
Město Rychvald 

9.zasedání 

Zastupitelstva města Rychvald 

Kulturní dům v Rychvaldě, 
12. 9. 2012, 16.30 hodin 



I 

I 
I 
I 

I 

M ě s t o R y c h v a I d, 7 3 5 3 2 

Rychvald, dne 4. 9. 2012 

Svolávám 

9. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, které se koná 
dne 12. září 2012 v 16.30 hod.~ v kulturním domě 
v Rychvaldě. 

Šárka Kapková 
Starosta 



Pořad 

pro 9. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 12. 9. 2012 

1. Složení slibu nového člena Zastupitelstva města Rychvald 
2. Pořadové a organizační zabezpečení ZM 
3. Kontrola usnesení 
4. Zpráva o činnosti RM 
5. Zpráva o činnosti Kontro lního výboru 
6. Zpráva o činnosti Finančního výboru 
7. Zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí Karviná ze dne 15.8.2012 a Dodatek 

č. 2 ke Stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 20. prosince 2005-
doplnění korespondenčního způsobu hlasování "per rollam" 

8. Rozpočtové opatření č. 8 pro rok 2012 
9. Souhrnná zpráva o vyřízení dotazů z 8. zasedání ZM ze dne 13. 6. 2012 
10. Změna části jednacího řádu Zastupitelstva města Rychvald 
11. Vyřazení movitého majetku v Základní škole, Školní 1600, Rychva ld, příspěvková 

01ganizace 
12. Vyřazení movitého majetku v Mateřské škole, Mírová 1722, Rychvald, příspěvková 

organizace 
13. Porovnání nákladů na tisk Rychvaldského zpravodaje 
14. Žádost p. Ing. Jiř ího Míchala o prominutí smluvní pokuty 
15. Diskuze 
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9. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M~STA RYCHVALD DNE 12. 9. 2012 

Bod 2. Pořadové a organizační zabezpečení 9. zasedání 
Zastupitelstva města Rychvald 

Obsah: 
1. Důvodová zpráva 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 

a)s c hvaluj e 
pořad dnešního zasedání ZM Rychvald 

b) v o I í 
1. návrhovou komisi ve složení: 

Ing. Jana Máchová 
p. Jaroslav Uhlík 
p. Stanislav Tvardek 

2. ověřovatelé zápisu ve složení: 
Mgr. Ivana Janíková 
p. Vlasta Matonogová 

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

4 z 49 
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9. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDANf ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 12. 9. 2012 

Organ i zační zabezpečení 9. zasedání ZM, dne 12. 9. 20 12 

Termín 12. 9. 20 12 v 16.30 hod .. v KD Rychvald 

Návrhová komi se: Ing. Jana Máchová 
p. Jaroslav Uhlík 
p. Stanislav Tvardek 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Ivana Janíková 
p. Vlasta Matonogová 

Zapisovatelka: 

Skrutátoři: 

Bc. Lena Koláková 

p. Jindřiška Poskerová 
p. Věra Vašíčková 

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

bod 1 
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9. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNf ZASTUPITELSTVA M~STA RYCHVALD DNE 12. 9. 2012 

Pořad pro 9. zasedání Zastupítelstva města Rychvald, dne 12. 9. 2012 

1. Složení slibu nového člena Zastupitelstva města Rychvald 
2. Pořadové a organizační zabezpeče ní ZM 
3. Kontrola usnesení 
4. Zpráva o činnosti RM 
S. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru 
6. Zpráva o činnosti Finančního výboru 
7. Zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí Karviná ze dne 15.8.2012 a Dodatek 

č. 2 ke Stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 20. prosince 2005- doplnění 
korespondenčního způsobu hlasování "per rollam" 

8. Rozpočtové opatření č. 8 pro rok 2012 
9. Souhrnná zpráva o vyřízení dotazů z 8. zasedání ZM ze dne 13. 6. 2012 

10. Změna části jednacího řádu Zastupitelstva města Rychva ld 
ll. Vyřazení movitého majetku v Základní ško le, Školní 1600, Rychvald, příspěvková 

organizace 
12. Vyřazení movitého majetku v Mateřské škole, Mírová 1722, Rychvald, příspěvková 

organizace 
13. Porovnání nákladů na tisk Rychvaldského zpravodaje 
14. Žádost p. Ing. Jiřího Míchala o prominutí smluvní pokuty 
15. Diskuze 

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

6 z 49 
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9. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M~STA RYCHVALD DNE 12. 9. 2012 

Bod 3. Kontrola usnesení 

Obsah: 
1. Důvodová zpráva 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 
kontrolu svých přijatých usnesení 

Zpracoval(a): Kami la BubníkJJJ;úředník org. odboru 
Předkládá: Rada města 1 

1z2 



Důvodová zpráva 

Splněno: 

usn. č. 8/13 ze dne 13. 6. 2012 
ZM ukládá RM 

splněr;to 

Ve sledování: 

činit úkony nutné k uzavření Dohody o sp látkách dluhu s paní Nikolou 
Šamkovou 

usn. č. 22/10 b) ZM ukládá RM 

bod 

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 
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9. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNf ZASTUPITELSTVA MESTA RYCHVALD DNE 12. 9. 2012 

Bod 4. Zpráva o činnosti Rady města 

Obsah: 
1. Důvodová zpráva 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 

bere na vědomí 
zprávu o č i nnost i Rady města 

Zpracoval( a) a předkládá: Kamila BubnJ vá r úředník org. odboru 
iC _.L 
·' " 
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bod 4 

Důvodová zpráva 

Zpráva o činnosti Rady města Rychvald 

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

44.zasedánídne 18.6. 2012 
45. zasedání dne 9. 7.2012 
46.zasedánídne 20. 7. 2012 
47.zasedánídne 13.8. 2012 
48. zasedání dne 3. 9. 2012 

Viz. usnesení z těchto zasedání 

2z2 
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9. zasedání ZM Rychvald 
M ATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDANi ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 12.9.2012 

Bod S. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva 

města Rychvald za období od 14.6.2012 do 12.9.2012 

Obsah: 
1. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za uvedené období 

Návrh na usnesení: 

Zastup ite lstvo města 

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

Předkládá : Jaroslav Uhlík, v.r. - předseda KV 
lz2 



Kontro lní vvbor Zastupitelstva města Rychvald 

ZPRÁVA 
O činnosti kontrolního výboru za období 

od 14.6.2012 do 12.9.2012 

1) Proběh ly 2 sch ůze kon troln1ho výboru. 

2) Př ípadná absence č lenů by la vždy řádně omluvena. 

3) Provedené kontrolní činnosti za uvedené období: 

Kontrolní činnosti 16 ač. 17/2012 dosud nejsou uzavřeny. 

Proj ednáno dne 29.8.2012 Jaroslav Uhlík, v.r . 

Předseda KV 
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9. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 12.09.2011 

Bod 6. 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 13.06.2012 do 12.09.2012 

Jana Strnišťová - vedoucí úředník finančního odboru -l 1 
Ing. Ivan Širocký - předseda finančního výboru '\., 

1z2 



Bod 

Důvodová zpráva 

Od posledního jednání zastupitelstva města Rychvaldu konaného dne 13.06.2012 
se uskutečnila tři jednání finančního výboru s níže uvedeným programem : 

I. Jednání dne 25.06. 2012 

Program: 
a) Projednání závěrů z 8. zasedání zastupitelstva města dne 13.06. 2012 
b) Informace o rozpočtových opatřeních 
c) Informace o stavu če rpání finančních prostředků v rámci rozpočtu města 

1.a) FV bere na vědomí informace z 8 .zasedání zastupitelstva města z oblasti finančn í 

1.b) FV na vědomí informaci, že nejsou zpracována žádná nová rozpočtová opatření 

1.c) FV bere na vědomí informace o čerpání finančních prostředků v rámci 

schváleného rozpočtu města 

ll. Jednání finančního výboru dne 08.08. 2012 

Program: 
a) Rozpočtové opatření č . 7 pro rok 2012 

l.a) FV projednal rozpočtové opatřen í č. 7 pro rok 2012 a doporuči l radě města 

ke schválení. 

111 . Jednání finančního výboru ze dne 27.08. 2012 

Program: 
a) Rozpočtové opatřen í č. 8 pro rok 2012 
b) Hospodaření města Rychvald za I. pololetí 2012 

1.a) FV bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 pro rok 2012 a doporučuje 

zastupitelstvu města ke schválení 

l.b) FV bere na vědomí hospodaření města Rychvald za I. pololetí 2012 a doporučuje 

radě města vzít na vědomí. 

lng.lvan Širocký 
předseda finančního výboru 

2z2 
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9. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENY PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 12.09.2012 

Bod 7. Zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu 
Karviná ze dne 15.08.2012 a 

Obsah: 

Dodatek č. 2 ke Stanovám Svazku měst a obcí okresu 
Karviná ze dne 20. prosince 2005- doplnění 
korespondenčního způsobu hlasování "per rollama 

1. Zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná 
ze dne 15.08.2012 

2. Důvodová zpráva k dodatku č. 2 ke Stanovám SMOOK ze dne 20.12.2005 
3. Dodatek č. 2 ke Stanovám SMOOK ze dne 20.12.2005 
4. Dopisy RNDr.Česlava Valoška, sekretáře SMOOK 

Zpracovala: 
Předkládá: 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v úplném znění 
a)bere na vědomí 
zápis z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná 
ze dne 15.08.2012 
b)schvaluje 
dodatek č. 2 ke Stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 
20. prosince 2005 týkající se korespondenčního způsobu hlasování 

"per rollam" dle přílohy 

Jana Strnišťová- vedoucí úředník finančního odboru ~ 
Jana Strnišťová - vedoucí úředník finančního odboru ~. 1. 

1z5 



Zápis 

z jednání kontrolní komise Svazku měst a obcí okresu Karviná, které se konalo dne 
15. 8. 2012 v sídle Svazku měst a obcí okresu Karviná 

Přítomní: 

Ing. Zdeněk Osmanczyk, člen komise 
Ing. Martin Pinkas, člen komise 
Ing. Ladislav Rosman, člen komise 

I. Dnešního dne byla provedena kontrola projednání závěrečného účtu a Zprávy o přezkoumání 
hospodaření za rok 2011. 
Bylo konstatováno: 

členské obce byly řádně seznámeny se zprávou auditora za rok 2011 
zpráva byla projednána na zasedání SMOOK dne 22. 5. 2012 
zpráva byla v členských obcích zveřejněna na úřední desce v tištěné a elektron ické verzi 
závěrečný účet SMOOK za rok 2011 byl schválen členy SMOOK dne 11. 6. 2012 
nyní probíhá projednávání závěrečného účtu a zprávy o přezkumu hospodaření 

v zastupitelstvech členských obcí 

ll. Dále bylo prověřeno plnění usnesení členské schůze, usnesení mimořádného představenstva a 
usnesení přijatých korespondenčním způsobem hlasování " per rollam". Bylo konstatováno: 

členská schůze SMOOK 17. 1. 2012 
nebylo uloženo žádné ukládacích usnesení 

členská schůze SMOOK 14. 2. 2012 
uloženo 1 ukládací usnesení (zaslat Ministerstvu financí dopis ve věci analytického přehledu) 
splněno 

mimořádné představenstvo SMOOK 5. 3. 2012 
nebylo uloženo žádné ukládacích usnesení 

členská schůze SMOOK 2. 4. 2012 
nebylo uloženo žádné ukládacích usnesení 

usnesení SMOOK přijaté per rollam 18.4.2012 

nebylo uloženo žádné ukládacích usnesení 

členská schůze SMOOK 22. 5. 2012 
nebylo uloženo žádné ukládacích usnesení 

usnesení SMOOK přijaté per rollam 11.6.2012 
nebylo uloženo žádné ukládacích usnesení 

členská schůze SMOOK 10. 7. 2012 
nebylo uloženo žádné ukládacích usnesení 

Ing. Zdeněk Osmanczyk Ing. Martin Pinkas 

V Karviné dne 15. 8. 2012 

Ing. Ladislav Rosman 

2z5 
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Důvodová zpráva k dodatku č. 2 ke Stanovám SMOOK ze dne 20. prosince 2005 

V platných stanovách Svazku měst a obcí okresu Karviná (dále SMOOK) není zakomponováno 
korespondenční hlasování jednotlivých členů svazku "per rollam". V některých neodkladných 
případech je nutno hlasovat mimo řádný termín členské schůze formou korespondenčního hlasování. 
Korespondenční hlasování bude použito pro situace, kdy k projednání návrhu není možné nebo 
účelné svolat zasedání členské schůze. Korespondenční hlasování bude použito při hlasování o 
věcech, o kterých platné právní předpisy nestanovují hlasování veřejné . 

Korespondenční hlasování bude do platných stanov zakotveno změnou stanov. Současně budou 
stanovena pravidla pro průběh a platnost hlasování per rollam. Změna stanov bude provedena 
dodatkem č. 2 ke stanovám, který je přílohou důvodové zprávy 

Dodatek č. 2 ke Stanovám SMOOK ze dne 20. prosince 2005 

Dodatkem č. 2 ke Stanovám SMOOK se doplňují stanovy o následující: 

• Článek Vll. Orgány svazku, odst. A. Členská schůze, bod 16: 

Nové znění: 

Korespondenční hlasování jednotlivých členů svazku "hlasování per rollam" (dále "per roltam") 
bude použito pro situace, kdy k projednání návrhu není možné nebo účelné svolat zasedání 
členské schůze. Tento způsob hlasování lze použít při hlasování o věcech, o kterých platné právní 
předpisy nestanovují hlasování veřejné. Návrhy budou z rozhodnutí předsedy 
svazku rozeslány členům svazku písemně nebo elektronickou poštou k projednání mimo 
zasedání. Podmínky platnosti pro hlasování per rollam: 

a) Členové svazku musí být seznámeni se záležitostí projednávanou per rollam včetně návrhu 
usnesení. 

b) Členové svazku se k návrhu vyjádří, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí či se zdržují hlasování. 
Lhůta pro hlasování per rollam je 1- S pracovních dní. 

c) Požádá-li o to nadpoloviční většina členů svazku, musí předseda výkon rozhodnutí per rollam 
pozastavit a přikázat návrh k novému projednání na řádném zasedání členské schůze. Stejně 
může postupovat z vlastního rozhodnutí. 

d) Výsledek hlasování per rollam bude vždy písemně zaznamenán do zápisu nejbližší členské 
schůze. 

e) Doklady k hlasování per rollam budou archivovány. 

Dodatek č. 2 ke Stanovám SMOOK byl schválen členskou schůzí SMOOK dne ....... 

Dodatek č. 2 ke Stanovám SMOOK je účinný od ... ..... 

V Karviné dne ....... 
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předseda představenstva SMOOK člen představenstva SMOOK 
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From: Rl~ ::i" . česla .. Vab~~ !.maJ!' ... ~l:t:>ek -a rt!d.<~ 
Sent: Weonesday, August 29. 2012 8·46 AM 
To: 't.!iěsto Bohumin : 'Mě-sto Havířov' · ' Město Havii'o, -P"t'11ator: '1-lestc:· ...:a·v oná·Lege·ovc h ana ; 'Město Kan"nc· 
Toma:\ Hanzel; ' !-'i~sto Orto>á'; 1·1és-:o Pe~vaiC!·SLaio,·a Jarrni!a'; t\apt..:>vá Sa•..a. O:>e: - erldd, 'Ooe:: A.tn~~htte€ • 
·o~: Détmarov•c:e • sta·o~ta · 'Ot>e: Dé:.na·o,••c!:. 'O!Je: DoJ,, Lu:vn.:. ·oooc D::sJora>a . úOt!'- horn Su~h;, · 
starosta ; ·o~: Cho~ebuz' · 'Ot:>ec Petro·••ce u ;,a 'Ob-'-( Sto'\a' a ; '5o:J".a·o•a Er:ka 
Subject: t pieoJoze"li do zas~up,:..;olstva 

r.a '"lisl e schú:• SMOQt. b-.·1 cml tno· .. an n;,.,!, :rnE,p1. <"(l'l . :;r: i.) :::w t 1f·21 1: 5•' dOi •ln-':n i ln;.>::llc!l • 

~ Cl rr.:wr.mdentr i ho ;p.J~c·l.• ~ a;v :ar;, . pe; ro l•clrr . ::. t, F)(lf r• •t-•" :rn~ :1u !tanú, sch·. čll!! po pr"'óchc;.m 
Projli:dna"' V i: \~ech 43\tU>•Itfl' hech ne< l a o!·,.:l 

\· pnlon zas•la:,,e 

d ů.-on:> . ou zpr.;,u vč. nt. .r'lt.: u,;nes!?n• Z?.:;~urn~f<t , ,. 
ti oc~:(tf <. 2 t ~ ~ta~.ova":1 Sf-1001-' td'čJ:<::t $-t doplnt:l. h <'' ;;1.,111: roer •o ~ i;,! r;. 

Zádáme Vás o proje dna ní změny stanov SMOOK na nt>jb!ii š&m zastupitt>lstvu. 

Po projcd11áni nam zašlctco vypis z usnesem k tomuto bodu. 
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9. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNI ZASTUPITELSTVA M~STA RYCHVALD DNE 12.09.2012 

Bod 8. Rozpočtové opatřen í č. 8 pro rok 2012 

Obsah: 
1. Důvodová zpráva 
2. Příloha 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
dle zákona č. l28/2000 Sb., o obcích, v úplném znění 

s ch v alu je 
rozpočtové opatření č. 8 pro rok 2012 dle přílohy 

I 

Zpracovala: Jana Strnišťová- vedoucí úředn ík finan čního odboru · 1z3 
Předkládá : Jana Strnišťová - vedoucí úředník finančního odboru 'v 



Důvodová zpráva 

Rozpočtové opatření č. 8 pro rok 2012 navyšuje rozpočet o 905.000,-Kč ve výdajfch, o částku 3,965.000,-Kč v příjmech 

a snižuje použití financování v letošním roce o 3,060.000, -Kč. 

Rozpočtové opatření obsahuje poskytnutou dotaci na odkanalizování města Rychvald, 4. stavba, kanalizace 

Bohumínská, dotaci na přípravu a realizaci práce s pomocnými analytickými přehledy, pomocí kterých se zajišťují 

a předávají informace pro monitorování a řízení veřejných financí do centrálního systému účetních informací státu, 

navýšení rozpočtu výdajů o daň z příjmů právnických osob za město dle daňového při znání, kdy daň město neodvádí, 

ale pouze o ní účtuje v příjmech a ve výdajích. 

výdaje 

příjmy 

financování 

Pří I o ha č. 1 

schválený rozpočet 

79 600 tis. Kč 

74 800 tis. Kč 

4 800 tls .Kč 

rozpočet po úpravách 

98 625 ti s. Kč 

79 312 tis.Kč 

19 313 tis.Kč 

I. Výdaje: zvýšení 905.000,-Kč 

1. vnitřní správa + 70.000.-Kč 

6171,501l,ŮZ 98007 

6171,5167,ŮZ 98007 

6171,5172,ÚZ 98007 

53.000,- Kč odměny spojené se zavedením evrop.účetnictví do praxe 

7.000,- Kč školení 

10.000,- Kč rozšíření počítačových programů k PAPům 

PAPy jsou pomocné analytické přehledy. Jedná se o zajištění a předávání informací pro monitorování 

a řízení veřejných f inancí do centrálního systému účetních informací státu. 

2. ostatní finanční záležitosti + 835.000,-Kč 

Bod 

6399,5362 835.000,- Kč daň z příjmů práv.osob za obec - dle daňového přiznání za r.2011 

3. vodní hospodářství + O Kč 

2321,6121 

2321,6121 

2321,6121,ŮZ 29898 

2321,6121,ÚZ 329 

mínus 2,440.000,-

mínus 620.000,-

2,440.000,-

620.000,-

Kč kanalizace Bohumínská (mínus vlastni zdroje) 

Kč kanalizace Bohumínská (mínus vlastní zdroje) 

Kč kanalizace Bohumínská (plus dotace) 

Kč kanalizace Bohumínská (plus dotace) 

Touto úpravou zapojíme do rozpočtu výdajů poskytnutou dotaci na odkanalizování města Rychvald, 4. stavba, 

kanalizace Bohumínská a vlastní zdroje přesuneme do rezerv snížením financování. 
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ll. Příjmy: zvýšení o 3,965. 000,-Kč 

pol.1222 835.000,- Kč daň z příjmů právnických osob za obec 

pol.4111, úz 98007 70.000,- Kč dotace na PAPy z Ministerstva financí ČR 
pol.4216, úz 29898 2,440.000,- Kč dotace z Ministerstva zemědě l ství ČR na kanalizaci Bohumínská 

pol.4222, úz 329 620.000,- Kč dotace z Kraje na kanalizaci Bohumínská 

111. Financování: snížení o 3,060. 000,-Kč 

pol.8115 mínus 3,060.000,- Kč snížení použitých rezerv 
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9. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M~STA RYCHVALD DNE 12. 9. 2012 

Bod 9. Souhrnná zpráva o vyřízení dotazů z 8. zasedání ZM 

ze dne 13. 6. 2012 

Obsah: 
1. Důvodová zpráva 

Návrh na usnesení: 
Zastupite lstvo města 

bere na vědomí 
odpovědi na dotazy zastupitelů města- p. Ing. Jany Máchové, p. Ing. Jana 
Vavříčka, p. Stanislava Tvardka; občana města Rychvald - p. Antonína 
Ulmana, vznesené na 8. zasedání ZM, dne 13. 6. 2012 

Zpracoval( a) : Kamila Bubníková- úředník org. odboru 
Předkládá: Rada města 
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I 
MĚSTO RYCHVALD 

Váš dopis zn .: 
Ze dne: 
Naše zn. : 
Sp. zn.: 
Vyř i zuje: 

Tel.: 
Email : 
Datum: 

Orlovská 678 

735 32 Rychvald 

Bodoloszová Yvetta 
596 543 041 
bodoloszova@rychvald.cz 

Ing. Jana Máchová 

Odpověď na dotazy z 8. zasedání ZM Rychvald dne 13.6.2012 

Vážená paní zastupitelko, 

Dne 13.6.2012 se uskutečnilo 8. zasedání ZM města Rychvald, kde jste vznesla dotaz , s 
jakými dotačními ti tu ly se pracuje od ledna do června t.r. a s jakými úspěchy. V této věci Vám 
sdělujeme: 

V období prvního pololetí roku 2012 jsme pracovali s těmito dotačními tituly: 
Podporované byty v domě č. p. 734 na ul. Orlovské 
Žádost podána na MMR ČR únor 2011 
Zahájení prací říjen 2011 
Ukončení prací leden 2012 

Odkanalizování města Rychvald, 4 .stavba-kanalizace Bohumínská 
Žádost podána na MZE ČR v září 2011 
Zahájení prací v prosinci 2011 
Ukončení prací srpen srpen 2012 

Dětská hřiště na sídlišti v Rychvaldě 
Žádost podána na ČEZ 
Žádost o dotaci nescnválena 

Dětská hřiště na sídlišti v Rychvaldě 
Žádost podána na OKD 
Žádost o dotaci neschválena 

Mazutová kote lna Rychvald-sídl i ště 

Operační program ŽP prioritní osa 4.2- odstraňování starých ekologických zátěží 
OPŽP plánuje na červen až červenec 2012 vyhlásit výzvu k podání žádostí 
Žádost nebude zaslána z důvodu nemožnosti připravit nutné podklady pro podání žádosti - pro 
zpracování projektové dokumentace je zapotřeb í vstup do objektu, který ne ní ve vlastnictví města. 
Vlastník "Mazutové kotelny" zaslal nabídku městu Rychvald k výměně tohoto objektu, tato bude 
posouzena a řešena s radou města a následně zastupitelstvem města. 
Operační program ŽP prioritní osa 4.2- odstraňování starých ekologických zátěží zatím nevyhlášeno. 

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

I Č : 00297615 
DIČ: CZ00297615 

Komerční banka, a.s., č .ú . : 2728791/0100 
Úřední hodiny: Po, St 8.00-12.30 13.30-17.00 



Město Rychvald 

Částečné krytí nákladů spojených s pomocnými analytickými přehledy /PAP/ 
Město Rychvald obdrželo v 6/2012 dotaci na částečné krytí nákladů spojených s pomocnými 
analytickými přehledy /PAP/ ve výši 70.000,- Kč. Tato dotace z ministerstva financí ČR bude 
předmětem rozpočtového opatření č. 6 a bude použita na krytí nákladů na ško lení, rozšíření 
programu účetnictví a odměny spojené se zavedením evropského účetnictví do praxe I včetně 
zpracovávání nových ll výkazů/ 

Provoz pečovatelské služby 
Dotace na rok 2012 na provoz pečovatelské služby- 98 tis. Kč ( použito na mzdy pečovatelek) od 

MPSV ČR. 

Bc. Jana Újezdská 
vedoucí odbont stavebního, ŽP a rozvoje 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD 

Váš dopis zn.: 

Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje 
Orlovská 678 
735 32 Rychvald 

Pan 
Ze dne: Ant onín Ulman 
Naše zn .: 
Sp. zn.: 
Vyřizuje: 

Tel.: 
Ema il : 
Datum: 

Bc. Újezdská Jana 
596 543 047 
uj ezdska@rychva Id .cz 

Odpověd' na dotazy z 8. zasedání ZM Rychvald dne 13.6.2012 

Vážený pane, 

Dne 13 .6.2012 se ukutečnilo 8. zasedání ZM města Rychvald, kdejste vznesl dotaz, kdy bude 
dokončena dostavba chodníku před bytovým domem čp. 1506, Středová. 

V této věci Vám sděluji, že stavba chodníku byla dokončena koncem roku 20 ll, a při 

místním ohledání jsem nezj istila, že by stavba jevila známky nedoděl ků. 

Další Váš dotaz se týkal odvozu původních dlaždic v rámci provádění této stavby. Likvidace 
stavebního odpadu byla součástí veřejné zakázky provádění stavby, a pokud jste se jako 
nájemníci domu dohodli se zhotovitelem odlišně. město Rychvald neodpovídá za vyřazený 
stavební odpad, pokud jím neni způsobena škoda nebo porušení právních předpisů. t ení nám 
známo, kdo pCtvodní dlaždice skutečně odstranil a na místě je zjevné, že žádná dlaždice nebo 
jiný prvek na místě nechybí. 

K dotazu týkajícího se přeplňování kontejneru na papír u domu čp. 1506 Vám sděluji, že 
k této skutečnosti bohužel opravdu dochází. Město Rychvald má v úseku od základní školy po 
ulici Středová a u ,,J iřinky" umístěno kromě tohoto ještě dalších 5 kontejnerů na separovaný 
odpad - papír a v těchto místech k problému přeplňování dochází ojediněle nebo vůbec. 
Nejsme schopni regulovat, do kterého kontejneru občané odpad vloží a jestli se přitom 
chovaj í zodpovědně. Zvažovali jsme umístění dalšího kontejneru na papír u čp. 1506. bohužel 
v tomto místě již není prostorová kapacita na umístění dalšího kontejneru. 

Bc. Jana Újezdská 
vedoucí odboru stavebního, ŽP a rozvoje 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD 

Váš dopis zn.: 

Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje 
Orlovská 678 
735 32 Rychvald 

Pan 
Ze dne: 
Naše zn. : 

Ing. Jan Vavříček 

Sp. zn.: 
Vyřizuje: 

Tel.: 
Email: 
Datum: 

Bc. Újezdská Jana 
596 543 047 
ujezdska@rychvald.cz 

Odpověd' na dotazy z 8. zasedání ZM Rychvald dne 13.6.2012 

Vážený pane zastupiteli, 

Dne 13.6.2012 se uskutečnilo 8. zasedání ZM města Rychvald, kde jste vznesl dotaz , proč 
trvalo pl nění usnesení ZM č.7/8 dva měsíce. V této věci Vám sdělujeme: 

Město Rychvald obdrželo v době od března roku 2011 do února roku 2012 od občanů a 
vlastníků nemovitostí Rychvald celkem 2 1 nových návrhů na pořízení změny územního 
plánu. Tyto požadavky město předalo pořizovateli územního plánu, úřadu územního 
plánování příslušného dle stavebního zákona, a tyto požadavky byly pořizovatelem seřazeny a 
označeny jako R55 - R75. Tyto návrhy občanů a vlastníků nemovitostí již byly podány po 
zahájení pořizování návrhu územního plánu a žadatelům bylo při podávání žádosti sděleno, že 
město negarantuje jejich zapracování do již zpracovaného návrhu. 
Na základě § 46 odst. 2 a 3 stavebního zákona pořizovatel posoudil úplnost všech dalších 
přijatých návrhů, vyhodnotil jejich soulad s právními předpisy, posoudil je z hled iska věcného 
a následně předložil k rozhodnutí zastupitelstvu na jeho 7. zasedáni dne 14.3.2012. 
Zastupitelstvo města Rychvald uvedeným usnesením č. 7/8 rozhodlo nepořídit další změnu 
stávajícího územního plánu a zároveň pořizovateli uložilo, aby seznámil projektanta nového 
územního plánu se všemi podanými návrhy (včetně stanoviska pořizovatele). Tento úkol 
nebyl termínově vymezen např. nebezpečím prodlení ani nepodléhá správnímu řádu a jeho 
lhůtám. Plnění úkolů města z hlediska pořizování územního plánu bylo předmětem kontroly 
Kontrolního výboru města Rychvald a nebylo shledáno pochybení. Úkol byl k následujícímu 
zasedání zastupitelstva města splněn a nedošlo tedy k prodlení. 

Úřad úzenmího plánování v součinnosti s pověřeným zastupitelem města a odborem 
stavebním, ŽP a rozvoje činí množství dílčích kroků k co nejbližšímu zahájení projednávání 
přepracovaného návrhu územního plánu, které, jak bylo projednáváno na předchozích 

zasedáních zastupitelstva, bylo zdrženo pořizováním a projednáváním navazující studie 
proveditelnosti rychlostní komunikace ( v současnosti sil. 1/68) na území města Rychvaldu. 

K dalšímu Vašemu dotazu zda je možno zveřejnit ceník poskytovaných služeb ve smuteční 
síni na webových stránkách města, Vám sděluji, že "Ceník za využití smuteční síně" je na 
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Městský úřad Rychvald 2/2 

zákl adě Vašeho podnětu umístěn na webových stránkách města Rychvald pod záložkou Ke 
stažení - Městský úřad. 

K dalšímu Vašemu dotazu, proč Služby města Rychvald, spol.s.r.o. neprovádějí sečeni 

příkopů Vám sdělujeme, že Služby města Rychvald , spol. s r.o. neuspěly ve výběrovém řízení 
na výběr služby "Sečení zelených pásů podél místních komunikací, sečení silničních příkopů 
a shrabování listí na pozemcích ve vlastnictví a správě města Rychvald , na katastru města 
Rychvald... Kriteriem pro zhotovitele služby byla nejnižší nabídková cena. V pořadí 
sestaveném dle výše ceny na požadovanou službu se Služby města Rychvald, spol. s r.o. 
umístily na pátém místě. 

Bc. Jana Újezdská 
vedoucí odboru stavebního, ŽP a rozvoje 
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MĚSTO RYCHVALD 

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

Tel. : 
Email: 
Datum: 

Orlovská 678 
735 32 Rychvald 

MěÚ-R/ /2012-Škr. 

Bc. Škrobianová Jana 
596 543 039 
skrobia nova @rychvald .cz 
28.6.2012 

Ing. Jan Vavříček 

Věc: Odpovědi na dotazy z 8. zasedání zastupitelstva města ze dne 13.6.2012 

Na 8. zasedání zastupitelstva města jste k bodu č. 3 zpráva o činnosti Rady města měl několik 
dotazů . 

1. Proč se tak často ruší výběrová řízení? 

Q.cf P..9.Y.~r!.: RR PPn~. -?Jg!!~P.(J i.fJP, .. ?.P.. 9. .t:R?Y.9J ~; 
RM na základě daných pravidel a svého oprávnění zrušila výběrové řízení na realizaci stavby" 
Komunikace pro pěší v Rychvaldě", jelikož se ve výběrovém řízení v lednu 2012 umístila na 
prvním místě firma, se kterou město jako zadavatel mělo při realizaci chodníku negativní 
zkušenosti v oblasti dodržování smluvních termínů . RM rozhodla o novém výběrovém řízení 
a použití hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, kde byla použita tř1 dílčí 

hodnotící kritéria. V tomto výběrovém řízení by se na třetím místě umístila firma, která 
podala nejnižší nabídkovou cenu, ale předložila malý počet referencí od veřejných 

zadavatelů . Tato firma podala námitku proti dílčím hodnotícím kritériím, a přestože se 
jednalo o zakázku malého rozsahu, kde jsou takové námitky nepřípustné a byla podána po 

termínu, který je stanoven zákonem o VZ pro podávání námitek proti zadávací dokumentaci, 
RM se rozhodla rovněž výběrové řízení zrušit a provést výběr dodavatele podle nové 
Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu platné od 1.4.2012. Podle této směrnice se 
jedná o režim zadání zakázky v limitu do 1,5 mil. u stavebních prací. 

Veškeré tyto kroky byly konzultovány předem s právním zástupcem města JUDr. Oblukem . 
Je nutno dodat, že zákon o veřejných zakázkách platí pro zakázky malého rozsahu jen 

v základních principech a žádné postupy výběru dodavatele nestanovuje, a pravidla si stanoví 
veřejný zadavatel sám, obvykle vnitřní směrnicí. V této směrnici si zadavatel vyhrazuje právo 

výběrové ř ízení zrušit, musí být pouze dodrženy základní principy transparentnosti, rovného 
zacházení a zákazu diskriminace. 

Q.cfP..9.Y.~r!.:RRPPr.l:l .. ~~Qh~'!I,. h!!tl!.rY, . S.PRr.t~J. R.Ynftfn(.-?P..CRXY. 
Rada města Rychvald dne 23.4.2012 svým usnesením č . 40/15 v souladu se Směrnicí pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách města Rychvaldu zrušila veřejnou 

zakázku malého rozsahu na stavební práce akce "Výměna oken v budově ZŠ Rychvald 
Václav". 
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DLJVodem pro zrušení této zakázky byla nestandardní (nepřiměřeně dlouhá) délka záruky na 
předmět díla - lSiet , kterou nabídla potencionální vítězná firma. Vzhledem k tomu, že 
standardní záruka se pohybuje cca kolem S-ti let, zadavate li se sp l nění 15-ti leté záruky jevilo 
jako nemožné, a proto bylo zadávací řízení zrušeno. 

9.cfP..9.'!.~r[9qf?_qrf:J.. RY.t.QX~h.C?.P..~Pt.9.Y.Y..IJl~J~tkl! 
Rada města Rychva ld zrušila na svém 40. zasedání ze dne 23.4.2012 zakázku malého rozsahu 
na stavební práce " Nové zastřešení zdravotního střediska č. p. 1537 v Rychva ldě" . Jelikož 
byly podány pouze tři nabídky a komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek jednu 
nabídku uchazeče vylouči l a pro n esplnění zadávacích podmínek a další nabídka uchazeče 
nabídla záruku 120 měsíců. Vzhledem k tomu, že standardní záruka se pohybuje cca kolem 
6-ti let, zadavateli se splnění 10-ti leté záruky jevilo jako neadekvátní a proto využila Rada 
města jako zadavatel své pravomoci a zadávací řízení zruši la. 

2. Jak se zachová MMR ČR v případě, že se zastavěný dům č. p. 734 na ul. Orlovské 

v průběhu zástavy prodá? 

Q_lg __ _q_qpq_y~fl.i ... P.hQx, .. f..q_yjy_)9.1}.?.~.~9Y.~.t ... M.MR: Pokud se město v průběhu t rvání zástavy 
rozhodne dům prodat, bude se jednat o porušení rozpočtové kázně s důsledky z toho 
plynoucí. Min isterstvo pošle podnět na finanční úřad, ten provede kontrolu akce a stanové 
výši odvodu a penále. 

3. Proč bylo prominuto penále firmě RESA? 

O prominutí penále firmě RESA rozhodla RM dne 21.5.2012 svým usnesením číslo 42/8. 

Učin ila tak na základě dosavadní spolupráce s touto firmou, kdy jsme během krátké doby od 

zahájení stavby 1.10.2011 museli zásadním způsobem upravit postup stavebních prací oproti 

zpracovanému projektu (betonové podlahy místo stávajících dřevěných) a současně dodržet 

termíny stanovené z titulu dotace. Odevzdání stavby mělo být provedeno 16.1.2012, 

ve skutečnosti bylo 20.1.2012 a odůvodněno administrativním pochybením. Výše tohoto 

penále v tomto případě činila 9.678,- Kč. Druhá část pená le ve výši 4.000,- Kč vznikla 

nedodržením termínu souvisejícím s odstraněním vad a nedodělků, které byly dle termínu 

15.4. odstraněny až 23.4. a to opět z administrativního pochybení (ved. stavby čerpal 

dovolenou). V porovnání s celkovou hodnotou díla a průběhem samotné výstavby pokládala 

RM taková pochybení za nepodstatná a rozhodla se prominout vzniklé penále. 

Bc. Jana Škrobianová 
vedoucí úředník odboru bytového 

a správy majetku 

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

I Č : 00297615 
DIČ : CZ00297615 

KB Karviná, č.ú .: 2728791/0100 
Úřední hodiny: Po, St 8.00-12.3013.30-17.00 
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MĚSTO RYCHVALD 

Vaš dopis zn 
Ze dne: 
Naše zn .. 

Sp. zn .: 
Vyřizuje : 

Tel. · 

Email: 

Datum: 

Orlovská 678 
735 32 Rychva ld 

Ing. S•tko Ladislav 

596 543 036 
sitko@rychvald.cz 

2.7.2012 

Vážený pan 
ing. Jan Vavř1ček 

Věc : Dotaz vznesený na zastupitelstvu města dne 13.6.2012 

Vážený pane inženýre, 

k Vašemu dotazu vznesenému na 8. zasedání Zastupitelstva města Rychvald týkajícího se 
vyplácení odměny ve výši 15 000,-Kč, když Služby města Rychvald, spol. s r.o. skonči ly za rok 

2011 ve ztrátě 285 tis . Kč odpovídám. 

K uvedenému rozhodnutí došlo na jednání Rady města Rychvald dne 2.4.2012 při výkonu 
působnosti valné hromady spo l ečnosti Služby města Rychvald spol s r.o . 

Valná hromada tímto ocenila činnost jednatele společnosti za uplynulý rok 2011 po ověření 
výsledků hospodaření auditorskou firmou. V průběhu roku 2011 došlo oproti roku 2010 ke 

snížení ztráty společnosti z - 863 tis.Kč (rok 2010) na - 285 tis . Kč (rok 2011). Současně 

v roce 2011 došlo k souběhu dvou negat ivních v l ivů působících na hospodaření spo l ečnost i . 

Tím prvním byl absolutní meziroční pokles výroby tepla o cca 3 500 GJ, tím druhým byl 

nárůst ceny plynu o cca 33 %. V tomto p řípadě va lná hromada ocenila kroky jednatele 

společnosti vedoucí-k zajištění vstupní ceny plynu na úrovni, jaká byla v polovině roku 2011. 

I při souběhu těchto dvou negativních vlivů byly výsledky 201llepší, než v roce 2010. 

S pozdravem 

Ing. Ladis lav Sitko 

místostarosta 

tel · 596 543 043 
email · podatelna@rychvald.cz 

web : http://www rychvafd.cz 

ID DS 6snbbka 

IČ : 00297615 

DIČ CZ00297615 

Komerčn1 banka , a.s , č.u . : 2728791/0100 
Úfední hodiny· Po, St 8.00·12.30 13.30-17 00 
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Váš dopis zn.: 
Ze dne: 
Naše zn .: 
Sp . zn.: 
Vyřizuje : 

Tel.: 
Email: 
Datum: 

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD 
Odbor stavebn í, životního prostředí a rozvoje 
Or lovská 678 
735 32 Rychvald 

Bc. Újezdská Jana 
596 543 047 
ujezdska@rychvald.cz 

Pan 

St anislav Tvardek 

Odpověď na dotazy z 8. zasedání ZM Rychvald dne 13.6.2012 

Vážený pane zastupiteli , 

Dne 13 .6.2012 se ukutečni l o 8. zasedání ZM města Rychvald, kde jste vznesl dotazy. ke 
kterým Vám sděluji následující : 

1) Kdy a kde vznikJ záměr o vytvoření MAS? 
Záměr vytvoření MAS vznikl při jednáních SMOOK v letošním roce, kdy členové 
SMOOK obdrželi informace od zástupce Národní sítě MAS v ČR o stávajícím fungování 
tohoto systému a také o budoucích dotačních možnostech v příštím programovacím 
období 20 14-2020; a také od zástupce Krajského úřadu s tím, že kraj usiluje o vytvoření 
komplexní sítě MAS, která pokryje celý Moravskoslezský kraj (výjimku tvoři města nad 
25 tis .obyvatel - ta v MAS fungovat nemohou). 

2) Kdo dal a kdy mandát paní starostce k vyslovení souhlasu s přípravou? 
(přípravný výbor-viz Důvodová zpráva) 

Na svazu SMOK byli osloveni starostové, aby se připojili k MAS 

3) Proč neproběhla informace o záměru připojení se k MAS ani na Radě ani na 
tzv.pracovnírn jednání zastupitelů? 

Na zasedání Rady města Rychvald č.43116 byla infonnace předložena k odsouhlasení pro 
zařazení do programu na zasedání Zastupitelstva města konaného dne 13.6.201 2 

4) Jaké je organizačn í schéma orgánů tohoto sdružení a Kanceláře společnosti (co se 
týká naplnění počtem pracovníků - ve stanovách jsou v těchto ustanoveních 
nevysvětlitelné dohady) 
Orgánv sdružení jsou dle éi.!Xsranov: 
- Valná hromada = nejvyšší orgán sdružení 
-Programový výbor = výkonný a statutární orgán sdružení 
- Výběrová komise= zvláštní orgán, který má na starosti výběr a vyhodnocení 
předložených 

tel.: 596 543 043 
email : podatelna@rychvald.cz 

web: http:/ / www.rychvald.cz 
ID DS : 6snbbka 

IČ : 00297615 
D IČ : CZ00297615 

Komerční banka, a.s., é.ú.: 2728791/0100 
Úřední hodiny: Po, St 8.00-11.3012.30-17.00 



Městský úřad Rychvald 

projektů určených k financování \' rámci osy Leader 
- Kontrolní komise = kontroluje dodržování stano\' a vnithuch předpisů a hospodaření 
MAS 

2/3 

- Manažera (=ředitele) a kancelář se zaměstnanci (zatím není ani manažer ani zaměstnanci 
ani 
určen jejich počet a konkrétní náplň- nutno podotknout. že se jedná o aktíYity až od roku 

20 1-t s 
novým programovacím obdobím. \' roce 2012-2013 bude probíhat pouze příprava a 

zejm~na 
tvorba integrované strategie území. na základě které se budou projekty podávat a 

posuzovat). 

S) Valná hromada- kdo a z koho je volena, kolik má členů , z koho se skJádá, jak je 
naplněno právo člen a volit a být volen, stejn ě tak jako placení člensk)·ch 

příspěvků apod.? 
Valná hromada musí mít max.49% zástupců z veřejné správy. Další členové přistupují 

formou 
podpisu zápisu schůze. 

- Člen sdružení? 
Člen= zatím jen obec si usnesením zvolí zástupce, který se bude účastnit valné 
hromady 
Dalšími čl eny se mohou stát (a musí) podnikatelé, neziskové organizace, církve atp. 

- Programový v)·bor má 7člen ů, z koho se tedy skládá, kdo jej Yolí? 
Dle stanov čl. IX odst. I písm.i) valná hromada volí předsedu, místopředsedu a dalších 

5 členů 

PV na 3 roky. 
-Předseda prog.výboru se vo lí samostatně nebo je volen ze středu programového 

výboru? 
viz.otázka 4 a Stanovy čl.IX 

- Kontrolní výbor je 3členn~·, z koho se volí? 
viz. Stanovy čl. IX - členy KK volí valná hromada sdružení 

- Výběrová komise je kolika členná? 
Je stá lj·m z-vláštním orgánem s delší dobou v)·konu nebo j e jednorázová? 
Kdo ji jmenuje, proč a kým je schvalovaná? 
Počet členů VK ani období, na které jsou voleni, není určeno Stanovami. Sdružení si o 

tomto 
rozhodne na jednání valné hromady, případně jako součást nějakého interního předpisu 
Sdružení. Členy volí Valná hromada viz.opět Stanovy čl.IX 
Výběrová komise hodnotí a vybírá projekty, které předloží obce. podnikatelé či 
neziskové organizace či církve atp.a které jsou v souladu s integrovanou strategií 
rozvoje území (území 7 obcí). Jedná se o menší projekty (hranici si může sdružení 
určit) v rámci osy Leader, která bude ve všech operačních programech. Bez MAS by 
si nikdo na tyto dotační prostředky nesáhL budou alokovány jen pro MAS v ČR. 
Dalo by se event.říci , že se prostředky k přerozdělení přesouvají do nižší úrovně 

MAS rozhoduje o vhodnosti, účelnosti a potřebnosti daného projektu v konkrétním 
území a nikoli někdo z centrální úrovně z ministerstva. Podobný princip je u obcí 20-
50tis.obyvatel, které využívají IPR.M (Integrovaný plán rozvoje města) v rámci 
Integrovaného operačního programu, jako např. Bohumín, Orlová a dalších 40 měst v 
ČR. 

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

IČ : 00297615 
DIČ : CZ00297615 

KB Karvina, č.ů. : 2728791/0100 
Úřední hodrny· Po, St 8.00-12.30 13.30-17.00 
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Městský úřad Rychvald 3/3 

-Kancelář sdružení- kolik v)·konn)·ch pracovníku a v jak)·ch činnostech? 
Velké MAS v ČR mají obvykle kancelář s několika zaměstnanci. Provoz je hrazen 
také z dotačních prostředků. V tuto chvíli ale nemám přesné informace jak přesně to 
financování probíhá. Jedná se o administrativní činnosti pro všechny obce v MAS. 
tzn.metodická pomoc s přípravou žádostí, evidence a příjem projektů, připraYa 
podkladů pro valnou hromadu a programový výbor, prostředník v komunikaci s 
poskytovateli dotace aj.co mne teď narychlo napadlo. Je možné se infom1ovat např. v 
MAS Pobeskydí nebo Poodří. kde mají s provozem MAS již bohaté zkušenosti. V 
MAS Bohumínsko, se zatím tato kancelář nezřizuje. V rámci kapacit MěÚ Bohumín 
bude připravována tvorba Integrovaného plánu rOZ\'Oje území, který je nutnou 
podmínkou. 

6) Má nějakou kontinentální návaznost na stávající SMO Kan·iná? 
Obce, které zahájily práci na vznik Mas Bohumínsko jsou "podmnožinou" SMOOK. 
V MAS mohou být obce, které ještě nejsou v žádné jiné MAS, mají méně než 25 
tis.obyvatel a mají společnou hranici. Je tedy j asné, že některé obce SMOOK spolu v 
MAS být nemohou. 

7) Jak)· má město profit z členství v tomto sdružení? 
Města takto připravila "půdu" pro podnikatele, neziskovky, církve apod. na svém 

území (a samozř.pro sebe) k možnostem získání dotačních prostředků v plištím 
programovém období na projekty do určité výše cca l-5 mil.kč. Prostředky, které 
budou určeny pro tzv. Leader, budou čerpány pouze prostřednictvím MAS. 

Bc. Jana Újezdská 
vedoucí odboru stavebního. ŽP a rozvoje 

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

IČ : 00297615 
DIČ: CZ00297615 

KB Karviná, č. ú. : 2728791/0100 
Úřední hodiny: Po, St 8.00·12.30 13.30-17.00 
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9. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDANÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 12.9.2012 

Bod 10. Změna části jednacího řádu Zastupitelstva města Rychvald 

Obsah: 
1. Důvodová zpráva 

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

schvaluje 
Změnu ustanovení§ 4 odst. 2 a 3 jednacího řádu Zastupitelstva města 
Rychvald, která mění způsob předkládání materiálů č lenúm zastupitelstva 
města z písemného zpracování na elektronický,s účinností dnem schválení 

Zpracoval(a): Bc. Lubomír Klaput- tajemník 36 z 54 
Předkládá: rada města 



9. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 12.9.2012 

bod 10 

Důvodová zpráva 

Rada města na květnovém zasedání 2012 po dohodě přijala návrh starostky města p. Šárky 
Kapkové, spočívající ve změně způsobu předkládání materiálů na jednání rady města a to 
z písemné formy na elektronickou. Po zkušenostech lze konstatovat, že tato metoda přinesla 
jednak úsporu ve spotřebě spotřebního materiálu I tisk, toner, vazba I ale i pružnost 
v doručování, mnohdy i po pracovní době rozvoz služebním vozidlem jednotlivým členům 
rady města domů. V neposlednf míře je tento způsob pohodlnější i v tom, že není nutno, aby 
členové rady města s sebou museli nosit na jednání rady materiály v tištěné podobě, ale 
pouze připomínky k jednotlivým bodům programu, protože tyto jsou přenášeny vizuální 
technikou na velký monitor. Z těchto výše uvedených důvodů navrhuje rada města, aby 
Zastupitelstvo města Rychvald schváli lo změnu části jednacího řádu Zastupitelstva města 
Rychvald a to v §4 vypustit odstavec 2, který hovoří o tom, že "Návrhy dle připraveného 
programu jednání zastupitelstva města se předkládají písemně" a odstavec 3 přečíslovat na 
odstavec 2, který nově zní : "Materiá ly u rčené pro projednání a rozhodnutí na zasedání 
zastupitelstva města předkládá jejich předkladatel prostřednictvím odboru organizačního 

m~stského úřadu tak, aby byly členům zastupitelstva města doručeny současně s pozvánkou 
a to v elektronické podobě, v zákoně stanovené lhůtě. Ve výjimečných případech je možno 
na základě souhlasu rady města t uto lhůtu zkrátit, přlpadně předložit tyto materiály až na 
zasedání zastupitelstva města. Pro občany bude na jednání zastupitelstva města k dispozici 
komplet ní materiál v písemné podobě.~~ 

Zpracoval( a): Bc. Lubomír Klaput- tajemník 37 z 54 
Předkládá: rada města 
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9. zasedání ZM Rychvald 
M ATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNf ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 12.9.2012 

Bod ll 

Obsah : 

Vyřazení movitého majetku v Základní škole, Školní 1600, 
Rychvald, příspěvková organizace 

1. Důvodová zpráva 
2. Návrh na vyřazení majetku 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění, Směrnice upravující 
postup při vyřazování movitého majetku Města Rychvald ze dne 1. 2. 2005 
(Směrnice Základní školy Rychva ld) a Směrnice upravující postup při 
vyřazování movitého majetku města Rychvald ze dne 21. 11.2011 

r oz h o dlo o vy řaz e ní 

1. Drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 
307 855,60 Kč 

2. Dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 131 377,- Kč 

Celkem movitý majetek 439 232,60 Kč. 

Tento majetek bude fyzicky zlikvidován. 

Zpracoval(a) : Jiří Zmijka , v.r. -ředitel Základní školy , Rychvald, p řísp. org. 
Předkládá : Simona Augustýnková- úředník odboru školství, kultury, sportu a vnitřní 

a ...... , I~ J !Jrv:J správy 1 z 2 

v 1/ 



bod programu 11 

Důvodová zpráva 

Na 45. zasedání projednala Rada města předložené návrhy na vyřazení movi t ého majetku 

města, který má k hospodařen í Základní škola Rychvald, příspěvková organizace. 

Rada města doporučuje ZM tento majetek k vyřazení usnesením č . 45/21 b) ze dne 

9.7.2012. 

Jedná se o movitý majetek v celkové hodnotě 439 232,60 Kč, z toho drobný dlouhodobý 

hmotný majetek za 307 855, 60 Kč ( počíta če, plynový varný kotel ) a 131 377,- Kč (elektrický 

kotel, plynový kotel). 

Ten to majetek je zastaralý, nefunkční a neopravite lný a je navržen k fyzické likvidaci. 

2 z 2 
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v Lá lc..tdní škola Rvchvald. okres Karviná, přtspčvkQvá qrg~izace.Ško lní 1600. 735 J? Rychvald 
Návrb na vyřazení majetku nad 20 000.- Kč - •·ok 20 12 

-- fcena P.č. lnv.č íslo Název 
I 

t--
Základní škola 

--- --
! Počítač PC386-40 přísl. l. 028.2 1/188 34 440)0 

2. ! 028. 10/1 89 Počítač PCJ 86-40 pt·ísl . 34 440,70 

3. 028.21/190 Počítač PC386SX-40 phsl. 34 440,70 
. -

Počítač PC386SX~40 pfísf. 
f- -

4. 028.21/191 23 149,40 

5. 028.10/194 Počítač PC486SX25 31 647,90 

6. 028. 10/065 Počítat Pentiwn 2+l iskárna 39 950,00 
IIP DeskJet 695C 

7. 028.10/064 Počítač AC Media pro 3000 34 989,60 

t- ..... _" 
Celkem 233 059,00 Kč 

Skol ní jídelna 

022.20/03 Plynový kotel 250 I 70 000,00 

022.20/08 E lektrický kotel L 50 l 61 377,00 

028 .23/046 Pl ynový varný kote l 150 l 35 000,00 

028.23/047 Počítač PC 39 796,60 

Celkem 206 173,60 
---- - . -

' /: 

- -

f- f--

1--·- -
-- -

-----
' . -

-

-
r--

Celkem ZS + Š.J 439 232,60 Kč 
--
Ot1vod vyřazení : zastaralé, nefunkční , neopravitelné 
Způsob vyřazení: fyzická likvidace 
Vyhotovil: Bc. Vanda Urbanczyková 
Datum : 04.06.20 l2 

-

---
Rok výroby Vyr.č . 

/rok pořízení! 

·---
1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1999 

-
1999 

1992 

1994 

1992 

1993 

. 

- . 
A03B00971 B 

-
A0380400IB 

A03A030 14B 

A03B00883B 
- ·----

M-4037743 
ZJ -94043 61982 ·-
89 12008972 
ES8C3 192XM/C4562B 

+---
DA 121559 
L8A IOAC92900407 

----

---· ____ ... ,. 

j 
-

-

- - - --

Jiř í zmij ka, řed itel škož§ly . 
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9. zasedání ZM Rychvald 
M ATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 12.9.2012 

Bod 12. Vyřazení movitého majetku v Mateřské škole, Mírová 1722, 

Rychvald, příspěvková organizace 

Obsah: 
1. Důvodová zpráva 

Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města 
dle zákona o obcích č . 128/2000 Sb., v úplném znění, Směrnice upravující 
postup př i vyřazován í movitého majetku Města Rychvald ze dne 1. 2. 2005 
{Směrnice Mateřské školy Rychvald) a Směrnice upravující postup př i 

vyřazování movitého majetku města Rychvald ze dne 21. 11.2011 

rozhodlo o vy ř azen í 

drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě 

38 203,- Kč fyzickou likvidací 

Zpracoval{a) : Bc. Alena Vansová, v.r. -ředitelka Mateřské školy Rychvald, přísp . org. 1 z 2 
Předkládá : Sim_pna Au?uf}ýnk'qvá- úředn ík odboru školství, kultury, sportu a vnitřní 

{t~y-:> J fJ!tJL ťY vnitřní správy 
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Bod programu 12 

Důvodová zpráva 

Na 45. zasedání projednala Rada města p řed ložený návrh na vyřazení movitého majetku 

města, který má k hospodařeni Mateřská škola Rychvald, příspěvková organizace. 

Rada měs ta dopo ručuje ZM tento majetek k vyřazení usnesením č. 45/22 b) ze dne 

9 .7.2012. 

Jedná se o \e l kokuchyňsk~· plyno\·)· sporák. SPA -W f\. kter) dle technické zprá\·y není 

schopen trvalého a bezpečného provozu. 

- in v. č. 028.20/017. p lynov~ s po rak kombino,·an)· PE -+OA. poi"ízeno'" roce 2003. 

cena 38 203 .- Kč 

Y1ovit5· majetek je navržen k fyzické likvidaci. 
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9. zasedání ZM Rychvald 
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁN f ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 12. 9. 2012 

Bod 13. Porovnání nákladů na tisk Rychvaldského zpravodaje 

Obsah: 
1. Důvodová zpráva 

2. Příloha - porovnání nákladů v jednot livých pražských částech 

Návrh na usnesení: 
Zast upi telstvo města 

bere na vědomí 

předloženou informaci o nákladech souvisejících s RZ 

I 

I 

Zpracoval(a): Lad islav Sitko - místostarosta{}', ,------
Předkládá: Rada města ~ 
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Vypsat bod programu 

Důvodová zpráva 

1 ajednání ZM dne 13.6.2012 byl) vznesen) ze stran: zastupitele ing. Vavřička připomínky 
týkající se nákladu na vydávání Rych aldského zpravodaje. Ing Vavříček ve svém vystoupení 
argumentoval informacem i, která se v uplynulém období objevi la v médiích a která 
porovnává náklad) na jednotlivá periodika V) dávaná \ pražských ob'vodech. Dle jeho závěrů 
pak Rychva ldsk)· zpravodaj vychází jako před ražen). 

Na základě tohoto jeho závěru j sem provedl svá srovnání, kdy jsem se nejdříve pokusil 
srovnat náklady na tisk v oko lních městech a obcích (Petřvald. Dětmarov ice a Doln í Lutyně), 
a násled ně zjistit i co nejvíce relevantních dat pro možnost porovnání v samotných pražsk)'ch 
obvodech a to Praha 19 (Kbely) a Praha 22 (Uhříněves), kde poč ty ks jednot! ivý·ch v):tisků 

jsou alespoií trochu blízké našim hodnotám. 

Na úvod musím poznamenat. že praxe v jednotlivých obcích a vybraných pražsk),ch 
obvodech je oproti té naší rozdílná a to zejména v tom. že přímo na úřadech je člověk. který 
se významnou část své pracovní doby věnuj e tomu periodiku. Proto jsem muse l provést 
za počtení odhadu takových nák ladu do jednotli v)rch výtisků. Jako základní hodnotící 
kritérium pak beru cenu jednoho výtisku a cenu jedné stránky formátu A4. 

Po provedení takových korekcí mi vychází následující srovnání : 

Vavříček Rychvald Petřvald Dětmarov O. lutyně Pha 19 Pha 22 

Náklady redaktor 12000 12000 15000 12 000 6000 40000 25000 

( kč) t isk 16 621 16 621 22 515 12 914 16274 30000 52155 

roznáška 1684 1684 2 400 1014 1 000 2100 4COO 

sazba +inzerce 8100 8 100 o o 6000 10000 o 
komise KIKO 4130 o o o o o o 
CELKEM 42 535 38405 39915 25 928 29274 82100 81155 

Příjmy inzerce 6980 o o o o o o 
CELKEM 6980 o o o o o o 

CELKEM BILANCE 

Náklad (ks) 2 700 2 700 2900 1300 1750 3000 4 500 

Počet stran 16 16 16 16 12 32 24 

Cena ( Kč/ks) 13,17 14,2.2 13,76 19,94 16,73 2.7,37 18,03 

Cena (Kč/ A4) 0,82 0,89 0,86 1,2.5 1,39 0,86 0,75 
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Komentář kjednotliv)'m sloup<.:lJm: 

sl. Vavříček- zde j sou použita data uveřejněná na webových stránkách občanské společnosti 

sl. Rychva ld - je v oblasti nákladl'1 identick) s předchozím, v: nechal j sem kvťlli 

srovnatelnosti náklad) na KIKO. nebof v ostatních obcích pLISObí tz\ . .. redakčn1 rad: ··. které 
mají obdobný sm) sljako KIKO, avšak výšejejich nákladl'1je vnirřni záležitostí každé obce. 
sl. Petřvald - přesně zj istiteln}· náklad je položka ti sl-. a roznáška. Pod položkou redaktor 
j em dal odhad nákladů na pracovníci MěU . která se o uvedené př í pěvk: komp lexně rará. 
zpracovává text atd. Dle jejího odhadují to zab1rá cca 50 % časového fondu. (p. Tomková). 
Petřvaldské noviny v:cházejí pravidelně každ}· měs íc. 

sl. Dětma rovice- použita datajsou za číslo 120. ,.Dětmarov i cke okénko .. vychází každé dva 
měsíce. Opětovně přesná data jsou ti sk a roznáška. pod náklady na redaktora je zahrnut odhad 
na činnost pracovníka vykonávající tuto činnost na DPČ. Dle odhadu tajemníka úřadu toto 
může č init max. 50% j ejí dohody. 

sl. Dolní Lutyně - použita jsou data z posledního čísla. "Dolnolutyňské noviny·. které 
vycházejí pravidelně každý měsíc . Přesně použitá data jsou za tisk a redaktora. mimo to se 
zabývá sběrem dat pracovník kulturního domu. dle vyjádření této pracovnice to činí do 50% 
jejího časového fondu. J áklady na roznášku jsou odhadnut) dle počtu distribuovaných kustl. 

s l. Praha 19 - použitá dara dle konzultace s tajemn íkem úřadu (JUDr. Nykles). Náklady na 
tisk ve výši 30 000.-Kč jsou relativně nízké. neboť j irn to tiskne tiskárna v jejich městské části 
se kterou rnaj í velmi dobré vztahy. Funkci redaktora zde vykonává přímo jeden z vedoucích 
pracovníků úřadu ( tzv. PR), roznášku dělají samotní úředníci úřadu (! !). proto do těchto 
nákladC1jsem započet l srovnatelnou hodnotu dle počtu kusu. Zajímaváje i motivace 
zaměstnand1 úřadu, kteří za sepsání článku maj i odměnu 500,-Kč . 

s l. Praha 22- konzultováno s ved. odboru úřadu (ing. Petr). na ll řadě mají pracovníka, který 
se Uhříněveským zpravodajem zabývá z cca 80%, náklad) na tisk vycházejí z informací 
uveden)·ch v médiích společností " Oživení·;. (52155 = 4500 x 11.59). Hodnotu roznášky mám 
od ved. odboru a odpovídá běžným cenám. V tomto případě se přece jenom už začíná 
projevovat vyšší počet výtisku (4500) ks a tím i menší podíl konstantn ích nákladů na jednici 
výroby, než v předešlych periodicích. 

Shrnutí : 

Zpracovaným srovnáním náklad tJ u okolních obcí j sem došel k závěru . že náklady na 
Rychvatdský zpravodaj j sou ve standardn í výš i a odpovídají i srovnateln):m nák lad ům 

v podobně vel i kostí odpovidaj ících pražských městských částech . 

Pro vzájemné grafické srovnáni j sou v originále tohoto materiálu přiloženy i hodnocená 
periodika. Protože nejsem odborník v tomto oboru. nehodnoti I jsem zde jak obsahovou. tak 
ani grafickou částjed not l i \')·ch periodik. 
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Co všal-.. mohu po konzu ltacích s lidmi zabývaj ícími se touto oblastí konstatovat jeLO. že data 
uvedená v materiálu jsou neporovnatelná a zkreslená. 1 e\ ím. zda je to uděláno záměrně. nebo 
z pohledu neprofesionalit) zpracovatelú. ale jestli že autoři hO\ Oří o tom. že v)robní cena 
\ ýt isku v Praze je od 1.34 Kč/ks při 30 stránkách formátu A4. pak za ruro cenu není možno 
poříd it ani samotn) papír. 
Za daleko srovnatelnější proto považuji to. co se v~dá \á v nejbližším okolí. 
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MCPraha Poéet obvvatel I náklad radničního I '/Ýrobní cena 

,_ 
oživení 

' 
počet ~Ýtisk.Ů formát / podil ~ o bvvarel, ~omu je 

Poznámla Informace o Městské čánt Praha 3 vvcházeji z kalkulace Koncesního iízeni, ne bot odpověď na žádost o •nformace nam Městská část Praha 3 nepo-s~yua Barevně označené 

měnské časti vydávaji srovnatelný (Ci vyšš í náklad) a stovnatelný rozsah radni čních novm nékolikana.sobně le•:néjt. Žadna z měst~l<ych části záro.,.eň nevydavá srovnatetn)· ná\\lad radnicnich 

nov1n !a stejnou Čl vyšš1 cenu, než ~"terá Je plánovana na Praze 3. 
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9. zasedání ZM Rychvald 
M ATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 12.09.2012 

Bod 14. Žádost p. Ing. Jiřího Míchala o prominutí smluvní pokuty 

Obsah : 

1. Důvodová zpráva 
2 Žádost o prom inutí pokuty ze dne 10.8 .2012 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 
dle zákona o obcích č.l28/2000 Sb. v úplném znění 

ro zhodlo 

o prominutí smluvní pokuty panu Ing. Jiř ímu Míchalovi, za prodlení 
s předáním nebytového prostoru po zániku nájemní smlouvy, za období od 
1.4.2012 do 31.5.2012, v celkové výši 30 500,00 Kč 

Zpracoval(a): Irena Kubíčková- úředník odboru bytového a správy majetku 
Předkládá : Rada města ff 
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14. 

Důvodová zpráva 

Rada města předkládá zastupitelstvu města žádost p. Ing. Jiřího Míchala, bývalého nájemce 

nebytového prostoru "Restaurace a kavárna Barborka, Náměstí Míru čp . 1609 Rychvaid . 
Předmětem žádosti je prom inutí smluvní pokuty za prodlen í s předán ím nebytového 
prostoru po zániku nájemní smlouvy. 

Pan Ing. Jiří Míchal byl nájemcem výše uvedeného nebytového prostoru od 1.11.2011. Dne 

30.12.2011 podal výpověď z nájmu a nájemní vztah skončil ke dn i 31.3.2012. Pan Ing. Míchal 
nebytové prostory předal ke dni 31.5.2012. 
Za měsíc duben a květen roku 2012 bylo panu Míchalovi vyfakturováno bezdůvodné 

obohacení ve výši nájemného a záloh na služby související s nájmem. Podle ustanovení 
článku 13 odst. 13.6. Nájemní sm louvy byla panu Míchalovi rovněž vyúčtována smluvní 

pokuty ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení s předáním nebytového prostoru. 

Odbor bytový a správa majetku eviduje ke dni 3.9.2012 pohledávku pana Ing. Jiřího Míchala 
ve výši 170 750,00 Kč (bez úroku z prodlení). 

Rozpis pohledávky: 

Nájemné a zálohy na služby za IV. čtvrtletí roku 2011 
a I. čtvrtlet í roku 2012 včet ně vyúčtování služeb za rok 2011 93 106,00 Kč 

Nájemné a zálohy na služby od 1.4.2012 do 30.4.2012 

Smluvní pokuta od 1.4.2012 do 30.4.2012 15 000,00 Kč 

Nájemné a zálohy na služby od 1.5.2012 do 31.5.2012 23 572,00 Kč 

Smluvní pokuta od 1.5.2012 do 31.5.2012 15 500,00 Kč 
Celkem 170 750,00 Kč 

Vymáhání pohledávky je řešeno prostřednictvím právn ího zástupce města . 

Rada města projednala následující varianty řešení: 

VARIANTA I. 

Vyhovět žádosti pana Ing. Jiřího M íchala o prominutí smluvní pokuty za prodlení s předáním 
nebytového prostoru po zániku nájemní smlouvy, za období od 1.4.2012 do 31.5.2012, 
v celkové výši 30 500,00 Kč. 

VARIANTA ll. 

Nevyhovět žádosti pana Ing. Jiřího Míchala o prominutí smluvní pokuty za prodlení 

s předáním nebytového prostoru po zániku nájemní smlouvy, za období od 1.4.2012 do 
31.5.2012, v celkové výši 30 500,00 Kč. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout dle návrhu usnesení. 
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Jiří Míchal 

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

Věc: Žádost o prominutí pokuty 

~/ 

7JS 3'~ Q t•'k'." L 
·--··-··- ·-···- .. --i· ,.;.: . 
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Od 26.10.2011, kdy jsem podepsal Smlouvu o nájmu nebytových prostor, jsem byl nájemcem 
Restaurace a kavárny Barborka, Náměstí Míru 1609 v Rychvaldu. 
Ke dni 31.3.2012 jsem byl ,po zhodnocení svých finančních možností a stavu, podat výpověď nájmu. 

Uvedené prostory jsem užíval bezesmluvně do 31.5.2012 do doby, kdy byl vybrán nový nájemce 
restaurace. Za bezesmluvní užívání mi byla vyměřena (mimo nájemného a záloh za služby) smluvní 
pokuta ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den. 

Restauraci jsem v tomto období provozoval mimo jiného z důvodu zachování stávajícího rázu 
provozovny a rovněž vzhledem k tomu, že přerušení provozu by znamenalo celkové poškození 
prostor. Celá záležitost byla konzultována i s představiteli MěÚ. 

Vzh ledem k tomu, že jsem zcela ukončil podnikání a jsem starobním důchodcem, Vás vzhledem 
k moji nastalé situaci žádám o prominutí uvedené pokuty. 

Děkuji za kladné vyřízení moji žádosti. 

V Rychvaldu 10.8.2012 

/ 
I 

/ 
Jiří Michal 
... -{, "- ""\.,··') 
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