/! f 
/J iJQ 

Kontrolu provedli: JJ O 'l 

r\ 
y~ 

Zjištění: 1 1' 

C~ r"" 
?~:1 

Závěr: 

fe c,e 

ťu /o -
~ i'2L/vvJ e/; V t; 1 

/{; jl ~ oft) #~{, ll'\0. 

O, t>-ť ;; _]) fJi/. 
- / J i} ~/ o 
/)I et Jé~/).\{- ;_0#10 I LH:rxx (.l/t?{);_ /ha. 

I ] o(~ dD !Lvvv, lOtiaf-,j IM.6 g 00 Ll QO 1 

(!~ "~ ,, v J fo (}{a ~~J (Vl{! t,~fl1s 

Vvjádření kontrolovanÝch pracovníků: 

~1(,._, J; I 

Za Kontrolní výbor: 



Projednáno na schůzi Kontrolního výboru: J fJ · f. f){jj2_ 
Předseda KV: )~ 



Kontrolní výbor Zastupitelstva města Rvchvald 

PROTOKOL č. 

o kontrolní činnosti č. 1 !:'/ J0/2 

Cíl kontroly: !lf 

K 
" Jl}; f, " 2/J 1 2 ontrola zahaJena: t. J . v - ~- -

ukončena: f:J..j~ 2J; 4 l 

H' / ~ 0). 
Místo kontroly: c/ U f j tll 

Kontrolu provedli: j; Po 'I( '1" '7 

;44í~ 

Zjištění: 

Závěr: 

Vyjádření kontrolovanÝch pracovníků: . / ·. / 

hz "/!é?é/rď~u .1 jd?J'_. .· ~ 

f.2t1' l(J ~a t , G 
~N ;(J.G.ff 

Za Kontrolní vy'bor: ~ ·············uy;z=········ ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 



Projednáno na schůzi Kontrolního výboru: J () .S'. (lo)/}_ 
Předseda KV: ~ 



8. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 13.6.2012 

Bod s Zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva města 

Obsah: 
1. Důvodová zpráva 

Zpracovala: 
Předkládá: 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 

zprávu o činnosti finančního výboru za období od 15.03.2012 do 13.06.2012 

Věra Vašíčková- úředník finančního odboru 
Ing. Ivan Širocký- předseda finančního výboru 

1z3 



BodG 

Důvodová zpráva 

Od posledního jednání zastupitelstva města Rychvaldu konaného dne 14. 3. 2012 se 
uskutečnila tři jednání finančního výboru s níže uvedeným programem: 

I. Jednání dne 19. 3. 2012 

Program: 
-informace zjednání zastupitelstva města ze dne 14. 3. 2012, 
- čerpání rozpočtu města. 

l.a. Vedoucí finančního odboru informovala členy finančního výboru o výsledku 
projednávaných materiálů na ?.zasedání ZM. Jednalo se o zápis z finančního výboru o 
rozpočtovém opatření č. 2 pro rok 2012. 

l.b. Finanční výbor bere na vědomí informaci ze 7. zasedání ZM s tím, že doporučuje, 

aby schválené prostředky v rámci rozpočtového opatření č. 2 byly použity na : 

-zateplení a výměnu oken- Sadová, čp. 1424-1426, 
- rekonstrukci střechy budovy zdravotního střediska 

současně s účastí dotačního programu. 

l.c. Vedoucí finančního odboru informovala o stavu čerpání rozpočtu za období 
od 1. 1. 2012 do19. 3. 2012, včetně daňových příjmů. 

l.d. Vedoucí finančního odboru informovala o provedení změny v rozpočtovém 

opatření č.2 před jeho schválením v zastupitelstvu města, kdy byl vypuštěn bod 2) 
dešťová kanalizace na ul. Potoční a ul. Průjezdní za 2 500 tis. Kč. 

l.e. Projednání a diskuse ke každému z bodů. 

II. Jednání finančního výboru dne 30. 4. 2012 

Program: 
-závěrečný účet města za rok 2011, 
- rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2012, 
-rozbor hospodaření města za I. čtvrtletí 2012 
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l.a. Finanční výbor projednal a bere na vědomí závěrečný účet města Rychvaldu 
za rok 2011 a doporučuje ZM ke schválení. 

l.b. Finanční výbor bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2012 
a doporučuje radě ke schválení. 

l.c. Finanční výbor bere na vědomí rozbor hospodaření města za 1. čtvrtletí 2012 
a doporučuje radě města vzít na vědomí. 

l.d. Projednání a diskuse ke každému z bodů. 

III. Jednání finančního yýboru ze dne 28. 5. 2012 

Program: 
-projednání rozpočtového opatření č. 5 pro ro 2012, 
-zpráva o závěrečném účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2011 

l.a. Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2012 ve výši 
320 000,-Kč, což je přesun finančních prostředků z oprav místních komunikací 
na realizaci dětského hřiště. Finanční výbor doporučuje RM schválit rozpočtové 
opatření. 

l.b. Finanční výbor projednal informativní zprávu o závěrečném účtu Svazku měst 
a obcí okresu Karviná za rok 2011 a doporučuje ZM vzít zprávu na vědomí. 
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8. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍZASTUPITELSTVA MĚSTA RVCHVALD DNE 13.6.2012 

Bod 6 Zpráva o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě a Policie ČR 
OOP Bohumín za rok 2011 

Obsah: 
1. Zpráva o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě 
2. Zpráva o činnosti PČR OOP Bohumín 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 
1. Zpráva o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě 
2. Zpráva o činnosti PČR OOP Bohumín 

Zpracoval(a): Kamila Bubníková- úředník org. odboru 
Předkládá: Rada města 
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bod4 

Karviná 17. února 2012 

Bezpečnostní zpráva za rok 2011 

1. ÚVOD 

Úkolem Policie České republiky je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, 

předcházet trestné činnosti, plnit úkoly trestního řízení a další úkoly na úseku vnitřního 

pořádku a bezpečnosti. 

Na území města Bohumína a města Rychvaldu úkoly Policie České republiky plní policisté 

zařazení u obvodního oddělení Bohumín, ve spolupráci s policisty zejména dopravního 

inspektorátu Karviná a kriminalisty 2. oddělení Služby kriminální policie a vyšetřování 

Orlová. 

Policie obvodního oddělení působí na území o rozloze 48,13 km2, na kterém žije téměř třicet 

tisíc obyvatel. Zejména s ohledem na počet obyvatel, bezpečnostní situaci a početní stavy 

policistů je služební obvod rozdělen na celkem 5 okrsků, se stanovenou územní odpověJností 

nejméně jednoho policisty- okrskáře, vykovávajícího v místě obchůzkovou službu, jejímž 

účelem je bezprostřední kontakt policie s občany na daném teritoriu. 

Okrsek č. 1 

Okrsek č. 2 

Okrsek č. 3 

Okrsek č. 4 

Okrsek č. 5 

Nový Bohumín 

Pudlov 
Vrbice 
Starý Bohumín 
Šunychl 
Kopyto v 
Nová Ves 
Skřečoň 

Záblatí 
Rychvald 

pprap. Milan Košárek 
pprap. Jiří Vronka 

pprap. Tomáš Kubiena 

pprap. Radim Sala 

pprap. Ondřej Samlik 

pprap. Jindřich Tašek 
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Na zajištění bezpečnosti a zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku se vedle 

Policie České republiky podílí, zejména činností Městské policie Bohumín, i obě města 

v územní působnosti obvodního oddělení, přičemž formy a nástroje koordinace, úkoly města a 

policie jsou smluvně upravena sjednanými koordinačními dohodami 1
• 

Jedenkrát týdně pak na území města Bohumína působí společná česko polská hlídka, 

recipročně pak policisté obvodního oddělení vykonávají svou službu na území Polské 

republiky. 

2. VEŘEJNÝ POŘÁDEK 

V souvislosti s ochranou veřejnéi1o pořádku coby hodnoty, přesahujíc;' individuální zájmy 

jednotlivce- klidné spořádané soužití občanů, které je třeba chránit prott~závažnějším útoků 

narušujícím tento klid a pořádek, nebyl v roce 2011, stejně jako v n\lce<předcházejícím, 

zaznamenán žádný případ jeho hromadného narušení. Na území městaBohumína byla 

v několika případech přijata preventivní opatření v souvislosti s přepravou zejména 

fotbalových fanoušků. 

3. PŘESTUPKY 

V roce 20 ll bylo policisty obvodního oddělení zpracováno 1619 přestupků, z nichž jich 608 

bylo vyřízeno v rámci blokového řízení a 519 předáno příslušnému správnímu orgánu. 

Nejčastěji zjišťovanými přestupky byly, vedle přestupků v dopravě, přestupky proti majetku 

( 496 případů) a přestupky proti občanskému soužití (255 případů) . 

4. TRESTNÁ ČINNOST 

V roce 2011 bylo policejními orgány prověřováno celkem 919 případů trestných činů 

spáchaných ve služebním obvodu bohumínského obvodního oddělení, z nichž byl pachatel 

zjištěn celkem ve 382. případech (objasněnost 41,56%). 

1 Smlouva podle§ 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii české republiky, uzavřena s městem Bohumín 
dne 2. 3. 201 O; smlouva s městem Rychvald dne 18. 3. 2009 
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113 

3 119 28 96 

101 

37,50 21,10 13,66 69,86 89,72 

S. ZÁVĚR 

I přes nárůst zjištěných trestných činů v roce 20 ll, lze bezpečnostní situaci, ve služebním 
obvodu Obvodního oddělení Policie České republiky v Bohumíně, považovat za 
stabilizovanou. 

Zpracoval: npor. Bc. Martin Wastl 

plk. JUDr. Jan Kluska, v.r. 
vedoucí 
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Zpráva o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě za rok 2011: 

1.1 Zahájení činnosti - personální záležitosti: 

Rozsah činnosti MP v Rychvaldě zůstal zachován dle platné veřejnoprávní smlouvy na 
dobu neurčitou, kde denně vykonáváme buď denní nebo noční dvanáctihodinovou směnu 
dvoučlenné hlídky. V případě potřeby vyjíždějí hlídky MP k nutn)rm zákrokům do Rychvaldu 
i mimo sjednanou dobu působení v Rychvaldě. 

1.2 Přestupková a trestná činnost: 

Strážnici v Rychvaldě řešili ve sledovaném období celkem 151 přestupků a z toho 88 v 
blokovém řízení. 71 přestupků a dalších podnětů bylo postoupeno jiným orgánúm. 
Blokových pokut vč. bloků na místě nezaplacených bylo uloženo za 27 1 00,-kč. Z toho 
pokut na blok na místě nezaplacený bylo uloženo za 12 000, -kč. 

Autoboty, jako prostředku k zabránění odjezdu vozidla bylo použito v 12 případech, 
ostatní donucovací prostředky při zákrocích strážníkú dle zákona o obecní policii byly 
použity ve 4 případech. 

Při páchání trestné činnosti či závažných majetkových přestupků zadrželi strážnici v 7 
případech celkem 15 podezřelých pachatelú a nalezli zde 3 kradená motorová vozidla. 

1.3 Ostatní činnost MP: 

Strážnici v Rychvaldě taktéž provádějí odchyt volně pobíhajících problémových a 
nebezpečných psů do útulku pro psy v Bohumíně - Šunychlu. Bylo odchyceno celkem 23 
pst1. Plošný odchyt psů neprovádíme z důvodu omezené kapacity útulku pro psy. V několika 
případech jsme zjistili nepřihlášené psy a jejich majitelé byli oznámení na finanční odbor 
MěÚ. Přestupky majitelú psů byly blokově řešeny ve 14 případech, ostatní tyto přestupky 
byly řešeny domluvou. 

Taktéž provádíme bezpečnostní doprovody pracovníků MěÚ při místních šetřeních s 
problémovými občany, při vymáhání pohledávek úřadu a zajišťujeme doručování písemnosti 
úřadu, které není možno doručit řádnou úřední cestou. Dále strážnici zjišťují nedostatky v 
oblastí životního prostředí, černých skládek (v roce 2011 zjištěni 4 tvůrci skládek), poškození 
a nesjízdnosti komunikací a neschůdnosti chodníků, dopravního značení a označení ulic a 
všechny tyto poznatky jsou postoupeny MěÚ, v jehož kompetenci je sjednání nápravy těchto 
nedostatků. Dle požadavků města strážnici taktéž dohlížejí na průběh většiny větších 
společenských, kulturních a sportovních akcí ve městě. 

V rámci pultu centralizované ochrany máme v Rychvaldě po dohodě s 00 PČR napojeny 
na náš pult 3 objekty a najeden objekt vyjíždíme v rámci pultu jiné bezpečnostní agentury a 
dále nám chodí zprávy SMS ohledně narušení objektu hasičské zbrojnice. 



V závěru roku město Bohumín zakoupilo laserový měřič rychlosti, který taktéž bezplatně 
používáme pro měření rychlosti vozidel v Rychvaldě. Během tří měření bylo zjištěno celkem 
19 hříšníků, kteří překročili povolenou rychlost min. o 1 O km/h. 12 těchto přestupkú bylo 
řešeno blokovou pokutou a zbývajících 7 pak bylo postoupeno ke správnímu řízení. 
Dopravním inspektorátem v Karviné byly pro měření rychlosti vozidel v Rychvaldě 
stanoveny ul. Orlovská, ul. Petřvaldská a ul. Michalkovická. 

1.4 Materiálové a technické zabezpečení: 

Pro potřeby MP v Rychvaldě město zajistilo jednu místnost ve 2.N.P. budovy hasičské 
zbrojnice. Tato místnost slouží pouze pro psaní úředních záznamú MP a pro odpočinek 
strážníkú. V této místnosti není stálá služba pro úřední styk s občany. V místnosti je zavedena 
telefonní linka, která je v nepřítomnosti hlídky přesměrována na mobilní telefon hlídky nebo 
na služebnu MP v Bohumíně. 

Město Rychvald dále zakoupilo v roce 201 O nové služební vozidlo zn. Kia Seed v 
základním vybavení, které zapújčilo městu Bohumínu pro potřeby MP v Rychvaldě. Toto 
vozidlo jsme vybavili vozidlovou radiostanici zn. Motorola pro zajištění komunikace v rámci 
radiového provozu se základnou na služebně MP v Bohumíně. 

Pro zajištění bezpečnosti strážníkú používáme revolvery značky Holek 831. 
Jediným technickým problémem v komunikaci je stále to, že pokud občan z Rychvaldu 

volá z pevné linky tísňové číslo MP 156, tak se dovolá na MP v Orlové a ne v Bohumíně. MP 
Orlová nám pak všechna oznámení předává. Pokud se z Rychvaldu volá číslo 156 z 
mobilního telefonu, dovolá se na MP Ostrava v rámci integrovaného bezpečnostního centra a 
odtud je pak hovor přepojen na MP Bohumín. 

1.5 Preventivní činnost: 

V rámci programu prevence kriminality realizovala MP v Rychvaldě jeden projekt. 
Tím bylo provedení besed s žáky obou rychvaldských škol vč. Mateřských škol ohledně 
základú právního vědomí dětí (práva a povinnosti), dopravní problematiky (chování dětí na 
veřejných komunikacích) a základů poskytování 1. pomoci. Víkendový pobyt žákú 7, 8. a 9. 
tříd na chatě Slavíč proběhne v roce 2012. 

1.6 Zá-věrečné hodnocení: 

V prúběhu roku 20 ll došlo v Rychvaldě došlo oproti roku 201 O k nárústu trestné 
činnosti a to ze 138 trestných činú na 179 spáchaných trestných činů. Objasněnost trestné 
činnosti se pak mírně snížila ze 44,86% na 41,5 6%. Přesnější rozbor trestné činnosti a její 
objasněnosti v Rychvaldě múže doložit pouze PČR. 

V Bohumíně dne 26.1. 2012 ing. V ach Karel 
ředitel MP Bohumín 



Odbor městská policie 
Rychvald 

Kompl~xní rozbor hospodaření 
zarok2011 



Rozbor hospodaření za rok 2011 
Odbor: městská policie - Rychvald 
Výdaje: 
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5311 5038 Pojišť .hr. zaměstn. I 
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5311 i 5134 Rychvald 55 55 36 
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5311 ! 5137 Hmotný majetek 
5311 5137 Krimi prev. - obec 
5311 5137 Krimi prev. - dotace 
5311 5137 Rychvald 
5311 5139 1 Všeobecný materiál 
5311 I 5139 Rychvald 5 \5 2 
5311 5139 Krimi prev. - obec I 
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5311 1 5162 I Služby telek. a radiok. 
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5311 5167 Rychva1d l 
5311 5167 Krimi prev.- obec 
5311 5167 Krimi prev. ~ dotace 
5311 5169 Nákup ost. služeb ! --
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I 
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5311 5173 Cestovné - Rvchvald 
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5311 ! 5362 Platy daní a pop!. 
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6330 5342 Rychvald 40 40 '40 

Věcné neinvestiční výdaje Bohumín 
Věcné neinvestiční výdaje Rychvald 2423 2423 2386 
Dohoda o Poskyt. služeb- pošk voz.Rychv&Id IO o 6(PHM) 
Celkem výdaje i 2423 2423 2392 
5311 2212 Pokuty 15 15 15 
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8. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 13.6.2012 

Bod 7. Vznik místní akční skupiny Bohumínsko (MAS Bohumínsko) 

Obsah: 
1. důvodová zpráva 
2. stanovy 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb. v úplném znění 

a) bere na vědomí 
informace o plánovaném založení místní akční skupiny na území 

Bohumína, Rychvaldu, Petřvaldu, Dolní Lutyně, Dětmarovic, Doubravy a 
Petrovic u Karviné, jako zájmové sdružení právnických osob za účelem 
spolupráce mezi složkami veřejného života na principu vytváření místních 
partnerství pro realizaci integrované strategie území v souladu s principem 

LEADER 

b) s c h v a I u j e 
1. členství Města Rychvald jako jednoho ze zakladatelů v zájmovém sdružení 

právnických osob v místní akční skupině Bohumínsko. 
2. začlenění Města Rychvald se sídlem Rychvald, Orlovská 678, IČ 00297615 

do územní působnosti Místní akční skupiny Bohumínsko 

3. stanovy Místní akční skupiny Bohumínsko 

c) pověřuje 
starostu města pani Šárku Kapkovou, aby zastupovala Město Rychvald 
v Místní akční skupině Bohumínsko, a to mimo jiné na ustavující schůzi a na 
valných hromadách sdružení 

Zpracoval( a): Bc. Lubomír Klaput- tajemník 1 z 11 
Předkládá: Šárka Kapková- starostka 



bod 7 

Důvodová zpráva 

Místní akční skupina (MAS) 
Jedná se o sdružení obcí, podnikatelského i neziskového sektoru na určitém území. Obce, 
podnikatelé, spolky, církve, sdružení aj. mohou předkládat své projekty (v souladu s oblastmi 
podpory) a ucházet se o dotace z EU. MAS schvaluje tyto projekty na své úrovni a doporučuje 
je k financování. Dnes již existuje řada MAS, které využívaly prostředky z Programu Rozvoje 
venkova. V novém program.období 2014-20 se nabízejí nové možnosti čerpání napříč 

programy. 

Základní charakteristika MAS: 
území 10 až 100 tisíc obyvatel, pro obce do 25 tisíc obyvatel 
kancelář MAS by měla být základní rozvojovou jednotkou oblasti pro příští 

programové období 2014-2020, bude financovaná z prostředků EU bude zajišťovat 
administrativní činnosti v rámci MAS pro celé území MAS, tzn.území 7 obcí. 
cílem je efektivně koordinovat prostředky z různých fondů EU metodou Leader (tzn. 
projekty do 5 miliónů Kč přes MAS), MAS vybírá z předložených projektů vhodné pro 
rozvoj daného území, smlouvu si pak žadatel uzavírá se ZIF ( Zemědělský intervenční 
fond) 
předpokládá se alokace 50- 100 miliónů Kč ročně pro každou ze 150 MAS ČR 

Metoda Leader funguje na přístupu "zdola - nahoru" a je postavena na existujících 
strategiích místního rozvoje (=strategie území jednotlivých MAS). Podobný princip 
nalezneme u IPRM Bohumína - přijímáme a schvalujeme projekty na regeneraci bytových 
domů, bez ohledu na vlastníka v dané zóně, na kterou má město Bohumín alokovány 
prostředky z EU, smlouvu si pak žadatel uzavírá s Řídícím orgánem sám. 

V současnosti se uplatňuje metoda Leader jen v Programu rozvoje venkova. V období 
2014 až 2020 se počítá s využitím této metody i pro prostředky ESF a ERDF. 

Metodou Leader bude možné realizovat 50% Programu rozvoje venkova a ostatní operační 
programy budou obsahovat osu s metodou Leader, kde bude vyčleněno cca 10 až 25% 
prostředků. Předpokládá se, že prostředky na podporu venkova (napříč všemi programy) by 
měly dosahovat výše minimálně 115 mld. Kč (z celkových cca 600 mld. Kč v rámci ČR). 

Obce v rámci plánované MAS Bohumínsko (7): 
Bohumín, Petřvald, Rychvald, Dolní Lutyně, Dětmarovice, Doubrava, Petrovice u Karviné. 

- obce splňují podmínku společné hranice, nejsou doposud v žádné MAS a žije zde 52 401 
obyvatel (k 1. 1. 2012). 



MAS může fungovat jako 
obecně prospěšná společnost (zákon č. 48/1995 Sb.) 
občanské sdružení (zákon č. 83/1990 Sb.) 
zájmové sdružení právnických osob(§ 20 písm. f) zákona č. 40/1964 Sb.), tato varianta se 
jeví jako nejlepší 

Nemůže být občanským sdružením dle § 829 zákona č. 40/1964 Sb. 

Počet zástupců veřejné správy je v MAS maximálně 50%, minimálně 50% tvoří zástupci 
podnikatelů a neziskových organizací. Stanovy a jiné vnitřní směrnice určí systém fungování 
MAS vč. výše členských příspěvků. Projekty jsou vybírány na základě toho, jak dostatečně 
plní cíle strategie území (území obcí v rámci MAS). 

Založení MAS Bohumínsko: 

1. V rámci SMOOK vznikl záměr vytvořit MAS Bohumínsko. 

2. Jednotliví zástupci měst tvoří tzv. přípravný výbor, který připravuje vznik MAS tzn. Návrh 
stanov a orgánů. 

3. Zastupitelstvo schválí záměr vzniku MAS (= účast obce ve sdružení), stanovy, územní 
působnost MAS a zástupce za město pro jednání v rámci MAS 

4. Registrace MAS na Krajském úřadě MSK 

5. Zahájení prací na integrované strategii území (definitivně musí být připraveno do 31. 12. 
2013). Jednotlivé MAS si mohou určovat oblasti podpory v souladu se svými strategiemi. 

6. Technicky a personálně je nutné zabezpečit činnost kanceláře MAS. Ministerstvo 
zemědělství by mělo vyhlásit cca v říjnu 2012 dotační program "Osvojování leader" s částkou 
500 000 Kč (pro nové MAS na "rozjezd"). 

Přípravný výbor se shodl na maximálním počtu členů 15 (7 obcí a 8 členů z řad občanských 
sdružení a drobných podnikatelů). Každá obec má za úkol připravit návrh jednoho zástupce 
za občanská sdružení a jednoho za drobné podnikatele. Dále se přípravný výbor dohodl o 
členských příspěvcích ve výši 2 Kč/1 obyv./rok a 1 000 Kč za občanské sdružení/rok nebo 
podnikatele/rok. Koordinátorem prací pro vznik MAS byl stanoven Ing. Josef Plášil, kontaktní 
osobou za MěÚ Bohumín je také lng.Věra Vzatková. Současně s přípravou "Strategie rozvoje 
území MAS Bohumínsko" je možné, účelné a efektivní vytvořit či aktualizovat také 
strategické plány jednotlivých obcí. 



Přehled pokrytí Moravskoslezského kraje místními akčními skupinami včetně nových členů 

Legenda: 

Stávající MAS 

- MAS Hlučínsko 
MAS Hrubý Jeseník 

D MAS Niz.ký Jeseník 

c:::J MAS Opavsko 
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- MAS Rýmalovsko 
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Stanovy 

Místní akční skupina Bohumínsko- zájmové sdružení právnických osob 

Čl. I. 
Úvodní ustanovení 

Místní akční skupina "Bohumínsko" je právnickou osobou- zájmovým sdružením 
právnických osob. Místní akční skupina "Bohumínsko" -zájmové sdružení právnických osob 
byla založena podle ustanovení§ 20f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. ll. 
Cíle zájmového sdružení 

Cílem Místní akční skupiny 11 Bohumínsko" -zájmového sdružení právnických osob je 
realizace rozvojových strategií a strategických plánů v rámci iniciativy LEADER Evropské unie 
nebo jiných aktivit, které podporují rozvoj venkova. 

Čl. 111. 
Poslání a předmět činnosti 

1. Zakládajícími členy Místní akční skupiny Bohumínsko -zájmového sdružení právnických 
osob (dále jen MAS) byly tyto právní subjekty: 

sídlo IČO 
Město Bohumín Masarykova 158 00297569 
Město Rychvald Orlovská 678 00297615 
Město Petřvald Gen.Svobody 511 00297593 
Obec Dolní Lutyně Třanovského 10 00297461 
Obec Dětmarovice Dětmarovice 27 00297445 
Obec Doubrava Doubrava 599 00562424 
Obec Petrovice u Karviné Petrovice u Karviné 251 00297585 

2. Posláním MAS je podpora kulturního, společenského, sociálního a ekonomického rozvoje 
oblasti bohumínsko-karvinska na bázi využití vnitřních lidských, přírodních a ekonomických 
potenciálů tohoto průmyslového a venkovského regionu a na principu vytváření partnerství 
mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru včetně neziskového. 

3. Předmětem činnosti MAS je: 
-zpracování a realizace společné rozvojové strategie, 
- výběr projektů pro financování z programů typu Leader, administrace a monitoring těchto 
projektů, 



- zpracování jiných rozvojových projektů, studií a analýz, 
- poradenství a pomoc při zajišťování finančních prostředků z tuzemských i zahraničních 

zdrojů na realizaci projektů členů MAS, 
-spolupráce s tuzemskými a zahraničními partnery MAS, 
- propagace MAS a jeho členů, 
- pořádání konferencí, seminářů, odborných kurzů, jiných vzdělávacích a společenských akcí 
včetně lektorské činnosti, 

-výzkumná a vývojová činnost v oblasti územního rozvoje, 
-činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. 

Čl. IV. 
Název a sídlo sdružení 

Název: Místní akční skupina Bohumínsko- zájmové sdružení právnických osob 
Zkrácený název: MAS Bohumínsko 
Sídlo: Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81 

Čl. v. 
Majetkové poměry sdružení 

1. Zdroji příjmu sdružení jsou zejména: 
a) účelové dotace z veřejných prostředků a fondů EU, 
b) dary a dotace od fyzických a právnických osob, 
c) úroky z bankovních účtů sdružení, 
d) výnosy z vlastní činnosti sdružení, 
e) roční členské příspěvky členů sdružení. 

2. Výše ročního členského příspěvku pro rok 2012 činí 2,- Kč pro města a obce na 1 
obyvatele a 1.000,- pro podnikatelské subjekty a neziskový sektor. 

Roční členský příspěvek pro rok 2012 je splatný do tří měsíců po provedení registrace 
sdružení u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. 

Výši a splatnost ročního členského příspěvku pro každý následující kalendářní rok stanoví 
valná hromada sdružení, přičemž příspěvek jednotlivých členů sdružení nemusí být ve stejné 

výši. 

3. Vložené finanční prostředky uvedené v bodu 1., písm. a) až e), případně jiné věci a 
hodnoty, se stávají majetkem sdružení a jeho zdrojem. Mohou být použity pouze k realizaci 
předmětu činnosti, jak je vymezeno v těchto stanovách. 

Čl. Vl. 
Hospodaření sdružení 

1. Sdružení sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet se sestavuje na příslušný 
kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do 6 měsíců po skončení 
kalendářního roku. 



2. Sdružení vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích, dále vede 
řádnou a průkaznou evidenci zaplacených ročních členských příspěvků. 

3. Předseda programového výboru sdružení každoročně předkládá valné hromadě ke 
schválení roční účetní závěrku, případně výroční zprávu a to nejpozději do 6 měsíců od konce 
řádného účetního období. 

Čl. Vll. 
Členství ve sdružení 

1. Členství zakladatelů ve sdružení vzniká podpisem zápisu z ustavující členské schůze. Další 
člen může přistoupit ke sdružení se souhlasem všech dosavadních členů. Při vstupu musí 
nový člen prohlásit, že souhlasí se stanovami sdružení a musí splňovat podmínku, že má sídlo 
nebo provozovnu v území působnosti MAS Bohumínsko, nebo se jeho vstupem toto území 
rozšiřuje (platí pro obce a svazky obcí), nebo prokazatelně na daném území místně působí. 

2. Členství zaniká výpovědí. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem 
měsíce následujícího po podání výpovědi. Výpovědí nevznikají členovi, který ji podal, žádné 
majetkové nároky vůči sdružení. 

Čl. Vlil. 
Práva a povinnosti členů sdružení 

1. Člen sdružení má právo: 
a) volit a být volen do orgánů sdružení, 
b) být informován o celkové činnosti sdružení, 
c) navrhovat a rozvíjet aktivity směřující k naplnění cílů a předmětu činnosti sdružení, 
d) požadovat uvedení své značky a jména v souvislosti s projekty týkajícími se sdružení, které 

člen aktivně podporuje, 
e) uvádět v materiálech vydávaných členem své členství ve sdružení, 
f) nahlížet do protokolů z jednání orgánů sdružení 
g) účastnit se činnosti ve zvláštním orgánu sdružení, to je ve výběrové komisi, bude-li do ní 

zvolen, 
h) má právo navrhovat změny stanov a jiných vnitřních předpisů sdružení. 

2. Člen sdružení má povinnost: 
a) dodržovat stanovy sdružení, 
b) aktivně se zúčastnit na činnosti sdružení, 
c) platit roční členský příspěvek v předepsané výši a v termínu splatnosti, 
d) v případě zvolení do orgánů sdružení řádně plnit úkoly související s výkonem této funkce, 
e) vysvětlovat zájmy a záměry sdružení v regionu, slaďovat zájmy člena se zájmy sdružení. 

3. Práva a povinnosti členů sdružení se realizují prostřednictvím oprávněných osob 
zastupujících jednotlivé členy (právnické osoby). 



Čl. IX. 
Orgány sdružení 

Orgány sdružení jsou: 

1. Valná hromada 

je nejvyšším orgánem sdružení, schází se nejméně 1 x ročně a dále tehdy, požádá-li o to, 
kterýkoliv člen sdružení. Každý člen jmenuje jednoho zástupce na valnou hromadu, kterého 
může kdykoliv odvolat. 

Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li na ní přítomny nejméně 2/3 členů sdružení a 
rozhoduje prostou většinou hlasů všech přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. 

Zasedání valné hromady se dále účastní členové programového výboru, a to bez hlasovacího 

práva (pokud nezastupují zároveň člena ve valné hromadě). 

Hlavními pravomocemi a úkoly valné hromady jsou zejména: 
a) rozhodovat o změně stanov sdružení vlastním rozhodnutím a nebo na návrh člena nebo 

orgánu sdružení, 
b) schvalovat výroční zprávu o činnosti sdružení, 

c) schvalovat roční účetní závěrku sdružení, 

d)schvalovatrozpočetsdružen~ 

e) v případě potřeby jmenovat a odvolávat auditora závěrečného účtu, 
f) brát na vědomí zprávy programového výboru, výběrové komise a kontrolní komise, 

g) schvalovat rozvojovou strategii MAS Bohumínsko a její změny, 
h) stanovovat výši a termín splatnosti ročních členských příspěvků, 
i) volit předsedu, místopředsedu a dalších 5 členů programového výboru sdružení vždy na 

období 3 let, 

j) rozhodovat o zrušení sdružení anebo o vstupu sdružení do další právnické osoby, 
k) volit členy výběrové komise, 
I) volit členy kontrolní komise, 
m) rozhodovat o vstupu nových členů. 

Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové MAS z řad významných 
osobností, které souhlasí a podporují cíle MAS. Čestní členové mají právo se účastnit jednání 
valné hromady MAS bez hlasovacího práva. 

2. Programový výbor 
Je výkonným a statutárním orgánem sdružení a orgánem pro přípravu Strategického plánu 
území MAS a dozor nad jeho realizací. Má 7 členů. Členy programového výboru volí valná 
hromada. 

Předseda a místopředseda programového výboru zastupují sdružení navenek a jednají 
jménem sdružení dle stanov sdružení, usnesení valné hromady a programového výboru. 

Podepisování za sdružení se děje jedním z následujících dvou způsobů: 
a) k názvu sdružení připojí svůj podpis předseda programového výboru, 

b) k názvu sdružení připojí svůj podpis místopředseda programového výboru. 



Ke splnění některých úkolů nebo k zajištění dlouhodobé specializované činnosti může 

programový výbor zřizovat odborné pracovní skupiny. 

Programový výbor jmenuje manažera MAS, stanovuje mu plat a plní vůči němu 

zaměstnavatelské funkce vyplývající z pracovně právních předpisů. 

3. Výběrová komise 
je zvláštním orgánem sdružení. Tato komise zabezpečuje vyhodnocení a výběr projektů v 
rámci iniciativy LEADER nebo v dalších aktivitách rozvoje venkova. 

Členy výběrové komise jmenují a delegují členové sdružení, každý člen MAS navrhuje 
jednoho člena výběrové komise. Složení výběrové komise je schvalováno valnou hromadou. 
Výběrová komise ze svých řad volí předsedu komise. Každý člen výběrové komise je povinen 
podepsat čestné prohlášení o nezaujatosti, nestrannosti a dodržování zásad iniciativy 
LEADER na principech partnerství podnikatelské a neziskové sféry s veřejnou správou. 

Jednání výběrové komise se účastní bez hlasovacího práva zaměstnanec MAS, který plní 
funkci tajemníka komise. 

Výběrová komise předkládá zprávy z jednání po ukončení každého výběrového kola 
předsedovi programového výboru k dalšímu řízení. 

4. Kontrolní komise 
Kontrolní komise je volena valnou hromadou a má minimálně 3 členy. Jejími členy nemohou 
být členové programového výboru ani zaměstnanci MAS. 

Kontrolní komise kontroluje zejména: 
a) dodržování stanov a vnitřních předpisů MAS, 
b) účelné hospodaření MAS. 

Kontrolní komise předkládá lx ročně svoji zprávu valné hromadě. 

5. Manažer MAS 
Manažer pro realizaci Strategického plánu v rámci iniciativy Leader,který je v pracovně 
právním vztahu k MAS. Řídí práce na realizaci projektů, plní věcné úkoly uložené mu 
usnesením programového výboru sdružení. Své úkoly plní v rozsahu, jak jsou schváleny 
valnou hromadou sdružení. 

Jedná za sdružení v běžných záležitostech na základě plné moci a to v rozsahu, jak rozhodla 
valná hromada. Přijímá a propouští zaměstnance. Plní zaměstnavatelské funkce vyplývající z 
pracovně právních předpisů vůči ostatním zaměstnancům MAS. Vede aktuální seznam členů 
MAS. 



Čl. X. 
Doba trvání sdružení 

Místní akční skupina Bohumínsko- zájmové sdružení právnických osob je zřízena na dobu 
neurčitou. 

Čl. XI. 
Zrušení sdružení 

1. Sdružení se zrušuje rozhodnutím valné hromady. 

2. Sdružení zaniká výmazem z registrace v seznamu zájmových sdružení právnických osob 
vedeném u Krajského úřadu v Ostravě. 

3. O způsobu majetkového vypořádání rozhodne valná hromada sdružení. 
Zůstatek finančních prostředků, které byly získány z dotací na podporu různých projektů a 
nejsou ročními členskými příspěvky, a které nebyly plně vyčerpány na realizaci projektů, 
bude řádně vyúčtován a vrácen poskytovatelům dotace a nebo dle dohody s poskytovatelem 
dotace převeden na právního nástupce. 

Čl. XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Změny nebo doplňky těchto stanov lze provést pouze na základě schválení valné hromady 
jako nejvyššího orgánu sdružení, a to formou písemného dodatku nebo nového znění stanov. 

2. Tyto stanovy byly schváleny zastupitelstvy měst a obcí zakládajících členů: 

Město Bohumín 
Město Rychvald 
Město Petřvald 

Obec Dolní Lutyně 
Obec Dětmarovice 
Obec Doubrava 
Obec Petrovice u Karviné 

dne číslo usnesení 

3.Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou MAS Bohumínsko dne ......... 2012 a stejným 
dnem nabývají účinnosti. 

Podpis předsedy programového výboru: ............................................... . 

Podpis místopředsedy programového výboru: .............................................. . 



8. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 13.6.2012 

Bod s. Závěrečný účet města Rychvaldu za rok 2011 

Obsah: 

1. Důvodová zpráva 
2. Příjmy/ výdaje 
3. Stav dlouhodobého majetku 
4. Stav účelových fondů 
5. Zpráva auditora 
6. Zpráva o výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Rychvald 

7. Zpráva o výsledku hospodaření společnosti Služby města Rychvald/ s.r.o. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění 

a) schvaluje 

závěrečný účet města Rychvaldu za rok 2011 včetně zprávy auditora 

b) souhlasí 
s celoročním hospodařením města Rychvaldu/ a to bez výhrad 

c) bere na vědomí 
informaci o výsledku hospodaření za rok 2011 příspěvkových organizací 
zřízených městem Rychvald a společnosti Služby města Rychvald, s.r.o. 

Zpracovala: Jana Strnišťová- vedoucí úředník finančního odboru 
Předkládá: Jana Strnišťová- vedoucí úředník finančního odboru 



Obsah: 

obsah 

důvodová zpráva 

tabulky příjmů 

tabulky výdajů 

odbor výstavby a ŽP 

odbor organizační 

odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy 
- příspěvkové organizace 

-kultura 
-sport 
-vnitřní správa 

městská policie 

odbor bytový a správy majetku 

odbor finanční 

celková rekapitulace, stav účelových fondů 

stav dlouhodobého majetku 

zpráva auditora 

zpráva o výsledku hospodáření příspěvkových organizací MŠ, ZŠ, DDM 

a společnosti Služby města Rychvald,s.r.o. 

stránka číslo : 

1 

2,3,4,5,6 

7,8 

9,10 

11,12,13 

13 

14-19 
14 

15,16 
16 

17,18,19 

19 

20,21,22 

22,23,24 

25 

26 

27-31 

32-34 



Důvodová zpráva 

Rozpočet pro rok 2011 byl schválen na 1. zasedání zastupitelstva města Rychvaldu dne 
15.12.2010 v celkové výši 73 760 tis. Kč. 
Před projednáním byl rozpočet zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě. 

Připomínky k návrhu rozpočtu nebyly uplatněny. 

Roční hospodaření města bylo zpracováno do závěrečného účtu, v nemz Jsou obsaženy 
výsledky o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, v plném členění podle rozpočtové skladby, 
kterou stanoví Ministerstvo financí vyhláškou, údaje o hospodaření s majetkem, informace 
o finančních operacích, o tvorbě a použití fondů, o výsledku přezkoumání hospodaření 
města. Dále pak informace o hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, 
informace o výsledku hospodaření společnosti Služby města Rychvald, s.r.o. a Svazku měst 
a obcí okresu Karviná. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke 
státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, státním fondům a jiným rozpočtům. 

Změny schváleného rozpočtu se provádějí v průběhu roku rozpočtovými opatřeními. Rada 
města schválila pět a zastupitelstvo města tři rozpočtová opatření. Schválený rozpočet byl 
takto navýšen o 45,15% na celkový objem 107 059 tis. Kč. 
Navýšení rozpočtu spočívala především v zapojení vlastních zdrojů na pořízení nového 
majetku, jeho údržbu a opravu. Např. příprava projektových dokumentací, regenerace 
panelových sídlišť, rekonstrukce silnice 11/471 Alej v Rychvaldě, výstavba 8 podporovaných 
bytů v domě čp. 734, odkanalizování města Rychvald, 4. stavba-Bohumínská. Rovněž přijaté 
dotace navyšují rozpočet příjmů a výdajů prostřednictvím rozpočtových opatření. 

vtis Kč 

PŘÍJMY Schválený Upravený Plnění k uprav. VÝDAJE Schválený Upravený Plnění k uprav. 
rozpočet rozpočet K 31.12. rozpočtu rozpočet rozpočet K 31.12. rozpočtu 

Celkem 69680 86139 84548 98% Celkem 73 760 107 059 85360 
vtom vtom 
vlastní příjmy 63 091 68057 72061 106% běžné výdaje 60660 68 656 63151 

dotace 6 589 18 082 12 487 69% kapitálové 13100 38 403 22 209 

Financování 4080 20920 812 4% Financování o o o 
Zdroje Výdaje 
celkem 73 760 107 059 85 360 80% celkem 73 760 107 059 85360 

Příimy - 84 548 tis. Kč 

Ve srovnání s rokem 2010 jsou celkové příjmy nižší o 1120 tis. Kč. Daňové a nedaňové příjmy 
byly sice vyšší, rozdíl způsobily nižší dotace, kdy v roce 2010 město obdrželo mimo jiné 
doplatky dotací z roku 2009 na Přístavbu a modernizaci městského úřadu a na Nástavbu 
a přístavbu Mateřské školy R.-Podlesí. 
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Daňové příjmy ve výši 55 971 tis.Kč tvoří 66,2% celkových příjmů. Největší podíl má 
jednoznačně daň z přidané hodnoty, potom daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů 
fyzických osob, poplatek za likvidaci komunálního odpadu a další daně- viz tabulka. 

Nedaňové příjmy ve výši 14 566 tis.Kč tvoří 17,2% celkových příjmů. Základ nedaňových 
příjmů tvoří nájemné z bytů a nebytových prostor, doplatky z minulých let, úhrada 
z dobývacích prostor, úroky a další- viz tabulka 

Kapitálové příjmy ve výši 1 524 tis.Kč -jsou to příjmy z prodeje pozemků, čističky odpadních 
vod a osobního automobilu. 

Dotace v objemu 12 487 tis. Kč - z Kraje na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů a na 
kombinovanou výuku jako efektivní formu vzdělávání na základní škole, ze státního rozpočtu 
na výkon státní správy a školství v rámci souhrnného dotačního vztahu a na podporu 
poskytování sociálních služeb, z Ministerstva financí ČR na přípravu a provedení sčítání lidu, 
domů a bytů, z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu pojistného pro osoby 
vykonávající veřejnou službu, z Ministerstva školství ČR na zlepšení podmínek pro vzdělávání 
na základních školách, z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na výstavbu 8 podporovaných bytů 
v domě čp. 734 a na regeneraci panelových sídlišť, z Ministerstva zemědělství ČR 
na odkanalizování města R.-4.etapa - kanalizace Bohumínská, ze Státního fondu životního 
prostředí z programu "zelená úsporám" na zateplení a stavební úpravy domů čp. 1421-1423 
a z Úřadu práce pro veřejně prospěšnou službu, dále viz rozpis. 

Jsou-li příjmy nižší než výdaje, použijí se zdroje z minulých let prostřednictvím financování již 
při tvorbě návrhu rozpočtu nebo až v průběhu rozpočtového roku. 

Výdaje - 85 360 tis. Kč. 

z toho běžné výdaje ve výši 63 151 tis. Kč byly čerpány na 92%, kapitálové výdaje 
(investice) v objemu 22 209 tis.Kč na 58% k upravenému rozpočtu. V poměru k celkovým 
výdajům tvoří kapitálové výdaje 26%. 

Tvorba rozpočtu a posléze jeho čerpání vychází z povinností uložených městům a obcím 
zákonem o obcích a z uzavřených smluvních vztahů. Ve své podstatě zajišťuje rozpočet 
výdajů péči o majetek a jeho rozvoj. 
Mezi běžné výdaje patří zejména údržba místních komunikací, veřejného osvětlení, veřejné 
zeleně, údržba bytového a nebytového fondu, sběr a svoz komunálních odpadů, podpora 
rozvoje příspěvkových organizací (školy, školky), kultury, zdravotnictví a sportu, poskytování 
účelových dotací na činnost neziskových organizací, spolků, občanských sdružení, městské 
policie, na provoz veřejné dopravy apod. 
Z investičních výdajů byly realizovány stavby "kanalizace Bohumínská, komunikace pro pěší 
na ul. Bohumínská a na ul. Michálkovická, přechod pro chodce na ul. Orlovská, zpracování 
projektových dokumentací, úprava pohřebiště, regenerace parčíku u MŠ a regenerace 
panelového sídliště (chodníky), změna územního plánu, energetický audit ZŠ a MŠ, 
rekonstrukce a modernizace WC v ZŠ sídliště, nákup požárního auta Ford Transit pro sbor 
dobrovolných hasičů a nové auto pro městskou policW'. 
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Téměř 17 mil. Kč činily investiční výdaje do bytových a nebytových domů a vnitřních 
prostorů, například rekonstrukce elektroinstalace, hydroizolace, stavební úpravy, sanace 
a zateplení, výměna osobního výtahu, technické zhodnocení kotelen, výstavba 8 
podporovaných bytů, klimatizace KD - dále viz rozpis. 

Hospodaření města Rychvaldu za rok 2011 bylo uzavřeno 
převahou výdajů nad příjmy ve výši 812 tis. Kč 

Hospodaření za rok 2011 bylo přezkoumáno auditorskou společností OK-AUDIT, s.r.o. 
Zpráva auditora se závěrem 11 při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky", je 
nedílnou součástí závěrečného účtu. 

Součástí závěrečného účtu je informace o výsledku hospodaření příspěvkových organizací 
zřízených městem Rychvald, o výsledku hospodaření společnosti Služby města Rychvald, 
s.r.o. a Svazku měst a obcí okresu Karviná. 

1. 
Mateřská škola Rychvald. příspěvková organizace 

Výnosy celkem: 
Náklady celkem: 

10,940.368A9Kč 

10, 714.182,13Kč 

Stav fondů k 31.12.2011: rezervní fond 
investiční fond 
fond odměn 

1,00 Kč 
O,OOKč 

SO.OOO,OOKč 

Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 226.186,36 Kč bude v roce 2012 zdrojem rezervního 
fondu Mateřské školy Rychvald, příspěvkové organizace. 

2. 
Základní škola Rychvald, příspěvková organizace 

Výnosy celkem : 
Náklady celkem: 

24,130.909J2Kč 

23,744.803,03Kč 

Stav fondů k 31.12.2011: rezervní fond 
investiční fond 
fond odměn 
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Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 386.106,69 Kč bude v roce 2012 zdrojem 
rezervního fondu ve výši 366.106,69Kč a fondu odměn ve výši 20.000,00Kč Základní školy 
Rychvald, příspěvkové organizace. 

3. 
Dům dětí a mládeže Rychvald, příspěvková organizace 

Výnosy celkem : 3,654.320,11Kč 

Náklady celkem: 3,653.884,18Kč 

Stav fondů k 31.12.2011: rezervní fond 
investiční fond 
fond odměn 

56.139,17Kč 

0,00 Kč 
0,00 Kč 

Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 435,93Kč bude v roce 2012 zdrojem rezervního 
fondu Domu dětí a mládeže Rychvald, příspěvkové organizace. 

Výsledky hospodaření za rok 2011 Mateřské školy Rychvald, Základní školy Rychvald a Domu 
dětí a mládeže Rychvald, příspěvkových organizací, včetně rozdělení hospodářského 

výsledku za rok 2011, schválila rada města na svém 38. zasedání dne 26.3.2012. 

4. 

Společnost Služby města Rychvald. spol. s r.o. 

Výnosy celkem: 16,268.740A5Kč 

Náklady celkem: 16,553J38,83Kč 

Společnost zajišťuje pro město Rychvald na základě uzavřených smluv nebo individuálních 
objednávek správu a údržbu chodníků, včetně jejich zimní údržby, údržbu veřejného 

prostranství (zastávky, náměstí a další), správu městského pohřebiště, správu kotelen, údržbu 
bytového a nebytového fondu města (elektroúdržba, vodoinstalatérské práce apod.), úklid černých 
skládek, ořezy a kácení apod. V roce 2011 byly pro město provedeny práce za 3 204 tis.Kč, 
na zálohách na teplo město zaplatilo 11 360 tis.Kč. Společnost dále poskytuje své služby 
školským zařízením a jiným fyzickým či právnickým osobám a subjektů. 

Hospodaření společnosti za rok 2011 bylo ukončeno ztrátou ve výši 284.998,38 Kč. 

s 



s. 
Svazek měst a obcí okresu Karviná ukončil své hospodaření za rok 2011 kladným 

hospodářským výsledkem ve výši 4,101.768,60Kč. Město Rychvald je členem Svazku měst a 
obcí okresu Karviná a na financování jeho činnosti se podílelo částkou 21.020,-Kč. 

Závěrem lze konstatovat, že hospodaření města Rychvaldu a příspěvkových organizací 
zřízených městem Rychvald bylo ukončeno kladným hospodářským výsledkem, 
že inventarizace majetku a závazků byla řádně provedena, a že při přezkumech 
hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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PŘÍJMY 

Příjmy 

Třída 1 - daňové příjmy 50690 54328 55971 103% 

1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 9 000 9 000 10 916 121% 

1112 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 400 600 655 109% 

1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů 600 800 1021 128% 

1121 daň z příjmů právnických osob 11000 11000 11216 102% 

1122 daň z příjmů právnických osob za město 1000 2 218 2 217 100% 

1211 daň z přidané hodnoty 22 000 24 001 24 033 100% 

1332 poplatky za znečišťování ovzduší 1 1 1 100% 

1334 odvod za odnětí půdy ze zeměděl.půdního fondu 4 4 o XX 

1335 poplatek za odnětí pozemku o o 1 XX 

1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 500 3 500 3 388 97% 

1341 poplatek ze psů 210 222 229 103% 

1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 15 22 34 154% 

1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 200 200 185 93% 

1351 odvod výtěžku z provozování loterií- VHP 60 60 41 69% 

1361 správní poplatky 400 400 227 57% 

1511 daň z nemovitostí 2300 2 300 1807 79% 

Třída 2 - nedaňové příjmy 11755 12803 14566 114% 

2111 příjmy z poskytovaných služeb 950 1021 1665 163% 

2112 příjmy z prodeje zboží o o 3 XX 

2119 věcná břemena 50 50 79 158% 

2131 příjmy z pronájmu pozemků 80 80 70 88% 

2132 příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 9 652 9 659 10 682 111% 

2139 ostatní pronájmy (nebyt . prostory,tělocvična ... ) 83 83 64 71% 

2141 příjmy z úroků 160 283 368 130% 

2142 příjmy z dividend o o 1 XX 

2212 přijaté sankční platby (pokuty) o o 6 XX 

2222 příjmy z finančního vypořádání o 37 41 111% 

2226 příjmy z finančního vypořádání o 13 13 100% 

2321 přijaté dary o 193 82 43% 

2322 přijaté pojistné náhrady o 159 161 101% 

2324 přijaté příspěvky a náhrady o 463 756 163% 

2329 ostatní nedaňové příjmy 30 o o XX 

2343 úhrada z dobývacího prostoru 670 670 503 75% 

2412 splátky půjček od organizací 80 80 SS 69% 

2460 splátky půjček od obyvatelstva o 12 17 142% 
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Příjmy 

Třída 3 - kapitálové příjmy 646 

3111 příjmy z prodeje pozemků 65 

3112 příjmy z prodeje ostatního nemovitého majetku 581 

3113 příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku o 

Třída 4 - přijaté dotace 6589 

4111 neinvestiční dotace ze všeobecné pokladní správy o 
4112 neinvestiční dotace ze SR -souhrnný dotační vztah 3 730 

4116 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 2 859 

4122 neinvestiční dotace od kraje o 
4213 investiční dotace ze státního rozpočtu o 
4216 investiční dotace ze státního rozpočtu o 

PŘÍJMY CELKEM 69 680 

Třída 8- financování 

8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech 4 080 

CELKOVÉ ZDROJE 

Rozpis dotací : 

4111 z MF ČR na přípravu a provedení sčítání lidu, domů a bytů - 37.633,-Kč 

4112 ze státního rozpočtu na výkon státní správy a školství- 3,233.470,-Kč 

926 

345 

581 

o 

18082 

38 

3 234 

3 431 

99 

3130 

8150 

86139 

20920 

4116 z MPSV ČR na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu- 1.507,-Kč 

4116 ze státního rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb- 88.000,-Kč 

4116 z MŠMT ČR na zlepšení podmínek pro vzdělávání na zákadních školách- 1,247.444,40Kč 

4116 z Úřadu práce pro veřejně prospěšnou službu - 2,094.048,60Kč 

4122 z Kraje na kombinovaná výuka jako efektivní forma vzdělávání na základní škole- 81.000,-Kč 

4122 z Kraje na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů - 18.300,-Kč 

Skutečnost 

k 31.12.2011 

1524 

931 

581 

12 

12487 

38 

3 234 

3 431 

99 

442 

s 243 

84 548 

812 

85 360 

4213 ze SFŽP z programu zelená úsporám na zateplení a stavební úpravy domů čp.1421, 1422, 1423- 441.778,-Kč 

4216 z MZe ČR na odkanalizování měswta Rychvald, 4. stavba- kanalizace Bohumínská- 350.000,-Kč 

4216 z MMR ČR na výstavbu podporovaných bytů- 8 b.j. v domě čp.734- 3,888.316,-Kč 

4216 z MMR ČR na regeneraci panelového sídliště-úpravy prostorů, komunikace pro pěší a VO - 1,004.697,-Kč 
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VÝDAJE 

Skutečnost 

Výdaje dle odborů k 31.12.2011 

Běžné výdaje celkem 60660 68656 63151 92% 

Odbor ško/ství,kultury.sportu. vnitřní správy 28159 31504 29 712 94% 

3111 příspěvková organizace MŠ 2 160 2 956 2 921 99% 

3113 přfspěvková organizace ZŠ s 370 7 479 7 270 97% 

3239 zájmové studium o 15 13 88% 

3314 činnost knihovnická 215 215 172 80% 

3349 sdělovací prostředky - zpravodaj 172 318 315 99% 

3392 zájmová činnost v kultuře - kulturní středisko 750 753 653 87% 

3412 sportovní zařízení 38 87 65 75% 

3419 tělovýchovná činnost- neinvestiční dotace 550 550 550 100% 

3421 dům dětí a mládeže- neinvestiční příspěvek 280 350 350 100% 

5512 požární ochrana 319 337 324 96% 

6112 místní zastupitelské orgány 2 161 2173 1919 88% 

6171 činnost místní správy 16 144 16 233 15 160 93% 

6149 sčítání lidu, domů a bytů o 38 o XX 

Odbor bvtovÝ a správv majetku 5 672 6 818 4938 72% 

3612 bytové hospodářství 3 558 4132 2 983 72% 

3613 nebytové hospodářství 2 012 2 562 1872 73% 

3639 služby spojené s prodejem majetku 102 102 61 59% 

3699 ostatní záležitosti bydlení o 22 22 100% 

Odbor stavební, životního prostředí o rozvoje 22 504 24 267 22 540 93% 

1014 veterinární činnost 125 125 98 78% 

2212 silnice s 310 6 291 s 146 82% 

2219 pozemní komunikace o 154 151 98% 

2221 provoz veřejné silniční dopravy 2 990 2 970 2 703 91% 

2321 odvádění a čištění odpadních vod 100 426 390 92% 

2333 úpravy drobných vodních toků 100 90 85 95% 

2339 vodní toky- laboratorní rozbor o 4 4 100% 

3421 dětské hřiště 45 86 63 73% 

3631 veřejné osvětlení 2 400 2 400 2 289 95% 

3632 pohřebnictví 260 289 278 96% 

3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 150 150 137 91% 

3722 sběr a svoz komunálních odpadů 4 200 4 200 4173 99% 

3723 sběr a svoz ostatních odpadů 1 oso 1080 1074 99% 

3726 využívání a zneškodňování ostatních odpadů 880 1137 1116 98% 

3728 monitoring nakládání s odpady 100 63 62 99% 

3729 ostatní nakládání s odpady 70 47 43 91% 

3745 péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 4 724 4 755 4 728 99% 

Bezpečnost a veřejn~ pořádek 2448 2 599 2 549 98% 

5311 neinvestiční dotace a ostatní náklady 2 448 2 599 2 549 98% 
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Skutečnost 

Výdaje dle odborů k 31.12.2011 

Odbor organizační 289 290 247 85% 

3399 záležitosti kultury- komise pro občanské záležitosti 130 130 125 96% 
4351 pečovatelská služba 159 160 122 76% 

Odbor finanční 1588 3178 3165 99% 

3231 dotace Základní umělecké škole 70 70 70 100% 
3330 dotace Církvím 60 60 60 100% 

6310 výdaje z finančních operací- bankovní poplatky 70 70 64 92% 
6320 pojištění majetku 245 293 288 98% 
6399 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 2 473 2 473 100% 
6402 finanční vypořádání o 20 19 96% 
6409 ostatní výdaje, dotace, vratky 1143 192 191 100% 

Kapitálové výdaje celkem 

Odbor stavební. životního prostředí a rozvoje 1450 15 859 3462 22% 

2212 silnice 150 65 o XX 

2219 pozemní komunikace 100 8 024 1893 24% 
2321 odvádění a čištění odpadních vod o 6450 531 8% 
3631 veřejné osvětlení 200 200 o XX 

3632 pohřebnictví 300 420 402 96% 
3635 územní plánování 700 700 636 91% 

Odbor školství. kulturv. sportu a vnitřní sorávv Q 2 128 2 014 95% 

3111 příspěvková organizace Mateřská škola Rychvald o 98 98 100% 
3113 příspěvková organizace Základní škola Rychvald o 380 316 83% 
5512 požární ochrana o 1100 1099 100% 
6171 místní správa o 550 501 91% 

Odbor bytovÝ a správv majetku 11650 20416 16 733 82% 

3612 bytové hospodářství 11650 18 060 15130 84% 
3613 nebytové hospodářství o 2 356 1603 68% 

VÝDAJE CELKEM 73 760 107 059 85 360 80% 
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Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje 

příjmy 

1332 poplatek za znečišťování ovzduší 

1334 poplatek za odnětí půdy ze zeměděl.půdního fondu 

1335 poplatek za odnětí pozemku 

1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 

1337 poplatek za komunální odpad 

1341 poplatek ze psu 

1361 správní poplatek 

2111 příjmy z poskytování služeb 

2321 přijaté neinvestiční dary (Nadace ČEZ) 

2322 přijaté pojistné náhrady 

Příjmy celkem 

1361 - sorávní poplatky 

stavební povolení, kolaudace 

zvláštní užívání komunikací 

2111- poskvtování služeb 

odběr vody z pozemních toků 

pohřebnictví (poplatek za hrobová místa) 

svoz komunálních odpadů -právní subjekty 

využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 

využívání a zneškodňování komunálních odpadů 

výdaje 

výdaje běžné 

1014 veterinární činnost 

2212 silnice 

2219 pozemní komunikace 

2221 provoz veřejné silniční dopravy 

2321 odvádění a čištění odpadních vod 

233. úpravy drobných vodních toků 

3421 dětská hřiště 

3631 veřejné osvětlení 

3632 pohřebnictví 

3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 

3722 sběr a svoz komunálních odpadů 

3723 sběr a svoz ostatních odpadů 

3726 využívání a zneškodňování ostatních odpadů 

3728 monitoring nakládání s odpady 

3729 ostatní nakládání s odpady 

3745 péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 

Běžné výdaje celkem 

11 

v tis. Kč 

Upravený Skutečnost 

rozpočet 

1 1 

4 o 
o 1 

20 27 

3 500 3 388 

222 229 

120 45 

639 869 

193 82 

o 3 

4 699 4645 

43 tis.Kč 

2 tis.Kč 

142 tis.Kč 

198 tis.Kč 

46 tis.Kč 

30 tis.Kč 

453 tis.Kč 

v tis. Kč 

Upravený Skutečnost 

rozpočet 

125 98 

6 291 5146 

154 151 

2 970 2 703 

426 390 

94 89 

86 63 

2 400 2 289 

289 278 

150 137 

4 200 4173 

1080 1074 

1137 1116 

63 62 

47 43 

4 755 4 728 

24 267 22 540 

Ekolamp, Asekoi,Eiektrowin 

Ekokom 



Rozpis běžných výdajů 

Veterinární činnost -náklady spojené s odchytem a převozem toulavých psů a s nákupem krmiva- 98 tis.Kč 

Silnice - dopravní značky, dopravní zrcadlo, betonové sloupky -42 tis.Kč, celoplošné vysprávky - 3 306 tis.Kč, 

oprava výtluků- 286 tis.Kč, opravy propustků, šachtic, silničních zařízení, výroba a montáž dopravních značení, 

oprava propadlého zatrubnění zatrubnění potoka - 618 tis. Kč, zimní údržba - 693 tis. Kč, čištění po zimní údržbě -
140 tis. Kč, přechodné dopravní značení (pronájem), geoprůzkum a další služby- 61 tis. Kč 

Pozemní komunikace - 151 tis. Kč 

Provoz veřejné silniční dopravy - ČSAD Karviná - 332 tis.Kč, OP Ostrava - 1 761 tis.Kč, ČSAD Karviná

minibus k DPS - 410 tis. Kč, MH Orlová - 74 tis.Kč, VEOLIA Transport- 49 tis.Kč ,oprava zastávky- 77 tis.Kč 

Odvádění a čištění odpadních vod - laboratorní rozbory- 61 tis. Kč, čištění děšťových vpustí a kanalizací- 13 tsi.Kč, 

oprava propustku ui.Michálkovická - 316 tis.Kč 

Úpravy drobných vodních toků - čištění drobných vodních toků- 76 tis.Kč, oprava zatrubnění vodního toku- 9 tis. Kč, 

laboratorní rozbory- 4 tis. Kč 

Veřejné osvětlení - vánoční výzdoba- 47 tis.Kč, elektrická energie- 1 286 tis. Kč, údržba VO - 956 tis.Kč, 

Pohřebnictví - správa pohřebiště, vč.odvozu a likvidace odpadků a deratizace - 252 tis. Kč, voda - 10 tis. Kč, 

drobné opravy na hřbitově - 8 tis. Kč, sociální pohřeb zesnulého- 8 tis. Kč 

Svoz a zneškodňování nebezpečných odpadů - firma ASA - 137 tis.Kč 

Sběr a svoz komunálních odpadů- 4 173 tis. Kč 

Sběr a svoz ostatních odpadů - rozmístění velkoobjemových kontejnerů dle harmonogramu, sběrný dvůr- ukládání 

objemného, zeleného a stavebního odpadu - 1 074 tis. Kč 

Využívání a zneškodňování tříděného odpadu - nákup kontejnerů - 65 tis.Kč, svoz a zneškodňování 

odpadu a likvidace biologického odpadu - 1 051 tis. Kč 

Monitoring nakládání s odpady - monitoring podzemní a povrchové vody, laboratorní práce na skládce- 62 tis. Kč 

Ostatní nakládání s odpady - likvidace černých skládek - 43 tis. Kč 

Péče o vzhled obce - veřejně prospěšné práce- mzdy- 1 778 tis. Kč, sociální a zdravotní pojištění- 603 tis. Kč, 

pracovní oděv- 29 tis. Kč, materiál - 22 tis. Kč, pohonné hmoty- 19 tis. Kč, úplata za organizaci a kontrolu práce 

VPP- 123 tis.Kč, náhrady v ne moci - 25 tis.Kč, údržba pozemků a sekání příkopů - 1 252 tis.Kč, výsadba a údržba 

květinových záhonů - 109 tis. Kč, kácení a ořezy stromů - 230 tis.Kč, úklid veřejné prostranství- 300 tis.Kč, 
voda - 2 tis.Kč, lavičky, odpadkové koše - 84 tis.Kč, údržba - 31 tis. Kč, opatření na základě studie veřejné zeleně-
40 tis. Kč, výsadba zeleně- 81 tis. Kč 

Dětská hřiště - laminátová ní provozních řádů - 21 tis.Kč, oprava (provozní kontroly) - 42 tis.Kč 

v tis. Kč 

Upravený Skutečnost 

výdaje kapitálové rozpočet 

2212 silnice 65 o 
2219 pozemní komunikace 8 024 1893 

2321 odvádění a čištění odpadních vod 6450 531 

3631 veřejné osvětlení 200 o 
3632 pohřebnictví 420 402 

3635 územní plánování 700 636 

Kapitálové výdaje celkem 15 859 3462 
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Pozemní komunikace - komunikace pro pěší ui.Bohumínská, Michálkovická - PO 
přechod pro chodce ul. Orlovská - PO 

regenerace panelového sídliště 

regenerace parčíku u MŠ 

Kanalizace Bohumínská -PO a další přípravy k realizaci stavby 

Pohřebnictví - úprava pohřebiště, 7.etapa- zámková dlažba 

Územní plánování - změna územního plánu 

Odbor organizační 

příjmy 

1361 správní poplatky 

2111 poskytování pečovatelské služby 

Příjmy celkem 

1361 - správní poplatky 

trvalý pobyt 

delegované sňatky 
ověřování 

výdaje 

výdaje běžné 

3399 záležitosti kultury - komise pro občanské zá Je žitosti 

4351 pečovatelská služba 

Běžné výdaje celkem 

Upravený 
rozpočet 

160 

250 

410 

12 tis.Kč 

19 tis.Kč 
53 tis. Kč 

Upravený 
rozpočet 

130 

160 

290 

v tis Kč 

Skutečnost 

84 

252 

336 

v tis. Kč 

Skutečnost 

125 

122 

247 

191 tis.Kč 
114 tis.Kč 

1511 tis.Kč 

77 tis.Kč 

531 tis.Kč 

402 tis.Kč 

636 tis.Kč 

Komise pro občanské záležitosti - kulturní programy pro jubilanty vč.občerstvení, ocenění sportovců, ostatních 

dětí a dospělých (matematik, fyzik, modeláři,recitátoř, dárci krve apod.), nákup drobného materiálu, jako jsou kytičky, 

blahopřání, pamětní listy, odměny pro děti ZUŠ, dárkové balíčky, drobné reklamní předměty, vítání občánků 

rozloučení s dětmi mateřských a základních škol - 121 tis. Kč, pohoštění- 4 tis. Kč. 

Pečovatelská služba - pracovní oděvy pro pečovatelky- 6 tis. Kč, OHM - notebook, kopírka - 16 tis.Kč, 

všeobecný materiál (k údržbě, praní prádla, hygienické a kancelářské potřeby) - 29 tis. Kč, pohonné hmoty- 38 tis.Kč, 

telefonní poplatky - 10 tis.Kč, poplatky za rozhlas a televizi - 3 tis. Kč, údržba - 3 tis. Kč, školení- 17 tis.Kč. 

Čtyři pečovatelky zajišťují pečovatelskou službu nejen pro občany, kteří bydlí v domě s pečovatelskou službou, 

ale i v ostatních částech města. Zajišťují rozvoz obědů, úklid domácností, nákupy, praní, poskytování a další 

služby. 
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Odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy 

I. Školství - příspěvkové organizace Mateřská škola Rychvald , Základní škola Rychvald 

příjmy 

2132 pronájem nemovitostí 

Příjmy celkem 

výdaje 

výdaje běžné 

3111 příspěvková organizace MŠ 

3113 příspěvková organizace ZŠ 
3239 zájmové studium 

Běžné výdaje celkem 

Rozpis běžnÝch VÝdajů 

b. Mateřská škola ( Sídliště, Podlesí, Václav ) 

nákup služeb - posudky, provoz ČOV 

Upravený 
rozpočet 

2 

2 

Upravený 
rozpočet 

2 956 

7 479 

15 

10450 

údržba -výměna střešních oken a vstupních dveří MŠ sídl., 

oplechování štítových stěn,odvod spodních vod u budovy MŠ čp.1500, 

malování, zasklívání a další drobná údržba 

příspěvek zřizovatele 

b Základní škola ( Sídliště , Václav ) 

služby - servis a provoz ČOV ZŠ Václav, projekty 

oprava střechy, výměna PVC, malování, zasklívání a běžná údržba 

příspěvek zřizovatele 

,t. Zájmové studium 

3111 

3113 

příspěvek ll občanům města na studium na Univerzitě třetího 

věku (cena celkem 1800 Kč/1 semestr/1 osoba) 

výdaje 

výdaje kapitálové 

příspěvková organizace MS 

příspěvková organizace ZŠ 

Kapitálové výdaje celkem 

Rozpis kapitáloVÝch VÝdajů 

snížení energetické náročnosti, stavební úpravy, 

energetický audit- MŠ čp.1744 

rekonstrukce a modernizace WC, vč.PD- ZŠ sídl. 

PD ke snížení energetické náročnosti -ZŠ sídl. 

energetický audit- ZŠ sídl. 

Upravený 
rozpočet 

98 

380 

478 

v tis. Kč 
Skutečnost 

2 

2 

Skutečnost 

2 921 

7 270 
13 

10 204 

76 tis.Kč 

689 tis.Kč 

2 156 tis.Kč 

60 tis.Kč 

1 082 tis.Kč 

6 128 tis.Kč 

13 tis.Kč 

Skutečnost 

98 

316 

414 

98 tis.Kč 

280 tis.Kč 

20 tis.Kč 

16 tis.Kč 

Z rozboru výdajů vyplývá, že z rozpočtu zřizovatale bylo poskytnuto v příspěvku pro ZŠ a MŠ celkem 8 284 tis. Kč 
a dalších 2 320 tis. Kč na služby, opravy a invetsice. 

14 



11. Kultura 

příjmy v tis. Kč 

I Upravený I Skutečnost 
rozpočet 

knihovna 
2111 'služby- inzeráty,internet,registrační poplatky 

I 
40 

I 
25 

2112 prodej zboží- knihy o 3 

kluturní středisko 

2111 'služby - kopírování 

I 
62 

I 
117 

2139 pronájem sálu a ostatních místnosti 80 62 

jPříjmy celkem I 182 I 207 

výdaje v tis. Kč 

Upravený Skutečnost 

výdaje běžné rozpočet 

3314 činnost knihovnická 215 172 

3421 dům dětí a mládeže- příspěvek od zřizovatele 350 350 

3349 zpravodaj 318 315 

3392 zájmová činnost v kultuře- kulturní dům 753 653 

Běžné výdaje celkem 1636 1490 

Rozois běžnVch Wdajů 

b Městská knihovna 
příjmv: 28 tis.Kč. vYdaje: 172 tis.Kč 

knihy, časopisy 

materiál, počítač 

telekomunikační služby, vč.provozu internetu 

za katalogizaci knih, výměnné soubory, údržba on-line katalogu ... 

programové vybavení 

b Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže 

Wdaje: 350 tis. Kč 

94 tis. Kč 

20 tis.Kč 

9 tis.Kč 

45 tis.Kč 

4 tis.Kč 

Z rozpočtu jsme Domu dětí a mládeže poskytli příspěvek ve výši 350.000,-Kč na provoz, tj. na energie, telefonní 

bankovní a poštovní poplatky, zpracování mezd, revize, svoz odpadů, kancelářské, čistící a ostatní všeobecný 

materiál, materiál do výuky, učební pomůcky, drobný hmotný majetek. 

~ Sdělovací prostředky · Zpravodaj 
Wdaje: 315 tis. Kč 

Náklady na zpravodaj - příprava a zpracování- 296 tis.Kč, distribuce - 19 tis. Kč 
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~ Kulturní dům 
příjmv: 179 tis. Kč. výdaje: 653 tis.Kč 

Rozpis běžných výdajů 

DHDM -myčka, ohrada pro zvířata(živý betlém), varná konev, mikrovlnka 

kancelářské, hygienické a čistící potřeby, pá rty stan, ubrusy ......... .. 

služby telekomunikací 

kulturní programy, např. rybí slavnosti, pouť, betlém,koncert,kladení věnců ...... . 

opravy- kopírka, koberce, pomník ll.svět.války 

pohoštění pro děti 

poplatky -OSA a DILIA 

věcné dary, poháry, ceny, upomínkové předměty ....... . 

28 tis.Kč 

51 tis.Kč 

13 tis.Kč 

416 tis.Kč 

78 tis.Kč 

23 tis.Kč 

4 tis.Kč 

40 tis.Kč 

Náklady na energie v KD jsou součástí výdajů na nebytové prostory :spotřeba tepla - 208 tis. Kč, elektrická 

energie- 102 tis.Kč a spotřeba vody - 11 tis. Kč. 

111. Sport 

příjmy v tis.Kč 

Upravený Skutečnost 

rozpočet 

2139 pronájem sportoviště 3 2 

Příjmy celkem 3 2 

výdaje 
Upravený Skutečnost 

běžné výdaje rozpočet 

3412 sportoviště 87 65 
3419 tělovýchovné jednoty 550 550 

Běžné výdaje celkem 637 615 

Sportoviště 

ostatní osobní výdaje 12 tis.Kč 

všeobecný materiál k opravám, nákup míčů, sítě 21 tis. Kč 

služby - sekání trávy 22 tis.Kč 

údržba a oprava hřišť 10 tis.Kč 

Finanční prostředky jsou vynaloženy na provoz a údržbu dvou sportovišť- hřiště u ZŠ Václav a ZŠ sídliště. 

Tělovýchovné jednotv 

TJ Sokol : na sportovní činnost a údržbu 

TJ Slavoj : na sportovní činnost a údržbu 

TJ Baník : na sportovní činnost a údržbu 
šachový oddíl : na sportovní činnost 

167.300,- Kč 

167.300,- Kč 

175.500,- Kč 

39.900,- Kč 

Dotace jsou poskytovány na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace, s termínem vyúčtování 31.březen 
následujícího roku. 

TJ Baník byla poskytnuta půjčka ve výši 170.000,-Kč na opravu 4 sprchových kabin, na opravu rozvodů teplé 
a studené vody a ústředního topení v areálu TJ. Poslední splátka v roce 2015. 

TJ Slavoj byla poskytnuta půjčka ve výši 250.000,-Kč na přístavbu zázemí a tenisový kurt. Poslední splátka r.2013. 
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IV. Vnitřní správa 

příjmy 

1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 

1361 správní poplatky - Czech Point 

2212 přijaté sankční platby - přestupky 

2322 přijaté pojistné náhrady 

3113 příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku 

Příjmy celkem 

výdaje 

výdaje běžné 

5512 požární ochrana 

6112 místní zastupitelské orgány 

6171 činnost místní správy 

6149 sčítání lidu, domů, bytů 

Běžné výdaje celkem 

výdaje kapitálové 

5512 požární ochrana 

6171 místní správa -nákup auta pro městskou policii 

Kapitálové výdaje celkem 

Rozpis běžných Wdajů 

b. Požární ochrana 

Wdaje : 324 tis. Kč 

refundace 

pojištění placené zaměstnavatelem 

ochranné pomůcky -reflexní bundy,obuv,holínky,rukavice 

OHM -zásahová obuv, rukavice, obleky, přívěsný vozík, ocelové láhve k dýchacím 
přístrojům 

materiál - toaletní a hygienické potřeby, savice 

pohonné hmoty 

telefonní poplatky 

školení 

služby a opravy - preventivní prohlídky hasičů, technické prohlídky aut, emise, 
odvoz odpadu, oprava hasičského auta, výměna pneumatik 

cestovné 

pohoštění 

finanční ocenění členů SDH za celoroční práci pro město Rychvald 

17 

Upravený 

rozpočet 

2 

50 

o 
159 

o 

211 

Upravený 

rozpočet 

337 

2173 

16 233 

38 

18 781 

Upravený 

rozpočet 

1100 

550 

1650 

v tis Kč 

Skutečnost 

7 

28 

6 

158 

12 

211 

v tis Kč 

Skutečnost 

324 

1919 

15160 

o 

17 403 

v tis Kč 

Skutečnost 

1099 

501 

1600 

19 tis.Kč 

7 tis.Kč 

21 tis.Kč 

123 tis.Kč 

8 tis.Kč 

48 tis.Kč 

9 tis.Kč 

11 tis.Kč 

46 tis.Kč 

16 tis.Kč 

1 tis.Kč 

15 tis.Kč 



l:. Místní zastupitelské orgány 
výdaje běžné: 1 919 tis. Kč 

odměny předsedům komisí a členům výborů a komisí (nečlen ZM) 

odměny členům ZM vč.uvolněných zastupitelů 

pojištění zdravotní a sociální a pojistné placené zaměstnavatelem 

cestovné 

pohoštění 

příspěvek na úpravu zevnějšku při obřadech 

~ Činnost místní správy 
výdaje běžné: 15 160 tis. Kč 

platy zaměstnanců 

platy pro společensky účelná pracovní místa 

dotace na platy pečovatelek 

refundace 

ostatní osobní výdaje 

odstupné 

povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 

povinné pojistné na soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (SÚPM )* 

úrazové pojištění 

pracovní oděvy 

odborné publikace,předplatné, sbírky 

drobný hmotný majetek 

nákup materiálu 

studená voda 

teplo 

elektrická energie 

pohonné hmoty 

služby pošt 

služby telekomunikací 

konzultační, poradenské a právní služby 

školení a vzdělávání 

služby zpracování dat 

ostatní služby 

opravy a udržování 

cestovné 

pohoštění a dary 

příspěvek na úpravu zevnějšku pro matrikářku 

věcné dary 

příspěvek do Svazku měst a obcí okresu Karviná 

platby daní a poplatků 

náhrady mezd v době nemoci 

půjčky ze sociálního fondu 

sociální fond 

* SÚPM=společensky účelná pracovní místa 
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156 tis.Kč 

1328 tis.Kč 

405 tis.Kč 

22 tis.Kč 

2 tis.Kč 

6 tis.Kč 

8 287 tis.Kč 

167 tis.Kč 

88 tis.Kč 

2 tis.Kč 

191 tis.Kč 

59 tis.Kč 

2 987 tis.Kč 

57 tis.Kč 

49 tis.Kč 

5 tis.Kč 

79 tis.Kč 

152 tis.Kč 

200 tis.Kč 

14 tis.Kč 

317 tis.Kč 

135 tis.Kč 

37 tis.Kč 

181 tis.Kč 

134 tis.Kč 

308 tis.Kč 

88 tis.Kč 

144 tis.Kč 

750 tis.Kč 

120 tis.Kč 

1 tis.Kč 

24 tis.Kč 

6 tis.Kč 

40 tis.Kč 

21 tis.Kč 

5 tis.Kč 

86 tis.Kč 

18 tis.Kč 

408 tis.Kč 



Rozpis běžnÝch VÝdajů 

pracovní oděvy 

pracovní oděv pro uklízečky a řidiče 

drobný hmotný majetek nákup od 3.000,-Kč do 40.000,-Kč 

kancelářský nábytek, presovač, sedací souprava, nástěnná mapa, počítače 

nákup materiálu nákup materiálu do 3.000,-Kč 

kancelářské potřeby, příslušenství k počítačům, drobný materiál pro knihovnu, spotřební materiál pro kopírky 

a tiskárny (tonery, papíry, barva,diskety,cartrige .. ), materiál k údržbě aut, hygienické a čistící prostředky, stolní 

kalendáře, drobný materiál k běžné údržbě v budově úřadu, diktafon, kuchyňské vybavení,květiny apod. 

služby konzultační poradenské a orávní 

přestupkové řízení, právní služby 

nákup služeb 

správa počítačové sítě, aktualizace a úprava web stránek, servisní poplatky k počítačovým programům, 

zpracování mezd, nákup stravenek, revize elektrických a jiných zařízení, STK a jiné kontroly, daňové poradenství, 

auditorská služba, aktualizace ASPI, vazba sbírek, aktualizace antivirového programu, CCS poplatky, zhotovení 

klíčů a další drobné služby 

opravy a drobná údržba 

opravy kopírovacích strojů a počítačů, služebních aut, oprava vysavače a další drobné opravy v budově úřadu 

věcné dary 

kytice, upomínkové předměty, poháry a ocenění, která uděluje starosta města 

Bezpečnost a veřejný pořádek 

upravený rozpočet : 2 599 tis.Kč , celkové výdaje : 2 549 tis. Kč 

Dotace z rozpočtu města ve VÝŠi 2.377.830 92Kč byla určena k plnění úkolů městské policie. S tím souvisí výdaje 

na platy, sociální a zdravotní pojištění, pohonné hmoty, pracovní oděvy, příspěvek na stravování, sociální fond. 

Další VÝdaje z rozoočtu města ve VÝŠi 171.823.89Kč na telefonní poplatky - 9 tis.Kč, oprava služebního automobilu -

157 tis.Kč, služby (odtah auta, nové přezutí, prohlídka)- 4 tis. Kč, drobný nákup- 2 tis. Kč. 

19 



Bytové hospodářství a správa majetku 
a ostatní komunální služby 

příjmy 

2111 poskytování služeb 

2119 věcná břemena 

2131 příjmy z pronájmu pozemků 

2132 pronájem nemovitostí 

3111 prodej pozemků 

3112 prodej nemovitostí 

Příjmy celkem 

2111- z poskytování služeb : byty 
z poskytování služeb : nebytové prostory 

2132- nájem z bytů 

nájem z nebytových prostor 
3112- prodej čističky odpadních vod 

výdaje 

výdaje běžné a kapitálové 

běžné výdaje ( byty,nebyty) 

běžné výdaje ( služby spojené s prodejem majetku ) 

kapitálové výdaje 

Celkem výdaje 

Výdaje na byty 

Běžné výdaje 

OOV - domovnická činnost 

nákup materiálu 

nájemné 

služby zpracování dat - SIPO 

nákup služeb 

opravy a údržba 

platby daní a poplatků 

( byty, ne byty ) 

ostatní výdaje (převod na účet cizích prostředků -nedoplatky 

nájemníků) 

20 

v tis. Kč 

Upravený Skutečnost 

rozpočet 

30 402 

50 79 

80 70 

9 659 10 680 

345 931 

581 581 

10 745 12 743 

226 tis.Kč 

176 tis.Kč 

8 168 tis.Kč 

2 512 tis.Kč 

581 tis.Kč 

v tis Kč 
Upravený Skutečnost 

rozpočet 

6 694 4 855 

124 83 

20 416 16 733 

27 234 21671 

18 113 tis. Kč, v tom : 

54 tis.Kč 

45 tis.Kč 

2 tis.Kč 

20 tis.Kč 

228 tis.Kč 

1 812 tis.Kč 

4 tis.Kč 

818 tis.Kč 



Kapitálové výdaje 

technické zhodnocení kotelen 

rekonstrukce elektroinstalace bytového domu čp.1513-1515, ui.Školní 

stavební úpravy bytových domů čp . 1532, 1533, ui.Školní vč . PD 

stavební úpravy bytového domu čp.1501-1503, ui.Středová vč . PD 

výměna osobního výtahu v bytovém domě čp.1601, ui.Mírová 

zamezení průsaku srážkové vody do sklepních prostorů domu čp.1422,1423, ul. Sadová 

PD k odkanalizování základové spáry v obytných domech čp. 1534, 1535, 1515, 1516 

hydrogeologický průzkum k hydroizolaci obytných domů čp. 1534, 1535, 1516 

PD ke stavebním úpravám a zateplení domu s pečovatelskou službou čp . 529 

energetický audit pro dům s pečovatelskou službou čp. 529 

692 tis.Kč 

1168 tis . Kč 

139 tis . Kč 

2 051 tis . Kč 

1175 tis.Kč 

265 tis . Kč 

14 tis.Kč 

59 tis . Kč 

90 tis.Kč 

32 tis.Kč 

sanace a zateplení domu čp.1605-1607, ui.Sokolská 

výstavba 8 podporovaných bytů v domě čp . 734 

S 318 tis.Kč 

4 127 tis . Kč 

Rozpis běžných výdajů 

nákup materiálu 

nářadí, materiál potřebný k provádění oprav svépomocí občanů, vodoinstalační materiál, postřiky, vanové 

baterie,fabky, žárovky, posypová sůl a drobný materiál pro úpravu okolí domů 

nákup služeb 

platby za rozúčtování tepla, kontrola hasičských přístrojů a hydrantů, revize plynových sporáků, laboratorní 

rozbory, čištění splaškové kanalizace, deratizace, zaměření a vypracování znaleckých posudků, za meziodečty 

indikátorů a další ... 

opravv a údržba 

běžná údržba, vodoinstalatérské práce, po revizní opravy, servis výtahů, dodání a montáž plynových sporáků, 

oprava osvětlení společných prostor, oprava střechy domu čp . 1461, oprava půdních prosotrů v DPS, malování 

schodiště, oprava WC v bytech a výměna vany, oprava spalinové cesty v bytě č . 2 čp . 1424, oprava zatékání přes 

štítovou zeď čp. 1602, oprava střechy domu čp . 1461, rekonstrukce elektroinstalace čp.1533, oprava zábradlí 

na balkonech čp.1501-1503, oprava obvodových zdí čp . 1533-1535 a další drobné opravy. 

Výdaje na nebytové prostory 

Běžné výdaje 

materiál 

voda 

teplo 

elektrická energie 

ostatní služby 

údržba a opravy 

ostatní výdaje (převod na účet cizích prostředků - nedoplatky 

nájemníků) 

Kapitálové výdaje 

vzduchotechnika a ochlazovací zařízení l.NP kulturní dům 

PD úprava zadní stěny budovy kulturního domu 

stavební úpravy - projekt požární ochrany v kulturním domě 

PD ke stavebním úpravám v budově zdravotního střediska 

energetický audit pro budovu zdravotního střediska 

propojení slaboproudých rozvodů v budově čp . 734 
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3 475 tis. Kč, v tom : 

21 tis . Kč 

81 tis.Kč 

187 tis.Kč 

153 tis.Kč 

65 tis.Kč 

813 tis.Kč 

552 tis . Kč 

1 481 tis. Kč 

11 tis.Kč 

18 tis.Kč 

66 tis . Kč 

25 tis.Kč 

2 tis . Kč 



Rozpis běžných výdajů 

nákup materiálu 

drobný materiál potřebný k údržbě 

nákup služeb 

revize, deratizace, za uskutečněné smuteční obřady, zpracování znaleckých posudků, za služby ve sběrném 

dvoře, provoz ČOV, zpracování pasportu, pročištění odpadů, 

opravy a údržba 

porevizní opravy, oprava střechy garáží čp.41, PD a oprava střechy smuteční síně, malování a další opravy v 

budově hasičské zbrojnice, sádrokartonový podhled a opláštění sloupů v kulturním domě, montáž přímotopů 

ve smuteční síni a další drobné opravy 

Ostatní běžné výdaje- 83 tis. Kč 

nájem z pozemků, věcná břemena, geometrické plány a zaměření, nákup kolků k pozemkům 

Odbor finanční 
1. příjmy 

v tis.Kč 

pol. Upravený Skutečnost 

rozpočet 

1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 9 000 10 916 

1112 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 600 655 

1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů 800 1021 

1121 daň z příjmů právnických osob 11000 11216 

1122 daň z příjmů právnických osob za město 2 218 2 217 

1211 daň z přidané hodnoty 24001 24 033 

1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 200 185 

1351 odvod výtěžku z provozování loterií- VHP 60 41 

1361 správní poplatky- VHP 70 70 

1511 daň z nemovitostí 2300 1807 

2141 příjmy z úroků 283 368 

2142 příjmy z dividend o 1 

2222 příjmy z finančního vypořádání 37 41 

2226 příjmy z finančního vypořádání 13 13 

2324 přijaté nekapitálové náhrady 463 756 

2343 příjmy z úhrad dobývacího prostoru 670 503 

2412 splátky půjček od organizace 80 55 

2460 splátky půjček ze sociálního fondu 12 17 

4111 neinvestiční dotace ze všeobecné pokladní správy 38 38 

4112 neinvestiční dotace ze SR -souhrnný dotační vztah 3 234 3 234 

4116 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 3 431 3 431 

4122 neinvestiční dotace od kraje 99 99 

4213 investiční dotace ze státního rozpočtu 3130 442 

4216 investiční dotace ze státního rozpočtu 8150 s 243 

Příjmy celkem 69 889 66402 

22 



Rozpis příjmů 

2222 doplatek z roku 2010 - volby do ÚSC a Parlamentu ČR 
2226 vyúřtování za rok 2010- autobusová linka MHD Orlová 
2412 TJ Slavoj - 25 tis . Kč, TJ Baník - 30 tis . Kč 
2324 krátkodobé pronájmy, doplatky r.2010, vratka DPMO, za vypálený kontejner, náklady řízení- přestupková 

komise, vyrovnání z konkurzní podstaty (HPC), sociální pohřeb 

Rozpis dotací 

4111 z MF ČR na přípravu a provedení sčítání lidu, domů a bytů - 37 . 633,-Kč 
4112 ze státního rozpočtu na výkon státní správy a školství - 3 ,233.470 ,- Kč 

4116 z MPSV ČR na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu- 1.507, -Kč 
4116 ze státního rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb- 88.000,-Kč 
4116 z MŠMT ČR na zlepšení podmínek pro vzdělávání na zákadních školách - 1,247 . 444,40Kč 
4116 z Úřadu práce pro veřejně prospěšnou službu - 2,094 .048,60Kč 
4122 z Kraje na kombinovanou výuku jako efektivní formu vzdělávání na základní škole - 81.000,-Kč 

4122 z Kraje na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů- 18 . 300,-Kč 

4213 ze SFŽP z programu zelená úsporám na zateplení a stavební úpravy domů čp . 1421, 1422, 1423- 441.778,-Kč 
4216 z MZe ČR na odkanalizování města Rychvald, 4. stavba - kanalizace Bohumínská- 350.000, -Kč 
4216 z MMR ČR na výstavbu podporovaných bytů- 8 b.j . v domě čp . 734 - 3,888.316,-Kč 
4216 z MMR ČR na regeneraci panelového sídliště - úpravy prostorů, komunikace pro pěší a VO - 1,004 . 697,- Kč 

2. dotace podléhající finančnímu vypořádání 
v Kč 

ÚZ název poskytnuto skute č.výdaje vratka 

13002 dotace na krytí pojistného pro veřejnou službu 1.507,00 1.497,00 10,00 

98005 dotace na přípravu a provedení sčítání lidu,domů,bytů 37.633,00 o 37.633,00 

13305 dotace na podporu poskytování sociální služby 88.000,00 88.000,00 o 
14004 dotace na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů 18.300,00 18.300,00 o 

Celkem: 145.440,00 107.797,00 37.643,00 

3. výdaje 

v tis. Kč 

Upravený Skutečnost 

§ výdaje běžné rozpočet 

3231 neinvestiční dotace - viz rozpis dotací 70 70 

3330 neinvetsiční dotace -viz rozpis dotací 60 60 

6310 výdaje z finančních operací 70 64 

6320 pojištění majetku města 293 288 

6399 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 473 2 473 

6402 finanční vypořádání 20 19 

6409 ostatní neinvestiční dotace -viz rozpis dotací 157 157 

6409 ostatní výdaje 35 34 

Výdaje celkem 3178 3 165 
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Rozpis výdajů 

paragraf 6310- bankovní poplatky 

paragraf 6399- daň z příjmů práv.osob za obec -2,218.380,-Kč, odvody DPH- 254.613,-Kč 

paragraf 6402 -vratka dotace na přípravu a provedení sčítání lidu, domů a bytů 

paragraf 3231,3330, 6409 - poskytnuté dotace neziskovým a podobným organizacím- 156.500,-Kč 

paragraf 6409- neuhrazené refakturace 

Rozpis poskvtnutých dotací neziskovým organizacím 

Základní umělecká škola 

český kynologický svaz Rychvald 

Český svaz včelařů Rychvald 

ZO českého svazu bojovníků za svobodu Rychvald 

Svaz postižených civillzačními chorobami v ČR- ZO Rychvald 

Klub důchodců 

Místní skupina Českého červeného kříže Rychvald 

Místní skupina Polského-kulturně osvětového svazu 

Chovatelé poštovních holubů 

Myslivecké sdružení 

Československá obec legionářská, Jednota Havířov 

Římskokatolická církev 

Církev československá husitská 

Sbor dobrovolných hasičů Rychvald 

Veterán Klub Rychvald 

Junák -Svaz skautů a skautek 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
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70 tis.Kč 

7 tis.Kč 

7 tis.Kč 

3 tis.Kč 

7 tis.Kč 

5 tis.Kč 

7 tis.Kč 

7 tis.Kč 

7 tis.Kč 

50 tis.Kč 

3 tis.Kč 

30 tis.Kč 

30 tis.Kč 

30 tis.Kč 

10 tis.Kč 

4 tis.Kč 

10 tís.Kč 



I. 

Rekapitulace výsledku hospodaření 

Schválený Upravený Skutečnost 

Příjmy rozpočet rozpočet k 31.12.2011 

Třída 1- daňové příjmy 50 690 54 328 55 971 

Třída 2- nedaňové příjmy 11755 12 803 14 566 

Třída 3- kapitálové příjmy 646 926 1524 

Třída 4 - přijaté dotace 6 589 18 082 12 487 

PŘfJMY CELKEM 69 680 86139 84 548 

Třída 8- financování 4080 20 920 812 

CELKOVÉ ZDROJE 73 760 107 059 85 360 

Schválený Upravený Skutečnost 

Výdaje rozpočet rozpočet k 31.12.2011 

Běžné výdaje 60660 68 656 63151 

Kapitálové výdaje 13100 38 403 22 209 

VÝDAJE CELKEM 73 760 107 059 85 360 

Hospodaření Města Rychvald za rok 2011 bylo uzavřeno převahou 

výdajů nad příjmy ve výši 812.000,00Kč 

ll. 

Stav účelových fondů 

1} Sociální fond 

2) Fond rozvoje o rezerv 
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stav k 1.1.2011 : 240.983,45Kč 

tvorba+úroky 505.979,38Kč 

použití mínus 424.910,20Kč 

zůstatek k 31.12.2011: 322.052,63Kč 

stav k 1.1.2011 : 

úroky 

poplatky mínus 

zůstatek k 31.12.2011: 

17,192.150,89Kč 

154.859, 72Kč 

2.802,00Kč 

17,344.190,61Kč 

v tis Kč 

%plnění 

kUR 

103% 

114% 

165% 

69% 

98% 

4% 

80% 

%plnění 

kUR 

92% 

58% 

80% 



111. 

Stav dlouhodobého majetku k 31.12.2011 496 481 tis. Kč 

1) Dlouhodobý nehmotný majetek 

stav k 31.12.2011 1 521 tis.Kč 

Dlouhodobý nehmotný majetek - nad 60 tis.Kč- software, drobný dlouhodobý nehmotný majetek- od 7 tis. Kč 

do 60 tis.Kč- počítačové programy. 

2} Dlouhodobý hmotný majetek 

stav k 31.12.2011 493 844 tis.Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč- pozemky, kulturní předměty, stavby, samostatné movité věci, 

drobný dlouhodobý majetek od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč, nedokončený dlouhodobý hmotný majtek. 

3} Dlouhodobý finanční majetek 

stav k 31.12.2011 702 tis.Kč 

Jedná se o cenné papíry (CP) : 1 ks CP Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s., 700 ks CP 

Pramenu Orlová, 1 ks CP Severomoravská plynárenská, a.s. Akcie jsou neobchodovatelné. 

4) Dlouhodobé pohledávky 

stav k 31.12.2011 414 tis.Kč 

Zůstatek nesplacených půjček, které dostaly Tělovýchovné jednoty Baník a Slavoj a prodané pozemky na splátky. 

IV. 

Zadluženost města 

Město Rychvald nepřijalo žádné půjčky, úvěry ani jiné finanční výpomoci. 
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OK- AUDIT, s.r.o., Mojmírovců 1246/34, 709 00 Ostrava- Mariánské Hory 

Ev. č. 24/2012 

Zpráva 
o výsledcích přezkoumání hospodaření 

Města Rychvald 

za rok 2011 

Určena pro: Zastupitelstvo Města Rychvald 

duben 2012 
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OK- AUDIT, s.r.o., Mojmírovců 1246/34, 709 00 Ostrava- Mariánské Hory 

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou 
auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 1 O zákona č. 420/2004 Sb., o 
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 420/2004 Sb.") vydáváme tuto zprávu: 

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE 

Název obce 
Město Rychvald 
se sídlem: Orlovská 678, 735 32 Rychvald 
IČO: 00297615 

Přezkum provedl: 
OK-AUDIT, s.r.o. 
se sídlem: Mojmírovců 1246/34, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 
číslo osvědčení 55 

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku: 
Ing. Petr Ohera 

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku: 
Ing. Jiří Turoň 

Místo přezkoumání: 
Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald 

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno: 
• Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 26.10.20 ll 
• Závěrečné přezkoumání hospodaření dne 28.3.2012. 

II . PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje 
o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, a to: 

a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se 
rozpočtových prostředků, 

b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů: sociální fond a 
fond rozvoje a rezerv, 

c) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě 
smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s 
jinými právnickými nebo fyzickými osobami, 

d) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o 
účetnictví (kauce), 
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e) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům 
krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším 
osobám. 

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou 
dále oblasti: 

nakládaní a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku 
a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, 
b) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů 

přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006., o veřejných 

zakázkách, veznění pozdějších předpisů, 
c) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, 
d) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, 
e) účetnictví vedené územním celkem. 

Město Rychvald v roce 2011: 
a) neprovozovalo podnikatelskou činnost, 
b) nehospodařilo s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími 

prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, 
c) nehospodařilo s majetkem státu, 
d) nezastavilo majetek ve prospěch třetích osob, 
e) neuzavřelo nové smlouvy o ručení za závazky fyzických a právnických osob, 

a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno. 

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se 
ověřuje z hlediska: 

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, 

b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, 

c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek 
jejich použití, 

d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. 

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou 
uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy. 

29 



OK- AUDIT, s.r.o., Mojmírovců 1246/34, 709 00 Ostrava- Mariánské Hory 

IV. DEFINOV ÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ 

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních 

a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán Města Rychvald. 

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem 
č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou auditorů 
České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 1 O a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s 
těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání 
hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Města Rychvald je v 
souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy). 

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ 

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Města Rychvald byly použity postupy ke 
shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým 
rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na 
základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a 
nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém 
územního celku Města Rychvald. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření 

a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. 

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ 
HOSPODAŘENÍ 

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města Rychvald jsme nezjistili 
žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve 
všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření 
uvedenými v bodě III. této zprávy. 

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ 

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli 
závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení 
vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při 

přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly. 

Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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C. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU MĚSTA RYCHVALD A 
PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU MĚSTA 
RYCHVALD 

Podíl pohledávek na skutečných příjmech 
Dlouhodobé pohledávky (Rozvaha A IV) 
Krátkodobé pohledávky (Rozvaha B II) 
Krátkodobé zálohy (Rozvaha B II. 4) 
Zálohy na transfery (Rozvaha B II. 24) 
Časové rozlišení dohad. účty (Rozvaha B II. 25-27) 
Pohledávky celkem 
Příjmy celkem po konsolidaci ř 4200 sl. 43 Fin2-12 
Podíl 

Podíl závazků na skutečných příjmech 
Dlouhodobé závazky (Rozvaha D III) 
Krátkodobé závazky (Rozvaha D IV) 
Přijaté zálohy (Rozvaha DIV 8) 
Zálohy na transfery (Rozvaha DIV 30) 
Časové rozlišení dohad. účty (Rozvaha DIV 31-33) 
Závazky celkem 
Příjmy celkem po konsolidaci ř 4200 sl. 43 Fin2-12 
Podíl 

Podíl zastaveného majetku obce k celkovému majetku obce 
Zastavený majetek 
Stálá aktiva celkem (Rozvaha A sl.3) 
Podíl 

413,65 tis. Kč 
24 516,71 tis. Kč 

- 12 337,44 tis. Kč 
580,10 tis. Kč 

5 382,04 tis. Kč 
6 630,78 tis. Kč 

84 548,00 tis. Kč 
7,84% 

16 088,68 tis. Kč 
25 141,63 tis. Kč 

- 13 347,67 tis. Kč 
5 243,02 tis. Kč 
4 363,78 tis. Kč 

18 275,84 tis. Kč 
84 548,00 tis. Kč 
21,62% 

64 416,27 tis. Kč 
272 053,64 tis. Kč 
23,68% 

Oproti r. 201 O došlo ke změně algoritmu výpočtu poměrových ukazatelů a to zejména 
v případě pohledávek a závazků vyloučením poskytnutých resp. přijatých záloh a v případě 
stálých aktiv se jedná o hodnotu netto. 

Auditorská společnost: 
OK-AUDIT, s.r.o. 
se sídlem: Mojmírovců 1246/34, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 
číslo osvědčení 55 

Odpovědný auditor: 
Ing. Petr Ohera 
číslo osvědčení 529 

V Ostravě: 2. dubna 2012 
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Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Rychvald 

Mateřská škola hospodařila s celkovými výnosy ve výši 10 940 tis. Kč, z toho výnosy z hlavní činnosti ve výši 
10 892 tis. Kč, z hospodářské činnosti 47 tis. Kč. 

Wnosy z hlavní činnosti tvoří příspěvek na úhradu přímých nákladů na vzdělávání z prostředků Krajského úřadu MSK 
ve výši 7 219 tis. Kč, příspěvek na provozní náklady z rozpočtu města Rychvaldu ve výši 2 156 tis.Kč, příjmy za předškolní 
vzdělávání dětí (školné) - 334 tis.Kč, tržby za stravné dětí - 909 tis.Kč, úroky z vkladů na bankovních účtech - S tis.Kč, 
dary- 25 tis.Kč, čerpání prostředků z fondu rezervního, investičního a FKSP- 240 tis. Kč a sběrová činnost- 4 tis. Kč. 

Wnosy z hospodářské činnosti tvoří tržby z prodeje služeb - 47 tis.Kč (zajištění stravování zaměstnanců ZŠ) a za 
pronájem nebytových prostor- 1 tis. Kč (pronájem bývalé prádelny). Výnosy z této činnosti lze použít jen ve prospěch 
hlavní činnosti. 

Celkové náklady činí 10 714 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 10 667 tis. Kč, v hospodářské činnosti 47 tis. Kč. 

Finanční prostředky, které poskytuje Moravskoslezský kraj byly vynaloženy na platy, zákonné odvody (sociální 
a zdravotní pojištění, nemoc), příděl do FKSP a na ostatní neinvestiční výdaje (pojištění odpovědnosti, další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, nákup učebních a pracovních pomůcek, hraček). 

Finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu města Rychvalu byly vynaloženy spolu s ostatními výnosy z hlavní 
a hospodářské činnosti na pokrytí provozních nákladů školy, jako jsou náklady na elektrickou energii, údržbu, 
pojištění, školení, cestovní náhrady, programové vybavení, mimoškolní aktivity, na nákup odborné literatury, učebních 
pomůcek, hraček a ostatního materiálu, na služby poštovní, telekomunikační, bankovní a ostatní služby - revize, svoz 
odpadu, deratizace, praní prádla, správa www stránek, počítačových programů apod. 
Mezi náklady v hlavní činnosti rovněž patří náklady na potraviny ve výši 909 tis.Kč. 

Část nákladů na opravu dětských koupelen a WC v Mateřské škole č.p. 1744, 1. podlaží byla kryta finančním prostředky 
z investičního fondu. 

Stav fondů k 31.12.2011: 
Rezervní fond 
Investiční fond 
Fond odměn 

1,00 Kč 
0,00 Kč 

50.000,00 Kč 

Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Rychvald k 31.12.2011 
bylo ukončeno ziskem ve výši 226.186,36 Kč. 

Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 226.186,36 Kč bude pro rok 2012 zdrojem rezervního fondu 
příspěvkové organizace. 

Finanční prostředky budou použity k obnově nábytkového zařízení v jednotlivých třídách MŠ Mírová čp. 1744 a MŠ 
čp. 1220, k zakoupení nového pískoviště včetně krytu a zahradního domku pro MŠ 1220, k zakoupení krytu 
na pískoviště MŠ Mírová 1744, pro výměnu stříšky u vstupu do MŠ 1744, nátěru plotu, zábradlí a malování na všech 
pracovištích MŠ. 
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Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola 
Rychvald 

Příspěvková organizace Základní škola Rychvald hospodařila s celkovými výnosy ve výši 24 131 tis.Kč., 
z toho výnosy z hlavní činností činí ve výši 23 620 tis. Kč, z hospodářské činností Sll tis. Kč 

Wnosy z hlavní činnosti tvoří příspěvek na úhradu přímých nákladů na vzdělávání z prostředků Krajského úřadu 
MSK ve výši 16 172 tis.Kč, příspěvek z rozpočtu města Rychvald na provozní náklady ve výši 4 800 tis. Kč, tržby 
za stravné žáků 1 008 tís.Kč, ze školného v ŠD 106 tis. Kč, od žáků na lyžařský výcvik, školu v přírodě, dopravu na 
plavání, sběr 249 tis. Kč, výnosy z úroků z bankovních účtů 17 tis.Kč. 
Z rozpočtu Krajského úřadu MSK byla poskytnuta účelové dotace na rozvojový program "Školní vybavení pro 
žáky I. ročníku základního vzdělávání" v celkové výši 48 tis. Kč, neinvestiční dotace ze Státního fondu životního 
prostředí (ozdravný pobyt) 300 tis.Kč, neinvestiční dotace v rámci Operační program Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost "Šablony" (včetně úroků z běžného účtu) 782 tis. Kč, Grantový projekt ESF- víceletý
Kombinovaná výuka jako efektivní vzdělávání na ZŠ (včetně převodu z minulého roku a úroků z běžného účtu) 138 tis. Kč. 

Výnosy z hospodářské činnosti tvoří y_ýnosy z prodeje služeb (stravování cizích strávníků v ŠJ) 454 tis. Kč, výnosy 
z pronájmů tělocvičny a bufetu 47 tis. Kč, výnos z reklamy 10 tis. Kč. 

Celkové náklady činí 23 745 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 23 258 tis. Kč, v hospodářské činnosti 487 tis. Kč. 

Finanční prostředky, které poskytl Moravskoslezský kraj byly vynaloženy na platy, na zákonné odvody (sociální, 
zdravotní pojištění, náhrady za nemoc a příděl do FKSP) a na ostatní neinvestiční výdaje jako je nákup učebních 
a pracovních pomůcek a další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Finanční prostředky, které byly poskytnuty z rozpočtu města Rychvaldu byly vynaloženy spolu s ostatními 
výnosy z hlavní a hospodářské činnosti na pokrytí provozních nákladů školy- teplo, elektrická energie, voda, na 
nákup drobného hmotného majetku, nákup materiálu, na opravu a údržbu, cestovné, ostatní služby, mzdové 
náklady, dohody o provedené práci, stravné na odloučeném pracoviští, odpisy majetku a ostatní finanční 
náklady, jako jsou bankovní poplatky, pojištění žáků. 

Stav fondů k 31.12.2011 
Rezervní fond 
Investiční fond 
Fond odměn 

440.987,98Kč 

262.213,10Kč 

97.500,00Kč 

Hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Rychvald k 31.12.2011 bylo ukončeno 
ziskem ve výši 386.106,69 Kč 

Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 386.106,69 Kč bude pro rok 2012 zdrojem rezervního fondu 
ve výši 366.106,69 Kč a fondu odměn ve výši 20.000,00 Kč. 

Finanční prostředky z rezervního fondu budou v roce 2012 použity na opravu WC ve školní jídelně a výměnu 
podlahových krytin ve třídách. 
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Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže 
Rychvald 

Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže hospodařila s celkovými výnosy 3,654.320,11 Kč. 

Wnosv tvoří příspěvek z prostředků Krajského úřadu MSK ve výši 1 915 tis. Kč na platy, ostatní osobní náklady, 
zákonné pojistné a příděl do FKSP, dále příspěvek na provozní náklady z rozpočtu zřizovatele města Rychvald 
ve výši 350 tis. Kč. Mezi vlastní zdroje organizace patří výběr za dětské tábory- 550 tis. Kč, zápisné do zájmových 
kroužků - 549 tis.Kč, výnosy ze vstupného za taneční vystoupení a startovné - 170 tis.Kč a použití rezervního 
fondu- 120 tis. Kč. 

Náklady ve výši 3,653.884,18 Kč byly použity na provoz organizace - energie, služby, kancelářský a ostatní 
materiál, opravy, mzdy, čistící prostředky, učební pomůcky, telefonní, poštovní a bankovní poplatky, likvidace 
odpadů, revize, cestovné, pojištění aj. 

Stav fondu k 31.12.2011: 
Rezervní fond 56.139,17 Kč 

Hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rychvald k 31.12.2011 
bylo ukončeno ziskem ve výši 435,93 Kč. 

Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 435,93 Kč bude pro rok 2012 zdrojem rezervního fondu 
příspěvkové organizace. 

Výsledek hospodaření společnosti Služby města Rychvald, s.r.o. 

Výnosy celkem : 
Náklady celkem: 

16,268.7 40,45Kč 
16,553,738,83Kč 

Společnost zajišťuje pro město Rychvald na základě uzavřených smluv nebo individuálních 
objednávek správu a údržbu chodníků, včetně jejich zimní údržby, údržbu veřejného 

prostranství (zastávky, náměstí a další), správu městského pohřebiště, správu kotelen, údržbu 
bytového a nebytového fondu města (elektroúdržba, vodoinstalatérské práce apod.), úklid černých 
skládek, ořezy a kácení apod. V roce 2011 byly pro město provedeny práce za 3 204 tis.Kč, 
na zálohách na teplo město zaplatilo 11 360 tis.Kč. Společnost dále poskytuje své služby 
školským zařízením a jiným fyzickým či právnickým osobám a subjektů. 

Hospodaření společnosti za rok 2011 bylo ukončeno ztrátou ve výši 284.998,38 Kč. 
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8. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 13.6.2012 

Bod 9. Projednání závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu 

Karviná za rok 2011 

Obsah: 
1. Důvodová zpráva 
2. Příloha- Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2011 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 
závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2011 

Zpracovala: Věra Vašíčková- úředník finančního odboru 
Předkládá: Věra Vašíčková- úředník finančního odboru 
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Bod 8 

Důvodová zpráva 

Město Rychvald vstoupilo do Svazku měst a obcí okresu Karviná v roce 1995. Předmětem 
činnosti Svazku je ochrana společných zájmů a veškerých aktivit, které povedou 

k ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu rozvoji regionu, který je tvořen katastrálním 
územím členských měst a obcí. 

Zastupitelstva členských měst a obcí mají za povinnost projednat závěrečný účet Svazku a 
další jeho záležitosti. 

2 z 5 



Závěrečn)' účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2011 

Údaje o plnění příjmů a v)'dajů za rok 2011 (v tis. Kč) 

Sch,álen)' Upraven)' Skutečnost 

rozpočet rozpočet k 31.12.2011 
Příjmy celkem 19518,52 14524,77 6453,75 
4116 O st. neinv. přijaté transfery ze SR 
(dotace na cyklotrasu) 860,00 o 8,64 

4121 Neinvestiční transfery od obcí 724,36 729,61 729,6 1 

4152 Neinv. přijaté transf. od mezin. inst. 0,00 860,00 592,52 

4216 Ost. inv. přijaté transf. ze SR (dotace 
na cyklotrasu) 14905 ,66 745,28 117,98 

4221 Investiční přijaté transfery od obcí 
(dotace na cyklotrasu) 2974,00 2974,00 2749,20 

4232 Investiční přij . transf. od mezin. inst. 
(dotace na cyklotrasu) 0,00 9160,38 2160,16 

2 111 Příjmy za poskytování služeb a v)'r. 0,00 0,00 36,40 

2141 Příjmy z úroků 2,00 3,00 32,74 

2321 Přijaté neinvestiční dary (Nadace 
52.50 I OKD- financování projektu Prospects) 0,00 26,50 

3121 Přijaté dary na pořízení 
dlouhodobého majetku 5?,5 0,00 0 ,00 

Výdaje celkem 58148,52 58154,77 49579,88 
§ 2141 pol. 5222 Neinv. dotace Reg. 

sdružení pro čs .-pl. spolupráci 120,73 120,73 120,73 

§ 6409 pol. 5021 Ost . osobní výdaje 
(odměna účetní, projekt Prospects) 299,00 252,00 186,39 

§ 6409 pol. 5031 Povinné poj. na soc . 
zabezpečení (projekt Prospects) 0,00 34,00 33,30 

§ 6409 pol. 5032 Povinné poj . na VZP 
(projekt Prospects) 0,00 12.00 11 ,99 

§ 6409 pol. 5038 Povinné poj. na úrazové 
pojištění (projekt Prospects) o 00 1,00 0 ,50 

§ 6409 pol. 5163 Služby peněžních ústavtl 5,00 7,25 7,01 

§ 6409 pol. 5164 Nájemné (projekt 
Prospects) 0,00 39,00 38,99 

§ 6409 pol. 5169 Ostatní služby (adm. 
činnost RIKKA , údržba programu UCR, 
projekt Prospects) 1,878,79 1,839,79 581 ,24 

§ 6409 pol. 5173 Cestovné 240,00 240,00 1672..14 

§ 6409 pol. 5222 Neinv . dotace obč . sdr. 
(Sdružení pro rozvoj MSK) 5,00 5,00 5,00 

§ 6409 pol. 5363 Uhrady sankcí jiným 
rozpočtům 0,00 4,00 4,00 

§ 6409 pol. 6121 Ostatní nákupy DHM 
( stavba "Cyklotrasa podél řeky Olše") 55600,00 55600,00 48426 ,59 



Financování 38630,00 43630,00 43126,13 

Pol. 8115 Změna stavu krátk. prostř. na 
bank. účtech 15630,00 15630,00 15126,13 

Pol. 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené 
prostředky (St.město Karviná, Horní 23000,00 28000,00 28 000,00 

Suchá) 

Komentář k závěrečnému účtu za rok 2011: 

Příjmv: 

Položka 4152 zahrnující dotaci z programu Interreg IVC na realizaci projektu Prospects 
nebyla naplněna. Dotace se proplácí ve výši 85 % uznatelných nákladů projektu. Při tvorbě 
rozpočtu se předpokládaly vyšší výdaje na realizaci než byly ve skutečnosti, což se promítlo 
také do položky 4152. 

Na položce 4221 nebyl naplněn rozpočet, nebot' bylo při jeho sestavování počítáno se 
spoluúčastí dotčených obcí dle položkového rozpočtu oceněného projektantem. Vzhledem 
k tomu, že dle vítězné nabídky byl stavební rozpočet nižší, byla také snížena částka na 
spoluúčast jednotlivých obcí. 

Položka 4232 zahrnující dotaci z programu OPPS ČR - PR na realizaci projektu "Cyklotrasa 
Racibórz- Kryzanowice- Chotěbuz podél řeky Olše i Odry'', položka 4216 zahrnující dotaci 
ze státního rozpočtu (investiční výdaje) a položka 4116 zahrnující dotaci ze státního rozpočtu 
(neinvestiční výdaje) na téže projekt nebyly naplněny. Důvodem byl jak pozdější začátek 
stavebních prací na cyklotrase, tak zejména šetření/přezkoumání veřejné zakázky na stavební 
práce na ÚOHS. Do doby prošetření veřejné zakázky poskytovatel dotace pozastavil 
proplácení veškerých faktur na stavební práce. 

V položce 2111 byl překročeno plnění příjmů z důvodu prodeje 5 paré projektové 
dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi pro výběr dodavatele pro účely veřejné 
zakázky na dodavatele stavebních prací k projektu cyklotrasy. Dokumentace byla prodána za 
30 000,- Kč firrně RECTE.CZ, která zajišťovala pro SMOOK veřejnou zakázku. 
Druhým důvodem překročení příjmové položky je příjem 6 400,- Kč za dodání fotografií 
turistických atraktivit na české straně projektu "Cyklotrasa Racibórz - Kryzanowice -
Chotěbuz podél řeky Olše i Odry". 

Na položce 2321 nebyl naplněn rozpočet, protože závěrečná splátka dotace z Nadace OKD na 
projekt Prospects se poskytuje až po schválení závěrečné monitorovací zprávy. Z důvodu 
posunutí realizace projektu do konce roku 2011 bude závěrečná splátka poskytnuta až v 1. 
pol. roku 2012. 

Výdaje: 

Položka 5021 nebyla naplněna, při tvorbě rozpočtu se vycházelo z odhadovaných nákladů na 
realizaci projektu Prospects. 



Položka 5169 nebyla naplněna, při tvorbě rozpočtu se vycházelo z odhadovaných nákladů na 
realizaci projektu Prospects. 

Položka 5173 nebyla naplněna, při tvorbě rozpočtu se vycházelo z odhadovaných cestovních 
výdajů. 

Položka 6121 nebyla naplněna, při tvorbě rozpočtu se vycházelo z odhadovaných 
neinvestičních nákladů projektu cyklotrasy a z odhadovaných investičních nákladů na 
stavební práce cyklotrasy. 

Běžn)' účet 

Stav k 1. 1. 2011 
Příjmy 

Výdaje 
Stav k 31. 12.2011 

15 889 098,46 Kč 
34 453 749,95 Kč (běžné příjmy+fin. výpomoc) 
49 579 882,17 Kč 

7 62 966,24 Kč 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Sl\100K za rok 2011 

Přezkoumání hospodaření SMOOK provedl Odbor kontroly a interního auditu KÚ MSK, 
Oddělení pl"ezkoumání hospodal"ení územních celků dne 14.5.2012. 
Závěr přezkoumání- bez výhrad. 

Zpráva o v)1sledku přezkoumání hospodal'ení je přílohou závěrečného účtu. 

Návrh usnesení: 

Členská schůze Svazku měst a obcí okresu Karviná schvaluje celoroční hospodal"ení svazku 
a závěrečný účet svazku za rok 20 ll včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření svazku za rok 2011 bez výhrad. 

27.3.2012 
Zpracovala: Pavlína Malíková, Česlav Valašek 

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 



8. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 13.06.2012 

Bod 10 Nabytí pozemku p.č. 4680 v katastrálním území Rychvald 

Obsah: 
1. Důvodová zpráva 
2. Nabídka pozemku ze dne 19.3.2012 
3. Vyjádření z hlediska územního plánu ze dne 6.4.2012 
4. Sdělení ze dne 17.4.2012 
S. Zápis č. 4/2012 z jednání komise výstavby a životního prostředí ze dne 4.4.2012 
6. Informace o parcele 
7. Katastrální mapa 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v úplném znění 
rozhodlo 
o nabytí nemovité věci- přijetí daru od paní , který 
spočívá v pozemku p.č. 4680 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 
902 m2, v katastrálním území Rychvald 

Zpracoval(a): Irena Kubíčková- úředník oboru bytového a správy majetku ~ 1 z 2 
Předkládá: Rada města 



9. 

Důvodová zpráva 

Dopisem ze dne 19.3.2012 paní nabídla městu Rychvald k bezplatnému 
převodu pozemek p.č. 4680 v k.ú. Rychvald. 
Podle aktuálního listu vlastnictví je pozemek p.č. 4680- ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 902 m2, v katastrálním území Rychvald, ve vlastnictví paní . Na 
pozemku se nachází část místní komunikace ul. Lípová a část zpevněné účelové komunikace, 
která tvoří příjezd a přístup k rodinným domům. Pozemek p.č. 4680 je zatížený věcným 
břemenem cesty, chůze a jízdy. Pozemek p.č. 4680 je barevně označený v přiložené 
katastrální mapě. 
K nabídce bylo doplněno vyjádření: 

Odboru výstavby a životního prostředí z hlediska územního plánu ze dne 6.4.2012 a 
Sdělení silničního správního úřadu ze dne 17.4.2012. 
Komise výstavby a životního prostředí- dle Zápisu č. 4/2012 ze dne 4.4.2012 nabídku p. 
Dunajčíkové doporučuje akceptovat. 

Všechna vyjádření tvoří přílohu tohoto materiálu. 

Na základě výše uvedeného rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o 
nabytí nemovité věci- přijetí daru od paní ~, který spočívá v pozemku p.č. 
4680 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 902 m2, v katastrálním území Rychvald. 
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Městský úřad Rychvald 
Orlovská 678 
735 32 Rychvald 

V Rychvaldě 19.3.2012 

Věc: Nabídka pozemku 

Jsem vlastníkem pozemku p.č. 4680 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 902m2 
v k.ú. Rychvald, na kterém se nachází účelová komunikace. Tento pozemek nabízím městu 
k bezplatnému převodu. 

S pozdravem 



MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD 
Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje 
Orlovská 678 

Váš dopis zn.: 
Ze dne: 
Naše zn.: 
Sp. zn.: 
Vyřizuje: 

Tel.: 
Email: 
Datum: 

735 32 Rychvald 

Ke zn.MěÚ-R/OSM/876/2012 

Ondrušková Regina 
596 543 030 
ondruskova@rychvald.cz 
6.4.2012 

Vyjádření z hlediska územního plánu 

Městský úřad Rychvald 
odbor bytový a správy majetku 
Orlovská 678 
735 32 Rychvald 

o podmínkách využívání území a změn jeho využití 
pro pozemek parc. č. 4680 v kat. území Rychvald 

Městský úřad Rychvald, odbor stavební, životního prostředí a rozvoje, jako výstavby a 
životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, poskytuje podle § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, vyjádření z hlediska územního plánu k pozemku parc. č. 4680 v kat. 
území Rychvald. 

Pozemek parc. č. 4680 se v Územním plánu sídelního útvaru Rychvald nachází v zone 
obytné - individuálního bydlení rozptýleného U-R, území zastavěné urbanizované. 
Funkční využití pozemku parc. č. 4680 je plocha silnice vybrané silniční sítě účelová 

komunikace. Na části pozemku parc. č. 4680 se nachází místní komunikace ul. Lipová. 

Poučení 

Poskytnuté vyjádření platí 1 rok ode dne jeho vydání, pokud v této lhůtě úřad, který jej 
vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno, zejména 
na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení 
zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu. 

Městský úfad Rychvald 
odbor stavebnt ZP a rozvoje 

735 32 RYCHVALD 

11/1/' 
Bc/Jana Újezdská 
zastupující vedoucího úředníka 
odboru stavebního, životního prostředí a rozvoje 

tel.: 596 543 043 
email: podatelna@rychvald.cz 
web: http://www.rychvald.cz 
ID DS: 6snbbka 

IČ: 00297615 
DIČ: CZ00297615 

Komerční banka, a.s., č.ú.: 2728791/0100 
Úřední hodiny: Po, St 8.00-11.30 12.30-17.00 



MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD 
Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje 
Orlovská 678 

Váš dopis zn.: 
Ze dne: 
Naše zn.: 
Sp. zn.: 
Vyřizuje: 

Tel.: 
Email: 
Datum: 

735 32 Rychvald 

MěÚ-R/0876/2012 -St. 
Skupníková Vladimíra 
596 543 045 
skupnikova@rychvald.cz 
17.4.2012 

Městský úřad Rychvald 
Orlovská 678 
735 32 Rychvald 

SDĚLENÍ 

Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Městského úřadu Rychvald, jako příslušný 
silniční správní úřad dle § 40 odst. S písm. c) zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, na tomto základě sděluje, na pozemku parc. č. 4680 je 
částečně umístěna místní komunikace ul. Lípová, která je městem Rychvald vedena 
v Pasportu místních komunikací jako místní komunikace 111. tř. a částečně účelová 

komunikace v majetku p. 

Podle § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
smí v mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích a za 
podmínek stanovených zákonem o pozemních komunikacích každý užívat pozemní 
komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny. Uživatel se 
musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní 
komunikace. 

11~/ 
Bc. kna Újezská 
zast. ved. odboru stavebního, ŽP a rozvoje 

Městský úřad Rychv <• 
odbor stavabnl. ŽP a rozvt;;'· 

735 32 RYCHVALD 

tel.: 596 543 043 
email: podatelna@rychvald.cz 
web: http:/ /www.rychvald.cz 
ID DS: 6snbbka 

IČ: 00297615 
DIČ: CZ00297615 

Komerční banka, a.s., č.ú.: 2728791/0100 
Úřední hodiny: Po, St 8.00-11.30 12.30-17.00 



Zápis č. 4/2012 

z jednání komise vÝstavby a životního prostředí ze dne 4. 4. 2012 

Př·ítomni: Ing. Pěgřímek , Ing. Fajkis,p. Pešl , p. Kowolowski , p. Ing. Vrátný 

Pt·ogram : I . Majetko-právní záležitosti 
2. Rozpočet města a plánované investice 
3. Diskuze 

I . Zapisovatelka komise přítomné seznámila s nabídkou na bezplatné darování pozemku 
parc. č. 4680- ostatní plocha, ostatní komunikace , ve vlastnictví paní 

Komise doporučuje radě města akceptovat tuto darovací nabídku. 

2. Komise projednala plánované investice pro rok 2012. 

3. V diskuzi se komise zabývala: 

zplisobem řešení placeni poplatku za odpad u osob, které nemají v Rychvaldě 
trvalý pobyt, ale zdržují se na území města trvale , 
úpravou nájezdu na ulici Zbytky v křížení s ulicí Lutyňskou - v jaké fázi je řešení 
(rozšíření vjezdu), 
zda bylo jednáno s vlastníkem ve věci zabezpečení objektu bývalé mazutové 
kotelny proti vniku cizích osob. 

Komise výstavby a ŽP byla jmenována poradním orgánem rady města, ale rada města dosud 
na komisi neměla žádné požadavky. Členové komise doporučují radě města zvážit, zda je 
vť1bec nutné, aby tento poradní orgán rady byl činný a nebo zvážit jeho zrušení. 

Jana Dostálová, zapisovatelka komise Ing. Miroslav Pěgřímek , v.r. , pl·edseda komise 

,• 



nformace o parcele J N ahlížení do katastru nernovitostí 

Parcelní číslo: 4680 

902 

Katastrální území: Rychvald 7 44441 

Číslo LV: 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Sousední parcelv 

Vlastníci, jíní oprávnění 

Podíl 

Způsob ochrany nemovitosti 

/Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

!Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Typ 

Věcné břemeno (podle listiny) 

Věcné břemeno cesty 

Věcné břemeno chůze a jízdy 

Jiné zápisy 

/Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katas<rálni úřad pro Moravskoslezsk'Í kra1. 

Katastrá~nf oracovišté Karviná 

Platnost k 18.04.2012 10:35:58 

J://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?typ=parcela&id= ll 08142803 

Stránka č. 1 z 1 

18.4.2012 



B~ 
4 71 9/1 

4676 

4628 

4683/2 

8 5528/11 

5545 

chvald- stav dat KN 1\ 2~ S:! 20 11 

\ 1 ti l ; Legenda: 
, 7117t 

4695 

469 7 469 

~1 
4f00!4 

Budovy 
O budova bez č ís la popisného nebo evidenčního 
O budova s č íslem ev idenčním 
O budova s čfslem popisným 
El poschoďová garáž 
O rozestavěná budova 
O Parcely KN 

Vnitřní kresba (slučkové čáry) 
O Katastrální území 

o 17.8 35.6 53.3 71.1 88.9 m 
Měřítko 1:1400 



8. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 13.06.2012 

Bod 11 Nabytí části pozemků p.č. 4971/2. a p.č. 498~ 
v katastrálním území Rychvald 

Obsah: 
1. Důvodová zpráva 
2. Návrh darovací smlouvy a smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 

3. Geometrický plán pro rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene číslo 

plánu 3300-136/2011 
4. Katastrální mapa 

S. Informace o parcele 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v úplném znění 

a)revokuje 
usnesení Zastupitelstva města Rychvald č. 16/15.2 ze dne 16.12.2009 

b)rozhodlo 
o nabytí nemovité věci - přijetí daru od paní , který spočívá 
v částech pozemků p.č. 4971/2 a p.č. 4983/8, které jsou dle geometrického 
plánu pro rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene nově 

označeny jako pozemky p.č. 4971/6 vodní plocha, tok přirozený o výměře 

331m2 a p.č. 4983/10 vodní plocha, tok přirozený o výměře 303m2, v 
katastrálním území Rychvald, přičemž darovací smlouvou bude současně 

pro vlastníky pozemků p.č. 4983/1, p. č. 4983/4, p. č. 4983/5, p.č. 4983/6, p. 
č. 4983/7, p. č. 4983/8 ap. č. 4983/3, tj. v současné době pro dárce a další 
osobu, zřízeno právo odpovídající věcnému břemeni, které bude zatěžovat 

nabývané nemovitosti 

Zpracoval(a): Irena Kubíčková- úředník oboru bytového a správy majetku 

Předkládá: Rada města 

1z2 



10. 

Důvodová zpráva 

V průběhu roku 2009 město Rychvald realizovalo stavbu "Revitalizace dolní části vodního 
toku Gurňák v Rychvaldě". Stavba byla mezi jiným umístěná na části pozemků p.č. 4971/2 a 
p.č. 4983/8 ve vlastnictví paní 
Zastupitelstvo města Rychvald usnesením číslo 16/15.2 ze dne 16.12.2009 rozhodlo o nabytí 
nemovité věci - přijetí daru od paní . který spočívá v části pozemku p.č. 4971/2 
a p.č. 4983/8, dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku označené jako pozemky p.č. 
4971/5 vodní plocha, tok umělý o výměře 331 m2 a p.č. 4983/9 vodní plocha, tok umělý, o 
výměře 303m2, v katastrálním území Rychvald. 
K uzavření darovací smlouvy nedošlo. 
V mezidobí paní do pozemků p.č. 4971/2 a p.č. 4983/8 uložila kanalizační řád a 
výpustný objekt kanalizace pro pozemky p.č. 4983/1, p. č. 4983/4, p. č. 4983/5, p.č. 4983/6, 
p. č. 4983/7 a p. č. 4983/8, které jsou v jejím vlastnictví a pro pozemek p. č. 4983/3, který je 
ve vlastnictví pana 
Poté paní předložila nové geometrické zaměření a požádala o uzavření darovací 
smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene. 
Paní tedy městu nabízí k darování části pozemku p.č. 4971/2 a p.č. 4983/8, které 
jsou nyní dle Geometrického plánem pro rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného 
břemene číslo plánu 3300-136/2011, označené jako pozemky p.č. 4971/6 vodní plocha, tok 
přirozený o výměře 331 m2 a p.č. 4983/10 vodní plocha, tok přirozený o výměře 303 m2, v 
katastrálním území Rychvald. V geometrickém plánu je rovněž vymezený rozsah věcného 
břemene. Návrh darovací smlouvy a smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni tvoří přílohu tohoto materiálu. 
Na základě výše uvedeného rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
1. revokovat usnesení Zastupitelstva města Rychvald č. 16/15.2 ze dne 16.12.2009 
2. rozhodnout o nabytí nemovité věci - přijetí daru od paní . který spočívá 
v částech pozemků p.č. 4971/2 a p.č. 4983/8, které jsou dle geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene nově označeny jako pozemky p.č. 
4971/6 vodní plocha, tok přirozený o výměře 331m2 a p.č. 4983/10 vodní plocha, tok 
přirozený o výměře 303 m2, v katastrálním území Rychvald, přičemž darovací smlouvou 
bude současně pro vlastníky pozemků p.č. 4983/1, p. č. 4983/4, p. č. 4983/5, p.č. 4983/6, p. 
č. 4983/7, p. č. 4983/8 ap. č. 4983/3, tj. v současné době pro dárce a další osobu, zřízeno 
právo odpovídající věcnému břemeni, které bude zatěžovat nabývané nemovitosti. 
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SMLOUVA 

v dalším textu smlouvy jen jako "Dárce" nebo "Oprávněný z věcného břemene" 
na straně jedné 

a 

Město Rychvald 
se sídlem Rychvald, Orlovská 678, PSČ 735 32 
zastoupeno starostou paní Šárkou Kapkovou 
IČ: 002 97 615 
DIČ: CZ00297615 

v dalším textu smlouvy jen jako "Obdarovaný" nebo "Povinný z věcného břemene" 
na straně druhé 

Dárce a Obdarovaný dále společně též jako "Smluvní strany" 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

dle ustanovení § 628 a násl. ust. § 151 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, dále jen jako "ObčZ", tuto 

darovací smlouvu 
a smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni: 

Článek I 
(1) Dárce má ve svém výlučném vlastnictví mezi jiným též následující nemovitosti: 

a) pozemek p. č. 4971/2- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 547 m2 

b) pozemek p.č. 498~- orná půda o výměře 691m2 

obojí zapsáno na listu vlastnictví č. 2729 pro katastrální území Rychvald, obec Rychvald, 
vedený Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, katastrální 
pracoviště Karviná. 



(2) Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene číslo 
plánu 3300-136/2011, vyhotoveným Ing. Tomášem Králem, IČ 731 45 092, ověřeným Ing. 
Josefem Nyczem dne 26.10.2011 pod č. 177/2011 a schváleným Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Karviná dne 11.11.2011 pod 
č. 1481/2011, dále jen "Geometrický plán", byl pozemek specifikovaný pod písmenem a) 
předchozího odstavce této smlouvy rozdělen na části, které jsou dle Geometrického plánu 
nově označeny jako pozemek p. č. 4971/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
216 m2 a pozemek p. č. 4971/6 -vodní plocha, tok přirozený o výměře 331 m2 a pozemek 
specifikovaný pod písmenem b) předchozího odstavce této smlouvy rozdělen na části, které 
jsou dle Geometrického plánu nově označeny jako pozemek p. č. 498?(8 - orná půda o 
výměře 388 m2 a pozemek p .č. 498?/10- vodní plocha, tok přirozený o výměře 303 m2. 

(3) Geometrický plán tvoří přílohu č. 1 všech vyhotovení této smlouvy. 

Článek ll 
Dárce touto smlouvou daruje Obdarovanému část pozemku p.č. 4971/2, která je dle 
Geometrického plánu nově označena jako pozemek p.č. 4971/6 -vodní plocha, tok přirozený o 
výměře 331 m2 a část pozemku p. č. 498?(8, která je dle Geometrického plánu nově označena jako 
pozemek p. č. 498?/10- vodní plocha, tok přirozený o výměře 303 m2 dále jen "Pozemky", a to ve 
stavu, v jakém je byl oprávněn držet a užívat, a Obdarovaný tento dar, to je Pozemky, v tomto stavu 
do svého výlučného vlastnictví přijímá, a to na základě usnesení Zastupitelstva města Rychvald č. 

DOPLNIT ze dne DOPLNIT. 

Článek 111 
(1) Dárce tímto prohlašuje, že: 

a) touto smlouvou převáděné Pozemky nejsou zatížené zástavním, podzástavním nebo jiným 
věcným právem a věcnými břemeny ve prospěch třetích osob, a že nemají ani jiné právní 
vady s výjimkou dle odstavce (2) tohoto článku a článku V. této smlouvy 

b) touto smlouvou převáděné Pozemky nejsou ani z části předmětem insolvenčního řízení, 
řízení o výkonu soudního nebo správního rozhodnutí, a nebyly vloženy do základního 
kapitálu obchodní společnosti či družstva, 

c) touto smlouvou převáděné Pozemky nejsou ani zčásti předmětem nedořešených 

restitučních nároků, 

d) ke dni uzavření této smlouvy nebylo k touto smlouvou převáděným Pozemkům zřízeno 
zákonné zástavní právo a Dárci není známo, že by existovaly skutečnosti, které by 
mohly zapříčinit vznik zákonného zástavního práva k Pozemkům či jakékoliv jejich části. 

(2) Dárce výslovně upozorňuje Obdarovaného, že touto smlouvou převáděné Pozemky jsou 
zatížené věcným břemenem zřizováním a provozováním vedení dle zápisu uvedeného v části 
C listu vlastnictví č. 2729 označené jako Omezení vlastnického práva. 

{3) Obdarovaný prohlašuje, že se podrobně seznámil s právním a faktickým stavem touto 
smlouvou převáděných Pozemků. 

Článek IV 
(1) Vlastnické právo k touto smlouvou převáděným Pozemkům přejde na Obdarovaného dnem 

povolení zápisu vkladu práva vlastnického v jeho prospěch do katastru nemovitostí. 



(2) Smluvní strany souhlasí s tím, aby dle této smlouvy bylo do katastru nemovitostí vedeného 
Katastrální úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, katastrální pracoviště 

Karviná zapsáno vlastnické právo ve prospěch Obdarovaného k touto smlouvou převáděným 
Pozemkům. 

(3) Smluvní strany se zavazují, že návrh na povolení zápisu vkladu práva vlastnického dle 
této smlouvy podají společně bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy. 

(4) Počínaje převodem práva vlastnického k touto smlouvou převáděným Pozemkům ve 
prospěch Obdarovaného přechází na Obdarovaného povinnost platit všechny daně, dávky a 
poplatky spojené s vlastnictvím Pozemkům. 

(S) Správní poplatek za povolení zápisu vkladu práva vlastnického dle této smlouvy do katastru 
nemovitostí platí Obdarovaný. 

Článek V 
(1) Obdarovaný v postavení Povinného z věcného břemene touto smlouvou zřizuje ve prospěch 

vlastníka pozemků p. č. 498~1 - orná půda o výměře 399 m2, p. č. 498~4 - orná půda o 
výměře 2627 m2, p. č. 498~ - orná půda o výměře 1390 m2, p.č. 498~6 - orná půda o 
výměře 1388 m2, p. č. 4983/7 -orná půda o výměře 1221 m2 a části pozemku p. č. 498~, 
která je dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku nově označena jako pozemek p. č. 
498~ - orná půda o výměře 388 m2 všechny zapsané na listu vlastnictví č. 2729 pro 
katastrální území Rychvald, obec Rychvald, jímž je v současné době Dárce a ve prospěch 
vlastníka pozemku p. č. 498l/3- orná půda o výměře 1405 m2 zapsaného na listu vlastnictví 
č. 3677 pro katastrální území Rychvald, obec Rychvald, jímž je v současné době Mgr. Roman 
Cader, právo odpovídající věcnému břemeni spočívající v právu umístění kanalizačního řádu a 
výpustného objektu kanalizace. 

(2) Rozsah věcného břemene je stanoven Geometrickým plánem. 

(3) Dárce jako oprávněný z věcného břemene právo dle ustanovení odstavce (1) tohoto článku 
této smlouvy přijímá. 

(4) Obdarovaný jako povinný z věcného břemene se zavazuje věcné břemeno strpět. 

(5) Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. 

Článek Vl 
(1) Tato smlouva vzniká jen dohodou o celém jejím obsahu. Tuto smlouvu je možno měnit nebo 

doplňovat jen číslovanými dodatky, které musí mít písemnou formu. Na ústní ujednání se 
nebere zřetel. 

(2) Pro práva, závazky a právní vztahy v této smlouvě zvláště neupravené platí obecně závazné 
právní předpisy České republiky. 

(3) Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Kupující a Prodávající obdrží po 
jednom vyhotovení a dvě vyhotovení jsou určena pro úřední potřebu. Všechna vyhotovení 
této smlouvy mají stejnou platnost. 



(4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost této smlouvy 
potvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

V Rychvaldu dne 

Prodávající: Kupující: 

Šárka Kapková 

O záměru obce nabytí. převodu nemov!tých ve . 
vydání nemovitostí, ptt>vodu bytů a ne · ch 
prostorů rozhodlo Zastupitels sta Rychvald 
dne.............................. .. ..................................... . 
usnesení číslo . 
Vyvěšen úřední desce dne .................. . 
S z úřední desky dne ................ .. 
O nabyti převodu rozhodlo Zastuj'itelstvo města 
Rychvald dne .......... usnesením číslo ........ .. 



1fonnace o parcele I Nahlížení do katastru nernovitostí 

!nforrnaGe 

Parcelní číslo: 4971/2 

547 

Katastrální území: Rychvald 7 44441 

Číslo LV: 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Zpusob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Sousední oarceív 

Vlastníci, jiní oprávnění 

I 
i Vlastnické právo 

Poctil 

Zpúsob ochrany nemovitostí 

žádné zpusoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

, _______ __] 

Omezení vlastnického práva 

Typ 

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení 

Jiné zápisy 

[Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává 1'\atastrálni (n'ad oro Moravskoslezský kr<'.L 

Katastréiní oracovišté Karviná 

Platnost k 27.04.2012 06:20:07 

:p ://nahlizenidokn. cuzk. czN yberP arcelu. aspx 

Stránka č. 1 z 1 

27.4.2012 



Informace o parcele I Nahlížení do katastru nemovitostí 

Parcelní číslo: 4983/8 

691 

Katastrální území: Rychvald 7 44441 

Číslo LV: 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: orná púda 

;3ousední oarce!v 

Vlastníci, jíní oprávnění 

I Vlastnické právo 
I 

Podíl 

Zpúsob och rany nemovitosti 

Název 

Seznam BPEJ 

BPEJ Výměra 

65800 691 

Omezení vlastnického práva 

Typ 

Věcné břemeno zřizováni a provozováni vedení 

Jiné zápisy 

jNejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitosti ČR vykonává l<atastrálni úřad oro Moravskosíezsk'í kra1. 

Katastrá!ni oracoviště Karviná 

Platnost k 27.04.2012 06:20:07 

http: I /nahli zení do kn.cuzk.czN yberP ar cel u. aspx 

Stránka č. 1 z 1 

27.4.2012 



8. zasedání ZM Rychvald 
Materiál určený pro zasedání Zastupitelstva města Rychvald dne 13.6.2012 

Bod 12. Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti - budova 
č. p. 734 na ul. Orlovská v Rychvaldě 

Obsah: 
1. Důvodová zpráva 
2. Návrh -smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění 

schvaluje 
smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti- budova č. p. 734 na 
ul. Orlovská v Rychvaldě 

Zpracovala: Jana Škrobianová, vedoucí úředník odboru bytového a správy majetku 

• 

• 

• 

Předkládá: Rada města 1 z 2 



8. zasedání ZM Rychvald 
Materiál určený pro zasedání Zastupitelstva města Rychvald dne 13.6.2012 

bod 12 

Důvodová zpráva 

Město Rychvald podalo na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále pouze ministerstvo) 
v rámci výzvy "Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2011 11 žádost o dotaci 
na výstavbu podporovaných bytů v domě č. p. 734 na ul. Orlovské. 
Jednou z mnoha podmínek pro použití dotace a nakládání s podporovanými byty je zřízení 
zástavního práva ve prospěch ministerstva. Zástavní právo je zřízeno ve výši 3 888 316,24 Kč, 
což je výše investiční dotace, kterou město obdrželo dle Rozhodnutí od ministerstva 
na výstavbu podporovaných bytů a to pro případ porušení podmínek uvedených 
v podmínkách pro použití dotace: 

• příjemce dotace neprovede změnu užívání podporovaných bytu k jiným účelů než 
k bydlení a podporovaný byt bude užíván právem nájmu osobami z cílové skupiny po dobu 
20 let ode dne, kdy byla stavba dotovaného bytu dokončena a schopna užívání, nebo 
v případě pořízení bytu ode dne zápisu vkladu do katastru nemovitosti; 

• příjemce dotace nepřevede bez souhlasu poskytovatele (ministerstva) dotace 
vlastnické ani spoluvlastnické právo k podporovanému bytu případně k bytovému domu, 

ve kterém vznikly podporované byty, na jinou osobu po dobu 20 let ode dne, kdy byla stavba 
dotovaných bytů dokončena a schopna užívání, nebo v případě pořízení bytu ode dne zápisu 
vkladu do katastru nemovitosti. 
Zástavní právo se sjednává na dobu 20 let. 
Smlouva o zřízení zástavního práva k movitostem, která je Vám předkládaná, již byla 
předběžně schválená ministerstvem, které také zajistí vklad smlouvy do katastru 
nemovitostí. 

V roce 2003 město zřídilo byty za pomoci investiční dotace z ministerstva v rámci akce 
"Vestavba chráněných bytů 11 a to v Domě s pečovatelskou službou č. p. 529 
na ul. Revoluční. Výstavbou vzniklo 5 bytových jednotek. Také v tomto případě byla 
podmínka smlouva o zřízení zástavního práva ve výši dotačního příspěvku a to na dobu 
40 let. Smlouva je zapsaná v katastru nemovitosti. 

Odbor bytový a správy majetku doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města 
schválit smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem. 

Zpracovala: Jana Škrobianová, vedoucí úředník odboru bytového a správy majetku 
Předkládá: Rada města 2 z 2 



Evidenční číslo akce: 117D514000 143 
Číslo v CES: 4868 

Obec- Číslo úkolu 5, § 3612, položka 6341/2011-84 

SMLOUVA 
O ZŘÍZENÍ ZÁSTA VNIHO PRA V A K NEMOVITOSTEM 

uzavřená dle§ 152 a násl. občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění 

Čl. I. 

Smluvní strany 

zástavce a dlužník: 
Město Rychvald 
sídlem: Orlovská 678, 735 32 Rychvald 
IČ: 00297615 
DIČ: CZ00297615 
zastoupený: starostkou Šárkou Kapkovou, na základě usnesení ustavujícího zastupitelstva ze 
dne 10.11.2010 
bankovní spojení: KB Karviná, a.s. 
číslo účtu: 2728791/0100 

(dále jen zástavce) 

a 

zástavní věřitel a věřitel: 
Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj 
sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 
IČ: 66 00 22 22 
zastoupená: Ing. Hanou Musilovou, vedoucí oddělení závěrečného vyhodnocení akcí a HÚ 
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28 
číslo účtu: 19-6290011071 O 

(dále jen zástavní věřitel) 

Čl. II. 

Zaiišt'ovaný závazek 

1. Dne 28.02.2012, č.j. 4192/2012-84 bylo dle podprogramu "Podpora výstavby 
podporovaných bytů pro rok 2011" (dále jen "podprogram"), rozhodnuto o podpoře ve 
formě investiční dotace, a to ve vyst 3 888 316,24 Kč (slovy: 
třimilionyosmsetosmdesátosmtisíctřistašestnáct korun českých 241100). Na základě 
zmíněného rozhodnutí k akci evidenční číslo 117D514000143 byla mezi zástavním 
věřitelem a zástavcem uzavřena zástavní smlouva, a to pro případ porušení podmínek 
uvedených v článku Vll. odstavci d); e) podprogramu. 
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Čl. III. 

Předmět smlouvy 

1. Zástavce je výlučným vlastníkem nemovitosti, a to budovy č.p. 734 na pozemku parc. 
č. 411 o výměře 611 m2

, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský 
kraj se sídlem v Karviné na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Rychvald a katastrální 
území Rychvald. 

2. K zajištění závazku uvedeného v článku II. této smlouvy zastavuje zástavce jako 
vlastník nemovitost, specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku (dále jen "zástava"). 

3. Zástavce k zajištění budoucí pohledávky zástavního věřitele ve výši 3 888 316,24 Kč 
(slovy: třimilionyosmsetosmdesátosmtisíctřistašestnáct korun českých 241100), která 
vznikne v případě porušení podmínek uvedených v článku VII. odstavce d); e) 
podprogramu, zřizuje v souladu s touto smlouvou zástavní právo pro zástavního věřitele 
a zástavní věřitel toto zástavní právo přijímá. 

4. Zástavní právo se sjednává na dobu 20 let, tj. do 25.5.2032. 

Čl. IV. 

Ostatní ujednání 

1. Zástavce se zavazuje zástavnímu věřiteli, že po dobu trvání závazku, uvedeného v 
článku III. této smlouvy bude řádně dodržovat ustanovení podprogramu. 

2. Smluvní strany sjednaly, že zástavce se zdrží jakékoliv dispozice se zástavou, která by 
snižovala hodnotu zástavy. 

3. Zástavní věřitel je oprávněn při porušení podprogramu postupovat dle §165 a § 165a 
zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Zástavce se zavazuje zabezpečit pojištění zástavy po celou dobu trvání závazkového 
vztahu vyplývajícího ze závazku zástavce. V této souvislosti se zástavce zavazuje 
informovat zástavního věřitele o pojistné události, a to nejpozději do 8 kalendářních dnů 
od jejího vzniku. 

Čl. v. 

Závěrečná ustanovení 

1. Zástavce prohlašuje, že se zástavou nebyla učiněna žádná dispozice, která by 
znemožňovala nebo zpochybnila vznik zástavního práva dle této smlouvy. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že zástavní právo k nemovitostem vznikne až vkladem 
zástavního práva do příslušného katastru nemovitostí, a to ke dni podání návrhu na 
vklad. Zástavní věřitel podá návrh na vklad zástavního práva do Katastru nemovitostí u 
příslušného katastrálního úřadu. 

2 



3. Smlouva je sepsána v šesti vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran a 
čtyři vyhotovení budou předána spolu s návrhem na vklad zástavního práva do Katastru 
nemovitostí u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Karviné. 

4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a 
že nebyla uzavřena v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
tohoto připojují své vlastnoruční podpisy. 

Za stranu zástavce Za stranu zástavního věřitele 

V Rychvaldě dne (doplň) V Praze dne (doplň) 

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů* 

Město zastoupené starostkou Šárkou Kapkovou prohlašuje, že zástavní smlouva na zástavu č. 
p. 734 v k.ú. Rychvald byla v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů projednána dne zastupitelstvem města a 
usnesením č. ze dne byla schválena. 

Šárka Kapková, starostka města 

*Vyplňují pouze obce a města 
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8. zasedání RM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 13.6.2012 

Bod, 13, Dohoda o uzavření splátkového kalendáře 

Obsah: 
1. Důvodová zpráva 
2. Žádost ze dne 26.2.2012 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
dle zákona o obcích č.128/2000 Sb. v úplném znění 

a) rozhodlo 
vyhovět žádosti paní 
splátkách dluhu 
b)ukládá 

ze dne 26.2.2012 o uzavření Dohody o 

starostovi města činit úkony nutné k uzavření Dohody o splátkách dluhu 
s paní 

Zpracoval(a): Bc. Markéta Nováková- úředník odboru bytového a správy majetku 1 z 3 
Předkládá: Rada města /?Jr 



12. 

Důvodová zpráva 

Rada města předkládá zastupitelstvu města žádost paní o uzavření Dohody o 
splátkách dlužného nájemného včetně služeb spojené s užíváním bytu. 
Paní (20 let) žije v bytě č. 6 v domě čp. 655 na ul. Spojovací v Rychvaldě u 
bývalého přítele pana , se kterým má 2 letou dceru. 
Pan užíval byt č. 6 o velikosti 1+1/snížená kvalita bydlení, v domě čp. 655 na 
základě nájemní smlouvy sjednané na dobu určitou do 31.3.2010. Z důvodu vykazujících 
dluhů nebyla nájemní smlouva prodloužena. 
Pan byl vyzván k předání bytu a úhrady dlužného nájemného včetně poplatku 
z prodlení. Jelikož se tak nestalo, odbor bytový a správy majetku předal veškeré podklady 
právnímu zástupci města panu JUDr. Oblukovi k soudnímu vyklizení bytu a vymáhání 
pohledávky. 
Ke dni vyhotovení materiálu do rady města (tj. k 30.3.2012) dlužil pan za nájemné 
včetně služeb ve výši 36 198,- Kč, nájemné za pozemek ve výši 918,-- Kč, poplatek z prodlení 
ve výši 11186,- Kč; tj. celkem ve výši 48 302,- Kč. 

Odbor bytový a správy majetku obdržel dne 27.2.2012 žádost paní o 
mimořádné přidělení bytu, ve kterém nyní přebývá společně se svou dcerou, dále o převzetí 
dluhu pana v celkové výši 48 302,- Kč a uzavření splátkového kalendáře. Na základě 
jednání je paní schopna splácet uvedený dluh v měsíčních splátkách po 1 500,- Kč 

(splátky po dobu 33 měsíců). 
Odbor bytový a správy majetku projednal žádost paní s právním zástupcem města 
panem JUDr. Oblukem, který doporučil následující postup: 

1. předložit žádost radě města k mimořádnému přidělení bytu s podmínkou převzetí 
dluhu pana 

2. v případě přidělení bytu uzavřít s paní nájemní smlouvu (na dobu určitou 
do doby jednání zastupitelstva města) a zároveň dohodu o převzetí dluhu, 

3. předložit zastupitelstvu města materiál ve věci uzavření dohody o splátkách dluhu 
s paní 

4. po schválení zastupitelstvem města uzavřít dohodu o splátkách dluhu a zároveň 
předložit materiál radě města k prodloužení nájemní smlouvy po dobu splátek. 

Rada města projednala následující varianty řešení: 

VARIANTA 1. 
a) nevyhovět žádosti paní ze dne 26.2.2012 o mimořádné přidělení bytu 

a o převzetí dluhu, 
b) pokračovat v soudním vyklizení bytu č. 6 v domě čp. 655 na ul. Spojovací v Rychvaldě 

a vymáhání dluhu za panem 
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VARIANTA 2. 
a) vyhovět žádosti paní ze dne 26.2.2012 o mimořádné přidělení bytu a 

o převzetí dluhu, 
b) schválit mimořádné přidělení bytu č. 6 v domě čp. 655 na ul. Spojovací v Rychvaldě 

paní na dobu určitou, a to od 11.4.2012 do 30.6.2012 s podmínkou 
převzetí dluhu pana 

c) doporučit ZM rozhodnout o uzavření Dohody o splátkách dluhu mezi Městem 
Rychvald a paní 

Dne 11.4.2012 byla mezi Městem Rychvald, panem a paní 
uzavřena Dohoda o převzetí dluhu v celkové výši 50 267,63 Kč (dluh k 11.4.2012.). 

Tuto částku je paní schopna splácet v měsíčních splátkách ve výši po 1.500,--
Kč (splátky po dobu 34 měsíců). 
Dne 11.4.2012 byla mezi Městem Rychvald a paní uzavřena nájemní 
smlouva k bytu č. 6 v domě čp. 655 na ul. Spojovací v Rychvaldě na dobu určitou, a to od 
11.4.2012 do 30.6.2012. 
V současné době je nájemné včetně služeb spojené s užíváním bytu uhrazeno řádně a včas. 

Na základě výše uvedeného rada města doporučuje zastupitelstvu města Variantu 2. tj.: 
1. rozhodnout vyhovět žádosti paní ze dne 26.2.2012 o uzavření 

Dohody o splátkách dluhu, 
2. uložit starostovi města činit úkony nutné k uzavření Dohody o splátkách dluhu s paní 
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V Rychvaldě dne 26.2.2012 

Městký úřád 

Rychvald 735 32 

Žádost o přidělení bytu 

Žádám o přidělení bytu Spojovací č 655, který již obývám ,ale smlouva je 

napsaná na mého bývalého přítele 

Vím ,že má dluh na bytě, který jsem ochotna celý dluh převzít na sebe 

a splácet to po menších splátkách. 

Mám dvouletou dceru a jsem již ve třetím měsíci těhotenství ,tudíž nemám kde 

s dítětem jít 



8. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 13.6.2012 

Bod 14 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2012 o stanovení 

Obsah: 

podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 

přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně 

tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků 

v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 

1. Důvodová zpráva 
2. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2012 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění 

v v d á v á 
obecně závaznou vyhlášku (dále i OZV) č. 6/2012 
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 
přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a 
diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění 
veřejného pořádku 

Zpracoval(a): Jana Dostálová- úředník odboru stavebního, ŽP a rozvoje 
Předkládá: Rada města Rychvaldu 
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Důvodová zpráva 

Rada města projednala na svém zasedání dne 27. 2. 2012 návrhy obecně závazných vyhlášek 
a doporučila je zastupitelstvu města k vydání. 
Součástí předložených návrhů obecně závazných vyhlášek byla m.j. OZV o stanovení 
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném 
k zajištění veřejného pořádku. Tuto OZV se zastupitelstvo města na svém zasedání dne 
14. 3. 2012 rozhodlo nevydat. 
V současné době nemá město Rychvald žádnou právní normu, dle které se mohou 
společenské akce konat v době po 22. hodině. Z tohoto důvodu byl původní návrh obecně 
závazné vyhlášky, která umožní udělit výjimku pro konání akce mimo vyhrazenou dobu 
( 8.00 až 22.00 hodin), přepracován a opětovně předložen radě města. Rada města návrh 
OZV projednala na svém zasedání dne 4. 6. 2012 pod č. usnesení 43/17 a doporučuje 
zastupitelstvu města tuto OZV vydat. 
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Návrh 
MĚSTO RYCHVALD 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2012 

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a 
kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu 

nezbytném k zajištění veřejného pořádku 

Zastupitelstvo města Rychvald se na svém zasedání dne 13. 6. 2012 usnesením č. 6/2012 usneslo 
vydat na základě ustanovení§ 10, písm. b) a§ 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku : 

Čl.l 
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 

podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků 

1. Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték lze 
provozovat pouze v době od 8.00 hodin do 22.00. 

2. U příležitosti vítání nového roku dne 31. prosince a 1. ledna lze akce pořádat i mimo časový 
úsek specifikovaný v odst. 1, čl. 1. 

Čl.2 
Oznamovací povinnost 

1. Pořadatel podniku uvedeného v odst. 1 je povinen oznámit nejméně 14 dnů před jeho 
konáním Městskému úřadu Rychvald : 
a) Kontaktní osobu zodpovědnou za konání a průběh akce, 
b) Označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu a místo konání včetně údaje o 

jeho počátku a ukončení, 
c) Předpokládaný počet účastníků tohoto podniku, 
d) Počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení, 
e) Výjimku z ustanovení této OZV může udělit odbor stavební, ŽP a rozvoje Městského 

úřadu Rychvald na podkladě žádosti pořadatele. 

Čl.3 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. 6. 2012. 

Podpis 

Ing. Ladislav Sítko 
místostarosta 

Podpis 

Šárka Kapková 
starosta 



Vyvěšeno na úřední desce dne : 14. 6. 2012 

Sejmuto z úřední desky dne : 29. 6. 2012 


