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Bod 1. Pořadové a organizační zabezpečení 10. zasedání 
Zastupitelstva města Rychvald

Obsah:
1. Důvodová zpráva

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města 

a ) s c h v a l u j e
pořad dnešního zasedání ZM Rychvald

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

 Ing. Miroslav Pěgřímek 
p. Vlasta Matonogová    
 Bc. Jiří Absolon

2. ověřovatelé zápisu ve složení:
Ing. Ivan Jurdin 
Ing. Jana Máchová

Zpracoval(a): Kamila Bubníková  – úředník org. odboru 3 z 116
Předkládá: Rada města



bod 1

Organizační zabezpečení 10. zasedání ZM, dne 12. 12. 2012

Termín 12. 12. 2012 v 16.30 hod., v KD Rychvald

Návrhová komise: Ing. Miroslav Pěgřímek 
p. Vlasta Matonogová    
Bc. Jiří Absolon

Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivan Jurdin 
Ing. Jana Máchová

Zapisovatelka: Bc. Lena Koláková

Skrutátoři: p. Regina Ondrušková
p. Lucie Jendřejková 
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Pořad pro 10  . zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 12. 12. 2012  

1. Pořadové a organizační zabezpečení

2. Kontrola usnesení

3. Zpráva o činnosti RM, včetně výsledků šetření ke kontrole NKÚ

4. Zpráva o činnosti KV

5. Zpráva o činnosti FV

6. Souhrnná zpráva na dotazy z 9. ZM

7. Návrh na odkup pohledávky za společností Služby města Rychvald spol. s r.o.  Městu 
Rychvald

8. K návrhu paní Ivety Sapetové ze dne 22.5.2012 ohledně budovy čp. 1608 na pozemku 
p.č. 64/2 a budovy bez čp. na pozemku p.č. 64/3 v katastrálním území Rychvald

9. Rozpočet města Rychvald na rok 2013

10. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Rychvaldu

11. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 07/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů

12. Obecně závazná vyhláška č. 8/2012 o místních poplatcích 

13. Žádost o uzavření Dohody o splátkách dluhu

14. Bezúplatný převod pozemku p. č.  6787/13 v k. ú.  Rychvald

15. Diskuze
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Bod 2. Kontrola usnesení

Obsah:
1. Důvodová zpráva

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města 

b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu svých přijatých usnesení

Zpracoval(a): Kamila Bubníková  – úředník org. odboru 6 z 116
Předkládá: Rada města
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bod 2

Důvodová zpráva

Ve sledování:

usn. č. 22/10   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): Kamila Bubníková  – úředník org. odboru 7 z 116
Předkládá: Rada města
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Usnesení  
z rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady.

                                                                    ze dne 5. 9. 2012

1.1. Valná hromada konstatuje, že z minulých jednání trvají následující  úkoly uvedené pod těmito
     pořadovými čísly:
-  2.4 a 2.5. ( jednání VH dne 7.12.2011)

-  2.3             ( jednání VH dne 2.4.2012)
     Pro :  4,  proti:  0,  zdrželi se: 0  .    

2.1. Valná hromada bere na vědomí výsledky hospodaření společnosti za první pololetí  2012.
      Pro:  4   , proti:  0  , zdrželi se:  0  

2.2.    Valná hromada ukládá dozorčí radě společnosti provést rozbor účelnosti nárůstu stavu   
           pracovníku na počet 16.
           Pro:  4   , proti:  0  , zdrželi se:  0  

3.1.   Valná hromada bere na vědomí informaci o finanční situaci společnosti, stavu pohledávek a  
závazků ke dni 30.6.2012 
Pro:   4 , proti:   0 , zdrželi se:  0 

4.1. Valná hromada neprojednává navržený „Prémiový předpis 1/2012“ a doporučuje jednateli 
společnosti zpracovat systém odměňování při dosažení lepších výsledků hospodaření , než jsou 
v podnikatelském záměru na rok 2012.  
Pro:   4 , proti:  0 , zdrželi se:  0  .

5.1.    Valná hromada po zapracování připomínek schvaluje systém odměňování jednatele společnosti 
           v roce 2012, který je přílohou tohoto zápisu a má číslo 1/2012. 
            Pro:  4,  proti: 0 , zdrželi se:  0.    

 ….……………………….           …….………………………           ..…………………………..
        ing.Jana Máchová                        Stanislav Tvardek                         ing.Ladislav Sitko
        ověřovatel zápisu                          ověřovatel zápisu                               předsedající 

Zpracoval(a): Kamila Bubníková  – úředník org. odboru 8 z 116
Předkládá: Rada města



10. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 12. 12. 2012

                                                                                                                                                   
Příloha č. 3

Prémiový předpis č. 1/2012 pro Služby města Rychvald 
spol. s r.o.

              
                         

Účelem tohoto  systému odměňování  je  snaha  o maximální  angažovanost  jednatele 
společnosti Služby města Rychvald spol. s r.o. (dále jen SMR)  pro naplnění co nejlepších 
výsledků za období  roku 2012.

Okruh odměňovaných pracovníků
Prémiový předpis se vztahuje pouze na jednatele spol. SMR.  

Ukazatelé prémiování
Základním ukazatelem je:

a) Plnění předpokládaného  objemu VH před zdaněním  společnosti  ve výši  min. 
486 tis.Kč a to za podmínek a cen stanovených v podnikatelském záměru na 
rok 2012.  

Průběh a výše prémie

a) Při  naplnění  objemu  zisku  ve  výši  486  tis.Kč  bude  vyplácena  základní  roční 
odměna ve výši   30% souhrnu měsíčních mezd vyplácených za rok 2012. 

b) Při překročení objemu zisku nad 486 tis.Kč se tato základní výše roční odměny 
navyšuje o 2% za každé započaté procento lepšího plnění základního ukazatele.  

c) Při naplnění objemu zisku pod 486 tis.Kč se tato základní výše roční odměny krátí 
o 2% za každé započaté procento neplnění základního ukazatele. 

Hodnocené období
Hodnoceným obdobím pro účely tohoto prémiového předpisu je celý rok 2012.

Ostatní
Za vyhodnocení ukazatele prémiování zodpovídá valná hromada společnosti.

Výplatní termín
       Vypočtená prémie bude vyplácena ve výplatním termínu měsíce, který následuje za 
obdobím, kdy budou  
       ověřeny výsledky společnosti. 

Platnost prémiového předpisu
 
Prémiový předpis č.2/2012   platí pro rok 2012.
Tento prémiový předpis byl schválen jednáním valné hromady společnosti dne  5.září 

2012

Zpracoval(a): Kamila Bubníková  – úředník org. odboru 9 z 116
Předkládá: Rada města
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Bod 3. Zpráva o činnosti Rady města, včetně výsledků šetření ke 
kontrole NKÚ

Obsah:
1. Důvodová zpráva

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města 

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Rady města

Zpracoval(a) a předkládá: Kamila Bubníková – úředník org. odboru 10 z 116
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bod 3  

Důvodová zpráva

Zpráva o činnosti Rady města Rychvald

Rada Města Rychvald od minulého zasedání Zastupitelstva města Rychvald jednala celkem 
8x, a to na svém: 

49. zasedání dne 17. 9. 2012
       50. zasedání dne 1. 10. 2012
       51. zasedání dne 15. 10. 2012
       52. zasedání dne 29. 10. 2012
       53. zasedání dne 12. 11. 2012
       54. zasedání dne 26. 11. 2012
       55. zasedání dne 30. 11. 2012
       56. zasedání dne 10. 12. 2012
       

Viz. usnesení z těchto zasedání 

Zpracoval(a) a předkládá: Kamila Bubníková – úředník org. odboru 11 z 116



Výsledky šetření ke kontrole NKÚ

1. Důvodová zpráva tajemníka úřadu

Ad.47/15b 1.)

Dne  5.5.2009  bylo  městu  doručeno  Oznámení  o  poskytnutí  dotace  z rozpočtu  rady 
soudržnosti  Moravskoslezsko  na  akci  „Přístavba  a  modernizace  Městského  úřadu 
v Rychvaldě“.  Žádost  o  poskytnutí  dotace  se  všemi  náležitostmi  vypracovávala  paní  Jana 
Berková, která byla v té době vedoucí  odboru výstavby a životního prostředí.  Na základě 
tohoto oznámení  tento odbor zahájil  zadávací  řízení  na veřejnou zakázku a následně byl 
vybrán zhotovitel. Jak vyplývá ze stavebního deníku, staveniště bylo předáno dne 15.7.2009 
zápisem  o  předání  a  převzetí  staveniště.  Z  dalšího  zápisu  ve  stavebním  deníku  ze  dne 
24.7.2009 pak mimo jiné vyplývá pod bodem 5, že rozvody potrubí ÚT budou prováděny 
z certifikovaných plastových trubek uložených v podlahách popř.  ve stěnách. Za technický 
dozor investora tento zápis podepsala paní Berková. Dalším zápisem ve stavebním deníku ze 
dne  5.8.2009  pod  bodem  č.  2  paní  Berková  pověřuje  zastupováním  objednatele 
oprávněného jednat ve věcech technických v plném rozsahu paní Skupníkovou. Od 11.9.2009 
se  kontrolních dnů účastnily  na staveništi  paní  Skupníková a p.  Škrobianová,  a  to až  do 
předání dokončeného díla. Nutno uvést, že od začátku realizace stavby až do jejího ukončení 
byla  paní  Berková dočasně práce neschopna.  Ta nabídla  spolupráci  oběma již  uvedeným 
úřednicím,  a  to  formou  telefonické  popř.  e-mailové  konzultace.  Paní  Skupníková 
kontrolovala a odsouhlašovala jednotlivé zjišťovací protokoly dle rozpočtu ze smlouvy o dílo 
a  jejího  dodatku  a  odsouhlašené  měsíční  soupisy  zhotovených  prací  předávala  paní 
Škrobianové,  která  je  stvrdila  svým  podpisem  (dle  směrnice  o  účetnictví)  a  předala 
finančnímu  odboru k další operaci. O změně, která byla vyznačena ve stavebním deníku a 
kterou bylo nutno oznámit poskytovateli dotace, se zřejmě paní Berková nezmínila ani paní 
Skupníkové ani paní Škrobianové, to znamená, že obě úřednice neměly informace, směřující 
ke splnění oznamovací povinnosti dle pravidel pro poskytování dotací. Paní Skupníková sice o 
změně v technickém provedení jako takové věděla prostřednictvím stavebního deníku a své 
přítomnosti na kontrolním dni, na kterém se na této změně dohodli zástupce technického 
dozoru investora p. Berková a zástupce zhotovitele, ale vzhledem k tomu, že  nevěděla o 
povinnosti oznámení poskytovateli dotace, takto nemohla učinit. Stejně tak p. Škrobianová 
se o nesplnění této povinnosti dozvěděla až na základě kontroly NKÚ. Veškeré kroky, ať ve 
vztahu ke stavbě nebo k poskytovateli dotace, tehdy koordinovala již popsaným způsobem 
paní  Berková,  což obě úřednice potvrdily.  Je  nutno ještě zdůraznit,  že po dobu pracovní 
neschopnosti  paní Berkové byla tato zastupována v plném rozsahu dle pracovní náplně a 
vzájemné zastupitelnosti paní Bc. Újezdskou, která, jak tvrdí, neměla taktéž žádné informace 
o tom, že bylo nutno provést oznámení změny poskytovateli dotace.
Z popsaného  stavu  vyplývá  nutnost  stanovit  do  budoucna  pravidla  pro  styk  se  subjekty 
poskytujícími  městu Rychvald dotace; za tím účelem se předkládá tento materiál. 
Z výše uvedených důvodů proto navrhuji, aby rada města po projednání uložila tajemníkovi 
Městského úřadu Rychvald přijmout opatření, směřující k tomu, aby v případě budoucích 
dotací bylo zajištěno, že poskytovatel dotace bude ve stanovených lhůtách informován o 
případných změnách projektu na jehož realizaci byla dotace poskytnuta.
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Ad 47/15b 2)

                             
1. Město Rychvald bylo dne 29. listopadu 2011 seznámeno s Kontrolním protokolem o 

kontrole  č.  11/20,  spisové  značky  11/20-NKU840/383/11,  vyhotoveným  Nejvyšším 
kontrolním  úřadem,  dále  jen  „Protokol“,  který  se  týká  užití  peněžních  prostředků 
určených  v rámci  Regionálního  operačního  programu  regionu  soudržnosti 
Moravskoslezsko pro období 2007 – 2013 na rozvoj měst.  

2. V protokolu bylo městu Rychvald vytčeno několik nedostatků; město Rychvald podalo 
dne 14.12.2011 námitky proti části 1 Protokolu - Projekt „Nástavba a přístavba MŠ čp. 
1500   v  Rychvaldě“  a  částečně  proti  části  2  Protokolu  –  Projekt  „Přístavba  a 
modernizace Městského úřadu v Rychvaldě“.

3. Po  projednání  námitek  i  následného  odvolání  byla  městu  Rychvald  dne  6.8.2012 
doručena výzva Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální 
rady  k vrácení  části  poskytnuté  dotace  ve  výši  384 531,21  Kč,  která  byla  městu 
Rychvald  poskytnuta  na  realizaci  akce  „Přístavba  a  modernizace  Městského  úřadu 
v Rychvaldě“.  V daném  případě  se  jednalo  o  skutečnost,  že  při  realizaci  části  díla 
„Přístavba  a  modernizace  Městského  úřadu  v Rychvaldě“  došlo  k určitým  změnám 
oproti projektu, které nebyly včas oznámeny poskytovateli dotace a jím schváleny.  

4. Část poskytnuté dotace ve výši 384 531,21 Kč Kč byla poskytovali dotace vrácena dne 
13.8.2012.

5. Vzhledem k charakteru změn projektu, jimiž byla jednak záměna použitého materiálu, 
jednak jiný rozměr dodaného ústředního vytápění, bylo posuzováno,  zda v důsledku 
těchto  změn nedošlo ke  vzniku škody na straně města  Rychvaldu.  Město Rychvald 
proto  nechalo  vypracovat  znalecký  posudek  znalcem  v oboru  energetika,  speciální 
tepelná technika  panem  Ing. Pavlem Vojtíškem , znalecký posudek ze dne 25.9.2012,  
číslo posudku 2012/08/20,  z něhož vyplynulo, že ke škodě na straně města Rychvaldu 
nedošlo. Fotokopie znaleckého posudku tvoří přílohu tohoto materiálu. 

Vrácení poskytnuté dotace pak ve smyslu platných obecně závazných právních předpisů 
České republiky není škodou.  
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Znalecký posudek ě. 2012/08120 

Posouzeni zám~lIy materililu potrubí I. otopných těles ústředního vytápění 
S ohledem na "".nik mnžn;; škody 

pro objednatele 

Město Rychvllld 
Orlovslul678 

735 32 Rychvllld 

Objednávku vyfizujc: Bc. Jana Škrubtánová 
vcdoucl úředník odboru bytovébo 
a správy majetku 

V Ostravě dne 25.9.2012 Zprncoval: 
Ing.Pavel VOJTíŠEK 
Sládkova 1813047 
702 00 Ostrava 
",nalc~ Krajského soudu v Ostravě 
ev. ě. Spr 1767195 

/ť,-,J~ 
'~c1v~~ 

~~;-.Oo~~ ~ 

1
4':' *~+ 

{ MI.\ 
·l~ >. 
~,~ *,.fjj 
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Oblcdnatcl: 
Mčsto Rychvald 
Orlovská 678 
735 32 Rydlvald 

,Ir. 1/4 

Objednatele zastupuje: Ik Lubomlr Klaput - tajclDlÚk Městského U1adu v Rychv91dll, 
tel: 731414042 

ZJldánf oblednávky Měs ta Rychvakl č. 22712012 ze dne 20.8.2012: 
Znalecký posudek, který určl případnou výš, škody, ktem II'LIl ikla z titulu záměny materiálu 
měděného otrubí za plastové a záměuy otopných těles projektované vý!ky 600 mm za otopná 
tělesa výšky 400 mm. 

Pl'O!<tudované dostupné mlltcriá ly: 

(I) Zpráva o auditu operace Č. 1.31201 lIP "fl.; dne 2.6.2011, č.j. RRRSM 83121201 1" 

(2) Zpráva o audilu operace č. 1.3120111P (návrh) ze dne 2.5.2011, č. j. RRRSM 629012011 

(3) (J,lOamovací dopis o provedení auditu operace ze dne 5.4.201 I. č.j. RRRSM 477mOI 1 

(4) Kootrolní protokol o výsledku vefejooprávnl kontroly 7.1' dne 17.5.2010, číslo kontroly 
OPL 2010/1/Pf2J057 

(5) Kopie li~tů Slavebnlho denlku v rozsahu stran )906801 až 3906815 

(6) Kopie lish'l Stavehnlho dcniku v rozsahu stnm 3906921 až 3906925 

(J) Kopie Jistil Stavebnlho dcnlku v rozsahu stnm 062741 až 062760 

(R) K0l'ie listů Stavebního dellÍku v rozsahu stran 150226 až 150235 

(9) Projektová dokumentace - část ,,lafizcnl pro vytápěn! staveb! projektanta Juliu~ Richtcr, 
identifikovaná čí~lcm zakázky Rl 180129 

(10) ProjeklOvá dokúmentace vytápěni projekl~nta Julius Richter se záznamem o skutečném 
provedeni - výkresy č. 301, 302, 303, 304, seznam použitých otopných těles 

(II) Katalog původnč navržených otopných deskových těles ...... půjč~"Ilý od 
projektanta ús\řednfbn vytápční p. Julius Richter. 

(12) Technická zpráva - elektroinstalace firmy Jiří Grendysa - ELEKTROPROJEKCE, ze dne 
27.2.2009 

(B) Protokol o tlakov~ zkouke lÍstlednlho topení u dne 9.10.2009 

(l4) Protokol o tlakové zkoukc ústlednfho topení 7.e dne 19.10.2009 

(lS) Prohlášeni o shodě od prodejce otopných těles na použitá otopná tělesa CosmoNOVA ze 
dne 1.12.2005 

(l6) Zkušebnl protokol MaR Č. 9011612009 ze dnc 3.11.2009 
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(17) l'ísemnázprávu o odstrunční zjištěných nedostatk" ke sp. tJ]. 11120-NKU84013851111.e 
dn029.12.2011 

(18) Prohlášení O shodě prodejce TV AR es spol. s r. o. ua trubky PE-X a kovové komplctačnJ 
prvky ze dno 10.1.2008 

(19) Prohlášeni o shodt prodejce TVAR CS spol. s f. o. na vrstvené trubky a tvarovky kovové 
ze dne 7.4.2008 

(20) Prohlášeni o shodě prodej~e Gkng!."f spol. s r. o. na otopná ocelová desková těle.<ru 
CosmoNOVA 1.e dne 1.12.2005 

(2 1) Zkušební protokol MaR č. 901 1612009 - regulace otápční v jednotlivých místnostech, 
řb·.eni kotlů, ča.'«lv6 ři7.cni cirkulačního čcrpadla,TIrv, zc doe 3.11.2009 

(22) Položkový rozpočet "Ry<:hvald - Stavcbní úpravy a ptistavba výtahu MÚ" 

Tvl"7:enl znalce: 

Nu základě prostudováni dostupných materiálů u dalších opatfeni ke zjištčn r podstatných 
infonnaci pro ,"O:lhodovac1 proces tvrdlm, 7.e ŠKODA NEVZNIKLA. 

Odi\vodnčnf: 
OdsL I) Z prostudováni dostupných maturiálů, které mi byly pfedloženy nebo které jsem si 
vyžádaljedno1.naěně vyplývá, že v průběhu realizace projektu do~lo ke zmčuě při instalaci 
(/;les a rozvodů ústrodniho vytápčnf. Současně jsem V7.al úvahu okolnosti, které tyto změny 
způsobily u které bylo nutno respektovat. 

Odst 2) Neméně významnAje skutečnost, ~e v průběbu díla bylo provedeno několik kontrol
naptikJ!Id viz dokument (4). odst. A I, odr.v..ka ttetí _ kdeje uvedcllO, cituj i: "bylu provedenu 
kontrola ~kutečného stavu projektu na mlstě z h1edi!ikajeho souladu se změnami projektu 
reali7~ _ bez zj ištěných roroUC! a nesrovnalosti", kon~ citátu. 

Odsl. 3) Nebo například viz dokument (2), kde je v čhlnku 3, struna 4, v posh:dnlm odstavci 
uvedeno, cituji: " V průběhu auditu operace č. l.3l2Qtl/P projektu č. eZ.I.10IJ.2.001ú2.00411 
- Přístavba a modernjzace Měst:ského úi'adu v Rychvaldu nebylo ideutifikováno žádné 
zj ištěni", konec citátu. Součást! tohoto dokumcntu v Příl01..ť č. 2 ke zprávf, viz strana 3, byl 
součásti kontroly také stavební deník se zátJJalllem ze dne 5.8.2009, kdeje 7..celajasně 
uvedena záměna tčles otopných těles ~1fcdního vytápční a pllslllŠllých rozvodů. 

Odsl. 4) Pro hodnověrnou odpověď znalce na udání posudku jsem stanovil odpovědět na 
čtyři samostatné u nczávislé otá7.ky: 

Qtázka 1. 
Co vyvolalo :ančny v provedenJ ústl'ednlho vytápěni a Slo řešit v~ jiným a méně 

nákladných zpňsobcm ? 

Otázka 2. 
Byly změny provedeny se souhlasem odpovědného projektanta, nebo byly provedeny 

svévolnt v nesbodě s projektem a byly tyto Wlfny jasnf průkaznou formou deklarovány? 
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Qlá7ka 3. 
Byla použitJlotopná tčlcs.3 Jl rozvody ze správného maleriAlu a s požadovanými 

parametry'! 

()!a*" 4 
Byl doxIrfen wLpOČel a nedolilo k záměně ma1eriAlu ve prospecil dodavatele s cílem 

navý5eni jeho zisku Jl neodpovfdajfcimu sniženi ceny ? 

Uspokojivá oopovi!d' na ~hny čl)'li otMy je podmInk.ou hodnoVČlT1ollti tvr.t.enf, že ke 
škod!' ned~lo. 

Odst. 5) OdpovM na otá.tku prvnf. 
Nej lépe II také uejstručnčj i vyplývll nutnost rmvedcnf zmtny 7. dokumentu (12), kde j sou dle 
projektu clcktroinsta\aco použity svody k pracovištím do p~JlI.'1nlch kanálft PK 140)(70D 
společně se slťovými 1.Asuvkami. Tím by v pHpadě použiti pdvodllČ z8mýilcných otopných 
te lcs Ú5třednlhu vytá~nf došlo k tomu, te horní plocha otopných těles by doléhala na spudnJ 
plochy parapclllích kaná lil, vznikl by nežádoucí stav jak z hlediska 1CpC1~ techniky, tak 
z hledisku eldctroteclutickčho. Parapetní kanály nelze pkl<dit dojiooho místa, a to 
pfinejmen!1m z dt'lvod\'J crgonom.ickýdl, což byl dostalctný dilVOll uru.oYat o jiOCm !'denl 
než je jejich pfcložcnf. Čistt ~cky by přeloženi parapctnleh kwh) vyvolalo další 
náklady, kterým se investor chtčl odpov6:lně vyhnout a ulWaziluji phxk:bod slova "čistě 
teord.icky", neboť parapetnl kanály ani není kde proložit bez 7.l1lIity jejich užitné funJcce, 
polrud zahf1lUjeme do uti~ funkce ijej ich frekveolOvaoou pfistupnost. Z toho dilvodu se 
investor roZhodl 7mblit provedcnf jdtě nel!otov6ho Íls\lcdo/bo vytápěnI a jeho rozvadil. Je 
evidentní, že invCSlol" a/nebo hlavni dodavatel nalezli v této situaci optimálnf Idení II lze 
uspokojivé kOMtatov8t, 1e užitý l'{JÓSOb !clení byl nejvlce OptimMnf t t6ch. která v dané 
sitwtci přicházelll v Ílvahu. Tlmto považuji otá"lku čísl o I) Zll hodnov~~ 7.odpoV~U 

s výsledkem kladným. 

Odst. fil Odpověď J1II otÓl'.ku dmhou. 
Zm~ny v provedeni ilStfcdnlho vyt!lpěnljsoujcdno7.nač~ deklarovány v dokumentu (5), 
strany 3906804 lIŽ 3906806, kde v zApisu z kontro lnlho dllC jsou ~.měny uvedeny. Navic,jak 
uvádím v od5tavei 2) .. 3) byl dol::ument (5) pfistupný kontrolám, byl jejich součásl.la pti 
ffdnt kontrole nebylo mOŽDO tUIO skutečnost pI'cltlMnoul 7.bývt tedy ověfit druhou část 
otkzky oh~ soulllasu proj ck1lln1ll odpovtdnalo za projekt ůstfednibo vytápění. Za tlm 
ú6elemjsem se po mtm vyzváni dne 2O.1I.2012 na M&tském M-ad~ v Rychvaldu setkal 
v kanceláři Bc. Jany Skrobiánov<!: Zll pfitomnosti pana. Se. Lubom.ln. Klapulll s odpovtdným 
projektantem ÚSlredniho vytáp&ů I p. Julius Richter, který v ph~ I"UZSIIlm potvrdil rolMh a 
platnost provedených UIlČn. Konstatuji, že :unčny byly provedeny se 80uhlascm odpovědného 
projektanta a byly jasn~ a VČll' deklarovány na kontrolnJm dnu dne S.8.2009.Tfmto považuj i 
OIá7.ku člslo 2) za hodnov&lIč :rodpov<!zenou s výsledkem kladným. 

Odst. 7l Odpov~ď na otb.ku tJetl. 
Namísto pI1v~ projektovaných otopných těles Ílstfednlho vytápěnI Ventil Kompakt o 
\".Clkovem výkonu 62089 W byly pllÚity otopná tčlcsa CosmoNOVA o \".CtkOVOOt výkono 
fi2706 W, tedy jedn6 se o rozdll v ro;(S8.bu cca O, I %, který je zanedbatelný a i z pohledu 
mctrologickBlo- viz 7.!kOO 5OS/I990 Sb. II pJedpisd souviscjlclch -je pint v souladu 
5 pilvodně požadovaD~ parametry projektu. Nyní se vn!Úmc k Usl; oID..ky určené slovy 
"správný materiAl~. lak k otopným tBesilm, tak k tAlbUm rotvOdňjilOU k dispozici 
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dokumenty (19) a (20), které polvr.wji vhodno~ljejich p<.>užili pro po!adovWJÝ účel. TÚJJto 
považuji otWJ<;u číslo 3) 7.a hodnověrně zodpovězenou S výsledkem kladným. 

Odst. 8) Odpovčd' na otázku čtvrtou. 
f>ro 7Jskání hodnověrno! odpovědi na Mo otázku jsem. využil svého práva znalce a vyzval 
zástupce hlavního dodavatele, firmy Tfine<::ký illŽ<:llýring, a. ~., p. Ilja Matula k osobnlmu 
sctkán! a podáni vysvětlen!. Pan Matula prokázal přijedulÍni a vysvětleni dobrý pfuhled v celé 
záležitosti záměny otopných tčJcs a trubek ástřednlho vytápěni a ph."<lložil dokumenty 
k posouzeni znalei. V:ililedem k tomu, že tyto dokwnenty,jal.:: se domn1vám, nejsou tak 
barevně rozlioony jak měl p. Matula, doldádimje ajsou součástí tohoto znaleckého po~udku 
~ viz dokument (22). Z provedeného šelfen! u ~.ÁSlupce hlavnlho dodavatele p. Matuly 
vyplývá, že po stanovení změn schválených projektantem ,,"t!'edo/ho vytápění musel koneťný 
dodavatel, fa Pclr Kostka, nakoopit nové radiátory a nové trubky. Vhodnost materiálu již byla 
ověfenajak uvedeno výše. Co se týká ekonomické stránky v~ci hyly zjištěny následujíe! 
údaje: 
Původní cena trubek byla kalkulována ve výši 216 756 Kč. 
Nová cena Inlbek byla 205 956 Kč . 
Původní cena otopných těles byl kulkulována ve výši 164 209 Kč. 
Nová cena otopných těles byla 200 520 Kč. 
Z toho jedno-mačně vyplývá, že subdodavatel tratil na této zakázce 26 511 Kč. Jaký ručl 
důvod ke sníženl:r.isku? Důvodem byla obava ze ztráty, kterou by utrpčl prodlen!m stavhy, 
nedodržeJÚm terminů zahájeni dalšlm odběratelům. Sub<.lodavatel se také rowodl o~vat 
snJženj zisku ve plOllpéch goodwill firmy a i při nejpečlivěj§im kritickém polllcdujscm 
nenalerJ iolpul~ vedoucí ke sn íženi věrohodnostij ak llIavnlho dodavatele :>tav hy, tak ijcho 
subdodavatele ústtedního vytápčJÚ. Z druhé strany to polvr/.uje úspěšné vykonáni zkouook 
topného systému, kt~ré dok ládá a polVl"7.ujc dokum<.,nt (21). T(mto považuji otiUXn člslo 4) za 
hodnověrně zoopovčzenou s výsledkem kladným. 

Závěr: 

Všechny dokomenty, které nejsou k tomuto posudku pfi ložcny,jsou v drl.eni Stavehního 
ú/adu Městského úřadu v Rychvaldu, :a.davalele posudku. 
Na základě v.šoch činnost! provedených ke splnénJ zadáJ.ú jako znalce proWašuji, žc 
ŠKODA N);VZNTKLA, a t.e toto tvrzefÚje jasnč deložitelné dokumenty jak na straně 
objcdnatcJe, tak na straně zhotovitele. Podle v~ech těchto skutečnostfjscm ptesvědčen, že 
došlo k nedorozurnčn!, kterému v hudoucnosti při dalších akcíeh lze pfcd'<itt užitlm 
koutrolnfch plVlru, SQudnlch znalců nebo aotorizovaných osob od pflpmvy akce až do jejibo 
ukotlČ<:JÚ. 

V Ostravě dne 25.9.2012 
Ing. Pavel Vojtíšek 

znalce Krajského soudu v Ostravě 



2. Usnesení RM k     dané záležitosti :  

Informace o splnění usnesení č. 47/15b)1,2, ze zasedání Rady města 
Rychvald dne 13.8.2012 - zajištění nezávislého znaleckého posudku  a 
určení zodpovědného pracovníka úřadu o povinnosti oznámení změny 
schváleného projektu Regionální radě regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko

53/14. Rada města 

a ) b e r e  n a  v ě d o m í
Informaci o splnění usnesení č. 47/15b)1,2, ze zasedání rady města Rychvaldu  dne 
13. 8. 2012 :
1. zajištění nezávislého znaleckého posudku
2. určení zodpovědného pracovníka úřadu o povinnosti oznámení změny 

schváleného projektu Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

b) n e s o u h l a s í 
s tvrzením, že městu nevznikla škoda v souvislosti s vrácením dotace

c) j a k o   z o d p o v ě d n o u  
osobu spatřuje tehdejší vedoucí odboru výstavby a ŽP p. Berkovou

d) u k l á d á 
tajemníkovi úřadu přijmout opatření směřující k tomu, aby v budoucím období se 
neopakovala stejná chyba v nedelegování kompetencí a pravomocí zastupujících 
pracovníků.
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10. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 12. 12. 2012

Bod 4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města 
za období od 12. 9. 2012 do 12. 12. 2012 

Obsah:
1. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za uvedené období 
2. Zprávy o kontrolní činnosti 16-19/2012

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

b e r e  n a  v ě d o m í
1. Zprávu o činnosti kontrolního výboru za uvedené období
2. Zprávu o kontrolní činnosti 16/2012 – bez návrhu opatření
3. Zprávu o kontrolní činnosti 17/2012 – bez návrhu opatření
4. Zprávu o kontrolní činnosti 18/2012 – bez návrhu opatření
5. Zprávu o kontrolní činnosti 19/2012 – bez návrhu opatření 
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Příloha
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KontN"'! vťoo< ZWUl!;!eI.,v. m4ta Rych v' ld 

PROTOKOL 

• kontr. "'! <i" Do, ti I. 17 
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Bod 5. Zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva města

Obsah:
1. Důvodová zpráva

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti finančního výboru za období od 12. 09. 2012 do 
12. 12. 2012

Zpracovala: Jana Strnišťová - vedoucí úředník finančního odboru 29 z 116
Předkládá: Ing. Ivan Širocký – předseda finančního výboru
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Bod 5

Důvodová zpráva

Od posledního zasedání  zastupitelstva města dne 12.  09.  2012 se uskutečnila  tři  jednání 
finančního výboru (dále jen FV) s následujícím programem:

I. Jednání FV dne 24.09.2012  

Program:
1) Rozpočtové opatření č. 9 pro rok 2012
2) Informace z 9. Zasedání zastupitelstva města
3) Informace o průběhu přípravy návrhu rozpočtu města na rok 2013

ad 1)  FV vzal na vědomí rozpočtové opatření č. 9 pro rok 2012 a doporučil radě města ke 
schválení.

ad 2)  FV vzal na vědomí informaci z 9. Zasedání zastupitelstva města.
ad 3) FV vzal na vědomí informaci o průběhu přípravy návrhu rozpočtu města na rok 2013.

II. Jednání FV dne 22.10.2012  

Program:
1) Rozpočtové opatření č. 10 pro rok 2012
2) Hospodaření města Rychvald za I. až III. čtvrtletí 2012
3) Rozpočet města Rychvald na rok 2013

ad 1) FV vzal  na vědomí rozpočtové opatření č.10 pro rok 2012 a doporučil  radě města 
ke schválení.

ad 2) FV vzal na vědomí hospodaření města za I. až III. čtvrtletí 2012 a doporučil radě města 
vzít na vědomí.

ad 3) FV vzal  na  vědomí rozpočet  města  na  rok  2013  a  doporučil  zastupitelstvu  města 
rozpočet na rok 2013 schválit v předloženém rozsahu.

Zpracovala: Jana Strnišťová - vedoucí úředník finančního odboru 30 z 116
Předkládá: Ing. Ivan Širocký – předseda finančního výboru
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III. Jednání FV dne 26.11.2012  

Program:

1) Rozpočet města Rychvald na rok 2013 – další návrhy, připomínky

2) Zpracování strategického plánu rozvoje města Rychvald na období 2012-2022

3) Zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva města

ad 1) FV nemá další návrhy, připomínky k návrhu rozpočtu města na rok 2013. 

ad 2) FV projednal předložený návrh materiálu „Zpracování strategického plánu rozvoje 
města Rychvald na období 2012-2022“.

ad 3) FV bere na vědomí Zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva města.

Ing. Ivan Širocký

předseda finančního výboru

Zpracovala: Jana Strnišťová - vedoucí úředník finančního odboru 31 z 116
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Bod 6. Souhrnná zpráva o vyřízení dotazů z 9. zasedání ZM ze dne 

12. 9. 2012

Obsah:
1. Důvodová zpráva

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města 

b e r e  n a  v ě d o m í
odpověď na dotaz zastupitele p. Ing. Jana Vavříčka, vznesený na 
9. zasedání ZM ze dne 12. 9. 2012

Zpracoval(a): Kamila Bubníková – úředník org. odboru 32 z 116
Předkládá: Rada města
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Váš dopis zn .: 

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

Tel.: 
Email: 

Datum: 

MeÚ-R/3037/2012 

Ing. Sitko Ladislav 

596543036 
sitko@rychvald.cl 
27.9.2012 

Věc : Dotaz zastupitele ze dne 12.9.2012 

Vážený pane inženýre, 

Vážený pan 
ing. Jan Vavříček 

bod 6 

k Vašemu dotazu předanému po ukončení 9. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 
týkajícího se odprodeje bytů do soukromého vlastnictví odpovídám. 

o možný odprodej bytů do soukromého vlastnictví projevil zájem do této chvíle pouze p. 
Juraj Fabián, bytem Středová 1513. Po vzájemné domluvě provedl osobně průzkum možných 
zájemců v domě, kde bydlí, tj. na ulici Středová 1513-1515. ( druhá polovina roku 2011). 
Z tohoto průzkumu vyplynul malý zájem občanů o koupi, proto se v dalších aktivitách 
nepokračovalo . 

Jeho sa motný zájem o privatizaci však měl spíše podtext v nákladech na teplo a přijímání 
efektivních kroků ke snižování absolutní spotřeby v GJ. Proto po vzájemných domluvách byla 
přijata řada opatření směřujících ke sníženi spotřeby tepla v tomto domě, což se nepochybně 
už v roce 2011 projevilo v úsporách energie. Další racionální opatření jsou postupně 

realizována v letošním roce. 

S pozdravem 

Ing. Ladislav Sitko 
místostarosta 

Zpracoval(a): Kamila Bubníková - úředník org. odboru 
Předkládá : Rada města 
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Bod 7. Návrh na odkup pohledávky za společností Služby města 
Rychvald spol. s r.o.  Městu Rychvald

Obsah:
1. Dopis pana Petra Veselského ze dne 30.10.2012
2. Odpověď starostky města Rychvald p. Šárky Kapkové ze dne 1.11.2012

Návrh na usnesení:
                    Zastupitelstvo města

       dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v úplném znění 
        
        a )  b e r e  n a  v ě d o m í

předloženou informaci  k  „Návrhu odkupu pohledávky za společností Služby 
města Rychvald spol. s r.o.“

          
                   b)    u k l á d á  

místostarostovi pravidelně na jednáních zastupitelstva města informovat     
členy  zastupitelstva města o stavu a konečném dořešení případu týkajícího  
se „Návrhu odkupu pohledávky za společností Služby města Rychvald spol. 
s r.o. „

Zpracoval(a):  Bc. Lubomír Klaput – tajemník 34 z 116
Předkládá:      Šárka Kapková - starostka
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bod 7

Důvodová zpráva

 Dne  30.10.2012  obdrželo  město  Rychvald  dopis  pana  Petra  Veselského  (adresovaný 
starostce  města  a  členům  zastupitelstva  města),  kterým  nabízí  Městu  Rychvald  odkup 
tvrzené  pohledávky  za  dlužníkem  Služby  města  Rychvald  spol.  s r.o.,  kterou  měl  pan  P. 
Veselský nabýt od pana Ing. Zdeňka Sokolíka, bývalého jednatele této společnosti, na základě 
smlouvy o úplatném postoupení pohledávky ze dne 16.10.2012, dále viz uvedený dopis. 

Rada města dne 12.11.2012  na svém 53.  zasedání  projednala výše uvedený dopis  a  na 
základě dostupných dokladů (původní návrh smlouvy o výkonu funkce jednatele a zápis ze 
zasedání rady města ze dne 22. února 2010, sdělení členů rady města předchozího funkčního 
období  (viz  zápis  ze  zasedání  rady  města  ze  dne  24.  ledna 2011)  a  právního stanoviska 
právního  zástupce  města  Rychvaldu  ze  dne  27.  února  2011  přijala  názor,  že  tvrzená 
pohledávka neexistuje, vzala na vědomí odpověď starostky města paní Šárky Kapkové panu 
P. Veselskému a rozhodla o udělení plné moci k zastupování města v této věci advokátovi 
panu JUDr. J. Oblukovi. 

Zpracoval(a):  Bc. Lubomír Klaput – tajemník 35 z 116
Předkládá:      Šárka Kapková - starostka
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Příloha
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~-_._ ----

Na vědomí: 

Šárce Kapkové - Starostce města Rychvaldu, 
členům Zastupitelstva města Rychvald. 

MĚSTS\;'( ÚRAD 
735 32 RYCHVALD ~7/}/!. 

Zpr<i 

Došlo' 3 O -10- 2012 
\ č .j. : MěÚ-.RI ~.~l~ l?-o/~ 
\ 

Počet IistIJ: _________ ----

~~~~h~ ____ -:=-~ _-=-:::.-==-

Spis. 

Návrh na odkup pohledávky za dlužníkem: Služby města Rychvald, spol. S.LO., 
IČO:25825534, jehož je město Rychvald jediným společníkem. 

Vážená paní starostko, 
na základě smlouvy o úplatném postoupení pohledávky, č.S . : supplsok1610112 ze dne 
16.října 2012 jsme se stali věřitely dlužníka: Služby města Rychvald, spol. s.r.o .. Tento fakt 
byl zákonnou formou oznámen dlužníkovi. V mezidobí si zmocněnec naší společnosti sjednal 
prostřednictvím Vašeho sekretariátu oficiální schůzku, která však byla z Vaší strany posléze 
zrušena. 

V zhledem k tomu, že povinnost dlužníka plnit se váže k počátku roku 2011 a přes jeho 
námitku nepředložil důkaz, který by vylučoval či omezoval náš nárok, pokládáme jeho 
prohláše!}ijako zmatečné a nepodložené. Oporu svého postupu spatřujeme mimo jiné ve 
výsledku auditu Ing. Slavíkové, jako i ve výsledku šetření PČR Karviná v období září-říjen 
2011, ve věci trestního oznámení právního zástupce p. Skýby, která neshledala v činnostech 
bývalého jednatele Ing. Sokolíka žádné trestní jednání. 

Naše společnost provedla v celé věci vlastní šetření a podařilo se nám zajistit řadu 
indicií a důkazů, o které se budeme postupně opírat ve snaze naplňování našich práv věřitele . 

Jedním z legitimních postupů je i možný, další odprodej předmětné pohledávky. Proto 
Vaším prostřednictvím nabízíme odprodej dotčené pohledávky městu Rychvald. Při realizaci 
tohoto našeho návrhu z Vaší strany, tedy ze strany jediného vlastníka společnosti dlužníka, se 
naše společnost vzdá vymáhání úroku z prodlení ve prospěch města Rychvaldu. 

V případě Vašeho zájmu řešit danou záležitost v souladu s výše uvedeným návrhem, 
kontaktujte našeho zmocněnce Lubomíra Šobicha (tel.: +420 605 248 944), který je 
společností věřitele pověřen k jednání ve věci. 

V rámci posouzení objektivity, Vám v závěru sdělujeme, že jsme odhodláni se obrátit 
na Ministerstvo vnitra či Krajský úřad, jako k zákonně příslušnému, rozhodčímu faktoru pro 
dohled nad výkonem samostatné působnosti obcí, aby tak byla nezávisle posouzena, 
obsahová, věcná, formální správnost rozhodování v předmětné záležitosti a to včetně 
okolností a postupu při odvolání bývalého jednatele společnosti Ing. SokoHka a uvedení do 
funkce nového jednatele p Skýby. 

S pozdravem 

Ve Studénce dne 29. října 2012 

Veselský petr\ 

Petr Veselský 
P.Ublic ~elations, SlUŽby soukromých detektivů, 
činnost Informačních a zpravodajských kanceláři 
čísI. konces. licence: 380404-5943·00 udělená MO SnOV8C 

Sjednocení 759, Studénka 742 13 
lé 48737909, DiČ: CZ6804202141 

Číslo kontraktu: supplsok1610/12 číslo stránky ve spisu:: 5 
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doporučeně 

jednou 
bez příloh 

Ve věci návrhu na odkup pohledávky 

V ážený pane, 

Pan 
Petr Veselský 
Sjednocení 759 
74213 Studénka - Bučovice 

V Rychvaldu dne Ol. listopadu 2012 
Sp. značka:MeÚ- R/3373/2012 

potvrzuji, že mi byl dne 30. října 2012 doručen Váš dopis datovaný dne 29. října 2012, jímž městu 
Rychvald s určitým odůvodněním nabízíte odkoupení tvrzené pohledávky za společností s obchodní 
firmou Služby města Rychvald, spol. s r. o., která má být Vašim údajným dlužníkem, a jíž je město 
Rychvald jediným společníkem. 

Na Váš dopis reaguji jen proto, žejste se obrátil též na mě osobně. 

Přestože věc bude dne 12. listopadu 2012 předložena k projednání radě města Rychvaldu a posléze 
k informaci zastupitelstvu města Rychvaldu, je předmětná záležitost všem členům rady města 

Rychvaldu, včetně mě, podrobně známa, a proto Vám mohu již v této chvíli, byť formálně jen za sebe, 
sdělit, že důvodně očekávám, že rada města Rychvaldu Vaši nabídku pochopitelně odmítne. 

Je tomu tak proto, že Vámi tvrzená pohledávka za společností s obchodní firmou Služby města 
Rychvald, spol. s r. o., jejíhož zaplacení se u této společnosti domáháte, resp. jejíž odkup nabízíte 
městu Rychvald, nepochybně neexistuje. Z tohoto pohledu je jakákoliv smlouva, kterou jste měl 
uzavřít s panem Ing. Zdeňkem Soko1íkem v postavení postupníka, zjevně neplatná. 

Po prověření všech okolností týkajících se této tvrzené pohledávky, k němuž došlo již v roce 2011, 
jsme přesvědčeni, že panu Ing. Z. Sokolíkovi nevzniklo právo na finanční plnění, které Vám měl 
zřejmě postoupit, protože příslušná smlouva, na kterou se pan Ing. Z. Sokolík odvolává, nebyla radou 
města Rychvaldu při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Služby města Rychvald, 
spol. s r. o., nikdy schválena v tom znění, které má pan Ing. Z. Sokolík zřejmě (jako jediný) 
k dispozici. Z této skutečnosti pak s odkazem na ust. § 66 odst. 2 a 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bez dalšího vyplývá, že panu Ing. Z. Sokolíkovi nenáleží 
v souvislosti se zánikem jeho funkce jednatele této společnosti žádné finanční plnění, které by mohl 
postoupit, resp. které by bylo způsobilé postoupení. 

Nad rámec výše uvedené věcné stránky Vám pro úplnost sděluji, že město Rychvald podá v této 
záležitosti trestní oznámení, když v jednání pana Ing. Z. Sokolíka a případně i jednání Vašem 
spatřujeme min. přípravu a pokus tr. činu majetkové povahy. 

Toto sdělení pokládejte laskavě za konečné . 

S pozdravem 

Šárka Kapková 
starosta města Rychvald 
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Bod 8. K návrhu paní Ivety Sapetové ze dne 22.5.2012 ohledně 
budovy čp. 1608 na pozemku p.č. 64/2 a budovy bez čp. na 
pozemku p.č. 64/3 v katastrálním území Rychvald

Obsah:
1. Důvodová zpráva
2. Návrh řešení využitelnosti budovy č.p. 1608 ze dne 22.5.2012
3. Příloha č. 1
4. Zápis z jednání komise výstavby a životního prostředí ze dne 18.6.2012 
5. Sdělení ze dne 16.7.2012 
6. Návrh řešení využitelnosti budovy č.p. 1608 ze dne 11.10.2012
7. Doplňující informace k materiálu ohledně možného odkoupení kotelny v Rychvaldě 

ze dne 20.11.2012

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

a) n e a k c e p t u j e   
nabídku paní Ivety Sapetové o směně části budovy čp. 1608 na pozemku p.č. 
64/2 a celé budovy bez čp. na pozemku p.č. 64/3 za části pozemků p.č. 64/1 
a 64/2 v k.ú. Rychvald, ve vlastnictví Města Rychvald 

b) r o z h o d l o  
o nabytí nemovité věci – úplatným převodem od paní Ivety Sapetové, který 
spočívá v budově čp. 1608 na pozemku p.č. 64/2 a budově bez čp. na 
pozemku p.č. 64/3 v katastrálním území Rychvald, za kupní cenu 
1 500 000,00 Kč s podmínkou, že do doby uzavření kupní smlouvy zanikne 
nájemní smlouva uzavřená dne 17.10.2007 mezi městem Rychvald, jako 
pronajímatelem a společností Rychvaldské sportovní a relaxační centrum 
s.r.o., jako nájemcem  

Zpracoval(a): Irena Kubíčková – úředník odboru bytového a správy majetku 38 z 116
Předkládá: Rada města
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bod 8.

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo města Rychvald na svém 6. zasedání dne 14.12.2011 projednalo pod bodem 
č. 7 materiál týkající se nabytí nemovité věci – úplatným převodem od paní Ivety Sapetové, 
který spočívá v budově čp. 1608 na pozemku p.č. 64/2 a budově bez čp. na pozemku p.č. 
64/3 v katastrálním území Rychvald, (provozní budovy bývalé mazutové kotelny postavené 
na pozemcích ve vlastnictví města), za kupní cenu 1 500 000,00 Kč. K tomuto bodu jednání 
Zastupitelstvo města Rychvald nepřijalo žádné usnesení. 

Paní Iveta Sapetová dopisem ze dne 22.5.2012 předložila městu návrh řešení využitelnosti 
budovy čp. 1608, který spočívá ve:
1)  Směně nemovitostí ve vlastnictví paní Ivety Sapetové, a to části budovy čp. 1608 na 
pozemku p.č. 64/2 a celé budovy bez čp. na pozemku p.č. 64/3. V příloze č. 1 jsou budovy ke 
směně označené červeně, za nemovitostí ve vlastnictví Města Rychvald, a to části pozemků 
p.č. 64/1 (cca 631 m2) a p.č. 64/2 (cca 285 m2). V příloze č.1 jsou části pozemků ke směně 
označené žlutě.  
S podmínkou, že na náklady města bude provedeno rozdělení budovy čp. 1608 a pozemků 
p.č. 64/1 a p.č. 64/2 a i ostatní náklady spojené se směnou nemovitostí tj, zaplacení daně z 
převodu nemovitostí a správního poplatku za povolení vkladu práva vlastnického, zaplatí 
město.
2) Odkoupení budovy čp. 1608 na pozemku p.č. 64/2 a budovy bez čp. na pozemku p.č. 64/3 
v katastrálním území Rychvald, za kupní cenu 1 500 000,00 Kč, tj. dle nabídky z roku 2011.  

Návrh paní Sapetové byl doplněný o vyjádření:
1. Odboru stavebního, životního prostředí a rozvoje – Sdělení ze dne 16.7.2012   
2. Komise výstavby a životního prostředí – Zápis č. 6/2012 ze dne 18.6.2012.    
Výše uvedená vyjádření tvoří přílohu tohoto materiálu.

V mezidobí byla s paní Sapetovou projednána další varianta řešení doporučena komisí 
výstavby a životního prostředí, a to směna za stavební pozemky ve vlastnictví města 
(pozemky v lokalitě Rychvald „Podlesí dolní“ ul. Průjezdní a Rychvald „Václav“ ul. 
Petřvaldská). Toto řešení paní Sapetová odmítla.  

Rada města projednala následující varianty řešení:

VARIANTA I.
1) Neakceptovat nabídku p. Ivety Sapetové - směnou nemovitostí  
2) Akceptovat nabídku p. Ivety Sapetové - odkoupením nemovitostí 
VARIANTA  II.
Neakceptovat žádnou z nabídek paní Ivety Sapetové. Užívání pozemků řešit nájemním 
vztahem. (V současné době probíhá prostřednictvím právního zástupce města jednání o 
výpovědi z nájmu společnosti Rychvaldské sportovní a relaxační centrum s.r.o.)   

Zpracoval(a): Irena Kubíčková – úředník odboru bytového a správy majetku 39 z 116
Předkládá: Rada města
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Rada města Rychvald usnesením č. 48/21 ze dne 3.9.2012 vrátila materiál k dopracování.

Dne 1.10.2012 se paní Iveta Sapetová dostavila k projednání předmětné záležitosti na 
jednání rady města a dopisem ze dne 11.10.2012 zaslala písemné vyjádření - Návrh řešení 
využitelnosti budovy č.p. 1608, viz příloha.

V jednání s p. Sapetovou nedošlo k žádné změně.
 
Z důvodu narovnání vlastnických vztahů mezi budovami a pozemkem a s ohledem na 
nevyužívaný a zchátralý objekt v centru města, rada města doporučuje zastupitelstvu města  
rozhodnout dle výše uvedené VARIANTY I., s podmínkou, že do doby uzavření kupní smlouvy 
zanikne nájemní smlouva uzavřená dne 17.10.2007 mezi městem Rychvald, jako 
pronajímatelem a společností Rychvaldské sportovní a relaxační centrum s.r.o., jako 
nájemcem

Materiál byl doplněný o informace odboru stavebního životního prostředí a rozvoje ze dne 
20.11.2012. 

Zpracoval(a): Irena Kubíčková – úředník odboru bytového a správy majetku 40 z 116
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Příloha
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Ivcta S:lQctovú 
Nad hutěmi 831/4 
71600 Ostrava-Radvanice 

V Ostra,oj 12. k,'lm/J 10/1 

Z~. tu[lit "lsh' " M<.,. t~ lty" h>'M ld 
HS J 2 Ryclwa hl . Orl" ... U 67N 

Ná , 'rh ře!íon í ""U'í itcl no. ti h ud o"v č. II . 1 608 

)(w 
M~STSl(y úru.o --. 

73532 RYCtfVALD 1M 

Na clkladě telefonid;~ho roWovoru S tajemnikem Vakho útadu.lk. Lubomí""m Klaptltem. a 
7.ámtmn mČsta Rychvakl Z minultho roku. tykajicího se: budov č.p. 1608. k.tJ. Ryehvakl. Idicích 
na pozemcích I"'r.C.64I2.jdjsou v mém vlastnictví. na\,muji. pro 01* 5trany mobK' trlen;: 

Směnu dvou v)"~kh budov (byvalá kotelna a vymČllil;). ktcrtjsou \' tn(!m vlaSlniclví. za čaSl 
pozemku 6412. lUl kterém se nachází n;ilí budova (bÝ\'alá I"'káml) a CáSl po~emku 64/1. ktem 
tuto budo\'u oI*lopuje. viii.. I'tiloha . 

A tO za podmínky. Že mhto pfcvClmc vdkeré nákbdy spojené se lamčJ'enímjak budov wk 
pozemk ... . 3 i ostatnkh 'lI\k lad\'J. s poj"nyc h se .mčnou nemovitost;, 

V tomto ptíp.1\1o; by zůsta la v mem vln.tnictví poUl<! bo.odov~ bY\'ulé pekárny i s č.r .• pozemky 
pod a kolem této budovy. viz. vYk. Městu R)'chvald pak zbyvajici dv~ budovy. přislukns.tvím 
pro usltulcčtll!ní s\'čho lAmfru. 

Za tohoto predpokladu mám in\'CSIOf:1. ktcrý ma cljem o v)"utili budovy - b)'valé peumy. ajc 
schopen IUIO budovu ~aCit "",prodlctw! opravoval. 

Zároveň jscm připnt\'cf\a O tomto n:II'mu kd)'koli osobolČ jednat. V pl'ipadt. že: talo \'lIrianta není 
schUdná pro "'~s.to. pl9t; stále nabídka k odkOttpeni "''''l<)vi'QSli jako celku viz ccnova nabídka 
Z rm:u 2011. 

S pláním hezkého dnc: 
Ivela Sapetová 

.4 

7 
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\ 
Z apis č.6/201l 

"I. jednání k"n1i~c v';'~ t~ , ' h,' " fi.."t níh" prmlřtdí ze dne HI. 6.2012 

l'fílO mni : p. Ing. peg:n=l. p. lllg. Fajkis. p. r dI. p. Ing. Vrfun~' . p. Kowolowski 

Progra m : 1. Kontrola plntni 6kol6 zjednáni KVa1P dne 7. S. 2012 
2. I .. foonace ze usedánr rady a zaslupilelsl\'a měSlll 

J. Majetkoprávní lálťŽilOSli 

4. Diskuze 

L. Kůkolůmze7,5.201 2 : 

Na ulici Locní jsou Jlfo"~ny terénní úpravy pozemku. Pro s\"ou rozsáhlost b~ ly 
l<.kj~im stavebním ůfadcm pozasta"cny a je vytizována poltebná projekto," 
doI;umemace. 
Clánek o podmínkách pro povolení káceni strom6 b)l z"ctcjněn ve zpravodaji 
města. 

2. I'tedscda komise podal ptiIOmn)'nl informace zjednáni mdy města a zaslUpilelslva 
města . 

Komise zoo"u projednala úko l rady města s tím. že KVa1P navrhuje zlid;1 na ad~su 
pkdsedy komise ,,-mailovou adn::su. na klerou by pficházcly podntl)' <'Job<:anů, týkající 
se Zlivad na mísmich komunikacích (stav ' ·ozo,'ky. ptikop". dopravní značení std, ) 
Cleoo''é komise obdrtcli seznam ulic a mapky Rych"aldu za lím ocelcm. že v ptipadt 
podntlu od občan" pro"ec!ou proklfeni u,"8dy na mlSlt sjcjí následnť oznámení 
odboro slavcbnimu. žp s rozvoje. O mo7.llOSli využil e·mailové adresy k oVlámenl 
sil ni~nich uvad by občané byli uvědomeni po odsouhlaseni radou mhta 
prostfcdniclvim rychl'aldského l.pmvodajc. 
Clcnové komise povelili pr-...'<Iscdu komise. aby do pmtího jednáni vypracOl'al seznam 
místních komunikaci podle stup~ jejich dilležitosti. 

J . Nabídka paní Ivcty Sapcto,·t na směnu budo, ' v objektu b)" '3lt kotcEny - komise po 
projednáni lI oporu~uj r niM mEua nesouhbsil Sf Imlnou budo,' a doporučuj, 

nabídnou t paní Saptto,·t k, ~mčnf nfkle";· "/. pozemků mflla. 

Nab id ka na odkoupeni po~emků od Zemědělského podniku Razová. slami podnik 
v lihidaci - komi~e po projedná ní má slejnj' noll.or, jako měla k nah ídce 
projednávanf na minu lém i <'dn:iní komise H to. J,e n edoporučuje ra d ě m~s la 

pozemky odkupoval ,. pfípad ě sbnonni ' ")'50kt cen,. M usilo,'at o bf~p l a l n)' 

ph.'od nebo za .,." ,bolkkou cenu. Nl' kl trlz po1.emkÍl nabídnout j inj'm 
,·Inlnikum. k jrjkht polemkl'lm nabízené pOl.fmk~· pfilt haji, 

~ . DolU, zda "" ulici Bohumínské budou pkd finální úpravou ponchu vou,..k)' 
pro,'edeny z:iležo,'Č zkou$ky 8 zda jsou soocáSl i projektu na tuto silnici . Pokud tom u 
tak není. uplatnil požadal'ek na kontrolním dnu. 
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/ 
, 

/ 
Na " -eoo\')ch stránkách Il\~sta b~'\ 'ají k v)jádtcní olXani,m předkládúny ankety. o 
kl~r}'ch mezi ob)'\'aldi není dobn' ,-šcobecné po\'čdomi a nebo není dotazo\'an)' 
prob lém řadnč \')'5\ etlen. pripadne nen; z\'dejněna mapka poz~mk1i. Pak \'zniknc 
situace. kdy oIXan n<,,,i. tcho se záměr mČSla t)'ká. nezná lokalitu ól1lhu a není 
><;h"l"'n adck\'áme na dotaz rea\;o\'uL V poslední dobč se konkrétně jednalo o anketu 
na ")'1\"or<:n; lesoparku pod domem Cp. 1601. 

Jana Dowilo\'a. zapisovatdka komise ln!;. j\·lirosla,· Pěgtimek. v,r .. predscda komise 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD 
Odbor S1~ twotnlho prost/edIi. rorvoje 

""'"'" on 

VU<!oplSl n_' 
le dne: 
Nd jO tn.: 
$jl. ,n .: 
Vylll uJ- : 
Tel.' 
EMiI~ : 

0111'''' ' 

SdělenI 

735 31 I!y<hvald 

M~Ú-R/1769/101Z·0J. 

Bc. Úje«l,ki Ilo'" 
596 s-Il ().tJ 

uje.dslc."ryclwlld.c. 
16.7.2012 

Městsky ú/ad Rychvald 
odbor ~pfávv majetku 
. zde · 

Na ltlIkladt ná\"lhu doručeného dne 4.6.2012 pani [vely Sapcto"é. trvale bytem Nad Hut!mi 
41831. 716 00 Osn .. "a . Rad\'ani~. ve \"tei nabídky ITlČSIU Rychvald ke smtnt objektu q,. 
1608 bývalé kotcly a výmtniku na pozcmJru parc.t. 64/1. k.li. Rychvald. ZD čist pozemku 
part.t. 6412. na kterém se nacllUl budova bývalé pekámy a část pozemku paK.t . 64/1. kl~rá 
M O budovu obklopuje, Vám sdčlujcmc: 

Měst sk y "rad Rychvald, odbor výstavby a životního prosltcdí. jako stavební ii/ad ptí slušný 
podle § l3 odst. 1 písm. g) zákonu e. 18312006 Sb" o úzcnmhn plánováni a stavebním rádu 
(s!:l\'cbni zákon). poskytuje v sou ladu 5 § 21 odsl. 1 písm. a) stavebního zákona stonovisko 
~ Itlcdisb ÍLl:emnmo plánu k budovám na pozemeielt pa.n:.t . 64/1. 6412. 64/3. k.ú. R)'ch\'ald. 
k v)'UŽiti pro funkci obtanskt vyba.·CIlOsti. 

I'o~cmk)' pare.f. 6411 , 6-t12. 64/3. k.ú. Ry~h,·"ld. j.ou " ú1.~mním plbu southtí zlln)' Ú· 
C - crn trlÍ lní. obytné. polyfunk f nl ,. území zlISta,'l nčm - urbanizo,·"nfm. 
J t pflpuslné ' J'užití pro obhnskou ,')'b""fnost. " 01.rmky pod budonn,; jsou n 

"Iustnich'l města Rych.'altl. 

Objekty I~e zatadit do tzv. bro\\l1fie ld b}'\'alé mazulo .. é kOlclny a základu pro nMr1.e na 
n1/lZUt a domniváme se. že oddčleni části objektu by ZflaCno:! snižilo možnost demolice 
bro\\l1lield D vyu~iti pozemku pro jiné učely pro město prosp&lé. 

Mi.l,ký ú'ad RychvaJd 
ocIbo, .to •• bnl Zp. r~ 
136 32 RYCHVALD 

/'/. 
Bc. Jana Ujezdská 
" ZlISI. .. edoocího úřednika odboru \')'StD\'b)' a ZP 

,<'I.: 596 543 (143 
.",0 11 : pod.,.ln'@1'/c~ .. ld,,, 
w~: http://www,rydI.a ld .c< 
10 OS: 6$11bbb 

Jt: 00297615 
CIC: ez00297615 

K~r'" bon~ ....... t.u ., 21287<)1/0100 
Úo'ednl hl)d;ny: Po. Sl 8.00·11.30 12.30· IHl(I 
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-
Iveta Sapetová 
Nad hutěmi 83114 
716 00 Ostrava-Radvanice 

V OSifa vl I J.fij,," JOl} 

Mě.lo Rych ~a ltl 

73532 Rychald , Orl".-.Iui 678 

Návrh řeIcní vy uiitelnnsti bodo l"!' č.p.1608 

MEsTSKY U~AO 
73532 RYCHVALD 

Do!k) 16 -10- 2012 

I 
Cln ... V-Rdi;oi /2:Y/l.. 
_ bO'l. __ J __ "- - - --- -----

-- ):./ 

Zasílám Vám mé vyjádtelÚ. týkajicí se budov č.p . 1608, k.ú. Rycltvald, lcticích na pozemcích 
parL64I2,ježjsou v mém vlastnictví, navrhuji po několikáté, možné fešeni: 

Směnu dvou vyšších budov (bývalá kotelna a výmtnik). které jsou V mém vlastnictví, za část 
pozemku 6412. na kterém se nachází nižší budova (bývalá pekárna) a část pozemku 64/ 1, která 
lUto budovu obklopuje 

A to za podmínky, že mčs!o pfevezmc vdkeré náklady spojené se zaměfenímjak budov tak 
pozcmkl'l, a i ostatních nákladů, spojených se směnou nemovitostí. 

V tomto pfipadč by zůstala v mém vlastnittvi poU7,e budova bývalé pekárny i s č .p .. pozemky 
pod a kolem této hudovy, viz. výše. Městu Rychvald pak zbývaji"i dv':; budovy S pnslu~cnstvím 

pro uskutečněrú svého záměru. 

Ne směnu za jiné )H)7,emky! 

Za tohoto ptedpokladu mám investora , který mi zájem o využiti budovy - bývalé pekárny , aje 
schopen tuto budovu začít neprodlcně opravoval. 

V případě. že tato varianta není schůdná pro město. platí stále nabídka k odkoupení nemovitosti 
jako celku viz """ovi nabídka z roku 2011. 

S pfánim hezkého dne 
Iveta Sapetovi 
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Zpracoval(a): Irena Kubíčková – úředník odboru bytového a správy majetku 48 z 116
Předkládá: Rada města

Odbor bytový a spr~vy majetku 
p_ Irena Kubíčková 
,de 

V Rychvalde, dne 20.11.2012 

DoplňuJld Informace k materiálu ohledně moineho odkoupení kotelny v Rychvaldě 

Odbor stavební, žp a rozvoje přikládá k materiálu ohledně možného odkoupeni mazutové 
kotelny v Rychvaldě tyto informace : 

Motnosti využiti rekultivovoného pozemku. 
platný územní plán města Rychvald umožňuje v této oblasti výstavbu občanské vybavenosti. 
Za zařízení občanské vybavenosti se považuji zařízení poskytující slulby školství, 
zdravotnictví, sociálních a dal~ích typu služeb. 

Demglice, rekultivoce o molnosti následného vvuliti pozemku: 
v současné době nemá město Rychvald zpracovaný žádný konkrétní proje~t na využití tohoto 
území - není vlastníkem nemovitosti na tomto území. 
Prvotně by mělo být řešeno vlastnictví nemovitostí, poté provedena demol ice objektu a 
následná rekultivace území. 
Toto je současná vize a zároveň nutnost k možnostem využití finančních dotací pro podporu 
rcgcncr~cc lakolit typu brownfields. 
Městu by p/inesla i jen tato nove vzn iklá "zelená lou~a" ve středu obce a to mezi školou, 
domem děti a školkou, podstatné vylepšení úrovne života děti, mládeíe i dospělých občanu, 
oprot i současnému neutěšenému stavu nemovitosti (možná i kontaminové zeminy) . 
V průběhu výše popsaných demoličnich a rekultivačních prací by mel být proveden pn:ilkum 
mezi občany města k návrhům pro následnou výstavbu zalizení občanské vybavenosti, 
následně pak výsledky p/edstaveny rade mesta a v neposlední řadě také zastupitelům. 

Možnosti ziskání (inanční dotoce ' 
V současné době je vyhlášená výzva k předložení žádosti pro získání finančních dotaci z 
Regionálního operačn ího programu pro Moravskoslezsko. 
Cílem je vhodným způsobem využít opuštěné areály v souladu s potřebami regionu_ 
Oblast podpory je revita lizovat opuštěné areály a připravit pro další využiti. 
Maximální výše dotace z rozpočtu Regionální rady činí 85 % celkových způsob i lých výdaju_ 
Plljemce tak zaj i~t í spolufinancování projektu minimálně ve výŠ i 15 % ce lkových způsobilých 
výdaju. 
Plán výzev k podáni žádosti pro získání finančních dotaci je aktua l i zov~n pro rok 2012. 00 
roku 2013 předpokládáme pokračování programu obnovy lokalit typu brownfie lds. 

YVetta~sIOViÍ 
refe rent odl>orv stavebního,'?'P a rozvoje 



10. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 12.12.2012

Bod 9. Rozpočet města Rychvald na rok 2013

Obsah:
1. Důvodová zpráva
2. Tabulky č. 1, 2, 3
3. Přílohy č. 1 až č. 22

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města 
dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o  
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v úplném znění

I. s c h v a l u j e
1. rozpočet města Rychvald na rok 2013 dle tabulky č.1 až č.3                    
v objemu: 
1.1. příjmy  celkem 81,000.000,-Kč
1.2.     výdaje celkem 81,000.000,-Kč

2. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
2.1. Základní škola Rychvald 4,570.000,-Kč
2.2. Mateřská škola Rychvald 1,750.000,-Kč
2.3. Dům dětí a mládeže Rychvald  350.000,-Kč

II. s c h v a l u j e
uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací ve výši 1,055.000,-Kč dle 
přílohy č. 5 a č. 6 a pověřuje starostu města jejich podpisem těchto a 
nových smluv pro rok 2013

III. s c h v a l u j e
rozpočtový výhled na rok 2014 - 2018 dle přílohy č. 21

IV. b e r e  n a   v ě d o m í
      rozpis rozpočtu města Rychvald na rok 2013 dle přílohy č. 1 až 20  

V. b e r e  n a   v ě d o m í
     plán investičních výdajů na rok 2013 dle přílohy č. 22

Předkládá: Jana Strnišťová – vedoucí úředník finančního odboru 49 z 116
Zpracoval: Jana Strnišťová – vedoucí úředník finančního odboru



VI. s t a n o v í
radě  města  pravomoc  schvalovat  rozpočtová  opatření  do  výše  5% 
schváleného rozpočtu s tím, že do uvedených 5% se započítává pouze 
celková  změna  objemu  příjmů  a  výdajů,  nikoli  přesun  finančních 
prostředků mezi jednotlivými položkami a paragrafy rozpočtové skladby 
a s tím, že do změny objemu příjmů a výdajů se nezapočítává poskytnutí 
účelových prostředků (dotace, dary, apod.) z jiných rozpočtů

VII. p o v ě ř u j e
vedoucí finančního odboru provádět úpravu rozpisu rozpočtu dle přílohy 
č.  1  až  č.  19  zapojením  účelového  znaku,  organizace,  organizační 
jednotky, apod.
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Bod 9

Důvodová zpráva

Rozpočet  je  základním  řídícím  nástrojem  financování  potřeb  v oblasti  bydlení,  dopravy, 
životního prostředí, veřejného pořádku, vzdělávání, kultury a sportu. Je rovněž zaměřen na 
rozvoj majetku, jeho opravy a údržbu. Součástí rozpočtu běžných výdajů jsou také příspěvky,  
dotace a transfery. 

Strukturu  rozpočtu  příjmů  a  výdajů  určuje  vyhláška  MF  č.323/2002  Sb.,  o  rozpočtové 
skladbě,  rozpočet  se  řídí  zákonem č.  250/2000 Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech územních 
rozpočtů, zákonem č. 295/2012 Sb., o rozpočtovém určení daní a zákonem č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet  města  na  rok  2013  v  celkové  výši  81,000.000,-Kč v příjmech  i  ve  výdajích  je 
předkládán jako rozpočet vyrovnaný, vychází z požadavků jednotlivých správců kapitol a ze 
stanovených priorit. 

1. Rozpočet příjmů

1.1.  Daňové příjmy – 64 696 tis.Kč

Výpočet  daňových  příjmů vychází  z novely  zákona o rozpočtovém určení  daní,  z predikce 
Ministerstva financí ČR pro rok 2012 a ze skutečností minulých let. Mezi daňové příjmy patří 
rovněž místní a správní poplatky.

1.2. Nedaňové příjmy – 13 304 tis.Kč

Obsah  nedaňových  příjmů  se  zpravidla  opakuje,  rozpočtují  se  zejména  na  základě  již 
uzavřených smluv a vydaných obecně závazných vyhlášek města. Jedná se o příjmy z  vlastní 
činnosti (např. poskytování pečovatelské služby, sběr a svoz komunálního odpadu, pronájem 
majetku, věcná břemena, pohřebnictví, příjmy z úroků a další služby),  o příjmy z prodeje 
nekapitálového majetku, z úhrad dobývacího prostoru, z přijatých splátek, z neinvestičních 
darů, z pojistných náhrad, sankční platby a pod.

1.3. Kapitálové příjmy – 700 tis.Kč

Kapitálové  příjmy,  které  jsou  součástí  tohoto  rozpočtu,  obsahují  pouze  příjem  z prodeje 
dlouhodobého majetku,  to  jsou splátky  od  Severomoravských  vodovodů  a  kanalizací  dle 
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smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení čističky odpadních vod a pak splátky z prodeje 
pozemků.

1.4. Dotace – 2 300 tis.Kč

Neinvestiční dotace na výkon státní správy je poskytována ze státního rozpočtu v rámci tzv. 
souhrnného  dotačního  vztahu.  Skutečnou  výši  dotace  upřesní  Krajský  úřad 
Moravskoslezského  kraje  po  schválení  státního  rozpočtu  a  rozpočtu  Kraje.  Schválený 
rozpočet města pak bude upraven rozpočtovým opatřením.

2. Rozpočet výdajů 

Rozpočet  výdajů  obsahuje  běžné  výdaje  -  neinvestiční,  kapitálové  výdaje  -  investiční, 
příspěvky,  dotace,  transfery.  Celkový  objem  výdajů  vychází  z  požadavků  jednotlivých 
správců kapitol (odborů) a z dlouhodobě uzavřených smluv.

2.1. Běžné výdaje – 66 000 tis.Kč 

Rozpis  běžných  výdajů  je  obsažen v příloze  č.  1  až  č.  19.  Obsahem běžných  výdajů  jsou 
náklady  na  opravy  a  údržbu  -  např.  budov,  místních  komunikací,  veřejného  osvětlení, 
bytového  fondu,  autobusových  zastávek  apod.,  náklady  na  služby  -  vodní  hospodářství, 
nakládání s   odpady, pohřebnictví, péče o veřejnou zeleň, kulturní a knihovnická činnost a 
dále  výdaje  na  činnost  městského  úřadu,  městské  knihovny,  městské  policie,  kulturního 
domu,  školských  zařízení.  Rozpočtovaný  objem  běžných  výdajů  zajišťuje  jak  činnost 
samosprávy, tak činnost státní správy.

2.2. Kapitálové výdaje – 15 000 tis.Kč

Investiční výdaje budou použity na zateplení domů čp. 1516, 1517, 1532 včetně projektové 
dokumentace, na výměnu oken v budově zdravotního střediska, na regeneraci panelových 
sídlišť  -  chodníky,  parkoviště,  na  zpracování  územního  plánu,  zasklení  teras  včetně 
stavebních  úprav  šaten  a  venkovních  dveří  v  Mateřské  škole  sídliště  a  k  technickému 
zhodnocení kotelen.

Investiční výdaje v objemu 14 533 tis. Kč, které jsou součásti plánu investic (příloha č. 22), 
mohou být postupně začleňovány do schváleného rozpočtu prostřednictvím rozpočtových 
opatření na základě zůstatku finančních prostředků z  přebytků hospodaření minulých let a 
čerpání výdajů dle schváleného rozpočtu.
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2.3. Příspěvky, dotace, transfery

Z rozpočtu města se poskytují  příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní škola, 
Mateřská škola a Dům dětí a mládeže, dotace tělovýchovným jednotám Baník, Slavoj, Sokol, 
šachovému  oddílu,  občanským  sdružením  a  jiným  podobným  neziskovým  subjektům, 
církvím, sboru dobrovolných hasičů,  transfery na dopravní obslužnost, na činnost Základní 
umělecké  školy  v  Rychvaldě,  na  podporu  studia  na  univerzitě  třetího  věku,  na  činnost 
městské policie. Celkem ve výši 13 490 tis. Kč. 

2.4. Financování

Krátkodobé financování je změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a 
koncem výkazního období.  

Tato  položka  se  v podstatě  používá  pro  rozpočtování  finančních  prostředků  potřebných 
k vyrovnání rozpočtu nebo na dofinancování neplánovaných výdajů v průběhu rozpočtového 
roku. Je tvořena z přebytků hospodaření minulých let.

Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  předkládáme  vyrovnaný  rozpočet,  položku  financování 
nepoužijeme.

3. Rozpočtový výhled
  
Součástí schvalování rozpočtu města na rok 2013 je rozpočtový výhled na rok 214 až 2018. 
Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování 
hospodaření územního samosprávného celku.
Podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je sestavován na období 2 až 5 let následujících po 
roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled na rok 2014 až 2018 byl 
sestaven na základě analýzy hospodaření města v minulých letech, vychází se současné 
daňové úpravy a využívá předpokládané trendy k odhadu ekonomické situace města na 
následujících pět let. Tento odhad bude v jednotlivých letech rozpracován v návrhu rozpočtu 
na daný kalendářní rok.
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Příloha -Rozpočet

Obsah : str. číslo  

usnesení 1,2

důvodová zpráva 3,4,5

tabulky příjmů I.,II.

tabulky výdajů III.,IV.

PŘÍLOHY :

činnost místní správy 1,2

místní zastupitelské orgány, městská policie 3

požární ochrana 4

účelové dotace TJ, provoz sportoviště 5

účelové dotace ostatním organizacím 6

kulturní středisko, knihovna 7

záležitosti kultury KPOZ, pečovatelská služba 8

bytové prostory 9

nebytové prostory, výdaje byt. hospod. 10

silnice,chodníky 11

veřejná doprava, dětská hřiště 12

Zemědělství, vodní hospodářství 13

veřejné osvětlení , pohřebnictví, územní plán 14

nakládání s odpady 15

péče o veřejnou zeleň , VPP 16

příspěvková organizace  Dům dětí a mládeže 17

příspěvková organizace   Mateřská škola 18

příspěvková organizace  Základní škola 19

přehled investičních výdajů rozpočtu 2013 20
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rozpočtový výhled na rok 2014-2018 21

plán investičních výdajů 22

Tabulka č.I.

                                          PŘÍJMY
                  rozpočtu města Rychvald v roce 2013

§ pol. Název v  tis.Kč

    

 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 13 050

 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 450

 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 150

 1121 Daň z příjmů právnických osob 13 400

 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 3 500

 1211 Daň z přidané hodnoty 27 000

 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 1

 1334 Za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1

 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 500

 1341 Poplatek ze psů 224

 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20

 1361 Správní poplatky 100

 1511 Daň z nemovitostí 2 300

    

  DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem 64 696

 2412 Splátka půjčky od TJ Slavoj, TJ Baník 55

2119 2343 Úhrada z dobývacích prostor 500

2339 2111 Odběr povrchové vody z vodního toku Bystřinka 85

3314 2111 Činnost knihovnická       (půjčovné- členské poplatky, internet) 23

3392 2111 Kulturní středisko                   (kopírování,inzerce ) 50

3392 2139 Kulturní středisko                   (krátkodobé pronájmy) 80

3412 2139 Sportovní zařízení              (za pronájem hřiště) 2

3612 2… Bytové hospodářství        (služby, nájem)  9 501

3613 2… Nebytové hospodářství    (služby, nájem) 2 020

3639 2119 Z poskytování služeb        (věcná břemena) 30

3639 2131 Pronájem pozemků 70
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3722 2111 Sběr a svoz komunálních odpadů    (podnikatelé) 48

3724 2111 Využívání a zneškodňování nebezpeč.odpadů   30

3725 2111 Využívání a zneškodňování odpadů   (EKOKOM) 400

4351 2111 Pečovatelská služba 200

6171 2212 Sankční platby 10

6310 2141 Příjmy z úroků    (úroky z bankovních účtů) 200
    

  NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem 13 304

I.

§ pol. Název v tis.Kč

3639 3111 Z prodeje pozemků  (splátky ) 110

3639 3112 Z prodeje ČOV 590

    

  KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem 700

  VLASTNÍ PŘÍJMY celkem 78 800

 4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 2 300

    

    

  PŘIJATÉ TRANSFÉRY  (DOTACE)  celkem: 2 300

  PŘÍJMY celkem 81 000

Tabulka č.II.

                             FINANCOVÁNÍ

§ pol. Název v tis.Kč

    

 8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních 
účtech 0

    

  FINANCOVÁNÍ CELKEM 0
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Tabulka č.III.

                                              VÝDAJE
                       rozpočtu města Rychvald v roce 2013

§ Název v tis.Kč
   

1014 Odchyt a ustájení volně pobíhajících zvířat   ( psi , kočky ) 160

2212 Silnice - pozemní komunikace 6 670

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 700

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3 320

2321 Odvádění a čištění odpadních vod 100

2333 Úpravy drobných vodních toků 600

3111 Příspěvková organizace Mateřská škola 3 030

3113 Příspěvková organizace Základní škola 4 950

3231 Účelá dotace pro Základní uměleckou školu 80

3239 Příspěvek - Univerzita třetího věku 24

3314 Činnost knihovnická 233

3330 Účelová dotace pro církve 60

3349 Záležitosti sdělovacích prostředků - Zpravodaj 322

3392 Zájmová činnost v kultuře - KS 1 323

3399 Záležitosti kultury - KPOZ 130

3412 Provoz sportoviště 775

3419 Účelová dotace pro sportovní organizace 700

3421 Příspěvková organizace  Dům dětí a mládeže 350

3421 Dětská hřiště 130

3612 Bytové hospodářství 8 119

3613 Nebytové hospodářství 4 235

3631 Veřejné osvětlení 2 800

3632 Pohřebnictví 500

3635 Územní plánování 100

3639 Ostatní výdaje v bytovém hospodářství 110

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 150

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 200

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 1 050

3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 1 400

3728 Monitoring nakládání s odpady 100

3729 Ostatní nakládání s odpady 70

3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 2 420
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3745 Veřejně prospěšné práce 500

4351 Pečovatelská služba 183

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 570

                                                    Tabulka č. IV.

§ Název  

   

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 310

6112 Místní zastupitelské orgány 2 198

6171 Činnost místní správy 16 633

6310 Finanční operace 70

6320 Pojištění majetku 400

6399 Platby daní a poplatků  ( DPH, daň z příjmů prav.osob za obec) 4 000

6409 Účelové dotace  neziskovým organizacím 225

   

 VÝDAJE  celkem 81 000

v tom: 

běžné výdaje            66 000 tis.Kč     

investiční výdaje      15 000 tis.Kč
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             ČINNOST  MÍSTNÍ  SPRÁVY                                                             

Příloha č.1
§ pol. ÚZ  Rozpočet  Stručný popis

    2013   

       

6171 5011   9 500  platy zaměstnanců

6171 5021   450  
ostatní osobní výdaje  (na 
dohody)

6171 5031   2 400  
povinné pojistné na sociální 
zabezpečení - 25%

6171 5032   860  
povinné pojistné na 
zdravotní pojištění  - 9%        

6171 5038   50  
povinné pojistné hrazené 
zaměstnavatelem   - úraz

6171 5133   1  doplnění lékárníčky

6171 5134   6  
oděv,  obuv                
(řidič,uklízečky)

6171 5136   60  
sbírky , odborné publikace a 
odborné časopisy

6171 5137   80  
drobný dlouhodobý hmotný 
majetek 

      

všeobecný materiál :   pro 
kopírky, tiskárny, náhradní díly pro 
auta,

6171 5139   250  
hygienické a kancelářské potřeby , 
kuchyňské vybavení apod.

       

6171 5151   20  voda

6171 5152   330  teplo

6171 5154   150  elektrická energie

6171 5156   50  pohonné hmoty

6171 5161   250  služby pošt

6171 5162   120  
služby telekomunikací 
vč.provozu internetu

6171 5166   280  právní  a  poradenské  služby

6171 5167   100  školení a vzdělávání

6171 5168   160  služby - za zpracování dat  

      
nákup služeb: správa počítačové 
sítě, vazba sbírek, CCS poplatky,  

6171 5169   690  

aktualizace webových stránek, 
stravenky, STK, revize, správa Tv 
města,       

      

auditorská činnost, daňové 
poradenství, Codexis, spisová 
služba…

6171 5171   50  údržba a oprava 

6171 5172   10  programové vybavení 

6171 5173   2  
cestovné hrazené vlastním 
zaměstnancům
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6171 5175   35  pohoštění

6171 5179   13  

přísp. na úpravu zevnějšku 
při obřadech  - matrikářka, 
oddávající

6171 5194   50  nákup věcných předmětů

6171 5229   15  

členský příspěvek záj.sdruž. 
Místní akční skupina 
Bohumínsko 

6171 5329   24  
členský příspěvek Svazku 
měst a obcí okresu Karviná 

6171 5362   4  
platby daní a poplatků  - 
např.výpisy z KÚ, dál.známky

6171 5424   95  
náhrady mezd v době 
nemoci

       

Celkem :    16 105   

1

      OSTATNÍ ČINNOST  V  MÍSTNÍ  SPRÁVĚ                                              

Příloha č.2

v tis.Kč

§ pol. ÚZ  Rozpočet  Stručný popis

    2013   

       
Sociální 
fond a jeho 
použití :      

pracovní a životní jubileum, 
nákup stravenek, ošatné, 
půjčky,

      
sportovní,kulturní a 
ozdravné akce, 

6171 5139 19  8   

6171 5169 19  167   

6171 5179 19  98   

6171 5499 19  235   

6171 5660   20   

       

       

3349 5161   22  distribuce zpravodaje

3349 5169   300  
zpracování zpravodaje  -  
příprava, tisk, televize

       

       

       

3239 5213   24  
univerzita třetího věku - 
příspěvek na  2 semestry
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6310 5163   70  
služby peněžních ústavů  -  
poplatky hrazené bankám 

       

6320 5163   400  
pojištění majetku města - věci 
movité a nemovité,auta

       

6399 5362   500  
vlastní daňová povinnost  - 
odvod DPH

       

6399 5362   3 500  
daň z příjmů právnických 
osob za obec

       

Celkem:   5 344   

2

                         MÍSTNÍ  ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY                                               
Příloha č.3

v tis.Kč

§ pol. ÚZ  Rozpočet  Stručný popis

    2013   

       

6112 5021   327  
odměny  členům výborů a 
komisí   -  nečlenové  ZM

6112 5023   1 362  
odměny členům ZM  
vč.uvolněných zastupitelů

6112 5031   276  
povinné pojistné na sociální 
zabezpečení

6112 5032   173  
povinné pojistné na 
zdravotní pojištění

6112 5173   40  cestovné

6112 5175   10  pohoštění

6112 5179   10  
příspěvek na úpravu 
zevnějšku při obřadech

       

Celkem :    2 198   

MĚSTSKÁ  POLICIE

v tis.Kč

§ pol. ÚZ  Rozpočet  Stručný popis

    2013   

       

5311 5321   2 521  dotace na činnost - viz rozpis

5311 5139   12  
drobný materiál  - žárovky, letní 
pneu, filtry, olej, kancl.potřeby aj.

5311 5162   10  telefonnní poplatky

5311 5169   5  garanční prohlídka

5311 5171   22  drobné opravy auta
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Celkem :   2 570   

Rozpis dotace :

platy
1 

716 tis.Kč
soc.,zdrav.pojištění 585 tis.Kč
náhrady za nemoc 10 tis.Kč
oděv,obuv 35 tis.Kč
všeobecný materiál 5 tis.Kč
pohonné hmoty 100 tis.Kč
služby,školení 29 tis.Kč
kolky 1 tis.Kč
SF 40 tis.Kč

3

  
Příloha č.4

POŽÁRNÍ OCHRANA

v tis.Kč

§ pol. ÚZ  Rozpočet  Stručný popis

    2013   

       

5512 5019   20  ostatní platy  - refundace

5512 5039   10  
ostatní pojistné placené 
zaměstnavatelem

5512 5132   26  
ochranné pracovní 
prostředky 

5512 5133   2  doplnění lékárníčky

5512 5136   2  publikace, metodika

5512 5137   40  
drobný  dlouhodobý hmotný 
majetek  

5512 5139   25  všeobecný materiál 

5512 5156   60  pohonné hmoty

5512 5161   1  služby pošt

5512 5162   20  služby telekomunikací

5512 5163   4  skupinové úrazové pojištění

5512 5167   30  školení

5512 5169   20  služby    

5512 5171   40  opravy a údržba 

5512 5173   10  cestovní náhrady
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Celkem:    310   

Rozpis položek :

pol.5039 - refundace pojistného jiným organizacím
pol.5132 - pracovní obleky, boty , rukavice, helmy….
pol.5137 - hadice , proudnice, technické prostředky , lana ..…..
pol.5139 - drobný materiál,  náhradní díly, olej,…
pol.5169 - za svoz odpadu, zdravotní prohlídky,STK a servisní prohlídky aut, revize pil,čerpadla..
pol.5171 - údržba a oprava aut, motorových pil, čerpadla….

4

           ÚČELOVÉ  DOTACE  SPORTOVNÍM  ORGANIZACÍM                                   
Příloha č.5

v  Kč

§ pol. ÚZ  Rozpočet  Stručný popis

    2013   

       

3419 5229   217.100,-  TJ Slavoj  

3419 5229   242.100,-  TJ Sokol   

3419 5229   196.100,-  TJ Baník   

3419 5222   44.700,-  Šachový oddíl 

       

Celkem:    700.000,-   

Účel použití :

TJ Slavoj : na sportovní činnost  - 172.100,-Kč,  na opravy  a investice  -  45.000,-Kč

TJ Sokol  : na sportovní činnost  - 172.100,-Kč,  na opravy  a investice   -   70.000,-Kč

TJ Baník  : na sportovní činnost  -  151.100,-Kč, na opravu a investice  -  45.000,-Kč

Šachový oddíl : na sportovní a organizační činnost - 44.700,-Kč

                 PROVOZ  SPORTOVIŠTĚ

                 při ZŠ sídl. a ZŠ  Václav
v tis.Kč

§ pol. ÚZ  Rozpočet  Stručný popis

    2013   
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3412 5139   10  

materiál   -  
nářadí,hnojiva,barvy,míče,sítě,čistící 
prostředky…

3412 5171   15  údržba a oprava sportovišť

3412 5171   750  

výměna trávníku na 
víceúčelovém hřišti na sídl. u 
ZŠ

       

Celkem :    775   
5

Příloha č.6
                          ÚČELOVÉ DOTACE NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM                               

v tis.Kč

§ pol. ÚZ  Rozpočet  Stručný popis

    2013   

       

3231 5333   80  Základní umělecká škola

3330 5223   25  
Církev československá 
husitská

3330 5223   25  Římskokatolická farnost

6409 5222   10  Český červený kříž

6409 5222   15  Český kynologický svaz

6409 5222   25  Český svaz včelařů

6409 5222   25  
Junák, svaz skautů a skautek, 
odd.Skarabeus

6409 5222   7  Klub důchodců

6409 5222   18  Myslivecké sdružení

6409 5222   7  
Polský kulturně-osvětový 
svaz (PZKO)

6409 5222   10  
Svaz postižených 
civilizačními chorobami 

6409 5222   30  
Sbor dobrovolných hasičů 
Rychvald

6409 5222   10  Veterán Klub Rychvald

6409 5222   3  
ZO Českého svazu bojovníků 
za svobodu

6409 5222   10  
ZO Chovatelů poštovních 
holubů

6409 5222   5  
Československá obec 
legionářská, jednota Havířov

6409 5222   50  rezerva

       
       

Celkem:    355   

Účel :
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Český červený kříž
zajištění akcí pro děti, mládež a 
spoluobčany z DPS

Český kynologický svaz

zakoupení výcvikových pomůcek, 
oprava kotců,údržba budovy na 
kynolog.
cvičišti nebo k zajištění zabezpečení 
budovy proti krádežím

Český svaz včelařů

soutěž mladých včelařů "Zlatá včela 
2013" (poskytnutí  odměn, na  
nákup 
propagačních materiálů a 
upomínkových předmětů)

Junák, svaz skautů a skautek,odd.Skarabeus                                                                          k úhradě záloh na služby (teplo, voda)  

Klub důchodců

na činnost Klubu , pořádání 
společenských akcí,financování 
zájezdů 

Myslivecké sdružení

na výstavbu mysliveckých zařízení 
(krmelce,posedy,zásypy..),  na 
nákup

krmiva pro zimní přikrmování zvěře

Polský kulturně-osvětový svaz (PZKO)

na kulturní akce 
(doprava,občerstvení), na opravu 
domu PZKO

Svaz postižených civilizačními chorobami            na rekondiční cvičení, kulturní a zájezd.činnost, lékařské přednášky, jubilea

Sbor dobrovolných hasičů Rychvald

práce s mládeží,výchovu dětí v 
oblasti požární ochrany,na činnost 
SDH 

Veterán klub Rychvald

na činnost sdružení (na 
propagační,organizační a 
reprezentační účely)

ZO Českého svazu bojovníků za svobodu                                 na činnost základní organizace, květinové dary, na   odměny       
studentům  u příležitosti konání soutěží mezi školami okresu  

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů   
Československá obec legionářská na činnost Jednoty Havířov

Základní umělecká škola na provoz a rozvoj činnost  školy  

Církev československá husitská
na opravu oken ve věži kostela 
CČSH

Římskokatolická církev

na sanaci interiéru kostela 
sv.Anny  
(podlahy,omítky,malování..)

6

                   KULTURNÍ  STŘEDISKO                                                               
Příloha č.7

§ pol. ÚZ  Rozpočet  Stručný popis

    2013   

       
3392 5137   100  drobný hmotný dlouhodobý 
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majetek - do 40 tis.Kč

3392 5139   25  
všeobecný materiál -  viz 
rozpis 

3392 5162   16  služby telekomunikací

3392 5169   600  nákup služeb -  viz rozpis

3392 5171   40  
drobná údržba  -  kopírovací 
stroj….

3392 5175   30  
pohoštění při kulturních 
akcích

3392 5192   20  poplatky OSA a DILIA

3392 5194   27  
nákup věcných předmětů - 
upomínkové předměty pro děti…

       

3613 5151   25  voda

3613 5152   280  teplo

3613 5154   160  elektrická energie

       

Celkem :    1 323   

pol.5169 = kulturní programy, akce na hřišti , praní prádla,přeprava osob,výchovné koncerty,
vystoupení,zajištění diplomů a plakátů,disco,spolupráce s družebními městy……

pol.5139 = kancelářské a hygienické potřeby, ubrusy, materiál pro drobnou údržbu apod.

Příjmy : pol.2139 - krátkodobé pronájmy -  80 tis.Kč  
pol.2111 - kopírování, inzerce      -  50 tis.Kč 

                 ČINNOST  KNIHOVNICKÁ

v tis.Kč

§ pol. ÚZ  Rozpočet  Stručný popis

    2013   

       

3314 5136   120  nákup knih a časopisů

3314 5137   20  
drobný hmotný dlouhodobý 
majetek

3314 5139   5  všeobecný materíál

3314 5162   12  
telekomunikační poplatky  
vč.internetu

3314 5169   70  služby  - viz rozpis

3314 5171   5  
údržba a oprava  -  např. PC, 
tiskárny, prostory knihovny…..

3314 5194   1  nákup věcných předmětů

       

Celkem :    233   

pol.5169 = autorské čtení pro děti a mládež, katalogizace knih, výměnné soubory,údržba on-line katalogu…..
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Příjmy : pol.2111 - půjčovné - členské poplatky, internet  -   23 tis.Kč  

7

               ZÁLEŽITOSTI  KULTURY  -  KPOZ                                                   

Příloha č.8

v tis.Kč

§ pol. ÚZ  Rozpočet  Stručný popis

    2013   

       

3399 5139   1  pamětní listy, kondolence

3399 5161   1  poštovní poplatky

3399 5169   20  služby  (viz rozpis)

3399 5175   5  pohoštění pro jubilanty

3399 5194   103  
nákup věcných předmětů - 
viz rozpis

       

Celkem :    130   

pol.5169: vystoupení hudební skupiny,  poštovné,balné

pol.5194: vítání občánků, akce pro jubilanty, Den dětí a Mikulášskou zábavu, zahájení 1.tříd, ukončení 

9. tříd, závěr školního roku , významná ocenění  (dárci krve, osobnosti města apod ), první dítě 

roku, fotografie, kytičky, dárkové koše, reklamní předměty, zlaté a diamantové svatby, odměny 

dětem, které  vystupují na akcích KPOZ, akce na DPS …

                 PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA

v tis.Kč

§ pol. ÚZ  Rozpočet  Stručný popis

    2013   

       

4351 5134   8  pracovní oděv a  obuv     

4351 5137   20  
drobný hmotný dlouhodobý 
majetek 
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4351 5139   35  
nákup materiálu  - čistící 
prostředky 

4351 5156   50  pohonné hmoty

4351 5162   17  služby telekomunikací

4351 5167   30  školení

4351 5169   8  poplatky za rozhlas a  televizi

4351 5171   15  opravy a drobná údržba

       

Celkem :    183   

Příjmy : za poskytování služeb, tj. rozvoz obědů, úklid v domácnostech, praní,zajišťování nákupů,  apod.
§ 4351,pol.2111  -   200 tis.Kč 

8

                 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  A  SPRÁVA MAJETKU                                           

                    B y t o v é  p r o s t o r y                                       

Příloha č.9                                              

§ pol. orj.  Rozpočet                                       Stručný popis

    2013   

       

3612 5021   58  domovnická činnost

3612 5139   50  všeobecný materiál

3612 5156   2  pohonné hmoty do sekačky

3612 5164   3  nájem za holobyt v Orlové

3612 5168   26  zpracování dat - SIPO

3612 5169   380  služby  -  viz rozpis

3612 5171   1 975  
opravy a udržování  -  viz 
rozpis 

3612 5362   20  soudní poplatky

3612 6121   5 605  investice   -  viz rozpis

Celkem 
byty:    8 119   

Příjmy: nájemné 8 890 tis.Kč
              kotelny      605 tis.Kč

              ostatní          6 tis.Kč

Rozpis služeb:

1) znalecké posudky, revize, odpady……
                                                  
60 tis.Kč

2) provoz ČOV, rozúčtování tepla, zaměření..
                                                 
320 tis.Kč
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Rozpis oprav a údržby:

1) běžná údržba                                                                                                      1 300 tis.Kč
2) porevizní opr.komínových těles ul. Spojovací, Sadová, Bohumínská                       235 tis.Kč
3) revize hromosvodů, porevizní opravy                                                               210 tis.Kč 
4) výměna indikátorů v budově DPS                                                                      230 tis.Kč

Rozpis investičních výdajů:

1) technické zhodnocení kotelen
                                                  
605 tis.Kč

2) zateplení domů čp. 1516, 1517, 1532 vč. PD                                                 5 000 tis.Kč

Pozn.: PD=projektová dokumentace 9

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  A  SPRÁVA MAJETKU                                     
               N e b y t o v é  p r o s t o r y

Příloha č.10                   
v tis.Kč

§ pol. ÚZ  Rozpočet Rozpočet Stručný popis

    2013 2013  

       

3613 5139   20  všeobecný materiál 

3613 5151   60  vodné, stočné 

3613 5152   500  teplo 

3613 5154   100  elektrická energie 

3613 5169   160  

znalecké posudky a odhady, 
revize,smuteční síň,sběrný 
dvůr….

3613 5171   700  

běžná údržba vč. zatelení 
štítové stěny na domě 
čp.521

3613 6121   2 695  investice  -  viz rozpis

Celkem 
nebyty :    4 235   

Náklady na energie kulturního 
domu jsou součástí tabulky na str.7

Příjmy:     nájemné  - 2 020 tis.Kč 

Rozpis investičních výdajů:

1) výměna oken čp.1537 - zdravotní středisko                       2 695 tis.Kč

             BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  A  SPRÁVA  MAJETKU              

                                     ostatní výdaje
v tis.Kč

§ pol. ÚZ  Rozpočet  Stručný popis

    2013   
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3639 5164   2  
nájem pozemků   ( RPG RE 
land,s.r.o.,  ČD )

3639 5169   60  

znalecké posudky, 
geometrické plány, věcná 
břemena

3639 5362   48  
odvod daně z převodu 
nemovitostí

Celkem:    110   
Příjmy: pronájem  pozemků   -   70 tis.Kč

věcná břemena           -   30 tis.Kč
prodej pozemků         - 110 tis.Kč (splátky) 

10

      SILNICE , POZEMNÍ KOMUNIKACE                                                       

Příloha č.11
§ pol. ÚZ  Rozpočet  Stručný popis

    2013   

       

2212 5137   150  

drobný hmotný dlouhodobý 
majetek- dopravní značky

2212 5139   20  všeobecný materiál

2212 5169   1 500  poskytování služeb

2212 5171   5 000  

údržba MK a silničního 
zařízení, celoplošné 
vysprávky

2219 6121   4 500  
regenerace panel.sídlišť  - 
parkoviště   

2219 6121   1 200  
regenerace panel.sídlišť  - 
lokalita 20 (chodníky a VO)

       

Celkem :    12 370   

údržba :

celoplošné vysprávky MK   - 4 200 tis.Kč       

výtluky a oprava MK   -  400 tis.Kč 

oprava silničního zařízení  (propustky,vpustě,svodidla,zábradlí)    -   400 tis.Kč 

služby :

zimní údržba MK   - 1 400 tis.Kč 

čištění po zimní údržbě  MK   - 100 tis.Kč

všeobecný materiál : 
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struska, vpustě, kanálové roury, žlaby …

11

                       PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY                     Příloha č.12   

v tis.Kč

§ pol. ÚZ  Rozpočet  Stručný popis

    2013   

       

2221 5193   480  minibus k DPS

2221 5193   60  Veolia Transport

2221 5193   400  ČSAD Karviná

2221 5193   2 000  DPMO

2221 5321   80  MHD Orlová

2221 5169   200  seniortaxi

2221 5171   100  
oprava autobusových 
zastávek

       

Celkem:    3 320   

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

§ pol. ÚZ  Rozpočet  Stručný popis

    2013   

3421 5169   30  
tabulky, provozní řády a 
správa dětských hřišť

3421 5171   100  opravy 

Celkem:    130   

 ZEMĚDĚLSTVÍ                                                  Příloha č.13   

v tis.Kč

§ pol. ÚZ  Rozpočet  Stručný popis

    2013   
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1014 5139   40  všeobecný materiál 

1014 5169   120  
odchyt a ustájení  toulavých 
psů,   veterinární péče

       

Celkem:    160   

 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
odvádění a čištění  

odpadních vod

v tis.Kč

§ pol. ÚZ  Rozpočet  Stručný popis

    2013   

       

2321 5169   80  
laboratorní rozbory k 
odpadním vodám

2321 5169   20  čištění dešťové kanalizace

       

       

Celkem :   100   

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

  drobné vodní toky

v tis.Kč

§ pol. ÚZ  Rozpočet  Stručný popis

   orj. 2013   

2333 5169   100  
čištění drobných vodních 
toků

2333 5171   500  
úprava na potocích 
Eldorádo, ul. Klempířská

Celkem :    600   

    VEŘEJNÉ  OSVĚTLENÍ                                    Příloha č.14 

§ pol. ÚZ  Rozpočet  Stručný popis

    2013   
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3631 5137   200  vánoční výzdoba města

3631 5154   1 700  elektrická energie

3631 5171   900  oprava a údržba VO 

Celkem :    2 800   

         POHŘEBNICTVÍ

v tis.Kč

§ pol. ÚZ  Rozpočet  Stručný popis

    2013   

       

3632 5139   200  
tabulky k přečíslování 
hrobových míst 

3632 5151   15  voda - hřbitov

3632 5169   265  správa veřejného pohřebiště

3632 5171   20  drobné opravy na pohřebišti

Celkem:    500   

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

v tis.Kč

§ pol. ÚZ  Rozpočet  Stručný popis

    2013   

       

3635 6119   100  
územní plán  -  zpracování 
čistopisu

       

Celkem:    100   

                  NAKLÁDÁNÍ S ODPADY                                                               

Příloha č.15

v tis.Kč

§ pol. org.  Rozpočet  Stručný popis

    2013   
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3721 5169   150  
svoz a zneškodňování  
nebezpečných odpadů

Celkem :    150  nebezpečný odpad

3722 5169   4 200  
sběr a svoz komunálních 
odpadů   -  popelnice

Celkem:    4 200  komunální  odpad

3723 5169   300  

rozmístění a svoz 
velkoobjemových 
kontejnerů

3723 5169   750  
objemový odpad,zelený 
odpad,suť - sběrný dvůr

Celkem:    1 050  ostatní odpad

3726 5137   90  nákup kontejnerů

3726 5169   1 100  
svoz a zneškodňování 
tříděného odpadu

3726 5169   210  
likvidace biologického 
odpadu (tráva a listí)

Celkem:    1 400  tříděný  odpad

3728 5169   100  
monitoring a laboratorní 
práce na skládce

Celkem:    100  monitoring 

3729 5169   70  likvidace černých skládek

Celkem :   70  černé skládky

                                                         PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNOU ZELEŇ                                Příloha č.16
v tis.Kč

§ pol. org.  Rozpočet  Stručný popis

    2013   

3745 5137   70  
koše, lavičky, houpačky  - 
doplnění mobiliáře náměstí

      
údržba pozemků a sekání 
příkopů, výsadba  a údržba

3745 5169   2 300  květinových záhonů, kácení 
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a ořezy stromů,realizace 
opatření

      

na zákl.studie zeleně, úklid 
veřejného prostranství  - 
čekárny,

      
ostrůvky,odpadkové koše,čištění 
příkopů.

3745 5151   5  spotřeba vody

3745 5171   45  

oprava  mobiliáře  a  
stavebních prvků  -  
zídky,schodiště ..

       

Celkem :    2 420   

        
PÉČE O VZHLED OBCE A 

VEŘEJNOU ZELEŇ

veřejně prospěšné práce
v tis.Kč

§ pol. ÚZ  Rozpočet  Stručný popis

    2013   

3745 5011 13101    platy - z dotace  ( 20 zam. )

3745 5031 13101    sociální pojištění - z  dotace

3745 5032 13101    zdravotní pojištění - z dotace

3745 5011     platy - z vlastních zdrojů

3745 5031     
sociální pojištění - z vlastních 
zdrojů

3745 5032     
zdravotní pojištění - z 
vlastních zdrojů

3745 5132     pracovní oděv 

3745 5139     materiál 

3745 5156     pohonné hmoty

3745 5169     
poskytnutí služby  ( úplata 
…….)

3745 5171     
oprava pracovních 
prostředků

3745 5424     náhrady v nemoci

3745 5901   500  vlastní zdroje

Jedná se o finanční rezervu, která bude použita v případě uzavření dohody s Úřadem práce ČR o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.

Celkem:    500   

16

                             PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE                                  Příloha č.17 

         Dům dětí  a  mládeže
§ 3421, pol.5331

Dům dětí a mládeže je  příspěvková organizace města Rychvald od 1.1.2007.  

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu  je výchova, vzdělávání, zájmová, osvětová, táborová, 
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tématická a rekreační  činnost pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby,

a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Dům dětí a mládeže vykonává svoji 

činnost po celý školní rok. Organizace zabezpečuje rovněž stravování vlastních zaměstnanců.

V roce  2013 příspěvková organizace předpokládá  příjem  z vlastní  činnosti ve výši 1 050 tis.Kč  (zápisné,  

táborné) a dotaci z Krajského úřadu  ve výši 1 915 tis.Kč  na mzdové prostředky, odvody, FKSP, OON.

Předpokládané provozní výdaje pro rok 2013 jsou ve výši 350.000,-Kč.

    Neinvestiční  příspěvek ve výši 350.000,-Kč

Neinvestiční příspěvek zřizovatele bude použit na provozní výdaje Domu dětí a mládeže :

náklady na energie, nákup všeobecného materiálu, pojištění dětí a majetku, telefonní, poštovní a bankovní 

poplatky, zpracování mezd, revizní prohlídky, materiál pro výuku, oprava a údržba, likvidace odpadu,  

cestovné a další drobné služby. 

                       PŘÍSPĚVKO
VÁ ORGANIZACE Příloha č.18                                                        

                MATEŘSK
Á  ŠKOLA 

RYCHVALD
§ 3111, pol.5331,pol. 6351
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Příspěvková organizaci "Mateřská škola Rychvald" je tvořena třemi mateřskými školami, včetně školních 

jídelen :  Mateřská škola sídliště , Mateřská škola Václav , Mateřská škola Podlesí.

       Neinvestiční příspěvek ve výši 1,670.000,-Kč         

            Investiční příspěvek ve výši 80.000,-Kč         

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými z vlastní činností  a  s  prostředky                                       

přijatými z rozpočtu svého zřizovatele a z rozpočtu Moravskoslezského kraje.  Dále hospodaří s prostředky 

fondů, s peněžními dary, s dotacemi.  Zřizovatel poskytuje pro rok 2013 příspěvek ve výši 2 050 tis.Kč, z toho

80.000,-Kč jako investiční příspěvek na nákup nového sporáku pro školní jídelnu pro MŠ sídl.  a  1 970 tis.Kč

na provozní náklady  tří mateřských škol, a to na nákup energií  - 1 415 tis.Kč (elektrická energie, teplo, voda),

nákup služeb - 284 tis.Kč  (poštovní, telefonní a bankovní poplatky, zpracování mezd, pojištění dětí, ostatní

služby, programové vybavení), nákup materiálu  - 120 tis.Kč  (kancelářské, čistící, desinfekční prostředky, 

knihy), nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku -  66 tis.Kč, předplatné, hračky, učební pomůcky - 

40.000,-Kč, mimoškolní aktivity - 24 tis.Kč, běžná údržba  - 20 tis.Kč, cestovné - 1 tis.Kč.

V roce  2013 příspěvková organizace předpokládá  příjem ze školného ve výši  500 tis. Kč, který použije k

nákupu hraček, drobného hmotného majetku, všeobecného materiálu, k úhradě služeb, údržby, el.energie.

Další náklady, které hradí zřizovatel ze svého rozpočtu:

§ 3111, pol.5171 - údržba  -  300.000,- Kč ,   v tom:

MŠ sídl., MŠ Václav, MŠ Podlesí

běžná údržba …….. 300 tis.Kč 

§ 3111, pol.6121 - investice -  900.000,-Kč ,   v tom:

MŠ sídliště
zasklení teras,vč.stavebních úprav šaten,venkovní dveře vč. PD  ……..   900 
tis.Kč

§ 3111, pol.5169 - služby -  80.000,- Kč ,    v tom : 

 provoz ČOV na MŠ Podlesí

18

                 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE                              Příloha č. 19  

           ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  RYCHVALD
§ 3113, pol.5331

Příspěvkovou organizaci tvoří dvě  základní školy - Základní škola sídliště  a  Základní škola Václav

a školní jídelna při Základní škole sídliště.        
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     Neinvestiční  příspěvek ve výši  4,570.000,-Kč          

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými  z vlastní činností  a  s  peněžními 
prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele a z rozpočtu Moravskoslezského kraje . Dále hospodaří
s prostředky fondů, s peněžními dary.  Zřizovatel poskytuje pro rok 2013 příspěvek ve výši  5 480 tis.Kč 
na provoz dvou základních škol a školní jídelny.
Mezi provozní náklady patří  nákup energií  - 3 190 tis.Kč  (teplo - 2 600 tis.Kč , voda - 130 tis.Kč, elektrická 
energie - 445 tis.Kč , plyn 15 tis.Kč ),  nákup služeb - 700 tis.Kč   ( programové licence, školení pracovníků, 
služby pošt, telefonní a internetové poplatky, zpracování mezd, revize, svoz komunálního odpadu, střežení 
objektu, plavání, bankovní poplatky, deratizace, služby BOZP, praní prádla, správa počítačové sítě ……),
nákup všeobecného materiálu - 400 tis.Kč  ( kancelářské, čistící, desinfekční prostředky, tiskopisy, materiál
pro výzdobu a údržbu,  tonery do tiskáren a kopírek, nákup knih, předplatné, metodické pomůcky……..…),  
drobný dlouhodobý hmotný majetek - 400 tis.Kč  ( tj. majetek do 40 tis.Kč -  lavice,  židle, audiovizuální 
technika, dovybavení tříd a kabinetů nábytkem, počítače, nádobí do školních jídelen a jejich dovybavení..), 
opravy a údržba  - 550 tis.Kč  ( malování, nátěry soklů, opravy obložení, výměna podlahové krytiny, nátěry
tabulí, porevizní opravy, opravy počítačů a kopírek, rekonstrukce osvětlení, opravy elektrorozvodů, dveří
v areálu Tv a tříd, údržba zabezpečovacího systému, nové obklady, dlažba …), pojištění dětí - 30 tis.Kč.
V roce  2013 příspěvková organizace předpokládá  příjem  ze  školného ve výši  120 tis. Kč,  z  pronájmů 
20 tis.Kč, z úroků  20 tis.Kč.

Další náklady, které hradí zřizovatel ze svého rozpočtu:

§ 3113, pol. 5171 - údržba  -  300.000,- Kč ,  v  tom :

běžná údržba …….. 300 tis.Kč

§ 3113, pol.6121 - investice -    0,- Kč 

ZŠ Václav

ZŠ sídliště

§ 3113, pol. 5169 - služby  -  80.000,- Kč , v  tom :

servis a provoz ČOV - ZŠ Václav
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        Příloha č.20

           Přehled schválených investičních výdajů pro rok 2013

1. Odbor bytový a správy majetku:  8 300 tis.Kč

§ pol.  v tis.Kč  název    
                     § 3612=byty ,      

§ 3613=nebyty        

3612 6121  605 technické zhodnocení kotelen
3612 6121 5 000 zateplení domů čp. 1516, 1517, 1532 vč. PD      
3613 6121 2 695 výměna oken čp.1537 - zdravotní středisko            
            

2. Odbor stavební, ŽP a rozvoje:  5 800 tis.Kč

§ pol.  v tis.Kč  název       

2219 6121 4 500 regenerace panel.sídlišť  - parkoviště   
2219 6121 1 200 regenerace panel.sídlišť  - lokalita 20 (chodníky a VO)

3635 6119 100 územní plán  -  zpracování čistopisu
            

3. Odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy:   900 tis.Kč

§ pol.  v tis.Kč  
                                            

název projektu       

3111 6121 900 zasklení teras, vč.stavebních úprav šaten, venkovní dveře vč. PD - MŠ sídl.

            

                      CELKEM  INVESTIČNÍ  VÝDAJE:  15,000.000,- Kč
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Příloha č. 21

Rozpočtový výhled na rok 2014 – 2018

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování 
hospodaření územního samosprávného celku.
Podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je sestavován na období 2 až 5 let následujících po 
roce,  na  který  se  sestavuje  roční  rozpočet.  Rozpočtový  výhled  na  rok  2014  až  2018  byl 
sestaven  na  základě  analýzy  hospodaření  města  v minulých  letech,  vychází  se  současné 
daňové  úpravy  a  využívá  předpokládané  trendy  k odhadu  ekonomické  situace  města  na 
následujících pět let. Tento odhad bude v jednotlivých letech rozpracován v návrhu rozpočtu 
na daný kalendářní rok.
Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích města, zejména 
o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě 
realizovaných  záměrů.  Je  sestaven  tak,  aby  se  celkové  finanční  potřeby  (výdaje)  rovnaly 
celkovým finančním zdrojům (příjmy, financování).
Při tvorbě rozpočtového výhledu bylo taktéž přihlédnuto k predikci růstu daňových výnosů. 
Odhad očekávaného inkasa jednotlivých daňových příjmů, a to zejména objemově významné 
daně z přidané hodnoty, je vždy spojen s určitou mírou rizika nepřesnosti včetně skutečnosti, 
že došlo ke změně zákona o rozpočtovém určení daní.
Pravidelným  nedaňovým  příjmem  jsou  příjmy  z pronájmu  majetku  města,  z úhrad 
dobývacího prostoru, z poskytovaných služeb. Případný prodej nemovitostí patří mezi příjmy 
kapitálové. Do rozpočtového výhledu je zařazena očekávaná dotace ze státního rozpočtu na 
výkon státní správy a školství. Její výše je odvozena od skutečnosti roku 2012.
Město bude maximálně usilovat o finanční podporu ve smyslu dotací z evropských a státních 
fondů, z ministerstev ČR k realizaci plánovaných investičních projektů.

Náklady  v oblasti  běžných  výdajů  vycházejí  z minulých  rozpočtů,  plně  pokryjí  veškeré 
závazky, vyplývající pro město ze zákona, jako je například správa bytového hospodářství, 
péče o životní  prostředí,  zajištění  pečovatelské  služby,  pohřebnictví,  financování  školství,  
kultury  a  sportu.  Dalšími  náklady jsou dotace,  poskytované  na činnost  městské policie  a 
sboru dobrovolných hasičů, na provoz veřejné silniční dopravy a dotace poskytované církvím, 
tělovýchovným  jednotám,  neziskovým  a  podobným  organizacím  se  sídlem  ve  městě 
Rychvald i mimo jeho území.

Kapitálové (investiční) výdaje jsou soustředěny do následujících oblastí:
Kanalizace města, rekonstrukce veřejného osvětlení,  pohřebiště, čističky odpadních vod a 
vodních toků, nové dopravní  značení,  pozemní komunikace,  vybudování  tržnice,  likvidace 
staré  kotelny  na  sídlišti,  úprava  parčíku  v centru  města,  rekonstrukce  výtahu, 
elektroinstalace  a  zateplení  v bytových  domech.  Ve  školství  se  plánuje  výměna  oken   a 
zateplení Mateřské školy na sídlišti, oprava střechy, výměna oken  a zateplení Mateřské školy 
Václav.

Případné pohledávky mohou být  na nájemném u bytů a nebytových  prostor,  u  místních 
poplatků, likvidace odpadů, u půjček a splátek (půjčky, pozemky).
Závazky ke dni sestavování rozpočtového výhledu na roky 2014 až 2018 neevidujeme.
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Příloha 
č. 21

              Rozpočtový výhled na rok 2014 - 2018

v tis.Kč

Znak    
  

Rok    

řádku   2014 2015 2016 2017 2018

A
Počáteční stav peněžních prostředků 
k 1.1. 20 000 21 400 23 500 25 800 27 500

P1
Třída 

1 Daňové příjmy 64 900 66 000 67 500 68 000 68 500

P2
Třída 

2 Nedaňové příjmy 13 300 13 300 13 300 13 300 13 300

P3
Třída 

3 Kapitálové příjmy 100 0 0 0 0

P4
Třída 

4 Přijaté dotace 3 100 3 000 3 000 3 000 3 000

P  Příjmy celkem 81 400 82 300 83 800 84 300 84 800

V1
Třída 

5 Neinvestiční výdaje 65 000 65 200 66 000 66 600 67 300

V2
Třída 

6 Kapitálové výdaje 15 000 15 000 15 500 16 000 17 000

V  Výdaje celkem 80 000 80 200 81 500 82 600 84 300

F
Třída 

8
Změna stavu na bankovních 
účtech 0 0 0 0 0

  Financování 0 0 0 0 0

B P-V Hotovost běžného roku 1 400 2 100 2 300 1 700 500

C A+B Hotovost na konci roku 21 400 23 500 25 800 27 500 2 800
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   Příloha č.22

                            Plán  investičních výdajů na rok 2013

Na základě výsledků hospodaření města Rychvaldu za rok  2012  a  zůstatku volných finančních
zdrojů, budou investice postupně začleňovány do schváleného rozpočtu rozpočtým opatřením.

1. Odbor bytový a správy majetku:  4 540 
tis.Kč

§ pol.   v tis.Kč  
  

název projektu                  § 3612=byty ,      § 3613=nebyty        

3612 6121 740 odvodnění základové spáry čp. 1515, 1516    
3612 6121 2 300 rekonstrukce elektroinstalace čp. 1518, 1519, 1533    
3612 6121 1 500 výměna výtahu v domě čp. 1602, ul. Mírová                     
             

2. Odbor stavební, ŽP a rozvoje:  6 793 tis.Kč

§ pol.   v tis.Kč  
  

název projektu       

2219 6121 6 793
komunikace pro pěší  
ul.Michálkovická

             

3. Odbor školství, kultury, sportu a vnitnří správy:   3 200 tis.Kč

§ pol.   v tis.Kč  
  

název projektu       

3111 6121 1 700 stavební úpravy přízemí (skladové prostory) - MŠ sídl.
3113 6121 1 500 výměna oken ve 2. části pav. C a 1. NP školní družiny  -  ZŠ sídl.
             

                          CELKEM  INVESTIČNÍ  VÝDAJE:    14,533.000,- Kč
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Bod 10. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům 
zastupitelstva města Rychvaldu

Obsah:
1. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Rychvaldu

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

s t a n o v í
Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města 
Rychvaldu

Zpracovala: Jana Strnišťová – vedoucí úředník finančního odboru 84 z 116
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bod 10

Z Á S A D Y  

pro poskytování cestovních náhrad členům 
zastupitelstva města Rychvaldu                         

___________________________________________________________________________
STRUČNÝ OBSAH:

1.  Úvodní ustanovení  - Čl. 1                                                                                                         
2. Tuzemské pracovní cesty - Čl. 2
3.  Zahraniční pracovní cesty - Čl. 3
4. Závěrečná ustanovení - Čl. 4

ZPRACOVAL:   Finanční odbor Podpis:

STANOVILO:   Zastupitelstvo města

ČÍSLO USNESENÍ:  10/10

DNE:   12.12.2012  

PLATNOST OD:   01.01.2013
 
RUŠÍ SE : ------

POČET STRAN:  3

Zpracovala: Jana Strnišťová – vedoucí úředník finančního odboru 85 z 116
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Čl. 1
Úvodní  ustanovení

Zastupitelstvo města Rychvaldu stanoví dle § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb.,          
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále jen „Zákon“, zásady pro poskytování 
cestovních  náhrad členům zastupitelstva města Rychvaldu, kteří v souvislosti s výkonem 
funkce zastupitele vykonávají pracovní cesty a jimž ve smyslu ustanovení § 78 Zákona náleží 
cestovní náhrady.

Tyto zásady určují, že členu zastupitelstva obce náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce 
cestovní  náhrady  ve  výši  a  za  podmínek  stanovených  právními  předpisy  platnými  pro 
zaměstnance v pracovním poměru.

Čl. 2
Tuzemské pracovní cesty 

2.1 Pracovní cestu v délce jednoho kalendářního dne schvaluje starostovi a místostarostovi 
rada města vždy na období jednoho kalendářního měsíce. 
Pracovní cestu delší než jeden kalendářní den schvaluje starostovi  a místostarostovi  
rada města.                                                                
Neuvolněnému členu zastupitelstva města schvaluje pracovní  cestu starosta,  v době 
jeho nepřítomnosti místostarosta, přičemž se vždy stanoví:
a)  doba a místo nástupu a ukončení pracovní cesty,
b)  místo plnění pracovních úkolů a účel cesty,
c)  způsob dopravy a ubytování,
d)  poskytnutí zálohy.

2.2 Členu zastupitelstva města vyslanému na pracovní cestu přísluší:                                          
a)  náhrada prokázaných jízdních výdajů,
b)  náhrada prokázaných výdajů na ubytování,
c)   stravné,
d)  náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů.
    

2.3   Jestliže  člen  zastupitelstva  města  jízdní  výdaje  neprokáže  dokladem  (jízdenkou), 
starosta města nebo místostarosta města ve výjimečných případech může zastupiteli 
města náhradu jízdních výdajů  poskytnout.  To se  netýká  jízdních výdajů  při  použití  
letadla a taxislužby. Cenu jízdného, kterou zastupitel města bez prokázání jízdenkou ve 
vyúčtování uvedl, ověří pracovník odpovědný za likvidaci cestovních náhrad vhodným 
způsobem, např. na internetu.
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2.4 Členu zastupitelstva přísluší náhrada výdajů za ubytování, které vynaložil v souladu 
s určenými podmínkami konání pracovní cesty v prokázané výši, tj. ve výši uvedené na 
dokladu vystaveném příslušným ubytovacím zařízením.

                                                                                                                                

2.5 Při pracovní cestě se výše stravného stanovuje na horní hranici rozpětí stanoveného 
dle ustanovení § 176  odst. 1  a  § 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.

2.6 Pokud  bylo  členu  zastupitelstva  poskytnuto  během  pracovní  cesty  bezplatné  jídlo, 
které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, přísluší zastupiteli stravné snížené za 
každé bezplatné jídlo o hodnotu
a)  70% stravného, trvá-li pracovní cesta   5 - 12 hodin,
b)  35% stravného, trvá-li pracovní cesta 12 - 18 hodin,
c)  25% stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

2.7 Stravné nepřísluší, pokud během pracovní cesty, která trvá
a) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
b) 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

2.8 Zastupiteli přísluší náhrada nutných vedlejších výdajů, které mu vzniknou v přímé 
souvislosti s pracovní cestou, ve výši prokázané účetním dokladem. 

2.9 Nutné vedlejší výdaje jsou výdaje, které zastupitel musel vynaložit v souvislosti 
s pracovní cestou a plněním pracovních úkolů na této pracovní cestě, např. výdaje za 
telefony, faxy, úschovu zavazadel, vstupné na veletrh, parkování vozidla, poplatky za 
použití silnic a tunelů, připojištění léčebných výloh při zahraniční pracovní cestě.

2.10 Zastupitel,  který  uskuteční  pracovní  cestu,  je  povinen  do  10  pracovních  dnů  po 
skončení  pracovní  cesty  předložit  vyúčtování  cesty  (vč.  vyúčtování  zálohy,  byla-li 
poskytnuta),  schválené  podpisem  oprávněné  osoby  společně  se  všemi  prvotními 
doklady potřebnými k vyúčtování cesty, osobě pověřené likvidaci cestovních příkazů.

2.11 Pověřená  osoba  provede  kontrolu  a  likvidaci  cestovního  příkazu,  potvrdí  správnost 
vyúčtování svým podpisem a předá k proplacení na finanční odbor.

2.12 Na náhrady cestovních výdajů lze zastupiteli poskytnou zálohu nejméně 5 pracovních 
dnů  před  zahájením  pracovní  cesty,  která  bude  vyplacena  na  finančním  odboru 
městského úřadu. 
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2.13 Používání  služebních  nebo  soukromých  vozidel,  vyúčtování  pracovních  cest  a  další 
povinnosti,  se řídí  vnitřními předpisy a směrnicemi platnými pro zaměstnance MěÚ 
Rychvald.

Čl. 3
Zahraniční  pracovní cesty

3.1 Členům  zastupitelstva  města,  není-li  dále  stanoveno  jinak,  schvaluje  zahraniční 
pracovní  cesty  rada  města  Rychvaldu,  která  současně  pověří  starostu,  případně 
místostarostu, stanovením náležitostí dle článku 2 odst. 2.1.

3.2 Zahraniční  stravné  ve  výši  základní  sazby  zahraničního  stravného  je  stanoveno  dle 
§ 179 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

3.3 Zahraniční stravné se poskytuje:
- ve výši  plné základní sazby, trvá-li doba strávená v zahraničí v kalendářním dni déle 

než 18 hodin,
- ve 2/3 základní sazby, trvá-li doba strávená v zahraničí v kalendářním dni 12 - 18 hod.,
-  v 1/3 základní sazby, trvá-li doba strávená v zahraničí v kalendářním dni   1 - 12 hod.

3.4 Bylo-li zastupiteli během zahraniční pracovní cesty v zahraničí poskytnuto jídlo, které 
má charakter  snídaně,  oběda  nebo večeře,  na  které  zastupitel  finančně  nepřispívá 
(bezplatné poskytnutí  stravy),  přísluší  zastupiteli  zahraničí  stravné snížené za každé 
bezplatné jídlo o hodnotu:
a) 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby 1 až 

12 hodin,
b) 35 % zahraničního stravného,  jde-li  o  zahraniční  stravné ve  dvoutřetinové výši  základní  

sazby 12 až 18 hodin,
c) 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby více než 18 

hodin.

3.5 Zahraniční stravné nepřísluší, pokud během zahraniční pracovní cesty, která trvá
a)   5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
b) 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

3.6 Kapesné na zahraniční pracovní cesty se poskytuje ve výši 40% zahraničního stravného 
podle § 180 s  odkazem na § 179, zákoníku práce (tj. dle propočtu sníženého stravného).
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Čl. 4

Závěrečná ustanovení

4.1 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Rychvaldu 
nabývají účinnosti dnem 01. 01. 2013.
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Bod 11. Návrh obecně-závazné vyhlášky č. 7/2012 o místním  
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů

Obsah:
1. Důvodová zpráva
2. Návrh obecně-závazné vyhlášky č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.

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

v y d á v á
obecně-závaznou vyhlášku č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému, 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, a to s účinností od 1. 1. 2013
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bod 11

Důvodová zpráva

Vzhledem k tomu, že s účinností od 1. července 2012 došlo k novelizaci zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, a to zákonem č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565 /1990 
Sb. a zákonem č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením 
základních registrů. Novelizace přinesla především tyto zásadní změny:

- Byl rozšířen okruh poplatníků – cizinci
- Došlo ke zvýšení horní hranice sazby poplatku,
- Byla zavedena společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za 

zaplacení poplatku,
- Obcím pro účely řízení o místních poplatcích bylo umožněno čerpat některé 

referenční údaje ze základního registru obyvatel, údaje z informačního systému 
cizinců a údaje z informačního systému evidence obyvatel.

Výše uvedené změny mají za následek, že pokud bude město Rychvald v následujícím 
kalendářním roce, tj. v roce 2013, chtít nadále vybírat místní poplatek za systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
musí vydat novou obecně závaznou  vyhlášku, která bude v souladu s novelizovaným zněním 
zákona.
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Příloha
MĚSTO RYCHVALD

Obecně závazná vyhláška č. 07/2012
           

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Rychvald  se na svém zasedání dne 12.12.2012  usnesením č. … 
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.  
128/2000  Sb.,o  obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  tuto  obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

                                                            Čl. 1
                                               Úvodní ustanovení

1. Město  Rychvald  touto  vyhláškou  zavádí  místní  poplatek  za  provoz  systému 
shromažďování, sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních 
odpadů (dále jen„poplatek“). 

2. Řízení o poplatcích vykonává  městský úřad Rychvald (dále jen správce poplatku).¹

 

                                                            Čl. 2
                                                       Poplatník

1. Poplatek za provoz systému shromažďování,  sběru, přepravy,  třídění,  využívání a 
odstraňování komunálních odpadů platí²:

a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které  byl  podle  zákona  upravujícího  pobyt  cizinců  na  území  České 
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 
dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky 
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl 
nebo  dočasná  ochrana  podle  zákona  upravujícího  dočasnou  ochranu 
cizinců,

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
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o místních poplatcích“)
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve 
výši  odpovídající  poplatku za jednu fyzickou osobu;  má-li  ke  stavbě určené k 
individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou 
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

2. Za fyzické osoby tvořící  domácnost  může poplatek platit  jedna osoba.  Za fyzické 
osoby žijící  v  rodinném  nebo  bytovém  domě  může  poplatek  platit  vlastník  nebo 
správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu 
úřadu oznámit  jméno,  popřípadě jména,  příjmení  a  data  narození  osob,  za které 
poplatek platí.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník  je  povinen  ohlásit  správci  poplatku  vznik  své  poplatkové 
povinnosti  nejpozději  do 15 dnů   ode dne, kdy mu povinnost platit  tento poplatek 
vznikla,  případně doložit  existenci  skutečností  zakládajících  nárok  na  osvobození 
nebo úlevu od poplatku.

2.  Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku 
jméno,  popřípadě  jména,  a  příjmení,  místo  pobytu,  popřípadě  další  adresy  pro 
doručování.  

3.  Poplatník  dle  čl.  2  odst.  1  písm.  b)  vyhlášky  je  povinen  ohlásit  také 
evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného 
domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede 
poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu 
je poplatník  povinen ohlásit  orientační nebo popisné číslo stavby,  ve které se byt 
nachází,  a  číslo bytu,  popřípadě  popis  umístění  v  budově,  pokud  nejsou  byty 
očíslovány.  Není-li  stavba, ve  které  se  byt  nachází,  označena  orientačním nebo 
popisným číslem, uvede  poplatník  parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna 
stavba s bytem.

4.  Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci 
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku 
změny vlastnictví  ke  stavbě  určené  k  individuální  rekreaci,  bytu  nebo  rodinnému 
domu.

5.  Poplatník,  který  nemá  sídlo  nebo  bydliště  na  území  členského  státu 
Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru 
nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro 
doručování. 4
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6.  Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce 
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 5

4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

Čl. 4
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku činí 492,- Kč a je tvořena:

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky  242,-  Kč  za  kalendářní  rok.  Tato  částka  je  stanovena  na  základě 

skutečných  nákladů  obce  předchozího  kalendářního  roku  na  sběr  a  svoz 
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

2. Skutečné náklady za rok  2011 na sběr  a svoz netříděného komunálního odpadu 
činily: .3,388.062 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady .3,388.062,- Kč  děleno 7.334 (.7.185 osob s pobytem na území obce + 149
staveb určených k  individuální  rekreaci,  ve  kterých není hlášena k  pobytu  žádná 
fyzická osoba) = 462,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 
písm. b) vyhlášky ve výši 242,- Kč.

3. V případě změny místa  pobytu  fyzické osoby,  změny vlastnictví  stavby určené k 
individuální  rekreaci,  bytu  nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se 
poplatek platí  v  poměrné výši,  která  odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu 
nebo vlastnictví  v  příslušném  kalendářním  roce.  Dojde-li  ke  změně  v  průběhu 
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni 
tohoto měsíce.6

Čl. 5
Splatnost poplatku

1. Nečiní-li  poplatek nebo souhrn poplatků za domácnost více než 1.000,- Kč/rok, je 
splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

2. Činí-li  poplatek  nebo  souhrn  poplatků  za  domácnost  více  než  1.000,-  Kč/rok,  je 
splatný ve dvou stejně vysokých splátkách, a to nejpozději do 30. dubna a do 30. září 
příslušného kalendářního roku.

3. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek 
splatný  nejpozději  do  15.  dne  měsíce,  který  následuje  po  měsíci,  ve  kterém 
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poplatková povinnost  vznikla,  nejpozději  však do konce příslušného kalendářního 
roku.

5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6 § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích

Čl.6

Osvobození a úlevy

1. Od poplatku se osvobozují:
a) Osoby, uvedené v čl. 2, odst. b) této vyhlášky za předpokladu, že jsou současně 

poplatníky dle čl. 2,  odst.a)
b) Osoby, které se prokazatelně dlouhodobě nezdržují v místě svého trvalého 

pobytu, a to:
- Po dobu delší než 6 měsíců pobývající v ústavu sociální péče a domově 

důchodců
- Po dobu delší než 9 měsíců pobývající mimo území České republiky

c) Osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody
d) Osoby, které pobývají a zároveň platí poplatek v jiné obci (netýká se poplatku za 

vlastnictví staveb určených k individuální rekreaci v dané obci)

2. Úleva za donáškovou vzdálenost pro osoby s trvalým pobytem v rodinných domech 
na území města Rychvald v závislosti na vzdálenosti k vyhrazenému stanovišti 
sběrné nádoby, měřeno v nejkratší vzdálenosti po přístupové komunikaci, a to od 
místa možného vstupu k rodinnému domu (brána, branka) po vyhrazené stanoviště 
nádoby:

- Vzdálenost nad 100 m ………………108,- Kč z ročního poplatku

.

Čl. 7
Navýšení poplatku

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 
obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.7

2. Včas  nezaplacené  nebo  neodvedené  poplatky  nebo  část  těchto  poplatků  může 
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 
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3. 7 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

1. Je-li  poplatník  v  době  vzniku  povinnosti  zaplatit  poplatek  nezletilý,  odpovídají  za 
zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; 
zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

2. Nezaplatí-li  poplatek  poplatník  nebo  jeho  zákonný  zástupce,  vyměří  obecní  úřad 
poplatek jednomu z nich.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.4/2011 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních 
odpadů ze dne 14.12.2011

2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle 
dosavadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2013

................................... 
..........................................

Ing. Ladislav Sitko Šárka Kapková
místostarosta starosta
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Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.12.2012
Sejmuto z úřední desky dne: 2.1.2013
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Způsob stanovení výše poplatku

1. sazba a) je tvořena z nákladů, které byly vynaloženy v r. 2011 na:

3721/5169 - Nebezpečný odpad      136.734,-
3723/5169 - Velkoobjemové kontejnery + sběrný dvůr           1,074.273,-
3729/5169 - Černé skládky        42.902,-
3726/5164 - Likvidace tříděného odpadu               1,051.092,-
3726/5137 - Nákup kontejnerů na tříděný odpad         64.800,-
3725 - Příjem z EKO-KOMu za třídění odpadu             -   453.240,-
3724/2111 - Příjem za využ. a znešk. NO (EKOLAMP, ASECOL, ELEKTROWIN) -   29.529,-
                          - Vynaložené náklady od podnikatelů (platí cenu, jsou zahrnuti
                            v nákladech na sběrný dvůr)                                                                  - 46.482,-

  Celkem náklady 1,840.550,-

Náklady na 1 občana u této složky činí …250,96 Kč.
Po stanovení místního poplatku lze tuto částku dle zákona navýšit až na 250,- Kč a v OZV se 
nezdůvodňuje.

S ohledem na zvýšené náklady u sazby b) navrhujeme v OZV částku 250,- Kč sazby a) 
ponechat na 250,- Kč na osobu a kalendářní rok, čímž se částečně pokryjí vynaložené 
náklady na svoz KO.

2. sazba b) je tvořena z těchto nákladů:

3722/5169 - Odvoz komunálního odpadu 3,388.062,-
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  Náklady pro stanovení poplatku činí 3,388.062,-

Náklady na 1 občana u této složky činí 462,- Kč.
V OZV může být stanovena sazba max. 750,- Kč na občana/rok.

Náklady na 1 občana z obou sazeb činí …712,-Kč

7.185 poplatníků s trvalým pobytem v obci.

149  staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci, ve které není hlášena 
k trvalému    pobytu žádná fyzická osoba.

Navrhujeme  ponechat  stávající výši poplatku tj. 492,- Kč na osobu a rok
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Bod 12. Obecně závazná vyhláška č. 8/2012, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 2/2010, ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 7/2011 

Obsah:
1. Důvodová zpráva
2. Obecně závazná vyhláška č. 8/2012 

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

v y d á v á
obecně  závaznou  vyhlášku  č.  8/2012,  kterou  se  mění  obecně  závazná 
vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky 
č. 7/2011, a to v části první - Základní ustanovení, Čl. 1, odstavec 1, písm. d) 
a v části druhé, hlavě IV.
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Bod 12

Důvodová zpráva

V důsledku přijetí zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho 
inkasního místa,  obce s účinností od 1.1.2012 pozbyly oprávnění zavádět a vybírat místní 
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené 
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Proto navrhujeme změnu obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o místních poplatcích, v tom, 
že: 

a) v části první -  Základní ustanovení, Čl. 1, odstavci 1,  vypustíme písm. d)  - Poplatek za  
provozovaný  výherní  hrací  přístroj  nebo  jiné  technické  herní  zařízení  povolené  
Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu   

 b) v části druhé vypustíme hlavu IV. – Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo  
jiné  technické  herní  zařízení  povolené  Ministerstvem  financí  podle  jiného  právního  
předpisu.
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Město Rychvald

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 8/2012

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních 
poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2011, a to v části 
první -  Základní ustanovení, Čl. 1, odst. 1, písm.d) a v  části druhé, 
hlavě IV.

Zastupitelstvo města Rychvaldu se na svém 10. zasedání dne 12.12.2012 usnesením  č. 10/12 
usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích, se mění takto:

1.
V části první - Základní ustanovení, Čl. 1,  odst. 1 - Město Rychvald zavádí a vybírá tyto místní 
poplatky, se vypouští písm. d) - poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

2.
V části druhé se vypouští hlava IV. - Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo 
jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního 
předpisu.  

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

Čl. 3
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Současně se vydává úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 jak vyplývá ze změny 
provedené obecně závaznou vyhláškou č. 7/2011 a touto obecně závaznou vyhláškou.

       ___________________                                 ________________________
                Šárka Kapková                                                   Ing. Ladislav Sitko
                    starosta                                                              místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:  13.12.2012
Sejmuto z úřední desky dne:  28.12.2012
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Bod 13. Žádost o uzavření Dohody o splátkách dluhu 

Obsah: 
1. Důvodová zpráva 
2. Žádost ze dne 20.9.2012 
3. Příloha Č. 1 

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

a)rozhodlo 
vyhovět žádosti paní 
Dohody o splátkách dluhu 

b)ukládá 

ze dne 20.9.2012 o uzavření 

starostovi města č init úkony nutné k uzavření Dohody o splátkách dluhu 
5 paní 
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Důvodová zpráva 

Rada města předkládá zastupitelstvu města žádost paní 
o uzavření splátkového kalendáře. 
Na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 26. února 2007 užívala paní 

13. 

ze dne 20.9.2012 

(72 let) na ul. Revoluční v Rychvaldě. Doba nájmu 
byla nájemní smlouvou sjednána na dobu neurčitou. 
Z důvodu neplacení nájemného podalo Město Rychvald paní výpověď z nájmu 
bytu s tříměsíční výpovědní lhůtou. Byt byl předán dne 31.1.2012. 

Paní Makuňová byla několikrát upomínána a vyzývána k úhradě d l uhů. K úhradě však 
nedošlo. Pohledávka za paní byla předána právnímu zástupci města panu 
JUDr. Oblukovi k soudnímu vymáhání dluhu. 

Soudní vymáhání dluhu je v současné době pozastaveno z duvodu podání žádosti o splátkový 
ka lendář. 

Ke dni vyhotovení tohoto materiálu (tj. 20.11.2012) dluží paní na 
nájemném včetně služeb spojených s užíváním bytu částku ve výši 17.794,- Kč (viz příl oha 

Č. 1), poplatek z prodlení ve výši 21.435,15 Kč a úrok z prodlení ve výši 1.114,40 Kč, tj. celkem 
40.343,55 Kč. 

Odbor bytový a správy majetku obdržel dne 20.9.2012 žádost paní o možnost 
sjednání splátkového kalendáře na výše uvedený dluh s měsíčními splátkami ve výši 
po 2.000,-- Kč. 

Dne 5.10.2012 paní telefonicky požádala o snížení splátky z 2.000,-- Kč na 1.500,--
Kč (splátky po dobu 27 měsíců) . 

Dle zákona o obcích č . 128/2000 5b., je v kompetenci zastupitelstva města rozhodovat 
o uzavírání dohod o splátkách dluhu s lh ůtou splatnosti delší než 18 měsíců. 

Rada města projednala následující varianty řešení: 

VARIANTA l. 
a) vyhovět žádosti paní 

o splátkách dluhu 

ze dne 20.9.2012 o uzavření Dohody 

b) činit úkony nutné k uzavření Dohody o splátkách dluhu s paní 

V Dohodě o splátkách dluhu bude mimo iiné uvedeno, že v případě prodlení se zaplacením 
kterékoliv sp látky dluhu ztrácí paní 
Rychvald ce lý zbývající dluh najednou. 

VARIANTA 2. 

a) nevyhovět žádosti paní 
o splátkách dluhu 

výhodu splátek a je povinna zaplatit městu 

ze dne 20.9.2012 o uzavření Dohody 

Zpracoval(a): Bc. Markéta Blažková - úředník odboru bytového a správy majetku 104 z 116 
Předkládá : Rada města 
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b) činit úkony nutné k pokračování vymáhání pohledávky soudní cestou prostřednictvím 
právního zástupce města 

Na základě výše uvedeného rada města doporučuje zastupitelstvu města Variantu 1. tj.: 
I. rozhodnout vyhovět žádosti paní ze dne 20.9.2012 o uzavření 

Dohody o splátkách dluhu 
2. uložit starostovi města činit úkony nutné k uzavře ní Dohody o sp látkách dluhu s paní 

Zpracoval(a): Bc. Markéta Blažková - úředník odboru bytového a správy majetku 105 z 116 
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DatU/II Obdob1 Doklad Var .Sym. ČAst k.a ?ústlltCk. Poznál1lka 

5. 2 . 2011 1/2011 9021.2011 2011 2423.00 2423.00 nájem. za 1 /2011 
5 . 3.20Ll 2/2011 903/2011 2011 2 423.00 H146.00 nájera za 212011 

2l. 3 . 2011 3/2011 2003/2011 2011 -2423.00 2423.00 ú h rada 2/2011 
30 . 6 . 2011 6/2011 4001/2011 2011 53(3 . 00 1'166.00 vyáčtováni 51. 2010 
5. 1 . 20ll 6/20ll 901/2011 2011 2 ~ 23.00 10189.00 nájera .- 6/2011 
5. 8.2011 1/2011 908/20J1 2011 2423.00 12612.00 MjcTI " 7/2011 ,. 9 . 2011 8/2011 909/2011 2011 2423.00 15035.00 nAjeli " 6/2011 
5. 1.2012 12/2011 901/2012 2012 2423.00 1/458.00 nájell " 1 2/11 
5. 2.2012 1/2012 90212012 2012 2 423 . 00 19881 . 00 náj eTl .- 1.12012 
s. 3 . 2012 2/2012 903/2012 2012 2423 . 00 22304 . 00 n Ajefll :ta 2/2012 
5. 3.2012 2/2012 903/2012 2012 -2423 . 00 19981.00 n!je~ do 31 . 1 . 2012 

20. 4. 2012 4/2012 2004/2012 2012 -500.00 19381 . 00 úhrada 
JL 1.2012 8/2012 2008/2012 2012 -1587.00 1779~ . 00 převod pfeplatku na 
nájelll 

Celkem dluh: 11191 .00 
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Bod 14. Bezúplatný převod pozemku p.č. 6787/13 v k.ú. Rychvald

Obsah:
1. Důvodová zpráva
2. Nabídka majetku ze dne 9.10.2012
3. Sdělení ze dne 3.10.2012
4. Sdělení, územně plánovací informace ze dne 18.10.2012 
5. Zápis č. 11/2012 z jednání komise výstavby a životního prostředí ze dne 12.11.2012 
6. Katastrální mapa
7. Informace o parcele

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

r o z h o d l o 
o nabytí nemovité věci – bezúplatným převodem od České republiky, 
zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, který 
spočívá v pozemku p.č. 6787/13 ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 84 m2 v katastrálním území Rychvald, do vlastnictví města Rychvald 

Zpracoval(a): Irena Kubíčková – úředník odboru bytového a správy majetku 108 z 116
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10. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 12.12.2012

bod 14.

Důvodová zpráva

Česká republika zastoupena Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dopisem 
ze  dne  9.10.2012  nabídla  městu  k bezúplatnému  převodu,  bez  omezujících  podmínek, 
pozemek p.č. 6787/13 v k.ú. Rychvald.
Pozemek p.č. 6787/13 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 84 m2 v k.ú. Rychvald, 
zapsaný na LV č. 60000 je ve vlastnictví České republiky a Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových je příslušný s tímto pozemkem hospodařit.  
Na pozemku p.č. 6787/13 se nachází těleso části místní komunikace ul. Sportovní, která je 
vedena v Paspartu místních komunikací jako místní komunikace III.tř. – obslužná.  
Pozemek p.č. 6787/13 je barevně označený v přiložené katastrální mapě.

Nabídka majetku byla doplněna o vyjádření:
1.  Odboru stavebního životního prostředí  a rozvoje -  Sdělení  ze dne 3.10.2012 a Sdělení 
územně plánovací informace ze dne 18.10.2012 
2. Komise výstavby a životního prostředí - Zápis č. 11/2012 ze dne 12.11.2012.    
Výše uvedená vyjádření tvoři přílohu tohoto materiálu.

Na  základě  výše  uvedeného  rada  města  doporučuje  zastupitelstvu  města  rozhodnout  o 
nabytí nemovité věci – bezúplatným převodem od České Republiky, zastoupené Úřadem pro 
zastupování  státu  ve  věcech  majetkových,  který  spočívá  v pozemku p.č.  6787/13  ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 84 m2 v katastrálním území Rychvald, do vlastnictví 
města Rychvald.

Zpracoval(a): Irena Kubíčková – úředník odboru bytového a správy majetku 109 z 116
Předkládá: Rada města
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10. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 12.12.2012

Bod 15. Diskuze
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