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P R E Z E N Č N Í     L I S T I N A

přítomných na 11. zasedání Zastupitelstva města v Rychvaldě, dne 13. 3. 2013

  1.  Bc. Jiří Absolon                                            …………………………..
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  8.  Vlasta Matonogová                                        …………………………..

  9.  Mgr. Jana Muchová                                    …………………………..

10.  Ing. Miroslav Pěgřímek                                    …………………………..

11.  Ing. Ladislav Sitko …………………………..

12.  Lubomír Skýba                                 …………………………..

13.  Ing. Ivan Širocký                         …………………………..

14.  Stanislav  Tvardek                                            …………………………..

15.  Ing. Jan Vavříček                                           …………………………..
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Zpracoval(a): Iveta Rozsívalová  – úředník org. odboru 4 z 104
Předkládá: Rada města

Bod 2. Pořadové a organizační zabezpečení 11. 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. Ivan Jurdin
Mgr. Jana Muchová
 Ing. Jan Vavříček

2. ověřovatelé zápisu ve složení:
Bc. Jiří Absolon
Ing. Miroslav Pěgřímek



5 z 104

bod 2

Organizační zabezpečení 11. zasedání ZM, dne 13. 3. 2013

Termín 13. 3. 2013 v 16.30 hod., v KD Rychvald

Návrhová komise: Ing. Ivan Jurdin
Mgr. Jana Muchová
Ing. Jan Vavříček

Ověřovatelé zápisu: Bc. Jiří Absolon
Ing. Miroslav Pěgřímek

Zapisovatelka: Bc. Lena Koláková

Skrutátoři: p. Simona Augustýnková
p. Věra Cieslarová
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Pořad pro 11. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 13. 3. 2013

1. Slib Zastupitele města Rychvald
2. Pořadové a organizační zabezpečení
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva o činnosti RM
5. Zpráva o činnosti FV
6. Informace o průběhu prací na ÚP
7. Návrhy na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Rychvald
8. Souhrnná zpráva na dotazy z 10. ZM
9. Odvolání členů KV a volba členů KV a předsedy KV
10. Volba přísedícího Okresního soudu v Karviné pro volební období let 2013 až 2017
11. Vyřazení movitého majetku v Mateřské škole, Mírová 1722, Rychvald, příspěvková organizace

a v budově  Městského úřadu Rychvald
12. Program rozvoje města
13. Nabídka k odkoupení pozemků p. č. 214, p. č. 961, p. č. 1387/1, p. č. 2600/2, p. č. 6698, p .č.

6711/2, p. č. 6711/3, p. č. 6768, p. č. 6787/6, p. č. 6797, p. č. 6837/10, p. č. 6837/11, p. č.
6855/1, p. č. 6855/2, p. č. 6855/7, p. č. 6855/9, p. č. 6857/2, p. č. 6866, p. č. 6870, p .č.
6872/7 a p. č. 6875/32 v k. ú.  Rychvald

14. Účetní závěrka města Rychvaldu sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012
15. Diskuze
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Předkládá: Rada města

Bod 3. 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
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bod 3

Důvodová zpráva

Ve sledování:

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

10/5 ze dne 12. 12. 2012
                        pověřuje

FV zpracovat analýzu příjmů a výdajů bytového fondu města od roku 2003-
                        2012

10/7 ze dne 12. 12. 2012
ZM 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.“

10/13 ze dne 12. 12. 2012
ZM    u k l á d á
starostovi města činit úkony nutné k uzavření Dohody o splátkách dluhu s paní
XXX
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Předkládá: Rada města

Bod 4. Zpráva o činnosti Rady 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 Rady města
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bod 4

Důvodová zpráva

1. Zpráva o činnosti Rady města Rychvald

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

57. zasedání dne 11. 1. 2013
       58. zasedání dne 14. 1. 2013
       59. zasedání dne 28. 1. 2013
       60. zasedání dne 11. 2. 2013
       61. zasedání dne 25. 2. 2013
       62. zasedání dne 28. 2. 2013
       63. zasedání dne 11. 3. 2013

Viz. usnesení z těchto zasedání

2. Informace o předání „Osvědčení“ o nastoupení do funkce člena ZM Rychvald

V uplynulém období předala Rada města Rychvald celkem tři „Osvědčení“ o nastoupení do
funkce člena Zastupitelstva města Rychvald.

Tato osvědčení byla vydána :

a) Paní Šárce Gulčíkové, a to na základě rezignace p. Vladimíra Škuty ze dne 13.2.2012

b) Panu Pavlu Kowolowskému, a  to  na  základě rezignace  p.  Jaroslava  Uhlíka  ze  dne
14.12.2012

c) Panu Janu Kutáčovi, a to na základě rezignace p. Mgr. Ivany Janíkové ze dne 1.2.2013
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Zpracoval(a): Jana Krasňanová - úředník fin. odboru 11 z 104
Předkládá: Ing. Ivan Širocký  - předseda FV

Bod 5. Zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva města,
Analýza příjmů a výdajů bytového fondu města za období
od roku 2003 do roku 2012

Obsah:
1. Důvodová zpráva
2. Analýza příjmů a výdajů bytového fondu města 2003-2012
3. Tabulkový přehled finanční analýzy bytového hospodářství

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města

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

13. 3. 2013
2. Analýzu příjmů a výdajů bytového fondu města za období od roku 2003

do roku 2012
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Bod 5

Důvodová zpráva

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

I. Jednání FV dne 28.01.2013

Program:
1) Závěrečný účet města za rok 2012
2) Úkoly z 10. zasedání zastupitelstva města ze dne 12. 12. 2012

ad 1) FV projednal první podklady k závěrečnému účtu města za rok 2012
ad 2)   Informace ke zpracovanému přehledu oprav, investic a příjmů z nájmů u bytových

domů za rok 2003-2012

II. Jednání FV dne 25.02.2013

Program:
1) Analýza příjmů a výdajů bytového fondu města od r. 2003-2012
2) Projednání návrhu Zprávy o činnosti finančního výboru za období od 12. 12.
      2012 do 13. 3. 2013

3)   Rozpočtové opatření č. 1, 2 pro rok 2013

ad 1) Finanční výbor projednal analýzu příjmů a výdajů bytového fondu města za období
od roku 2003 do roku 2012 a doporučuje zastupitelstvu města ji vzít na vědomí

ad 2)   Finanční výbor bere na vědomí Zprávu o činnosti finančního výboru zastupitelstva
 města za období od 12. 12. 2012 do 13. 3. 2013

ad 3) Finanční výbor bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 pro rok 2013
 a doporučuje radě města ke schválení

Ing. Ivan Širocký

předseda finančního výboru



13 z 104

2. Analýza příjmů a výdajů bytového fondu města od roku 2003-2012

Na 10. zasedání Zastupitelstva města Rychvald pověřilo ZM finanční výbor zpracováním
analýzy příjmů a výdajů bytového fondu města od roku 2003. (Usnesení č. 10/5b).
Rozbor příjmů a výdajů bytového fondu byl po konzultacích s místostarostou zpracován do
přehledu za výše uvedené roky. Zpracovaný tabulkový přehled je dosažená skutečnost za rok
2003-2012. Rok 2013 je zpracován v současné době dle předloženého schváleného rozpočtu
města pro  rok 2013.

V předložené zpracované analýze má výrazný vliv metodická změna v roce 2009, kdy v  květnu
daného roku  se město stalo plátcem DPH  a o službách spojených s nájemným se začalo účtovat
na účtu cizích prostředků.
Zároveň se na tomto účtu promítají veškeré náklady spojené se službami, které hradí nájemníci
a následné vyúčtování.

Na straně příjmů i výdajů se tudíž promítají platby za dobu, kdy jsme plátci DPH nebyli.

Do provedené analýzy jsou započteny veškeré výdaje, na straně příjmů pak i přijaté dotace.

Z celkového výsledku sice vyplývá převaha výdajů nad příjmy ve výši 13,2 mil.Kč, která se
prakticky vytvořila v roce 2009 a 2011 a její příčiny jsou následující :

a. Opravy v roce 2009 ……….. výměna oken na sídlišti
b. Investice v roce 2011 …….   4,1 mil.Kč   (podporované byty čp.734)

                                       …….   5,3 mil.Kč   ( zateplení  čp. 1605-7)
                                       …….   2,1 mil.Kč   ( stav. úpravy  čp.1501-3)
                                       …….   1,2 mil.Kč   ( výtah čp. 1601)
                                       …….   1,2 mil.Kč   ( rekonstrukce el. instalace  čp. 1513-15)
                                       …….   0,7 mil.Kč   ( tech. zhodnocení kotelen)
                                       …….   0,5 mil.Kč   ( ostatní drobnější  investiční  akce)



Tabulkový přehled finanční analýzy bytového hospodářství (údaje v Kč)

Rok Příjmy               Z toho:     Dotace      Zdroje Výdaje         Z toho: Rozdíl
nájemné služby opravy investice

2003 13 771 434 4 683 037 7 960 065 2 373 000 16 144 434 15 171 220 2 171 363 4 446 163 973 214
2004 12 870 580 4 684 196 8 161 211 0 12 870 580 14 356 604 1 629 546 3 751 966 -1 486 024
2005 12 971 265 4 642 956 8 258 350 836 000 13 807 265 14 842 152 1 486 285 4 291 256 -1 034 887
2006 15 275 638 4 922 220 10 131 095 0 15 275 638 16 627 856 1 031 012 5 249 708 -1 352 218
2007 15 610 997 5 088 693 10 173 485 6 050 000 21 660 997 23 002 452 1 139 737 11 857 791 -1 341 455
2008 16 807 121 5 999 410 10 632 270 0 16 807 121 16 504 338 2 227 789 2 095 177 302 783
2009 10 613 841 7 173 260 3 382 727 0 10 613 841 19 101 523 10 485 400 2 765 035 -8 487 682
2010 9 622 986 9 420 139 0 0 9 622 986 7 430 754 1 859 592 5 122 859 2 192 232
2011 8 394 958 8 168 827 0 4 330 094 12 725 052 18 113 468 1 812 091 15 130 424 -5 388 416
2012 10 032 813 9 438 688 0 0 10 032 813 9 005 309 3 352 461 5 004 635 1 027 504

Celkem 125 971 633 64 221 426 58 699 203 13 589 094 139 560 727 154 155 676 27 195 276 59 715 014 -14 594 949
2013-rozp. 9 501 000 9 501 000 0 0 9 501 000 8 119 000 1 975 000 5 605 000 1 382 000
Celkem 135 472 633 73 722 426 58 699 203 13 589 094 149 061 727 162 274 676 29 170 276 65 320 014 -13 212 949
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Zpracoval(a): Ing. Dalibor Třaskoš, vedoucí oddělení rozvoje a územního plánování, odboru
rozvoje a investic MěÚ Bohumín
Předkládá: Šárka Kapková – starosta města, pověřený zastupitel pro pořízení ÚP

15 z 104

Bod 6. Informace o průběhu prací na územním plánu

Obsah:

1. Prezentace o průběhu prací na územním plánu
materiál zpracovaný úřadem územního plánování MěÚ Bohumín

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Rychvald

b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o průběhu prací na územním plánu
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Zpracoval(a): Ing. Dalibor Třaskoš, vedoucí oddělení rozvoje a územního plánování, odboru
rozvoje a investic MěÚ Bohumín
Předkládá: Šárka Kapková – starosta města, pověřený zastupitel pro pořízení ÚP
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Bod 7. Návrhy na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru
Rychvald

Obsah:
1. Důvodová zpráva – materiál zpracovaný úřadem územního plánování MěÚ Bohumín

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Rychvald po projednání
v souladu se zákona č. 128/2000 o obcích, ve znění pozdějších předpisů

a ) r o z h o d l o
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
nepořídit změnu Územního plánu sídelního útvaru Rychvald podle návrhů
R76 – R93, předložených navrhovateli a posouzených pořizovatelem dle
ustanovení  §  46  odst.  2  a  3  a  zároveň §  53  odst.  5  písm.  d)  stavebního
zákona – Městským úřadem Bohumín, úřadem územního plánování, dle
přílohy materiálu,

b ) u k l á d á
pověřenému zastupiteli města Rychvald informovat žadatele o změnu
územního plánu o rozhodnutí zastupitelstva v souladu s bodem a).
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Příloha bod 7

Městský úřad Bohumín

Materiál do zasedání zastupitelstva města Rychvald dne 13. 3. 2013
číslo

Název materiálu: Návrhy na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru
Rychvald

Předkládá: odbor rozvoje a investic
Bohumín, dne: 18. 2. 2013

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Rychvald po projednání

1. r o z h o d l o
a. podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu Územního plánu sídelního
útvaru Rychvald podle návrhů R76 – R93, předložených navrhovateli a posouzených
pořizovatelem dle ustanovení § 46 odst. 2 a 3 a zároveň § 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona
– Městským úřadem Bohumín, úřadem územního plánování, dle přílohy materiálu,

2. u k l á d á
a. městu Rychvald informovat žadatele o změnu územního plánu o rozhodnutí zastupitelstva

v souladu s bodem 1.

Předkládá:  Šárka Kapková, starostka města Rychvald
Zpracoval: pořizovatel, Městský úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic:

Ing. Dalibor Třaskoš, vedoucí oddělení rozvoje a územního plánování, odboru
rozvoje a investic MěÚ Bohumín

Příloha: Seznam žadatelů o změnu Územního plánu sídelního útvaru Rychvald
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Důvodová zpráva
Na základě § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo
města o pořízení územního plánu nebo jeho změny. Dle usnesení rady města č. 43/12 ze dne 4.
června 2012 byl schválen jednoroční cyklus předkládání zpráv zastupitelstvu města s novými
požadavky na změnu územního plánu a to tak, že tyto zprávy mají být předkládány vždy na prvním
jednání zastupitelstva města v novém kalendářním roce. Naposledy jednotlivé návrhy občanů
a organizací projednávalo zastupitelstvo města Rychvald dne 14.3.2012, kdy bylo projednáno
celkem 21 požadavků a zastupitelstvo rozhodlo nepořizovat další změnu územního plánu s ohledem
na skutečnost, že je pořizován návrh nového územního plánu Rychvaldu. Městský úřad Bohumín,
odbor rozvoje a investic, jako pořizovatel nového územního plánu Rychvaldu, informoval
projektanta územního plánu o rozhodnutí zastupitelstva města.
Návrhy na pořízení územního plánu nebo jeho změny se podle § 46 odst. 1 stavebního zákona
podávají u obce, pro jejíž územní se územní plán nebo jeho změna pořizuje. Od března 2012 tedy
úřad územního plánování (pořizovatel) obdržel od města Rychvald 18 nových návrhů, seřazených
a označených jako R76 – R93, jejichž seznam je přílohou k tomuto materiálu. Jedná se o požadavek
na rozšíření zastavitelných ploch o celkové rozloze o 4,01 ha. Ve všech návrzích je předmětem
žádosti změna současného funkčního využití pozemků na plochy pro individuální výstavbu
rodinných domů, pouze v případě R79 na plochu pro lehkou výrobu a R82 na plochu výrobních
a technických zařízení a skladů.

Na základě § 46 odst. 2 a 3 stavebního zákona pořizovatel posoudil úplnost všech přijatých návrhů
a vyhodnotil jejich soulad s právními předpisy. Jelikož splňují všechny stanovené náležitosti
stanovené v § 46 odst. 1 stavebního zákona, předkládá je pořizovatel společně se svým stanoviskem
(proč návrh doporučuje či nedoporučuje k prověření projektantem) k rozhodnutí zastupitelstvu.

Dále pořizovatel provedl vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch dle § 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona se závěrem, že
s ohledem na množství již vymezených ploch pro bydlení v platném územním plánu není potřeba
vymezovat další plochy. Rovněž s ohledem na rozpracovanost návrhu nového územního plánu
města pořizovatel nedoporučuje další změnu územního plánu pořídit. Důvodem je skutečnost, že
dalším vymezením ploch pro výstavbu rodinných domů v rámci změny územního plánu dojde
k nemožnosti vymezení ploch pro výstavbu rodinných domů v novém územním plánu a nebude tak
naplněn jeden z cílů územního plánování, kterým je komplexní řešení území.
Změny funkčního využití území, navrhované v 14 nových žádostech, nemohou být přímo v novém
územním plánu řešeny, neboť tyto požadavky nejsou součástí projednaného a schváleného zadání
(4 žádosti jsou opakované a jsou součásti zadání). V rámci procesu projednávání nového územního
plánu si jednotliví žadatelé budou moci ověřit zda se předpokládá, že jejich návrhu bude či nebude
v novém územním plánu vyhověno a případně budou moci vůči jeho řešení vznášet připomínky
a námitky.

Závěr
Na základě výše uvedených skutečností je nutné konstatovat, že je nekoncepční a zároveň
neekonomické pořizovat další změnu stávajícího Územního plánu sídelního útvaru Rychvald.
Zároveň není vyloučeno, že v průběhu tvorby nového územního plánu, který představuje celkovou
koncepci řešení jednotlivých vztahů v území, projektant sám vyhodnotí některé z předmětných
pozemků jako vhodné pro navrhovaný účel.
Navrhujeme tedy, aby zastupitelstvo města rozhodlo nepořídit změnu územního plánu a jednotlivé
žadatele informovat o tomto rozhodnutí včetně informace, že v rámci projednávání nového
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územního plánu si budou moci ověřit, zda se předpokládá, že jejich návrhu bude či nebude
vyhověno a že případně mohou vůči jeho řešení vznášet připomínky a námitky.
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Příloha k materiálu pro zasedání zastupitelstva
Seznam žadatelů o změnu Územního plánu sídelního útvaru Rychvald

č. Jméno žadatele Termín
podání žádosti

Samostatná
změna

Pořadové číslo
v zadání nového ÚP

Kdo uhradí
náklady

parc.č.
(předmět žádosti)

Stanovisko pořizovatele

R
76

XXX 12.3.2012
MěÚ Bohumín

11.2.2013
Rychvald

SAMOSTATNÁ
ZMĚNA

opakovaná žádost –
č.113

navrhovatel 4711/3 (1500 m2)
- výstavba RD

Ano – proluka v zástavbě

R
77

XXX 21.3.2012
Rychvald

není uvedeno NOVÁ ŽÁDOST jsou ochotni se
podílet

1208 (1342 m2)
1202/2 (1589 m2)
1206 (1220 m2)
1202/1 (4253 m2)
- výstavba RD

Ne – pozemek mimo souvislou
zástavbu

R
78

XXX 11.4.2012
Rychvald

není uvedeno NOVÁ ŽÁDOST Město Rychvald 1018 (1406 m2)
- výstavba RD

Ano – navazuje na zástavbu

R
79

XXX 11.4.2012
Rychvald

není uvedeno NOVÁ ŽÁDOST Město Rychvald 160 (819 m2)
159 (581 m2)
- lehká výroba

Ne – negativní vliv na obytné
plochy

R
80

XXX 16.4.2012
Rychvald

není uvedeno NOVÁ ŽÁDOST je ochoten se podílet 5520/2 (1000 m2)
5520/1 (3317 m2)
- výstavba RD

Ano – navazuje na zástavbu

R
81

XXX 30.4.2012
Rychvald

není uvedeno NOVÁ ŽÁDOST Město Rychvald 3955 (2081 m2)
- výstavba RD

Ne – rozšiřování zástavby mimo
zastavěné území

R
82

XXX 16.5.2012
Rychvald

není uvedeno NOVÁ ŽÁDOST jsou ochotni se
podílet

339 (5113 m2)
- část o ploše cca 2500 m2  na
plochu výrobních a
technických zařízení, služeb,
skladů

Ne – veřejná zeleň

R
83

XXX 16.5.2012
Rychvald

není uvedeno NOVÁ ŽÁDOST je ochotna se podílet 3002/2 (2495 m2)
- výstavba RD

Ne – sesuvné území
Ne – pozemky mimo souvislou
zástavbu

R
84

XXX 17.5.2012
Rychvald

není uvedeno NOVÁ ŽÁDOST Město Rychvald 4443/3 (2207 m2)
- výstavba RD

Ano – navazuje na zástavbu

R
85

XXX 13.6.2012
Bohumín

není uvedeno NOVÁ ŽÁDOST není uvedeno 959/1 (724 m2),
962 (663 m2),
6862/3 (48 m2) Rychvald

Ne – pozemek mimo souvislou
zástavbu

R
86

XXX 18.6.2012
Rychvald

není uvedeno NOVÁ ŽÁDOST je ochoten se podílet 1322/2 (3371 m2)
- výstavba RD

Ne – pozemek mimo souvislou
zástavbu

R
87

XXX 21.08.2012
Rychvald

není uvedeno opakovaná žádost –
S11

je ochoten se podílet 1248/1 (2529 m2)
-  výstavba RD

Ne – ochranné pásmo lesa
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č. Jméno žadatele Termín
podání žádosti

Samostatná
změna

Pořadové číslo
v zadání nového ÚP

Kdo uhradí
náklady

parc.č.
(předmět žádosti)

Stanovisko pořizovatele

R
88

XXX 12.9.2012
Rychvald

není uvedeno NOVÁ ŽÁDOST je ochotna se podílet 5350/1 (1716m2)
– výstavba RD

Ano – navazuje na zástavbu

R
89

XXX 13.9.2012
20.9.2012
Rychvald

není uvedeno NOVÁ ŽÁDOST jsou ochotni se
podílet

5738 (1515 m2)
- výstavba RD

Ano – navazuje na zástavbu

R
90

XXX 29.10.2012
Rychvald

není uvedeno NOVÁ ŽÁDOST Město Rychvald, po
dohodě jsou ochotni
se podílet

2974/1 (2010 m2)
- stavba hospodářské budovy

Ano – navazuje na zástavbu

R
91

XXX Rychvald –
datum

neuvedeno

není uvedeno NOVÁ ŽÁDOST Město Rychvald 1997/1 (1966 m2)
- výstavba RD

Ne – pozemek mimo souvislou
zástavbu

R
92

XXX 12.2.2013
Rychvald

není uvedeno opakovaná žádost -
247

není uvedeno 2086 (1386m2)
- výstavba RD

Ano – navazuje na zástavbu

R
93

XXX 12.2.2013
Rychvald

není uvedeno opakovaná žádost - 55 není uvedeno 1171/3 (830), 1172/2 (292m)
- výstavba RD

Ne – pozemek mimo souvislou
zástavbu
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Zpracoval(a): Iveta Rozsívalová – úředník org. odboru 22 z 104
Předkládá: Rada města

Bod 8. Souhrnná zpráva o vyřízení dotazů z 10. zasedání ZM ze dne
12. 12. 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 pana Antonína Ulmana a p. Ing. Václava Brožíka,
vznesený na 10. zasedání ZM ze dne 12. 12. 2012
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Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.:
Sp. zn.:
Vyřizuje: Dostálová Jana
Tel.: 596 543 049
Email: dostalova@rychvald.cz
Datum: 4.1.2013

Antonín Ulman

735 32  Rychvald

Věc : Sdělení k dotazu na jednání zastupitelstva města

K Vašemu dotazu, týkajícímu se chovu psů na katastru města sdělujeme :

Zastupitelstvo města Rychvald na svém 6. zasedání dne 14. 12. 2011 vydalo obecně závaznou vyhlášku o
místních poplatcích ze psů, kde je ustanoven poplatek pro vlastníky psů
v sídlištní zástavbě, a to tak, že za každého chovaného psa činí poplatek 700,- Kč za rok.
Rada města prozatím neuvažuje o zvýšení poplatku ze psů.

Povinnost úklidu psích exkrementů vyplývá z obecně závazné vyhlášky č. 4/2012, čl.3, odst. 2 (dále jen
OZV).
Pokud městská policie zjistí porušení OZV, má možnost uložit blokovou pokutu na místě, případně je tento
přestupek řešen městským úřadem.

Bc. Jana Újezdská
vedoucí úředník odboru stavebního, ŽP a rozvoje
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tel.: 596 543 043 IČ: 00297615

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.:
Sp. zn.:
Vyřizuje: Dostálová Jana
Tel.: 596 543 049
Email: dostalova@rychvald.cz
Datum: 3.1.2013

Brožík Václav

735 32  Rychvald

Věc : Sdělení k dotazu na jednání zastupitelstva města

K Vašemu dotazu položenému v diskuzi na zastupitelstvu města, konaném dne 12.12.2012, týkajícímu se
údržby pozemku ve vlastnictví města, sdělujeme :
Vámi citované ustanovení zákona o rostlinolékařské péči se vztahuje na výskyt invazních druhů rostlin,
jejichž přítomnost na pozemku parc. č. 2295/1 k.ú. Rychvald nebyla zjištěna, takže k porušení zákona
nedošlo. Přesto děkujeme za upozornění na stav předmětného pozemku. Na podkladě Vašeho oznámení
v červenci t.r. o neudržování tohoto pozemku bylo neprodleně provedeno jeho posečení a to v rámci
možností. Na pozemku se nachází značné množství nepovolených skládek odpadu, který zde anonymně
odložili rychvaldští občané, mimo jiné i vlastníci a uživatelé garáží, takže údržba pozemku je značně
ztížena. Přesto pravidelnou údržbu pozemku zajistíme.
Údržbu zeleně pro Město Rychvald zajišťuje úředník Jana Dostálová, na kterou se můžete v případě
potřeby se svými připomínkami obracet.

Bc. Jana Újezdská
vedoucí úředník odboru stavebního, ŽP a rozvoje
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Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.:
Sp. zn.:
Vyřizuje: Klaput Lubomír
Tel.: 596 543 048
Email: klaput@rychvald.cz
Datum: 11.1.2013

Václav Brožík
Mírová 1604

735 32  Rychvald

Věc: Sdělení k dotazům z 10.zasedání ZM ze dne 12.12.2012

Vážený pane,

Na 10. zasedání Zastupitelstva města Rychvald dne 12.12.2012 jste položil zastupitelům
města Rychvald tyto dotazy:

1) k čemu slouží zpravodaj a kdo rozhoduje o vydání příspěvků

2) proč nebyly otištěny ve zpravodaji závěry, které učinil po Vaší návštěvě na OOP ČR
Bohumín vedoucí tohoto policejního útvaru

K bodu 1) uvádím, že zpravodaj města Rychvald slouží k informování občanů města
Rychvald o veškerém dění ve městě a řídí se schválenou koncepcí, kterou na svém
jednání schválila rada města. Za tímto účelem byla radou města jmenována komise pro
komunikaci a informovanost občanů, která rozhoduje a odpovídá za vydání článků, které
jsou do redakce zasílány.

K bodu 2) sděluji, že komise rozhodla na svém zasedání dne 24.9.2012, že Váš příspěvek
nebude řešen přes zpravodaj. Zasílám Vám kopii zápisu z tohoto jednání.

Stanislav Tvardek
Předseda komise

Přílohy: zápis z jednání komise KIKO
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Pfitomni: 

Omlu,en: 
Hosté: 

Program: 

Ad l) 

Ad2) 

ZÁPl 

zjednáni komise pro informovanost a komunikaci s občany 
ze dne 24.9.2012 

p. tanislav Tvardek, p. Mgr. Daniela Piláfová., 
Ing. Jaromír Urbánek 
p. p. Bc .. Jan k1ižala. p. Mgr. Miroslava Kopčajová 
p. starostka š. Kapková 
p. Ing. Ladislav Sitko, mistostaro ta 

I. Pfiprava říjnového čísla- I 012012 RZ 
2. OrganiL.ační, různé 

Jednáni zaháji l pfedseda komise. 
Redaktorb p. Mgr. Daniela Pilálová plédložila koncept ffjnového RZ. 
-články, slovo starostky, infonnace pro občany, omluva redaktorky, pozvánky. 
Oopi:. JJ· Btulí"-il m::buůc: ~~~ pl\:s RZ. Dopis za.scupltele VaV1'1Cka ano a také 
bude projednán na jednáni RM. 
Pffloha- 100. let zS Václav vyjde v listopadovém čfsle. 
Zpravodaj bude mil 12 stran. 
Závěr: Komise souhlas i s pi'edložcným konceptem RZ č. I 012012. 

RozluStěni hádanky- božf muka. bez výherce. Jednalo se o zhotovené 
božf muka p. Pastuchou. Odpověděl kamarád p.Pastuchy, který si je vyfoti l 
přímo v di l ně. 
Dne I 0.1 O. na jednán( KlK O bude přizvána učitelka p. taňová. 

PŘÍŠTÍ TERMíN JEDNÁNi KOI\USE - 10. 10.2012 ve 14.00 ltodia. 

Dana Ochodková 
7,apisovatelka 

Stan i lav Tvardek , v.r. 
předseda komise 



 8 z 54

I 
ln . V'tlav nro ik 

'l mesll '-liru J 
735 32 R)'cll,·.td 

· ·a Kapko,·· 
swosta 
Odo' 671 
ns 31 k)'dn atd 

O try~n 

llrk: 14. L 10 ll · L Mt R cL\-aA obdf11! důJ)Onl~at) do pi . \!C J. t 1.1 

t(nnaujecln• h•jth •tmi Y~pn"ědl')clL ~ coM~ R}cb-.."a)cl odpo\tcli na De ~.re 
m~ dotlzy z clisk\17C pfi jed · · 7JIJ;t~rlteh•tv~ mb.1a R)t:h\'a.ld~ IC ll. 1- !{)tl. 

N~vim.. Jakuu ~ m.3m ho" ofit ~~ p éL ab ch se domolll od !\·tdi n 5'\: i ·o .. "aal>\ 

dotu na n'Ody k neT.\o·eh:jnění W!nttvi~ka '>I: ~.tc lU O PCR Bob Llo. Po ')dftd n ho 
·t l'lku" R}ch\ J. .m., . \rdn'i (d 'Je j /.pra .. ~) č. 9.'20l2J~m ubdrlcl • .srprw ~011 
dopo n#· do s\ · zr. \{tl'-1t ,_1)1 :'Cll~~ dr.e '· • 20 12 Jr()Úqtsan)' mhda un~úoo 

lJl8. i em. \'t k trém ·sem u[i~'o·w\r· .. S o/tl .Jrm llU :Úl.'.IT.:mt'fl ro řc:lt při[J'()rtfJrlt*kpt"IC r~ 
hhlwdh poM~J o .I•MP•·Iff · JQ. ~~ lkilmtkdrtt a m ;ok Pť'R. trJt r ·-..~tkm \fl' 8()1, J?til? 

;lt,u ""! l>~lo r: t( o/tfthi~·J( ro;ltrxJmm:t, •t: Jrr 111 r~l''t/' "' v(l~ lto ~ldlf~ bJ4íl.ot.t 
raftttu ~ n:f~jnťffJ' i 'llwtu'-Í .._, ck ~leh _ ' '8. tn 1 ~ ft \t'I"<A1Q.. P1td.•)Q, lóJórtt. *l (tl b~ · •10.!1 1 

• :l.iiijm-lm óxl~ Lprtn-vtlaj~ ". 

V se · na obdrlct kopli měllo ~J 11 s ")on~ k pod '11 dklri mne j o 
Jt:.Jm~ tt::lt:fu ad~) p.tllJui celo I 00 P Bolu.mt.lo npor c Wastl o hňzXu.. zhlťdcm 

k tornu..l:é j~m k.",_ z. t Df. t . Hc \\btJa na' hil 'j o aoocl· a .. · o jsnx 
w.mobn.! V) 'wtthh. ru:pň!dpoklad!m. lt! b) ' t . B _ as1L !.\ c \ ..J:Wfcw. p.o~ Mě · 
Rych,•-nlcJ. ne~ )11. 

tém01: (~u je"~ tr: · · o . ny R) ch\. >tld:u '! Nút1r ~c · , cc {''ll ic• 
n r. 9 téb t. 'sin Zpnt" 1 pnk rverejntr y To kce tn ýt; tr. 

teditcle ~!P Boburruu p V V)i ·d~rti Met.· R)~b,·.,lcJ prostrednict.,.iM mJ woscy 
(Jlc· D. 

P o ge jít p;ltrrti ptam, p ne ~to ve 7pr.rvocb!ji 9•"2012 JCKIČil ~ ·~o 

'~j4drcf!l npor Se. ~astla? en u~ spokojit s odpo"· dl pod rto ~ ·~tvún ,. 90ho 
do sJ m . . M.~· -Rl 116.'20&3 ze cine 1 l WD ])Od }· I)Anem T~\1lrd c:rn '111zuie 
p. K pu~ 'l lt~.: ':t obu ~t 'i!" aa -..\Jut~ ncpodl 1dnt ' · ni .. K l>otlu ~J 
.'nkiMjJ t.t bl"'.t: rr..:kodla na s .;.", :ast'Jam (/,w J . 9. 1612. i< f~ J pfúpi~'t' rwlnMk ř~Jro 



9 z 54

'lo u vý 

Ryt:h 

u., co · d . isu je opic 7. . m~ 7. jednáni mni se pr 
~OL, o~ >. ~ dt ~4 

txlpcl\'ědL, pr 

UJC. i 0\') por u. 

dn ll. 12. !OL 
3. I. 20L3 

Lr .. 

. l ~on. je ta. 

drt : \ c můt: \' ~'Ch 
p.l.ú..'OU.I.l JC k di J"CZicj po ·le 

uJ.dt!mu mcmu lv :u.'tl( 'Z& fil'U'*NC 

h!Ů·k: ltfi_On 2i! dne ll. J. 20b ad · 
!J.7.. rof • 

jádfun prutu toufU Ct:!llOU Op~ 

~ ! Rychvnld k rod.An.i t Úf'Xl\ ~.h. 

rodpo\ Mn) m zame u:wn 
(l \')i · ~ni ld\Xlnuclw)m. rt1nou 

".1)' · )m, z ' Jr. "tn!'1em ' 



10 z 54

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.: MěÚ-R/0482/2013
Sp. zn.:
Vyřizuje: Bubníková Kamila
Tel.: 596 543 043
Email: bubnikova@rychvald.cz
Datum: 18.2.2013

Vážený pan
Ing. Václav Brožík
Náměstí Míru 1604
735 32  Rychvald

Na základě Vašeho dopisu ze dne 5. 2. 2013, které Město Rychvald obdrželo dne 7. 2. 2013
Vám sděluji, že tento dopis bude projednán na 11. Zastupitelstvu města Rychvald
dne 13. 3. 2013 dle § 10 odst. 3 Jednacího řádu Zastupitelstva Města Rychvald, kde se ve větě
druhé uvádí: „Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu,
připomínky nebo podnětu, rozhodne zastupitelstvo města.“

Šárka Kapková
starostka
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Zpracoval(a): Iveta Rozsívalová  – úředník org. odboru
Předkládá :  Rada města Rychvald 30 z 104

Bod 9. Odvolání a volba nových členů Kontrolního výboru
Obsah:

1. Důvodová zpráva

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

a) o d v o l á v á
členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rychvald ve složení:

p. Martin Šmídl
p. Ladislav Böhm
p. Mgr. Danuše Michálková
p. Jan Kutáč

                                 b)   v o l í
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Rychvald ve složení:

předseda:  p. Jan Kutáč
členové :    p. Martin Šmídl

                  p. Ladislav Böhm
                  p. Mgr. Danuše Michálková
                  p. Jaroslav Uhlík



11. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 13. 3. 2013

Zpracoval(a): Iveta Rozsívalová  – úředník org. odboru
Předkládá :  Rada města Rychvald 31 z 104

bod 9

Důvodová zpráva

Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 84 odst. 2, v úplném znění je zastupitelstvu města
vyhrazeno zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce.
S ohledem na ukončení mandátu člena zastupitelstva města a současně předsedy
Kontrolního výboru pana Jaroslava Uhlíka dne 15. 12. 2012 doporučuje Rada města
Zastupitelstvu města odvolat členy Kontrolního výboru a zvolit předsedu Kontrolního výboru
a jeho další členy.



11. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 13. 3. 2013

Zpracoval(a): Bc. Lena Koláková – úředník org. odboru 32 z 104
Předkládá: Rada města

Bod 10. Volba přísedícího Okresního soudu v Karviné pro volební
období let 2013 až 2017

Obsah:
1. Důvodová zpráva
2. Návrh na volbu přísedících OS Karviná pro volební období let 2013 až 2017

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města
dle zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně
některých dalších zákonů č. 6/2002 Sb. ust. § 64 v úplném znění

v o l í
p. Svatavu Chrobákovou za přísedící Okresního soudu Karviná pro volební
období let 2013-2017
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bod 10

Důvodová zpráva

Volby přísedících OS Karviná pro volební období let 2013-2017 -  zpráva

Městský úřad Rychvald obdržel žádost předsedy Okresního soudu Karviná JUDr. Jana
Chowaniece k navržení 1 stávajícího kandidáta na funkci přísedícího pro nové volební období
2013-2017  v souladu s ust. § 64  odst. 3 zák.č. 6/2002 Sb., ve kterém  se uvádí :

(1) Přísedící okresních soudů volí zastupitelstva obcí v obvodu příslušného okresního soudu.
V hlavním městě Praze volí přísedící obvodních soudů zastupitelstva městské části
v obvodu příslušného obvodního soudu.

(2) Přísedící krajských soudů volí zastupitelstva krajů, jejich území je alespoň zčásti v obvodu
příslušného krajského soudu. V hlavním městě Praze volí přísedící Městského soudu
v Praze  zastupitelstvo hlavního města Prahy.

(3) Kandidáty do funkce přísedícího navrhují členové příslušného zastupitelstva.
K navrženým kandidátům si zastupitelstvo vyžádá vyjádření předsedy příslušného soudu.

(4) Přísedícím může být zvolen občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu
zastupitelstva, jímž je do funkce volen, a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen,
nebo  který v těchto obvodech pracuje.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zvolit :

1. p. Svatava Chrobáková,trv. byt. Rychvald, Ztracená č. 1682

za  přísedící OS Karviná pro volební období 2013-2017, OS Karviná nemá ke jmenované
žádné připomínky, jmenovaná Svatava Chrobáková je vdaná, zaměstnaná v České pojišťovně,
doposud vykonává funkci  přísedící  pro volební období končící v dubnu 2013.
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11. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 13.3.2013

Zpracoval(a): Simona Augustýnková –  úředník OŠKSaVS
Předkládá: Rada města

Bod 11. Vyřazení movitého majetku v Mateřské škole, Mírová 1722,
Rychvald, příspěvková organizace a v budově Městského
úřadu Rychvald

Obsah:
1. Důvodová zpráva

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města

                              dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v úplném znění a Směrnice upravující
postup při vyřazování movitého majetku Města Rychvald ze dne 1. 2. 2005
(Směrnice Mateřské školy Rychvald, majetek předaný MŠ k hospodaření)
a Směrnice upravující postup při vyřazování movitého majetku města
Rychvald ze dne 21. 11. 2011

 r o z h o d l o:
1. o vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové

hodnotě 42 993,80 Kč v Mateřské škole, Mírová 1722, Rychvald,
                                   příspěvková organizace

2. o vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové
                                   hodnotě 21 216,- a drobného hmotného majetku v celkové hodnotě
                                   29 890,- Kč v budově Městského úřadu Rychvald

Celková hodnota movitého majetku 94 099,80 Kč.

                              Tento majetek bude fyzicky zlikvidován.



bod 11

Důvodová zpráva

Rada města na 61. zasedání dne 25. 2. 2013 projednala návrh na vyřazení movitého

majetku Města a svým usnesením č. 61/13 a doporučila ZM rozhodnout o vyřazení tohoto

majetku.

Jedná se o movitý majetek v Mateřské škole:

- kopírka zn. Minolta Di 151 za 22 252,80 Kč, datum pořízení 29. 10. 2003, inv. č. 028.17/067,

  která dle vyřazovacího protokolu odborné firmy, není schopna dalšího bezpečného provozu

- notebook ACER TM 2413LMi za 20 741,-Kč, datum pořízení 28. 12. 2005, inv.č.028.22/109,

  která dle vyřazovacího protokolu odborné firmy má vadnou neopravitelnou elektroniku

Celkem majetek v MŠ za 42 993,80 Kč.

Dále pak majetek v budově MěÚ Rychvald:

- tiskárna OKI ML 3321A3  za 21 216,- Kč, datum pořízení 2. 8. 2000, inventární číslo 266

- tiskárna FUJICU 3 800.- za 29 890,- Kč, datum pořízení  13.2.2000, inventární č. 248

Tyto tiskárny jsou dle odborné firmy nefunkční, neopravitelné.

Celkem majetek v budově MěÚ za 51 106,- Kč

Vyřazovací protokoly odborných firem jsou k nahlédnutí na odboru školství.

 Movitý majetek v celkové hodnotě 94 099,80 Kč je navržen k fyzické likvidaci.



11. zasedání RM Rychvald
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTIPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 13. 3. 2013

Zpracoval: Ing. Ladislav Sitko – místostarosta
Předkládá :  Rada města 37 z 104

Bod 12. Program rozvoje města na období 2013-2022

Obsah:
1. Důvodová zpráva
2. Program rozvoje města na období 2013 - 2022
3. Příloha – „Rozvojový projekt“

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

a ) s c h v a l u j e
Program rozvoje města Rychvald na období 2013 – 2022

b)  u k l á d á
1. Realizovat navržený program rozvoje a pravidelně (pololetně) informovat

ZM o přijatých opatřeních
2. 1 x ročně provádět aktualizaci Programu rozvoje města

Zodpovědný :  místostarosta
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bod 12

1. Důvodová zpráva

Rada města svým usnesením č. 42/25 ze dne 4. 5. 2012 schválila osnovu pro zpracování
strategického rozvoje města Rychvald.
V souladu s tímto usnesením zpracoval místostarosta první verzi návrhu tohoto programu
rozvoje, při které se vycházelo z poznatků vzniklých na společných jednáních mezi vedením
města a jednotlivými vedoucími odboru. Tento návrh byl předložen RM a projednán na jejím
51 zasedání dne 15. 10. 2012. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první návrh, bylo dále
doporučeno seznámit se s tímto návrhem a zpracovat připomínky ze strany jednotlivých
členů rady města, komisí a výborů a to v termínu do 31. 12. 2012.
Nutno podotknout, že aktivní přístup byl zaznamenán pouze ze strany komise výstavby a
životního prostředí. Náměty na řešení v jednotlivých oblastech jsou uvedeny v závěrečné
části materiálu.
Pro realizaci tohoto programu rozvoje je doporučován systém projektového řízení. Prakticky
se jedná o způsob rozplánování a realizaci složitých, zpravidla jednorázových akcí, které
chceme uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo
stanovených cílů. Řízení projektů lze také charakterizovat jako účinné a efektivní dosahování
významných změn.
Každý takový přijatý projekt má svůj určený řešitelský tým s tím, že tato činnost by měla
v budoucnu být hlavním cílem komise výstavby a životního prostředí. Následné výstupy jsou
předkládány k odsouhlašení Radě města (návrh 1x čtvrtletně) a ta provádí reporting směrem
k zastupitelstvu (návrh 1x pololetně).

Jako klíčové pro další postup spatřuji nalezení společné shody v:
- části 3 tohoto materiálu, tj. „Vize a oblasti rozvoje města“

      -     části 4. (realizační část strategie), kde jsou navrženy jednotlivé aktivity k dosažení
            stanovené „vize“.

Výčet oblastí řešení není v žádném případě konečný, další náměty a okruhy budou vycházet
nejen z námětů vzniklých v rámci MAS Bohumínsko, ale i vývoje v následném období.

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1klady
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2. Program rozvoje města Rychvald na období 2013 - 2022

Obsah :

1. Úvod

2. Celkový profil města

2.1. Všeobecné informace o městě
2.2.   Finanční situace města.
 2.3. Občanská vybavenost, služby, podnikání, turistika
2.4. Dopravní infrastruktura
2.5.   Technická infrastruktura
2.6.   Životní prostředí
2.7.   Názory obyvatel

3. Vize a oblasti rozvoje města

3.1. Strategická vize rozvoje města
3.2    Prioritní oblasti rozvoje města

4. Realizační část strategie

4.1   Souhrn jednotlivých aktivit strategického rozvoje
            4.2  Charakteristika rozvojových projektů dle jednotlivých oblastí

5.    Závěr

Ad. 1 Úvod
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Město Rychvald je tradiční venkovskou obcí Bohumínska, která svým obyvatelům poskytuje
základní občanskou vybavenost a další infrastrukturu odpovídající velikosti a významu obce.
Samotná atraktivní poloha města nedaleko ostravské průmyslové aglomerace, zvyšující se
nároky obyvatel na vybavenost obce a samotnou kvalitu života spolu s trendem posledních
let, kdy se lidé z takových průmyslových center stěhují do příjemnějšího a klidnějšího
prostředí menších měst s kvalitní dopravní dostupností a s lepším životním prostředím
vyvolávají následné požadavky na určité změny směřující k jejich postupnému zajištění za
současného udržení tohoto prostředí.
Tyto skutečností a trendy demografického vývoje nejen města, ale i blízkého okolí přivedly
vedení k nutnosti aktivního přístupu v oblasti rozvoje města

Rychvald byl založen pravděpodobně koncem 13. století, v době, kdy se dělením slezké větve
polské dynastie Piastovců vyčlenilo samostatné těšínské knížectví. První písemná zmínka
pochází z roku 1305.
Po rozpadu Rakouska-Uherska se Rychvald stal nakrátko dějištěm československo-polského
sporu o Těšínsko. Rozhodnutím velmocí v roce 1920 v belgických lázních Spa Rychvald
připadl definitivně Československu a začal se pomalu rozrůstat. V roce 1921 měl  5786
obyvatel  a když r.1935 překročil  počet obyvatel 7000 hranici požádala obec o povýšení na
městys. Ještě téhož roku bylo žádosti vyhověno.
V době rozpadu Československa 11. října 1938 byl obsazen polskou armádou a 1. září 1939, v
den zahájení 2. světové války, armádou německou.
Československá správa byla v Rychvaldě obnovena po osvobození 1. května 1945.

Nejstarší dochovanou stavbou je renesanční zámek, postavený v létech 1575-77. Jedná se o
rozlehlou stavbu s kamenným portálem u hlavního vchodu. Po r. 1945 byl využíván jako
administrativní budova státního statku a poté zemědělského podniku Rekultivace. Nebyl
udržován a značně zchátral. V r. 1988 se dokonce uvažovalo o jeho demolici. Po roce 1989
prošel vlastnictvím několika soukromých osob, ale dál chátral. Teprve poslední vlastník, který
ho koupil v r. 2009 započal se záchrannými pracemi a obnovou zámku, který je památkově
chráněn. Zámek nikdy nepatřil obci.
Druhým nejstarším objektem je římsko-katolický kostel sv. Anny, který byl postaven v létech
1595-6 , původně jako kostel protestantský. V době protireformační byl kostel předán
katolíkům. K zasvěcení kostela sv. Anně došlo až v roce 1759. V roce 1965 byl kostel
prohlášen za chráněnou kulturní památku a v r. 1966 byla provedena jeho generální oprava.
 Další dominantou města je kostel  církve Československé husitské. Byl postaven v létech
1924-25.
 Od r. 1868 prochází obcí železniční trať bývalé Košicko–bohumínské dráhy, která až do r.
1967 sloužila osobní i nákladní dopravě. Nyní je používaná  jen  jako vlečka podniku OKD.
Město  se může pochlubit i svými osobnostmi, mezi které patří např. Přemysl Kočí sólista
opery   ND  a  ředitel   ND  v  Praze,  Bohumil  Malocha  koncertní  mistr,  houslista  Ostravské
filharmonie, Oswald Bugel  sólista opery v Halle, Magdeburgu, Košicích, Bruno Chmiel
sólista opery v Ostravě, Košicích a Ústí n. Labem, Bohumil Valečko člen Státní filharmonie
Praha, Gabriel Chrobáček biskup Církve  československé husitské, prof. RNDr Miroslav
Havrlant, CSc. geograf, profesor a prorektor Ostravské univerzity, ThMgr. Jana Šilerová
farářka rychvaldského sboru Církve československé husitské a první biskupka této církve
v Olomouci, doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. geograf, docent a prorektor Ostravské
univerzity, viceprezident České geografické společnosti.

Vsoučasné době bylo v  centru obce v létech 1963 – 1968 vystavěno sídliště, jehož součástí je
základní devítiletá škola se školní jídelnou a víceúčelovým hřištěm, mateřská škola, zdravotní
středisko, lékárna, kulturní dům s knihovnou a nákupní středisko. V obci také vzniklo malé
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náměstí, které do té doby obec neměla.
Byla obnovena činnost ochotnického souboru, pravidelně jsou  pořádány adventní koncerty v
husitském sboru a koncerty v rámci Svatováclavského hudebního festivalu, tradiční plesy a
novou tradicí se staly „Rybí slavnosti“, vánoční trhy a „Živý Betlém“. Ke starým tradicím
patří  pouť pořádaná  6. července se vzpomínkovým pálením hranice.

Občané města mají široké možnosti sportovního vyžití. Jsou zde čtyři tělovýchovné jednoty,
z nichž nejstarší je Sokol, který byl založen v r. 1905 a má ve své činnosti kromě jiných
oddílů i taneční soubor RITMO. Dále jsou zde dvě fotbalové tělovýchovné jednoty, a to
Slavoj a Baník. Nejmladší TJ je pak Rychvaldský šachový oddíl
Každoročně jsou pořádány turnaje v malé kopané, dále pak tenisové a šachové turnaje.

Z pohledu přírodních zvláštností Rychvald je protkán několika potoky, které v minulosti daly
možnost budování rybníků. Tak jich na našem katastru vznikla celá řada. Největší z nich
„Skučák“ o výměře 25 ha byl v r. 1969 vyhlášen přírodní rezervací. Vyskytuje se zde celá
řada chráněných rostlin, ale i několik  druhů vodního ptactva. Většina ostatních rybníků je
chovných. Největším rybníkem býval „Nový stav“. Jeho výměra byla 60 ha.V důsledku
důlních vlivů a částečného zasypání hlušinou v době výstavby se jeho celková plocha
zmenšila a bylo na něm povoleno sportovní rybaření.
 Při  těžbě písku v bývalé  místní pískovně byl nalezen bludný balvan úctyhodných rozměrů,
jehož váha je odhadována na několik tun. Byl umístěn  u školy na sídlišti.

Ad 2. Celkový profil města

2.1. Všeobecné informace o městě

2.1.1. Základní faktografické údaje

· První písemná zmínka                           1305
· Městys  od r.:                                         1935
· Město  od r.:                                          1985
· Rozloha :                                                1702 ha
· Nadmořská výška :                                 203 m n.m. – 266 m n. m.
· Počet obyvatel:                                       7 171  ( k 31. 12. 2011 )
· Zeměpisná poloha :                 49˚51' - 49˚53' sev.š.,  18˚22' - 18˚24' vých.d.

2.1.2. Složení obyvatelstva (věk, národnost, sociální zařazení ve společnosti…

Vývoj počtu obyvatel města za uplynulé období je následující :

rok 1970 1980 1991 2001 2007 2008 2009 2010 2011
celkem 7 051 7 149 6 645 6 769 6 872 6 908 7 000 7 112 7 151
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Z pohledu věkové struktury obyvatelstva je situace následující:

Z uvedeného přehledu jednoznačně vyplývá trend růstu počtu obyvatel města, který bude i
v budoucnu s očekáváním cca 8000 obyvatel města v roce 2022.

Způsoby bydlení

Město zažívá v posledním období boom v oblasti bydlení. Značný podíl na tom mají nejen
nové investiční příležitosti tohoto regionu, nýbrž i rozvoj infrastruktury a nárůst v investování
do nemovitostí.

Jak vyplývá ze zdroje ČSÚ – Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 a 2011 byl vývoj ve stavu
domovního fondu města následující :

rok       2001         2011
Domy úhrnem  1716 1 908
z toho domy obydlené  1544 1 714

z úhrnu
obydlených
domů

rodinné domy  1462 1 624
bytové domy  79 74

domy
podle
vlastnictví

soukromých osob  1393 1 598
obce, státu  45 38
SBD  20 12

z toho
0-14 let 15 - 64 let více 65 let

celkem 7 151 1 061 4 889 1 201
muži 3 491 551 2 435 505
ženy 3 660 510 2 454 696
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Od té doby do dnešního dne došlo k nárůstu 170 nových, v drtivé většině  rodinných domů.
Trend budoucího vývoje očekáváme obdobný, tj cca 200 nových rodinných domků i v období
let rozvoje do roku 2022.

2.1.3. Možností rozvoje podnikání

V ekonomické struktuře města hrají nejvýznamnější roli především menší průmyslové společnosti.
Největším zaměstnavatelem je Visteon-Autopal, s.r.o., dále je možno jmenovat Alumont Building a.s.,
Gesomont s.r.o., M-Exports.r.o. a Rybářství Rychvald s.r.o.
Dále je zde celá řada drobných provozoven obchodu, služeb a ostatních řemeslných činností.

Město v budoucnu neočekává vznik nového významného zaměstnavatele, který by výrazným
způsobem zajišťoval další pracovní příležitosti přímo na jeho území.

2.1.4. Vnější vazby

Další potencionální rozvoj  města je mimo jiné závislý i na tom, do jaké míry se daří vstupovat
do možných partnerských vztahů.
Z dlouhodobějšího pohledu je město členem SMOOKu, což je Svazek měst a obcí okresu
Karviná, který byl založen v listopadu roku 1992 jako zájmové sdružení právnických osob pod
názvem Svaz obcí okresu Karviná. Od roku 2006 funguje jako dobrovolný svazek obcí.
Sdružení měst a obcí okresu Karviná vzniklo s cílem hájit společné zájmy a práva sdružených
obcí a zabezpečit trvalý rozvoj svého území, podpořit získání potřebných rozvojových
prostředků, jak ze státního rozpočtu ČR, tak i z fondů Evropské unie. Výhodou vzájemné
spolupráce  je koordinovaný postup při přípravě a realizaci projektů celoregionálního
významu.

V roce 2012 se město stalo zakladatelem a současně i členem místní akční skupiny  s názvem
MAS Bohumínsko. V této MAS je celkem 7 měst a obcí tohoto mikroregionu.

Město má  partnerské vztahy se slovenskou obcí Richvald a polským Rychwalem .Spolupráce
se realizuje zejména na kulturním poli, dále pak v oblasti zájmových činností a školství.

2.2 Finanční situace města

Oblast financování, zejména pak zajištění potřebných zdrojů je klíčovou pro jakékoliv další
strategické rozhodování.
V oblasti příjmů dochází od roku 2013 k výraznějšímu posunu přílivu zdrojů a to z důvodu
schválené novely rozpočtového určení daní (tzv. RUD).
Tato novela umožní daleko lépe plánovat investice, opravy a další rozvoj města. Menší
závislost na dotacích současně dovolí investovat do toho, co město opravdu potřebuje.

Základní myšlenkou pro následné období je mít z tohoto pohledu dlouhodobě  vyrovnaný
rozpočet. Je zde samozřejmě možná varianta krátkodobé nevyrovnatelnosti s následnou
kompenzací.
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2.2.1. Rozpočtové příjmy a výdaje

Rozpočet města hraje klíčovou roli pro zajištění jak běžného chodu města, tak i jeho dalšího
rozvoje.
Očekávaná výše příjmů a výdajů je patrná z následující tabulky.

Z pohledu dalšího očekávaného vývoje příjmů lze usuzovat, že určitý pohyb je možný v oblasti
daňových příjmů, zatímco oblast nedaňových příjmů a dotací bude mít spíše konstantní
průběh a výrazně neovlivní tuto oblast.

Pokud se týká výdajové stránky, tak i zde lze očekávat stagnaci a konstantní vývoj v oblasti
běžných výdajů a při realizaci základní myšlenky vyrovnaného rozpočtu pak jako vyrovnávací
položkou zůstává oblast kapitálových výdajů – investic.

Jak vyplývá z uvedeného přehledu, reálně lze očekávat investice v hodnotě 15 mil. Kč/ročně.
Tato hodnota vychází z vlastních zdrojů města, další její navýšení je možné při získání jiných
zdrojů financování.

2.2.2. Majetek města

K 31. 12. 2011 spravovalo město majetek v účetní hodnotě 559 mil. Kč, z toho činil podíl
stálých aktiv 496 mil. Kč a oběžných aktiv 63 mil. Kč.
Mezi rozhodující položku v oblasti stálých aktiv patří dlouhodobý hmotný majetek, kde město
vlastní 37 obytných domů s 481 byty a 14 budov pro nebytové účely.

V době současné ekonomické krize pokládá vedení města bytovou politiku jako velmi citlivý
problém.
Z dlouhodobého pohledu vidíme výši nájemného v bytech města v kontextu nákladů na jejich
údržbu, včetně nutných investic, které budou postupně směřovány zejména do oblasti
absolutních úspor nákladů na energie.
Výše nájemného musí rovněž respektovat i rozdílnou kvalitu bydlení (zateplený vs.
nezateplený dům) atd.

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
stav. skut. skut. rozp. vize vize vize vize vize vize vize vize vize vize
(tis.Kč)
Příjmy 85668 84548 74800 81000 81000 81000 81500 82000 82000 82000 82000 82000 82000
z toho :
    - daňové 54110 55971 55630 64700 65300 65400 65900 66400 66400 66400 66400 66400 66400
    - nedaňové 14321 14566 13360 13300 13300 13300 13300 13300 13300 13300 13300 13300 13300
    - kapitálové 790 1524 650 700 100 0 0 0 0 0 0 0 0
    - dotace 16447 12487 5160 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300

Výdaje 61048 85360 79600 81000 81000 81000 81500 82000 82000 82000 82000 82000 82000
z toho :
    - běžné 53526 63151 67250 66000 66000 66000 66500 66500 66500 66500 66500 66500 66500
    - kapitálové 7522 22209 12350 15000 15000 15000 15000 15500 15500 15500 15500 15500 15500

Financování -24620 812 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Výše nájemného v nebytovém prostoru se odvíjí od atraktivnosti místa včetně
zabezpečovaných služeb. Základní a prioritní myšlenkou do budoucna je existence kvalitních
služeb pro občana za přijatelné ceny jak pro stranu poskytovatele, tak i příjemce.

2.3. Občanská vybavenost, služby, podnikání, turistika

        2.3.1.  Vzdělávací zařízení

Na území města se nachází Základní škola Rychvald, příspěvková organizace se sídlem na
adrese Školní 1600, 735 32 Rychvald, která  vznikla ke dni 1.1.2003 a sdružuje základní
školu, školní družinu a školní jídelnu. Právní subjekt tvoří pavilónová škola na rychvaldském
sídlišti a expozitura na Václavu (Petřvaldská 632). Dnes má škola pět pavilónů, v nichž jsou
nejen kmenové třídy, ale i odborné učebny. Budovy školy doznaly změnu k lepšímu obnovou
areálu tělocvičny - kabinet, šatny, sociální zařízení, výměnou oken v tělocvičně, ve vestibulu
školy, u šaten, v atriích a ve třídách na 1. a 2. stupni, vybavení školy novou výpočetní,
projekční a prezentační technikou, zakoupení keramické pece pro práci žáků v keramickém
kroužku, zakoupení nového školního nábytku, rekonstrukce staré travnaté plochy na
víceúčelovém hřišti, obměna vnitřního vybavení školní kuchyně, obnova parapetů v areálu
školy a  zateplení některých venkovních zdí budov školy. Ve škole je ve školním roce
2012/2013 celkem 22 tříd, z toho 18 je na ZŠ na sídlišti a 4 třídy jsou na expozituře Václav.
Oproti maximální kapacitě školy, která je stanovena na 810 žáků jí v současnosti navštěvuje
434, z toho ZŠ na sídlišti má 381 žáků, expozitura Václav pak 53 žáků. Základní škola
disponuje dostatečně volnou kapacitou do následujícího období.

Rovněž je na území města Mateřská škola Rychvald, příspěvková organizace se sídlem
Mírová 1744, 735 32 Rychvald, která má celkovou kapacitu 200 dětí. Tato MŠ má své
expozitury v místní části Václav na ul. Pionýrská a dále v místní části Podlesí na ul. U školky.
Celkem je k dispozici 8 tříd, z toho 5 tříd je v MŠ v centru města, 2 třídy jsou v MŠ v části
Václav a 1 třída je v MŠ Podlesí.
Z kapacitního pohledu je MŠ již v tuto dobu plně vytížená.

Mezi vzdělávací zařízení lze zařadit i Dům dětí a mládeže Rychvald, příspěvková organizace,
Školní 1600, 735 32 Rychvald, který formou činnosti jednotlivých kroužků výrazně ovlivňuje
volnočasové aktivity a to nejen mládeže, nýbrž i dospělých občanů. V uplynulém školním roce
zde bylo otevřeno celkem 41 kroužků, z toho bylo 5 kroužků pro dospělé a 2 pro rodiče
s dětmi. Kapacitně je DDM na hranici svých možností

       2.3.2.  Zařízení zdravotní a sociální péče

V centru města se nachází zdravotnické středisko, kde jsou ordinace tří praktických lékařů, je
zde rovněž jeden dětský lékař, dva zubaři a jeden gynekolog. K dispozici jsou zde také další
služby jako pedikúra, kosmetika a rehabilitační masáže. V roce 2012 byla zavedena služba
tzv. „Senior taxi“ a to zejména pro dopravu seniorů starších 65-ti let a tělesně postižených
občanů do těchto zařízení.
Další nejbližší zdravotnická zařízení včetně nemocnic jsou umístěna v okolních městech jako
je Ostrava, Bohumín, Orlová. Jejich časová dostupnost je do 30 minut a to bez problémů
s dojížděním.
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Město má rovněž k dispozici Dům s pečovatelskou službou (DPS),  a to v části Podlesí, kde je
celkem 61 bytů, z toho 52 je určeno pro pečovatelskou službu. Tato činnost je zajišťována
čtyřmi pečovatelkami.
V roce 2012 byla dokončena modernizace a rekonstrukce domu č.p. 734  na ul. Orlovská, kde
bylo nově zřízeno 8 podporovaných vstupních bytů.
Město je poskytovatelem sociálních služeb i mimo DPS. V současné době se dokončuje
výstavba tzv. „Senior parku“, kde bude rovněž realizována řada služeb pro seniory.
V městě působí pětičlenná komise pro občanské záležitosti, do jejíž působnosti mimo jiné patří
návštěvy seniorů při příležitosti jejich životních jubileí.

        2.3.3.  Kultura, sport a spolková zájmová činnost

Kulturní život ve městě je velmi bohatý a to zejména díky existenci samotného kulturního
domu, který je v samotném centru města. Je v něm konána řada kulturních a vzdělávacích
akcí pro všechny věkové kategorie. Není to ovšem jen toto místo, kde se pravidelně konají
kulturní akce. Významnou roli zde sehrává i „Základní umělecká škola“ a husitská
československá církev, v jejíž kostele se řada takových kulturních akcí koná.
Pro koordinaci má vedení města k dispozici 5-ti člennou komisi pro kulturní a společenskou
činnost.
Mezi nejvýznamnější akce lze zařadit tradiční červencovou pouť u příležitosti upálení Mistra
Jana Husa, říjnové „rychvaldské rybí slavnosti“ a prosincový „vánoční Betlém“.
K provozování sportovní činnosti ve městě slouží řada sportovišť a to jak u jednotlivých
tělovýchovných jednot, tak i na samotném školním hřišti, které je dostupné široké veřejnosti.
Ve městě jsou celkem čtyři tělovýchovné jednoty a to TJ Sokol, TJ Baník, TJ Slavoj a
Rychvaldský šachový oddíl. Další možnosti sportovního vyžití patří kroužkům realizující tuto
činnost při DDM (dům dětí a mládeže). Zde mezi největší a organizačně nejnáročnější akce
patří přehlídky tanečního souboru Ritmo. Zatímco činnost TJ Baník a TJ Slavoj je v převážné
míře zaměřena na kopanou, v případě TJ Sokol jde již o daleko širší rozsah působnosti.
Pro koordinační činnost na sportovním úseku má město zřízenou 5-ti člennou sportovní
komisi, kde jsou delegování zástupci všech TJ. Město rovněž každoročně významnou částkou
dotuje činnost těchto tělovýchovných jednot ( 700 tis. Kč) s cílem zachování a dalšího rozvoje
této volnočasové aktivity.

 Celá řada dalších aktivit je realizována v různých spolcích, kterých je v městě celkem 17.
Mimo již výše uvedené čtyři TJ se dále jedná:

- Sbor dobrovolných hasičů
- Myslivecké sdružení
- Klub důchodců
- Svaz postižených civilizačními chorobami
- Český svaz bojovníků za svobodu
- Český červený kříž
- Český svaz včelařů
- Český svaz žen
- Svaz diabetiků
- Základní kynologická organizace
- Základní organizace chovatelů poštovních holubů
- Místní skupina polského kulturně-osvětového svazu v České republice

Na činnost jednotlivých spolků má město ve svém rozpočtu vyčleněnou částku cca 300 tis.Kč.
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         2.3.4.  Podnikatelská činnost ve městě

Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.1.3., tak v podnikatelské činnosti města hrají nejvýznamnější roli
především menší průmyslové společnosti jako jsou Visteon-Autopal, s.r.o.,  Alumont Building a.s.,
Gesomont s.r.o., M-Exports.r.o. a Rybářství Rychvald s.r.o.
Je zde ale  řada dalších  drobných provozoven obchodu, služeb a ostatních řemeslných činností.

Ačkoliv město v budoucnu neočekává vznik nového významného zaměstnavatele, který by výrazným
způsobem zajišťoval další pracovní příležitosti přímo na jeho území, přesto v návrhu územního plánu
je vyčleněna část území pro možnost lehkého průmyslu a to v lokalitě kolem Rybářství Rychvald.

2.3.5.   Možnosti turistiky

Město nemá v tuto chvíli významnější turistickou trasu, byť je zde řada nepochybně
zajímavých míst a chráněných přírodních rezervací. Tento stav je nepochybně výzvou do
budoucího období k nápravě.
Občané a návštěvníci města využívají spíše cykloturistiku, neboť Rychvald má k tomu
vhodnou polohu mezi většími městy okolí. (Ostrava, Bohumín, Orlová, Havířov).

2.4. Dopravní infrastruktura

         2.4.1.  Hromadná doprava

Hromadná  doprava je zabezpečována formou autobusového spojení a to 4-mi základními
směry:

- směr Ostrava Hranečník přes Michálkovice linkou č. 23, přepravce  DPO a.s
- směr Ostrava ÚAN přes Heřmanice linkou 591, přepravce Veolia transport Morava

a.s.
- směr Bohumín přes Záblatí, linkami 557 a 558, přepravce ČSAD Karviná a.s.
- směr Orlová, linkami 557,558 a 591

Mimo tyto uvedené linky městem projíždějí i další spoje zajišťující přepravu pracujících do
Bohumína (linka 453 Havířov – Bohumín) a ve směru na Autopal (linka 539 Karviná –
Rychvald).  Je zde rovněž provozována zvláštní místní linka spojující DPS na Podlesí
s centrem města a dále Orlovou.

Tato autobusová doprava zajišťuje dostatečnou přepravní kapacitu včetně zabezpečení
nočních spojů. Vzájemná koordinace provázanosti možnosti přestupu u  jednotlivých linek je
prováděna s KODISem.
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Město nemá přímé vlakové spojení, nejbližší železniční stanice je Ostrava hl.n. a Bohumín,
které jsou vzdáleny cca. 10 km od centra a zajíždějí k nim autobusové dopravní linky.

Z pohledu leteckého spojení je nejbližším významným letištěm mezinárodní Letiště Leoše
Janáčka v Mošnově, vzdálené od centra města cca 50 km, další významné letecké spojení
tohoto regionu se světem je možné z Polska a to z letiště v Katowicích ( cca 90 km) a z letiště
v Krakowě ( cca160 km).

             2.4.2.   Osobní a nákladní automobilová doprava

Základní komunikační síť ve městě tvoří silnice II. třídy č. II/470 (Orlovská) spojují Orlovou
s Ostravou, dále silnice II. třídy č. II/471 (Bohumínská) spojující Rychvald s Bohumínem a
silnice III. Třídy č. III/ 4724 (Michálkovická) spojující Rychvald s ostravským obvodem
Michálkovice.
Silnice II/471 prošla v roce 2012 rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, po jejímž provedení
bude výrazně navýšená bezpečnost provozu.

Vedle těchto silnic se v městě rovněž nachází velmi rozsáhlá síť místních komunikací o
celkové délce 65 km, které slouží ke zpřístupnění jednotlivých lokalit. V souvislosti s trvalým
růstem počtu obyvatel města a růstu intenzity dopravy na nich bude v budoucnu udržování
jejich provozuschopného stavu rozhodující pro zajištění plynulé dopravy.

           2.4.3   Systém parkování

V centru města je vybudována řada parkovišť zajišťujících parkování jak pro občany žijící
v této lokalitě, tak i pro dojíždějící. S ohledem na stálý nárůst počtu osobních automobilů je
zde však nutnost vybudování dalšího významnějšího parkoviště.
Parkování mimo centrum města je řešeno individuálně.

2.5.   Technická infrastruktura

        2.5.1.   Zajištěnost zásobování el. energií

Zásobování města Rychvald elektrickou energií zajišťuje společnost ČEZ a.s. Z pohledu na
růst počtu odběrných míst je plně i pokryta i výkonová kapacita trafostanic.

        2.5.2.  Plynofikace města

Město je plošně plynofikováno, další rozvoj je nutný v kontextu posouzení nákladů a účelnosti
do dané lokality.

        2.5.3.  Dostatečnost budování vodovodů a kanalizací
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Ve městě je vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku a správě SmVak a.s. Je na něj
napojeno cca xxx % trvale bydlících obyvatel. Zbývající část je řešena lokálními zdroji pitné
vody.

Odlišná situace je v oblasti kanalizace, kde odkanalizování města byl a je největší strategický
úkol na uvedené období. Již v minulosti byly zpracovány projektové dokumentace, realizace
však byla vázána na možnou podporu z EU.
V roce 2012 byla dokončena výstavba kanalizace na ul. Bohumínské a to v souladu
s rekonstrukcí této cesty, k řešení stále zůstávají stavby kanalizace Václav a Dolní Podlesí.

          2.5.4.  Veřejné osvětlení

Město má zavedeno veřejné osvětlení, k dispozici je cca  1200 světelných bodů a ty jsou
ovládány ze 17-ti spínacích míst.
Cílem do budoucna je postupná modernizace veřejného osvětlení a jeho další rozšiřování
v souvislosti s rozvojem města a nárůstem bytové výstavby.

2.6.   Životní prostředí

               2.6.1.   Chráněná krajinná území

Ačkoliv je město uvnitř ostravské průmyslové aglomerace, má na svém území významné prvky
chráněného území.
Prvním z nich je přírodní rezervace „Skučák“, která byla vyhlášená výnosem ministerstva
kultury již v roce 1969 a má celkovou výměru 30,8 ha.
Druhou významnou chráněnou krajinnou oblastí je lokalita „Heřmanický rybník“, která je
součástí evropské soustavy „NATURA 2000“.

               2.6.2.  Zemědělství, lesy a vodní hospodářství

Jak již bylo uvedeno v úvodní části, celková rozloha města činí 1702 ha, z toho cca 60% tvoří
zemědělská půda, zbývající část je zhruba rovnoměrně rozdělena mezi zastavěné území,
zahrady, lesy a vodní plochy.
Významnou součástí přírodního prostředí jsou posledně jmenované vodní plochy, zejména
pak rybníky, z nichž největší je „Nový stav“, železniční tratí rozdělený „Cihelňák“ a dále
Skučák a Podkostelňák.

                2.6.3.   Péče o komunální odpad, čistota ovzduší

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na katastru města, včetně systému nakládání se stavebním odpadem se
řídí OZV. (Obecně závazná vyhláška).
V městě je zřízen „sběrný dvůr“, jinak se odpad odkládá do sběrných nádob a kontejnerů na
předem určených místech města.
K dispozici jsou :
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- stanoviště sběrných nádob na netříděný komunální odpad o obsahu 120a 240 litrů
(popelnice), popř. 1 100 litrové kontejnery. Svoz je v intervalu 1 a 2 týdny.

- speciální velkoobjemové kontejnery jsou 2x ročně přistavovány na určená místa
- dále jsou ve městě trvalá stanoviště kontejnerů určených na separovaný odpad jako je

sklo, papír a plasty.
- město má dále zajištěn i svoz bioodpadu a to formou speciálních popelnic, které jsou

k tomu určeny. Tento svoz je realizován v průběhu měsíců květen – listopad.

K zajištění větší čistoty ovzduší přijalo město OZV, zakazující spalování suchých rostlinných
materiálů v otevřených ohništích.
Bohužel v současné době opět začíná návrat ke spalování různých tuhých paliv a to především
z ekonomických důvodů. Tím zejména v chladnějších podzimních a zimních měsících při
současně špatných rozptylových podmínkách dochází ke zhoršení ovzduší.
Stanice na měření čistoty ovzduší jsou v okolních městech a ty vykazují v kritické dny hodnoty
násobně převyšující povolené hodnoty.
Město Rychvald proto zákonitě nemůže být na tom výrazně jinak, proto tato oblast bude muset
být v budoucnu systémově řešena.

2.7.   Názory obyvatel

V polovině roku 2011 byli osloveni občané Rychvaldu formou dotazníku s cílem zjištění
současného stavu kvality života ve městě, ale i toho, co jim schází a jaké mají představy o
budoucnosti.
Dotazník byl rozdělen na dvě části, ta první část byla určena pro žáky 7-9 tříd základní školy,
ta druhá pak pro ostatní veřejnost.
Občané mohli své názory projevit buď formou vyplněného dotazníku, tak i elektronicky.
Bohužel z celkového počtu zúčastněných (méně než 100) nelze hovořit o kvalifikovaném
vzorku, nicméně tato snaha byla chápána, že jde o občany, kteří mají chuť něco řešit a další
vývoj jim není lhostejný a jejich náměty jsou použity v jednotlivých prioritách rozvoje.

V rámci MAS Bohumínsko byla na přelomu let 2012 a 2013 realizována dotazníková akce,
jejíž cílem bylo zmapovat priority a samotné cíle tohoto mikroregionu, které se následně tato
MAS pokusí realizovat.

3. Vize a oblasti rozvoje města

3.1. Strategická vize rozvoje města

Strategická vize rozvoje města Rychvald je chápána jako základní orientace aktivit města,
která ukazuje:

- výchozí současnou situaci města
-  jak má město v horizontu následujících 10-ti let vypadat
- jaké jsou prioritní oblasti rozvoje města, na něž bude soustředěna hlavní pozornost

Pro období následujících 10-ti let byla definována tato vize rozvoje města Rychvald:

       Rychvald je rostoucí a prosperující město zajišťující spokojený život
                                pro současná i budoucí pokolení.
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3.2 Prioritní oblasti rozvoje města

K naplnění vize rozvoje města Rychvald byly stanoveny následující prioritní oblasti, které
představují základy dalšího rozvoje města.  Jsou stanoveny takto :

- Technická a dopravní infrastruktura  (TDI)
-  Životní prostředí                                (ŽP)
- Občanská vybavenost a služby           (OVS)
- Rozvoj lidských zdrojů                       (RLZ)

Tyto jednotlivé prioritní oblasti jsou následně rozpracovány do konkrétních kroků, nazvaných
„Rozvojové projekty“.

4. Realizační část strategie

4.1   Souhrn jednotlivých aktivit strategického rozvoje

4.1.1.   Technická a dopravní infrastruktura

- Dopracování a postupná aktualizace Územního plánu města
- Řešení vypouštění a čištění odpadních vod v části Podlesí
- Rekonstrukce místních komunikací
- Chodník na ul. Michálkovická
- Budování nových parkovacích ploch
- Rekonstrukce veřejného osvětlení
- Koordinace dopravního spojení města s KODISem
- Zavedení školní dopravy z odlehlejších částí města

4.1.2.    Životní prostředí

- Zvyšování podílu separovaného odpadu
- Controlling vlivu lokálních topenišť na kvalitu ovzduší
- Rozšiřování plynofikace
- Monitoring a odstraňování černých skládek
- Výstavba moderního „Sběrného dvora“
- Likvidace mazutové kotelny v centru města

4.1.3.    Občanská vybavenost a služby

- Snižování energetické náročnosti v ZŠ (dokončení zateplení, okna)
- Rekonstrukce mateřské školy na Sídlišti
- Vybudování víceúčelové sportovní haly
- Snižování energetické náročnosti v městských bytech (postupné zateplení)
- Postupná rekonstrukce výtahů ve všech městských domech
-  Vytváření atraktivních podmínek pro drobné podnikatele a živnostníky
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4.1.4.    Rozvoj lidských zdrojů

- Vymezení části území pro rozvoj podnikání a zaměstnanosti
- Efektivní komunikace mezi vedením města a občany
- Vytváření podmínek pro zvýšení kvality života seniorů
- Rozvoj partnerské spolupráce se slovenským Richvaldem a polským Rychwalem
- Pokračování v tradicích kulturního a společenského dění

            4.2  Charakteristika rozvojových projektů dle jednotlivých oblastí

Jednotlivé projekty jsou následným výčtem konkrétních kroků pro rozvoj v jednotlivých
prioritních oblastech. Kromě realizačních cílů  specifikují rovněž personální zajištění.
Přehled navržených akcí je následující:

Po projednání a schválení této koncepce rozvoje budou jednotlivé aktivity rozpracovány do
jednotlivých kroků (viz formulář uvedený v příloze).

Číslo Název Cíl projektu Zajištění
 Projektu     manažer     vedoucí členové týmu

TDI 1 Silniční bezpečnost
Úpravy a značení přechodů, cyklopruhy na komunikacích, radary se
semafory místostarosta Skupníková Kowolovský

TDI 2 Chodníky Vybudování chodníků na ul. Michálkovická, Orlovská, Úpadní místostarosta Skupníková Pešl
TDI 3 Parkovací plochy Zvýšení kapacity park. ploch v centru města a u pekárny místostarosta Skupníková Pešl
TDI 4 Místní komunikace Postupná rekonstrukce MK včetně výhyben a retardérů místostarosta Újezdská Pěgřímek

ŽP 1 Mazutová kotelna Likvidace ekol.  zátěže a využití uvolněné plochy místostarosta Bodolozsová Vrátný
ŽP 2 Odpočinkové zóny Vybudování odpočinkových zón u rybníků, místostarosta Dostálová Fajkis
ŽP 3 Centrum fauny a flóry Vybudování centra fauny a flóry u přírodní rezervace "Skučák" místostarosta Dostálová Fajkis
ŽP 4 Čistota ovzduší Identifikace lokálních zdrojů znečištění, návrhy řešení místostarosta Újezdská Vrátný
ŽP 5 Revitalizace zeleně Postupná revitalizace drobných vodních toků a vodních ploch místostarosta Dostálová Fajkis
ŽP 6 rekreační zóna Vybudování lesoparku Rychvald-sídliště místostarosta Bodolozsová Vrátný

OVS 1 Turistické a cyklo trasy Vybudování turistických a cyklotras , jejich propagace místostarosta Skupníková Fajkis
OVS 2 Úspora energie - byty Dokončení zateplení bytového fondu v majetku města místostarosta Škrobianová Pěgřímek
OVS 3 Úspora energie - škola Dokončení zateplení a výměny oken v základní škole a školní družině místostarosta Augustýnková Pěgřímek
OVS 4 Úspora energie - MŠ Dokončení zateplení a výměny oken v mateřské škole na sídlišti místostarosta Augustýnková Pěgřímek
OVS 5 Výtahy Dokončení rekonstrukce výtahů v budovách v majetku města místostarosta Škrobianová Pešl
OVS 6 Kanalizace Aktualizace projektové dokumentace, možnosti financování místostarosta Újezdská Kowolovský
OVS 7 Územní plán Dokončení generální změny ÚP a koordinování následných změn místostarosta Újezdská Vrátný
OVS 8 tržnice Vybudování dřevěných stánků na náměstí, podpora živnostníků místostarosta Bodoloszová Pešl

RLZ 1 Aktivity občanů Zřízení el. centra pro evidenci a příjem podnětů od občanů místostarosta Bodoloszová Vrátný

RLZ 2 Podnikatelský aktiv
Organizování aktivů podnikatelů a živnostníků s občany, propagace
služeb místostarosta Bodoloszová Kowolovský

Vysvětlivky :

TDI ….. technická a dopravní infrastruktura
ŽP  … životní prostředí
OVS .. občanská vybavenost a služby
RLZ  .. rozvoj lidských zdrojů
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5.    Závěr

Program rozvoje města Rychvald pro období 2013 – 2022 byl připraven pro potřeby města
jako jeden z účinných nástrojů řešení budoucnosti a naplnění vize.

Jedná se o naprosto „živý“ materiál, který bude průběžně doplňován dle vzniklých  potřeb.
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Příloha

Město Rychvald - ROZVOJOVÝ PROJEKT

Název
Projektu:

Číslo projektu:

Strategický
cíl:

Nákladové
středisko:

Vedoucí
projektu:

Manager
změny:

Složení
řešitelského
týmu:
Termín
zahájení:

Termín
ukončení:

CÍL
PROJEKTU:

Očekávané
přínosy
celkem:
Celkové
náklady:

INDIKÁTOR
DOSAŽENÍ CÍLE

MÍRA CÍLŮ
(jednotka)

Časový harmonogram
Prostředek	
ověření	

1)

2)

3)

4)

5)

Očekávané přínosy

Očekávané náklady
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NÁZEV: Strana:
Číslo projektu:

Dílčí operace Termín
Zodpovídá

Náklady Míra
výstupů

Prostředek
ověření

Časový harmonogram
realizace

Funkce Jméno Datum Podpis   Poznámka:

  Program byl projednán
v Radě města  dne/ číslo
usnesení

- Vedoucí projektu

- Manager změny

- Tajemník úřadu

- Starosta města



11. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 13.3.2013

Zpracoval(a): Irena Kubíčková – úředník odboru bytového a správy majetku 56 z 104
Předkládá: Rada města

Bod 13. Nabídka k odkoupení pozemků p.č. 214, p.č. 961, p.č.
1387/1, p.č. 2600/2, p.č. 6698, p.č. 6711/2, p.č. 6711/3, p.č.
6768, p.č. 6787/6, p.č. 6797, p.č. 6837/10, p.č. 6837/11, p.č.
6855/1, p.č. 6855/2, p.č. 6855/7, p.č. 6855/9, p.č. 6857/2,
p.č. 6866, p.č. 6870, p.č. 6872/7 a p.č. 6875/32 v k.ú.
Rychvald

Obsah:
1. Důvodová zpráva
1. Nabídka pozemků v k.ú. Rychvald ze dne 4. 4.2012, 28.5.2012 a 16.1.2013
2. Vyjádření z hlediska územního plánu ze dne 23.5.2012, 26.6.2012 a 4.2.2013
3. Zápis č. 5/2012 ze dne 7. 5. 2012, Zápis č. 6/2012 ze dne 18.6.2012 a Vyjádření

komise  ze dne 19.2.2013
4. Příloha č. 1 a č. 2 – Kopie mapy Rychvaldu s orientačně vybarvenými pozemky
5. Výpis listu vlastnictví číslo 347

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

r o z h o d l o
neakceptovat nabídku České republiky, zastoupené Zemědělským podnikem
Razová, státní podnik v likvidaci o úplatném nabytí pozemků p.č. 214 ostatní
plocha o výměře 549 m2, p.č. 961 ostatní plocha o výměře 1165 m2, p.č.
1387/1 vodní plocha o výměře 386 m2, p.č. 2600/2 ostatní plocha o výměře
483 m2, p.č. 6698 ostatní plocha o výměře 1493 m2, p.č. 6711/2 ostatní
plocha o výměře 2950 m2, p.č. 6711/3 ostatní plocha o výměře 380 m2, p.č.
6768 vodní plocha o výměře 816 m2, p.č. 6787/6 ostatní plocha o výměře
12 m2, p.č. 6797 ostatní plocha o výměře 517 m2, p.č. 6837/10 ostatní
plocha o výměře 125 m2, p.č. 6837/11 ostatní plocha o výměře 25 m2, p.č.
6855/1 vodní plocha o výměře 720 m2, p.č. 6855/2 vodní plocha o výměře
98 m2, p.č. 6855/7 vodní plocha o výměře 68 m2, p.č. 6855/9 vodní plocha
o výměře 24 m2, p.č. 6857/2 vodní plocha o výměře 918 m2, p.č. 6866 vodní
plocha o výměře 2513 m2, p.č. 6870 vodní plocha o výměře 1422 m2, p.č.
6872/7 vodní plocha o výměře 1130 m2 a p.č. 6875/32 vodní plocha o
výměře 1920 m2, všechny v k.ú. Rychvald, do vlastnictví města Rychvald
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13.

Důvodová zpráva

Česká republika, zastoupená Zemědělským podnikem Razová, státní podnik v likvidaci,
provádí v rámci likvidačního plánu prodej pozemků z vlastnictví státu.
V průběhu roku 2012 byly na odboru bytovém a správě majetku zaevidované dvě nabídky
Zemědělského podniku Razová, státního podniku v likvidaci, a to nabídka ze dne 4.4.2012
k odkoupení pozemků p.č. 963, p.č. 2600/2, p.č. 6698, p.č. 6787/6, p.č. 6797, p.č. 6837/10 a
p.č. 6837/11 a nabídka ze dne 28.5.2012 k odkoupení pozemku p.č. 214, p.č. 961, p.č.
6711/2, p.č. 6711/3 a p.č. 6768, všechny v k.ú. Rychvald.

Nabídky byly doplněné o vyjádření:
1. Odboru stavebního životního prostředí a rozvoje – Vyjádření z hlediska územního plánu ze
dne 23.5.2012 a 26.6.2012
2. Komise výstavby a životního prostředí - Zápis č. 5/2012 ze dne 7.5.2012 a Zápis č. 6/2012
ze dne 18.6.2012.

V mezidobí byla se zástupci Zemědělského podniku Razová, státního podniku v likvidaci
projednána možnost bezúplatného převodu.
K bezúplatnému převodu bylo sděleno, že cílem Zemědělského podniku Razová, státního
podniku v likvidaci je uskutečnit prodej pozemků z vlastnictví státu  za cenu stanovenou
znaleckým posudkem zvýšenou o konkrétní náklady (náklady na zpracování znaleckých
posudků, správní poplatky, atd.) nikoliv uskutečňovat bezúplatný převod.

Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci pak dopisem ze dne 16.1.2013 předložil
nabídku doplněnou o další pozemky k prodeji - p.č. 1387/1, p.č. 6855/1, p.č. 6855/2, p.č.
6855/7, p.č. 6855/9, p.č. 6857/2, p.č. 6866, p.č. 6870, p.č. 6872/2 a p.č. 6875/32, v k.ú.
Rychvald a o cenu pozemků. V nabídce již není pozemek p.č. 963. Tento byl prodán fyzické
osobě.

Nabídka ze dne 16.1.2013 byla doplněná o vyjádření:
1. Odboru stavebního životního prostředí a rozvoje – Vyjádření z hlediska územního plánu ze
dne 4.2.2013. Předmětem vyjádření jsou jen nově doplněné pozemky.
2. Komise výstavby a životního prostředí ze dne 19.2.2013.
Všechna vyjádření tvoří přílohu tohoto materiálu.

Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci městu Rychvald nabídl k odkoupení
celkem 21 pozemků, o celkové výměře 17 714 m2 za cenu (bez nákladů na zpracování
znaleckých posudků a správních poplatků) v celkové výši 593 567,00 Kč.

Odbor bytový a správy majetku jednotlivé pozemky označil v pořadí dle nabídky ze dne
16.1.2013,  a  to  pod  čísly  1  až  21.  Tato  čísla  jsou  pro  přehlednost  vepsána  k  jednotlivým
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pozemkům ve Vyjádření z hlediska územního plánu a v kopii mapy Rychvaldu. Kopie mapy
Rychvaldu tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto materiálu.

Podle aktuálního listu vlastnictví č. 347 je všech 21 pozemků ve vlastnictví České republiky.
Zemědělský podnik Razová, státní podnik v likvidaci má k těmto pozemkům právo
hospodařit.

K jednotlivým pozemkům:

1. Pozemek p.č. 214 ostatní plocha o výměře 549 m2. Pozemek se nachází u ul. Orlovské je
částečně zatravněný, porostlý dřevinami a na části pozemku je vodní tok. Orientačně
označený v příloze č. 1.

2. Pozemek p.č. 961 ostatní plocha o výměře 549 m2. Pozemek se nachází podél vodního
toku mezi rybníky Skučák a Statkový rybník I. Orientačně označený v příloze č. 1.

3. Pozemek p.č. 1387/1 vodní plocha o výměře 386 m2. Pozemek – vodní tok, se nachází
mezi ul. Zbytky a ul. Polní. Orientačně označený v příloze č. 1.

4. Pozemek p.č. 2600/2 ostatní plocha o výměře 483 m2. Na části pozemku se nachází část
místní komunikace ul. Šachetní a část pozemku je porostlá dřevinami. Orientačně označený
v příloze č. 1.

5. Pozemek p.č. 6698 ostatní plocha o výměře 1493 m2. Pozemek se nachází podél rybníku
Nový stav, na hranici k.ú. Rychvald a Bohumín. Orientačně označený v příloze č. 1.

6. Pozemek p.č. 6711/2 ostatní plocha o výměře 2950 m2. Pozemek se nachází poblíž
rybníku Nový stav, je porostlý dřevinami a orientačně označený v příloze č. 1.

7. Pozemek p.č. 6711/3 ostatní plocha o výměře 380 m2. Pozemek se nachází poblíž rybníku
Nový stav, je porostlý dřevinami a orientačně označený v příloze č. 1.

8. Pozemek p.č. 6768 vodní plocha o výměře 816 m2. Pozemek se nachází poblíž ul.
Porubské a rybníku Kališčok v k.ú. Orlová. Část pozemku tvoří vodní tok, část pozemku je
porostlý dřevinami a na části pozemku je účelová komunikace. Orientačně označený v příloze
č. 2.

9. Pozemek p.č. 6787/6 ostatní plocha o výměře 12 m2. Na pozemku se nachází část místní
komunikace ul. Mezi Lány. Orientačně označený v příloze č. 2.

10. Pozemek p.č. 6797 ostatní plocha o výměře 517 m2. Na pozemku se nachází část místní
komunikace ul. Sportovní. Orientačně označený v příloze č. 2.

11. Pozemek p.č. 6837/10 ostatní plocha o výměře 125 m2. Na pozemku se nachází část
silnice II/470 ul. Orlovská. Orientačně označený v příloze č. 1.
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12. pozemek p.č. 6837/11 ostatní plocha o výměře 25 m2. Na pozemku se nachází část
silnice II/470 ul. Orlovská. Orientačně označený v příloze č. 1.

13. Pozemek p.č. 6855/1 vodní plocha o výměře 720 m2. Pozemek – vodní tok, se nachází
mezi ul. Zbytky a ul. Polní. Orientačně označený v příloze č. 1.

14. Pozemek p.č. 6855/2 vodní plocha o výměře 98 m2. Pozemek – vodní tok, se nachází
mezi ul. Zbytky a ul. Polní. Orientačně označený v příloze č. 1.

15. Pozemek p.č. 6855/7 vodní plocha o výměře 68 m2. Pozemek – vodní tok, se nachází
mezi ul. Zbytky a ul. Polní. Orientačně označený v příloze č. 1.

16. Pozemek p.č. 6855/9 vodní plocha o výměře 24 m2. Pozemek – vodní tok, se nachází
mezi ul. Zbytky a ul. Polní. Orientačně označený v příloze č. 1.

17. Pozemek p.č. 6857/2 vodní plocha o výměře 918 m2. Pozemek – vodní tok, se nachází na
hranici k.ú. Rychvald a Orlová, podél rybníku Kališčok. Orientačně označený v příloze č. 2.

18. Pozemek p.č. 6866 vodní plocha o výměře 2513 m2. Pozemek – vodní tok, se nachází za
řadovými garážemi u trati/vlečky poblíž ul. Michálkovické. Orientačně označený v příloze č.1.

19. Pozemek p.č. 6870 vodní plocha o výměře 1422 m2. Pozemek se nachází poblíž ul.
Šachetní a je porostlý dřevinami. Orientačně označený v příloze č. 1.

20. Pozemek p.č. 6872/7 vodní plocha o výměře 1130 m2. Pozemek se nachází poblíž ul.
Michálkovické, podél Orlovské Stružky a Podkostelního rybníka. Pozemek je porostlý
dřevinami a orientačně označený v příloze č. 2.

21. Pozemek p.č. 6875/32 vodní plocha o výměře 1920 m2. Pozemek – vodní tok, se nachází
za „Dvorkem“. Orientačně označený v příloze č. 2.

Z výše uvedeného je zřejmé, že kromě pozemků na kterých se nacházejí místní komunikace
ul. Šachetní, ul. Mezi Lány a ul. Sportovní (pozemky p.č. 2600/2, p.č. 6787/6 a p.č. 6797 -
orientačně označené 4, 9 a 10) se jedná o pozemky pro město Rychvald nepotřebné.

Z přihlédnutím na vyjádření komise výstavby a životního prostředí rada města doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout neakceptovat nabídku České republiky, zastoupené
Zemědělským podnikem Razová, státní podnik v likvidaci o úplatném nabytí pozemků v k.ú.
Rychvald, do vlastnictví města Rychvald.
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Vvtád;en' komise v~·lt1M:J••"' 2P Mlliate po1emL1 Zcmč,;Jélsk·im podnikem i(;JZCJ\'Jt, s~tm p:uin ~ 
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Bod 14. Účetní závěrka města Rychvaldu sestavená k rozvahovému
dni 31. 12. 2012

Obsah:
1. Důvodová zpráva
2. Účetní výkazy - Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha

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

s c h v a l u j e
účetní závěrku města Rychvaldu sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012
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Bod 14

Důvodová zpráva

Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví nově zavedla do našeho právního řádu
povinnost  schvalování  účetních  závěrek  obcí  (tj.  Výkaz  zisku  a  ztráty,  Rozvaha,  Příloha)  a
zmocnila ministerstvo financí k tomu, aby ve vyhlášce upravilo postup při schvalování
účetních závěrek tzv. vybraných účetních jednotek, mezi něž patří i obce a jimi zřízené
příspěvkové organizace.

Zároveň byl novelizován zákon č.128/2000 Sb., o obcích právě v oblasti schvalování účetních
závěrek, kdy do § 84 odstavec 2)  písmeno b)  byl doplněn text, že zastupitelstvu obce přísluší
schvalovat účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni.
Tato novela rozšířila pouze pravomoci zastupitelstva a rady při schvalování účetních závěrek.
Působnost kontrolního či finančního výboru nebyla novelou zákona nijak dotčena a těmto
výborům přímo neuložila podílet se na schvalování ročních účetních závěrek.
Z uvedeného tedy vyplývá, že počínaje účetní závěrkou sestavenou k rozvahovému dni
31.12. 2012, budou tyto nově schvalovány v příslušných orgánech obce.

Účetní závěrka je ryze účetní kategorie a nemá přímou souvislost se závěrečným účtem
obce, který není sestavován a schvalován podle účetních předpisů, ale podle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Z tohoto důvodu je možné
schvalovat účetní závěrky kdykoliv před schválením závěrečného účtu, který musí být
předložen ke schválení zastupitelstvu obce do 30. 6. následujícího roku.
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~DPYV 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
u~emni s;amospr;ávne celky, svnky obc;l reg•onaln~ r.~dy r~lonu soudrtnostl 

(v Kč. s přesnosti na dvě deseooná místa) 

Obdob : 12 f 2012 

ICO: 00297615 

Název; M6sto Rychva ld 

Sntav4tná k rol;'olahovémt~ dni 31 prO$Ínc;í 2012 

S1dlo uéotm jednotky 

ulice c p 

obec 

PSČ po~a 

U daje o r 1 _ Cl 

Orlovska 678 

Rye hvald 

73S 32 

M1sto )l0dn1kam 

ulice, čp . 

obec 
PSČ, po~a 

Ptodm&t podnll\an 

Ottovská 678 

Ryc;hv01ld 

735 32 

XCRG LJVX.t I VYA i OUIJ2012/01 012012) 

dentifikučni či~;lo 00297615 hldvni činnost samosprava a státnl sprtva 

piSVnl forrn<~ 

ZriZO'IIóllel 

Kontn tm !' . 

telefon 

fax 

e ma2 

WWI/'J slr<mky 

O oba c ,J 

Vora Vatitkov-' 

vetejnoprávni korporace 

596543033 

vas lckova@rv ctwald.c;z 

www.rydwald.cz 

"O C!V I 

Podp1oovy z.izn.lm oooby odpovoonc 
liJ spr~vnost ů i J1u 

Okamžik sestaveni fdatum, čas) : 22.02.2013, 12h11m!i8s 

n 02 10lJ t~hf1m58s 

vedlejší činnost 

CZ·NACE 

Razitko t"1čotm Jednotky 

Statut 

Kapllová Šártla 

Podp<.sovj záznam sta lu1amiho 
orgónu 

MĚSTO RYCHVALD 
Orlovská 678 

735 32 RYCHVALD 
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La.--ceo DPI< tl HCRGiflíi'<A I VYA j!lt'i032012/01Dt::OI/i 

C.$'0 SynretlcJit 8llM Ollldobl ---·-:1 wmuJ& obdOOi 

polctAy r.'Szev ~~ . ., ~Ol\' ~~nr Cxlnc . ..r HJiJvnJ 0/:vQsJ ho.spodA~·J ,iM0$1 

;l 

A. N~klady celkem 72 934 &35 67 61 24554~,)) 

I. tuklady ~ tintlostJ 56748 179 sz 45 ~15 873i,17 

1 Spotteba malt'<' Jl u 501 9'99!)347 1 389 062,73 

2 Spotřeba eoergoe 502 2 775 711 1S 2 346 7'2.28 
3 Sr;olit:bJ ~O)'Ctl t~í.kl<lo·.~t«:<nych dc<l~t:~ 503 

"' 
Prodané ZWb 504 25 365 76 

~ Alo.ll~ace dloU'lodobého majllilku !100 48 ?'1,5.,():). 

6 Akti~r.~oo obé.Tnr ~o m;~Jnlku 507 
7 Zmt:na c:la'w 1 m!".OO vta.stnl v~oby 50S 

8 . Opm~y a udrto'fánl 511 12 091 997 46 10 532 007,90 

9 Cftlótovne 612 36 00300 39 121 ,00 

:o N;akl~ctt na repr~Uel"l1;acr 51l 101. ~40 55 173..60 

11 Ak~vaoe •1 IIOOf9Jrllzaetlrcfl !>IUleb 516 

12 051a nr s\Jlb'f t~·a 14 099 486 74 12 532 958. 37 

13 Mzóov~ lad} 521 11 6~ 111 00 12 200 &60 00 

14 Z1i. orrné ~oc:i31ni pojrsli!fri 52A 3 653 307,00 4 0601574 00 

15 ~ , .e socilh • !lOP!~ 525 41 075 00 

18 .l.honn! 90dálni naf.Ja:iy 517 593 215 00 600 553.00 

17 ne soc~alnl na~áy 528 454 472.00 ~~O~SOO 

18 0\Jrl ~l'lifn' 531 

19 DLtn 1. rleOro·.~eo,.h 532 

2() Jrné dané a popla~'Y !)38 51160.00 54 2r.a oo 
22 Srnlu-.nl pokuty 9 urolty z ~odleol 5-tt 1 OOG 00 

23 Jrné poll,uty a pemre 542 
241 OBry 54l 4!70 697,00 18., 653 ,00 

25 P. od a~ i m<~terr 544 

26 Manka 9 'kody 5-47 16!; 261 ,1!0 

27 T "'rOO fon<! rl 5-48 llS 849 37 156 •99 ,10 

28 OdpiSy diOUhodO~hO IIUje'.ltU 551 1079 649 21 

19 Prooan:t dtoohodobý netmotnr maJeo:e~ 551 

JO Prooany dtouhOdooy hmotny ma1ete~ 5!)3 l2 000 ,00 

31 Proo;~no porcmky ~~ 25-t 232 00 9 766 00 

32 T 11ort1a 01 zúč:tov.\ni re.terv 555 

33 T \IO!ba a :zůttovani opra un)•ctt poloze ~~ 140 12'1 o 8 l4j Ol~ :!ti· 

34 1d~ 7 \'Yn7mych pot~I~<~··'C!k ~5}' 197 058,00 8 50~ 021 97 

35 Nák l:ldy 7 droonoho <11out-«tobeho rn.1fOiku !!XI 512 :W9.20 

210220,3 t2.1111m5& lpr.xo".Mosy.sJA<n~~m UC.~RIGO~spo( $ r O W~'lil2/.f 
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L.c..nco DPI<V 

36 Q:)liltni n lad•lt onno~1i 

11. FIMntfU nA" Iady 
1 ,proCJčlno toflne pa p ry a pod i ty 
'J VtOky 
3 l(urzové l!rllty 

4 .,.,.ad·, z pll)t()llén reálnou llodnn'Ou 

5 0,;1.1mi foolnntm noikl.111f 

liJ N~klidy na tran~fefy 

2 "a-; lady "YtJr~)'C" mo.;.1ntc;tl vl ;Id n~~Cil l~t•uc;t n;JIT~nsfc:ty 

V, ~n z ptlfmu 

1 O:l:'ll p1ijltiU 

--------

Y" 

S,n~on;;,; BnMobOOOS 
~ 

u61< t,.;a~nr CA'IIIO~I 

549 1 403 162,06 

76,85 

561 
55] 

SóJ 

~ 

569 7G 6~ 

13 684 43~,50 

572 I~ 68-4 430 !10 

2 &01 $40 00 
591 2 501 940 OD 

595 2 Oodateéne OOYOO'r' daně z liílmuc..:..::.· ___________________ .:::.:.:::__ ___ _ 

B. Vynosy celkem 

1 ~T1015'f z prodo10 vla">IJlith výlobk\1 

2 vynosy z prOdeje !llu2ell 

3. Výnosy z pronaJmu 
"1 . Wnosy z prodalléllo zbot• 
~ Wnosy ze spravr~leh poJllaU.u 
6 wnosy z rnls lth popla~t 

8 Jano vlfnOióY 7 vlél 1nlctl1Jykonu 

9 Srfi.Jvn• poio.uty a Jroky z proa.enl 

1 o Joné polcuty a pon.:~lo 

I 1 Výnosy 7 Y~Qrf'.ll)'Ch p:>tif!d:l'~dt 

12 Vynosy z proaeJe mottenalu 

13 Vynosy z prodeJe diOul"lodobeho nenmotneho rn~tKU 

14 Vynosy z prodoJo d'ouhodcltlcho hmotného ma1clkv romě pozcm!W 
1!) Výrlo!';)' 7 prodeJe parml~u 

16. c~par • fondů 

17 Ost.Jtnl vo,nosy z tR~ostl 

ll Fina11čnl výnosy 

1 Vynrx:.y z. prodeji! cenrtjd1 pspW a !l(Xl:Ju 

22 02 2QtJ 12!t11f!t5(l.< 

71 740 398,29 

t1 .. 9 90.,99 
601 
602 1 272 629 24 

603 11 406 013,10 

604 24 600,20 

605 170 610,00 

605 3 166 ~6 !IQ 

609 :17 961 05 

641 52 063 {)0 

G42 l3 6:25 00 
643 
64A 

645 
G46 
&<17 ;4~ 370.00 

&<18 458 586.90 

649 76 DOO,DO 

:184 S$9,79 
661 

Z;xacofd~ S'/~' !!ITI UCP0 GORD.'C8 spoJ s .r o 

XCRGIJil)iA / VY ..S (0503}012 f 010120t<') 

lflfl!M obďobf 

Hc6polj~c) CiniiO&! IQ vrri Onr>os1 kGSPOd.t/11~ c.MOIIII 

l 

4::>6 331 4(1 

16i 42Z,04 

169 422' ().t 

13 1!}6 589,12 

13 196 869,12 

2 <ll3 585-,00 

2 ·~ ~ ... 00 

713~ 9.50,28 

19 086 i.Jii,05 

1232814.74 

H 417623 .67 

228 810,00 

4 238 674 .DO 

110484 .~ 

1 ::i 71)6 .00 

s DOO ,OO 

J73 652,62 

1Z 000 00 
858 000 00 

400 790 2D 

193 401 28 

368 540.69 
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2 Uu~r 
3 Kurzové zJsky 

4 Vy rosy z plecenétll r~l'lou hodnotou 

5 \1\'f'OSy Z CJioUOOóobél'lO "180Cfllh0 ma)~U 

6 Ostatní finančm V}ln o&y 

IV. Vý111111Sy ztran$htru 
2 Vynos~ V)tnreydl mJstn'Cil v1all'lidl rnsntuct z .-ansferu 

- ---- ~---

v . ~no5Y • sdl~nyc;h dani ;a popbtků 

t Vy nosy .:é ,..:~ ~e d31'1ě z pl•rmu fyxtei<ýth o~ 

2 VýnoS)' za sd•lello daně z prr1mu pravmr.il)'d' osoo 

3 Vyno:~r :-c -.d•lf'lln d:)lli! r přtd:me h:Jó•oly 

4 v.;.nosy ~e ~. eo1~d· ~polit:br'lid1 c.o.~ní 
5 VýnO!IjZe !dl eťlyd'llnly!lkO~yd'l dani 

S Vynos v z osllrnich sd '.enýc;1 c.an. a p~la!ll;\l 

c _ Vysle<lek hospodarenl 

1 V~'Siede~ hospodaten- pted zóanénim 

2. W'Siedee: hosl)()dafén bMI\éflo (•~tfl o <lbOObi 

22 02 2013 12M1m:./Js 

Smr~lli 

,;c.J 

662 
653 
61).1 

665 

669 

Gn 

681 

682 
684 

61!5 

686 

688 

8~trrl oi.Jdobl 

N\jvrto e.-ti!Oel 

284 00579 

49400 

5 S&G 1)94 26 
f:l~09426 

55 419 aJ~ 0!5 

12 59G 1a767 
1!33~ 736 36 

73 789~3 31 

2 82 .. 600 88 

84-4 i71,08 

a 307 702.62 

s 81J5 76:1,6:1 
• Koocc .se stil '/)' • 

Ho.!!ýiO(It."s>4 ~ 

MM lM OlltiOIIt' 
~~------ -----

H.'oJ .mJ~ f>ll:IJl(ldd~•-1 e. .. ~Qllr 

367 766.69 

5 530 990,00 

5 53099000 

52 369 480,54 

l 

12 591 G&S.1Q ----~ 

1 J 433 95a..8.J 
24 0;)3 114 27 

1 807 17() ~ 

503 412",00 

18 543 &.!15,95 

16 110400.,% 

st~/1011 d 1 4 
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ROZVAHA - BILANCE 
ůzemnl tiamo:apr.~vne ~elky, svazky ob~l. nt!JIOn~lni rady rltglonu aoudr2nostJ 

(v Kč. li ph!snosti na d\•ě desetmná mista t 

Obdobi: 12 I 2012 

1~0: 00297615 
N:Uev. Mkto Rychvald 

Se5tavcná k rozvahovém u dni 31 . pro.inei 2012 

Stdlo l. ~ u1 lfnotl.-y 

ulice, é.p. 

obec 

PSČ , pošta 

UdaJe c. u J- , ... ~~• 

Orlovská 6 78 

Rychvald 

735 32 

Masto podmkám 

uticu č p 

obec 

PSČ, poMa 

Ortovska 678 

Ryehvoald 

73532 

idanlifikaém čislo 002976H! 

Před mot podmkanr 

hlavní éir not>t 

vedlejš i činnost 

CZ NACE 

samospráva a statni 9práva 

pravni forma 

*oval ol 

Konw n _Jd ~ 

telefon 

fa)( 

«t-1na1l 

\"oftNN stránky 

ve~etnoprávnJ korporace 

596543033 

vasi~kova@ryehvatd.cz 

www.rychvatd.~z 

Oso:b. t. I lm~tVI 

Věra Vašiéková 

PodpiSDV'j záznam osoby odpovědné 
za 8právn0$l útlajů 

Okam.bk sestaveni (datum, ěast: 22.02.2013, 12h 8m1 !5s 

Ra>ltko rctm jednotky 

St3tUt I 

Kapkov;i Šárka 

Podpn;ovy záznam statutamiho 
org nu 

MĚSTO RY.CHVALD 
Orlovská 678 

735 32 RYCHVALD 

str.1n.1 1 I fS 
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x~R(;~RAA IRVA 10803207210r0•20ll} 

Oll!toól 
IJUM ~4 Mmwe 

~. 

AKTIVA CELKEM 574 033 S78,85 2Jle23 161.73 340110 817.22 333mo28,24 
------------------------------------------------------~ ~------------------------------------------------------

A. S til• a ktiva 

D louhodooy n~thmotny m;~~JIIte.k 

Nehmotne ,..,.~.~kt ~.,.zk.umu o1 vy-nl,lt! 

2 So~a·e 

3 Orur telnd pr3v a 

• Povo' k., na err ,"e a prt-!t:centnllmily 

5 O robny dlolll'iodclbý r:c!hmotny m~J~et.ek 

6 owtrl dlouMdobý nehmotny ma;elek 

7 Nedo onče,...idlot.thodoby nf!hmot"Y m.:~]ottl~ 

8 Uspor.1dlcl u~ led'l11ct.ell0 Zhoclnoc.enl dlouhOOObeho nehmoll"'ého majeU.u 
9 Po5ky1nu~ JOJIOhy n;a aloukxioby nehmo1ny rTliiJe!ek 

ll D loullodob)o hmo4ny m.liJetAtk 

1 Pozrrr~y 

2 Kultu'Tii pf«lmol) 

3 St~vby 

4 Samostatne movtle \'00 a soobofy mo~ltyth ~ ecl 
5 P~blelsl<t. c.elk~ &rv.Jiyth porostů 

6 Drobtly o• o- 1ho<lo~ nmotn y mil,r.:ek 

7 0$1~1nl dlouhodobý hmotný m;rjcllek 

6 Nedokoneeny dlouhodoáj' l'rnotny matete~ 
9 USpofádao uóet tearnldr.ého ztlodno<;4lflt u.ouhodoboho nmotnohomaJG1ku 

10 

111 Dloutlodoby 14n•nenl mi!pet QI( 

1 .Va,etkO'.-é "::asb v o~obi!O! 5 mzhod'-'"iclm vl~vm 

'J M;.~,etk.O'~ i.C.l<.ll v osoD.ict1 s podstam:;m vlivem 

3 DluhO\Ie cen". p.aplry <lrtooo do spt•tnostl 

4 Olouhodobe JJUti'iiY 

5 T cmunoviln• """'"Y dlouh<ldobó 
6 O:;talr ' cf.:Klhcooby hr10:1rra.i ITI:t;éll!k 

1 Ponzo~any !lcuhodob~ fmncru fnaje:el!. 
8 PQ~ky1r' rt 7:tlotiy ,._, dl<lullodollj ln;méni m;rjctr.k 

IV Dlouhodo~ pohledolvlly 

1 Po•,ky11'1 rte n.ivr.rlne frt;mfnr výpomocr dl01:hodobc! 

2 Oloulrod~ pohledávky .t. 
1
!JO$I:JL41enýd• Li.-ěrů 

012 

013 
014 
015 
01 8 
019 
041 

044 
051 

001 

CJ2 

021 

022 
025 
028 
029 

042 
04~ 

o~ 

OGI 
062 

063 
061 

068 
069 

043 
053 

1523 a 1e Ol52,os 

1 1527 15l ,60 

2a2 401 .10 

314 752,40 

~0000.01) 

52t 312 46l,SS 

31 3li77!.3.1ti 

1JO 764 00 

4!15 287 136 26 

15 971 ~32.~7 

6 9!>8 76G 25 

11 ~96 511 34 

71)1 760 00 

701 7&0 00 

27J 675,00 

10~ 000.00 

220220f'J J2h!1mf65 lpr.~r:r:NólnD S'f.stti!TIO.rn UCl*) GORDI'C® ~llCJ 5 r o 

Z31 7121~8.08 
Si4 329 49 

279 sn 09 

314 752 4!l 

Z3111'1na.s9 

216 04ó 730,37 

~ 874 480,4 7 

6~~ 766.25 

237a01.~0 

2U 102 i-44,00 

1132 S24,01 

'824 01 

930 00()00 

2i0 1~ 684,911 

31 361 7~3 16 

l30 764 00 

'1J7 240.405 89 
10 097 052,10 

11 356 705ii,S4 

701 760,00 

701 760 00 

273 87!5 ,00 

105 000 00 

272 OSJ 638,75 
9211824,01 

2 624,01 

924 000 00 

270 011 402.,74 

2a 213 eas 16 

130 764 00 

218 050 170 5; 

10 544 655 93 

13071824,1.4 

701 760,00 

701 76000 

41 3 G$0,00 

160 001)01) 

srg,~,; 2 1 6 
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3. Olourodobe IIOSqt.nute zalohy 

~ ~ultCXIob6 potJib\lchfl.~ 11ut~ · 
5 O'lcluttOdobě ponledá~~~ z M!sl!Otu !spooot,r-.ai"CCvanycn ze zahranlel 

6 Ostatnl dlounodobé pohled!hky 

7 Dlouh0dob9 pos~ytn.Jte zalotly na ua nst.ry 

u. owtna aktiva 
L Usoby 

1 Po1i.tt:fli n' J!t!riJiu 

2 Ma~erlál na skladě 

3 .v.a~erial na ce~ 
~ Ne.J~r..:,er.~ vyr~ 

5 POIOCOYIM'f ~ '-clSIO Y )'fO O] 

6 \/yro!}ky 

7. Pořimni .woií 

8 lhml na skl3!1é 

9. lbotl na costo 
10 Os~.;rlr!A z~.oby 

ll Kr<lt~cxlobo poi\IO<l~y 

1 ()c:Qór;a 11"4~ 

2 Stnffiky k lok."ISU 

3 POOiedtMty za ~~or1ovane c;ennc paplry 

4 t<ratluxlobo pos~~ytn JIO n ohy 

5 Jtnc Jl<)tllco.iwy 7 hl;l\'ni bnno!;h 

6 Poeikylnutr. nacon-.slr.e fino1ntni .. -,.pc.·n001 kl'álkOdooé 

7 Kr:ltkOdobe POhledá~ic.y z postoupenya~ ůvérů 
8 Pohledávky z. mulu dan a obOObnych <1ave1<. 
9 Ponled~vky z• so lcny.:;h r:1ilm 

I O Pahlt:(!,;vky 101 r>~mé!.tn:tnci 

11 . LJčlováni ~ ir bD.JC'lerlli s~lniílo .lapt:4Ječem a :zdravot. poji~lt:f'll 

12 031'1 z pf!,;mu 
13. Jlne pnme danó 
14 Daň .z pňd;,n~ hodrooty 

15 Jiné áal\oě d popla1Ay 

16 PoNedlh'O.'f za "•·branými ůst7edntmi vléd•úr lnsbtuoom 
17 Pohted~·;w za V'(D4'anym• m·st•Hrnlviadn: rm•nst uct " ' 
U3 Poutbda·Ay LJ uf.a,.lrliky 5dru2eni 

?20ll~t3 UhSmtS!; 

~·eo~c"Y ----
liter I Sllltto 

465 
«<16 
468 

469 168 675,00 

4/1 

50 218 926,81 
77 125,38 

111 

112 

119 

111 
122 

•23 

131 

132 77 12!:1,38. 
tJ8 
139 

2~ 188 Oi0,9:a 

311 3 383 601 .57 

312 
313 
314 12 876 1 5463 

313 1 090 T74 7~ 

316 

317 
3' 8 
319 

335 606,00 

336 

341 
3-42 
343 177 032.00 

344 

3A6 
J-48 
J5; 

7fl'ilCP. ~no S/.sNifrl9111 CJCRe GO.QJ:h'OO ~001 5 f o 

XCR(;:UR.I(,li~YA {01JtJ.:ROI21tn012012! 

Oflll'oj)j 

B . 1M Ml 'nulo 

~· ~~~~ 

1MG75()0 253 550,00 

2211 063,66 48 007 S73..22 61 931392,49 

n 12$ 38 

77 125 36 

2 2 11 0 53,&5 22 976 i~T,3J 24 5 15 710 55 

1 3&7 829.01 • 995 772,56 1 ~0~~80 

12 876 1 54-.6:! 1233744182 
815 451 ,14 275 323.60 1 074 102 74 

60000 4551 ,00 

177 032 00 263 02.,00 

~'( 3 / t. 



11. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 13.3.2013

Zpracoval(a): Jana Strnišťová - vedoucí úředník finančního odboru 36 z 54
Předkládá: Rada města

Li(tMCR {)A('/ XCRGUr'VoiA I RY.~ ... .I'~-~'2012/ 010120J2) 

.,, .. ~,,! Clt.láJbl 

Ct510 ~ Mr'niJJ. 

~y N~av palany il~ Bn.~ Ktlt~ 1'\!ttllo 

19 o<ratkodooil pohedá~1<v z ručenr 361 

20 Pevne tc:rm 11ov~ operace a Qslee ~ 

21 Potllt!d.avky 211nanet11~0 .z.BJI.:.I~I 3ó5 

22 Pohle<l.ilvky z vydaných clh .. "'te..pl!lu 367 

23 KraU.Odoo~ pohlll<li!M'Y z rt.astrOjů spo..Jhnai'ICOvanycn ze zahri!niél 371 

}4 ~<r:.tkOdOII~ IIO!"Ji.}'lnult~ .tillohy n::l tlan!ltery :>73 846M400 846 8<14 00 58\1 ~00.00 

25 \ 81\13<11' D?•Sboch o!JCobl 3&1 1J0447,65 130 44765 139 022.6~ 

26 Pn 'TIY pfiS1ich obdob I l85 
27 Ooflac:lné utty aldNnt l83 3 4~0 000.00 3 41!0 00000 s 243013.24 
2i Os1atnl k.rát:o.odobé potlleGavky 31)' 3 202 !i~O.J9 7 773 50 3 194 ns 89 2 ~~ 901.30 

111. Kratkodobj finartčn i m<~jetek 24 QS3 7Sl0,51 2 .. 953 790,51 37 415 $81 ,94 
1 \ta.etKa.'é ceooé paplry ., obci'O<Iová'11 251 

2 Olunove 00t1nlt pap ry k ctll;.llOCJovsnl 2~ 

3 ... ne c~nné p~p·ry 258 

4 Term1oov;s.m!! vdady M61kod01be 244 

~ J111e béiné uély 245 449 527.49 4.49 527 49 912 J14 ,65 
9. Bozny u čet 241 

11. Z;lltl,1t1ni bčin)r u0e1 w:t:rnt ~cti satr1<l:.právrly<>h tt:lku 231 6 1!83482,71 6ea3-482 71 Ul 816 614 ,05 

12 Běžr.e ~ly rondu u.Lt!rllflodl !k3Jn09pra,·o·~ch c~ku 236 17 601 620,31 7 &I)• 620 31 i7 663 00~. 24 

15 Cen my 263 19 160.00 1916CI,OO 23 660.00 
16 Pan ze 11<1 casllt 262 
'7 Por. kl dna 261 
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I.Jce.'ICe Cf' X V .<C.'~G LJ.<v:A/RYJ.. j06032Qt2/01012'012) 

C.·.s'D Syn~~Ý O«JobJ 
---~ 

fJO/I;tA/ "'dnY pc.Y,by lit\cr.! a~.:ne l<nt.fjj 

PASIVA CELKEM 3-40 110 817,22 :SU9U029,24 

c. 1/laslnl kapitál 300 515 409 17 292 75.5 723,09 

t Jm6ni ve.tnl J9<1!Kitky ij llpri!YUJi~i poloiky 244 5~ 421 .71 242 571 S25,32 . Jměr ůčetru ~notky 401 -413 o& I !)JJ ~ 412 299 736,35 

3 Tran~ary na fXlflZt:-nl dlc..uhoOObého •nJie1ku 403 69 039 '-40 S7 s' 44a 030. rJ 
~ t<urzo ~o'é rozdll)! AOS 

5 0CCI')Ov-clcl 10ldily p.1 ~I'ICIJlim po:r2W 1114tiOdy 406 2M lEl 37!J 30· 2:n 433 i59 6b 

6 Jrne oc:el'lo·~ao rozdlly 407 3 738 342 10· 3 73lj J-.:2,10· 
7 Qonwy m r-olycll obdoot .&08 Jll4 ~, 1 21 

l l. Foncty učetnl jecfn()tky 17 595 270 31 17 &M 243,24 

6 0-statnl lond'f 419 17 595 270 31 '7 6&. 243 24 

111 . Vysledek hospodarenr 38 3Zl717.1 5 32 517 9S4,5J 

1 Vý~ltoc!k hMpodllřt~ni bě.Uumo účt-1niho ollt.labi 493 5 8057Q2 62 16 IlO 400.9~ 

2 Výsle<Jek mspodatenl 'Je !iell'o'alo·.ac.•m rl zetli .&31 

3 Nerozdélen'JI z1611. nelllrazana ztráta rrmlJI~ál Iee 432 32 517 !154, 53 t6 407 553 58 

o. ClZJzdroje 39 69S 408,06 41 230 306,115 

I. Rntrvy 
ReLer.)' 44 1 

ll Dlouhodobě ~azky 19 914 413,40 16 088 678.o40 

1 Dloullodooé uvěty 451 

2 . PfJ,Pte navralne hnanml vypomoe~liO.lhodobe 4!12 

3 DlounodoOé z<l\'i!D;Y z vyQJn'1'CII a..~hopsu '!e,3 
4 Dtoutlodobé pf fl'h 7alohy -45!> 16 669 413 ,40 16 0&11 678,40 

5 Dlouhodobé LJv J.tky z ruftni 4&.} 

6 Dlouhodobé srni:n~y k ůnradé 457 

7 [)ouhodobé závazky z nasl!OJŮ spojuf111anrovanýct1 ze zalnnrč:i ,sg 

8 0!>1iitnl dlouhod~ zá~any 453 
9 ClouhOOobE! P'~)Jté Zl: ohy na IH!t\Sit:ty 472 3 245 000 00 

liL Kra!Jiodobe rJv;uky 19 6~ 994,65 2.5 1-41 627,75 

1 ~~ ~U.odooe ůvl!ry 261 

2. ~stonkwane králjwdobé dluh~sy (směnky) 282 

3 Kr;iU..ocAAič uv<J.nr.y r. vyd;mýO'l ~hop$\:1 263 
4. r .c! lu .J Mlelo bl!! pUJČAY 289 

s Ooclos~atelé 321 28 563.00 76152 41 

8 Směnky k útcadě l22 

2l02201J n11 lfli'IIS.S lptacodJr>!J 5'fa<~."en; ~ GOFď>.'C8 spoJ .s ! o S.~'OJ .'V s /tj 



11. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 13.3.2013

Zpracoval(a): Jana Strnišťová - vedoucí úředník finančního odboru 38 z 54
Předkládá: Rada města

Ci~ 

po(Olily r.":Ua~ fJG~'Y 

7 ~<ratk.o<loCié pr;ate z.áld)~ 
8 Závazky z dělené srrivY a kauci 
9 Piijalé návid:t:é fir-.1 rári VYP<JriiDCI ktál.Mld:lba 

1 O Pi'ija.l& .tálohy dwli 

13 Z:an.l!slnano 

14 ...ne za.,az~~- ·vuél zaméstnano,un 
15 ldelou;'lnl s IMil;..Jcenu soctalnúlo2!1be:zpe~nl ~ zdrnvotn.'ho !l(ljtsté.lli 

15 Oail z pfiJmu 
1·1 J.né pfl'lll4 cano 
1 e ,Oafl 7. přv.t;,nr hrxlnoty 

19 J.né d;mé ;s pupalky 

20 Zavazky' osobam m~mo ~j'brane ~.adn1111st11uce 
21 Ztivaz~y i( vybrOJnym ~tio;ln'm vt~rtinim IM\Jlu~:>m 

22 Záv:s.zk~ i. .. yblarlyli"' ml!:.tr irn >·lild"liri, rn~llt..reirll 

23 z.avuky ú~s.lll- um &d ·uzeni 
24 o<rátl<odooé zá ... az;.:,~ z ručenl 

25 ~llYné t.!rrrr•11M OPUiéiC* 41 GQc:e 

27 z.:t-,·al.k~ z 1aoeniho zajiMěnl 

28 Zá.o.u.lly z. ups.anýdl nesplaceflyoll ceMyd'l papltů a podllu 

29. Kra.lkoóobé z.ávazlo.y z nastroJu SPQ..Jtlrlancovaných ze zatval'liCI 

30 Krát~odobé P~talé zalohy n.a transf91)' 

31 VYOéJIE; při,hdl utJóot;oi 
l2 V'ýnoe.y přil.hd'l období 

l3 Doh!lcJne ůtty PBSI~nl 

J.4 06tatnl llrátkodooe Zá'laz);~ 

2202201J 1?1lftrt?l56 

---s,l"l!tl.Ic,.iL __ _ 
llc!ct j 

3241 

325 
326 
327 

3l1 

33.3 
336 

341 

342 
343 

344 

345 
347 

349 

352 

362 
J6J 
366 

368 

372 
374 
Ja3 
384 

Jd9 

373 

13 785 569 00 

723 584 00 

Jé~ 745 00 

~ 11-51 ,00 

25 390,50 

1 J06 46.2 .lil 
19 792,00 

2 869 444,00 

4~H!J3 ,'17 

13 3.47 667 00 

839 51l,OO 

427 285,00 

75 861 OD 

17 580,00 

37 63~.00 

s 243023.24 
35.00 

19 792,00 

4 l4J 9-<18,0.C 

llJ 138,06 

XCRGIJRXA I RY.A (O&a..1<'012 101012012J 
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PŘÍLOHA 
ůzem111 samofiprávne C41lky, av~tky obel, reglonalnl rady 

(v Kč, s ples.nostl na dvl! desehnna ml&ts) 

Obdob . 12 I 2012 

Co 00297615 
Nazev; Město Rychvald 

Sestavellá k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 

Sid o učE 1 Jt•dt o• • 

ulice. Č .p 

obec 

PSC poštli 

UdaJe ú t.r 2 ' -''-

Ortova ká 678 

Rychv~ld 

7l5 32 

ldlmtifikacni éislo 00297615 

pcavnl fonna 

.tfiLOVOtet 

Kont , 1 t..~"'J '

telefon 

fax 

e-ma 

'1/li/'JIN s«ranky 

Osoba .... ~ J 

lle/'ejllOprávni korpora~ 

596543033 

vasic,kova@l)' chvald.cz 
w _ _ rychvald .cz 

- ~rlctvi 

Věra Vasfěková 

Podp1sovy záznam osoby o~vědné 
za správnost ůd&JŮ 

Ok•mtlk sestaveni (datum, ~as)! 22.02.2013, 12h15m55s 

MIStO p - d lk..i 

ulice, čP

oooc 

PSC, rx>šta 

Ptedn .. t ,.. 1 kárr 

hlc1vni činnost 

ved ejš i činnost 

C/ NACf 

Razítko ucetnl Jednotky 

Statut; 

Kapková ~ártta 

0rlOV$k6 678 

Ry,hvald 

7l5 32 

Podpt.Sovy zaznam sta11J1i1mlho 
orgánu 

MtSTO RYCHVALD 
Ortovská 678 

735 32 RYCHVALD 



11. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 13.3.2013

Zpracoval(a): Jana Strnišťová - vedoucí úředník finančního odboru 40 z 54
Předkládá: Rada města

A.1. Informace podle§ 7 odst. 3 zákona 
ů~tni tt-'dnolka pokraču,C ve :>vé eJnno:sli. ůCcfnidví su říd Zllkonem o ůootnictvi é. 56311991 Sb., vyn!fl~kou 41012009 a platnými Ces~yml ueetn m1 ~tandardy. 

A.2. lnfonnact podle § 7 odst. 4 ztkona 
Obsahove vymo~ooi nék.tefýctl položek ůéetn1ch výkazu bylo mozaročně změněno aplikaci vyhlaš y č. 41012009 Sb. a změnam !>mětne učCovc osnovy vyplyviljici ze za.kona 563/ 199 t Sb 

A.3. Informace podle § 7 odst. S zákona 
Drobný dlouhodoby hmotny a nehmomy majetek dlouhodobý hmotny maje1ek a nenrnorny majtt1ek je v uOelnlct-.lvf!dc"fl v pofll.OV".-CiCh cenách vootno naklildů souvisejlcich s ,aho poflzenlm 
Bczupial.ně nabytY n' aje1e je veden v odhadni cen~ stanoveoe .MBI~ýrn posuelkom.l..ltettli Odup sov~ ni rnčllelku J8 provadeno rovnoměrnym zp(•soben <%!o SmOmloo o odeplso11ani majai.Jtu a 
p latného Odpisového planu Cenné paplry k1eré nezakládali podslatny ani rozhodltjácl vliv, jsou vedeny v ul':ctn ctvl v f'omlnólni hodnotO Je ůčlováno o zboži na skladě· Jedna se o Publtk.aCI o 
městě, kJeca je určena k prodeji. V roce 2012 bylo zfizeno z.ástavnl právo na bytovou budovu čp 734 v častoe I 8tló. l33,71 Kč I d()l;l({; t M1n ·tcu:.lvtJ pro m1stni rozvoj I. 

220220tJ Jé'!t15flt5.'i~ ~·an.:~2/JtJ 
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A.4. lnfonnace podle§ 7 odsl 5 ~kona o stavu účtů v knize pOdrozvahových účtů 

pobt>cy 

P.l 

i'Jé~• po)o.t11y 

Majoete k uěe1nl ;ed Mtky 

J nvdrobny dlou'lodoby r.ehroo1nv mlili~ 
2 J ný drobny dloul1odotlý t"iooln~ ~letek 
J O!>tall ;i ntaJI'!'.e). 

P.l. Vyra.c.en~ p()l\led&vky 1 :rllvazky 

1. v~. azene poh\eclaY\,y 

2 V-,fazené zavazkv 

P.ll. Podrnlnánlt poWcd ávky z důvodu uiiv~ni INI'Clllu tinow o:sobou 

001 
~ 

003 

911 

---~----=g· 2 

1 Krntkodobe podminénl'l uoJ,Jt:dMy t:. O!J•Jodu ůp.:ltného ul.iváni wajelk.u p10u osobou 921 

2 Okluhodoll~ poclrtlltllme pohlf:ll.tv'y 2 duvo().J uphiltn&ho L.lt~án rnajt!O.u Jinou o901lou 922 

3 KrálkúdoW pOdll lněné poNedthl\y z dťMxlu u2J .. anl majetlw •nou osobou na zát.ladé smlouvy o vypujtca 923 

4 Olouhodobe podf11tnene pohleaavl<y z duvoc.u uži .. •flm ma.etku j1noo 0$01l0u na základě smtouvy o ...Y~OO& 924 
5 KriJtktldOM pO(jlu'nerlé I)OI'iled$Vk)' ~ eJ•JodU ubvclni fl".ajetll.u tinou 05000J z jlny<tl di:I'I"OdU !}25 

6. O!Ouhodobe .,a<Jmlf'lěne pohled a•• y z du\IO!lú utl,..ánl mate: u I tnou osobou z r"Jycl\ dlMX).J 

PJV. Datli podmíRěn& poNedallky a ostatnl podmln&na akliVill 

1 Kratt.oOObé poc1m fléne pooleda\lkV ze 9'1'llll~ o prodeji <llounodobeho matotku 

2. DlolAOdooé podmíněně pohleda·.i~.y zé snrluv o prodw Ol()ul\rAobot'O ma,(ll.ku 

3 Krts:M>oobc po(lm •'léfle pOill.ed:lvhy z ,rryd'l !>mlvv 
4 Dlo~1odobé poc:iJr ' rlěflé nohleda'wl\y z jlllyc.h srruv 

5 Krá"'<Xlobe podm1néné pohledávky z naS::roju spoluftllétnrovanvth ze zahr.Mlltl 

6 DloohodobEI pol7!1 néflé pohleda<A~·; :.r r.astr()jú sJlC"•rlin;:mootr.tnych :.ro :ratv<amél 

7 Krátlcodo~ podmlrr4r~ pohloctJ~o•ky 10 v7t:lllu k tlnym 7drojum 
6 Dtc.ullOCObé poem ~~e PQ"'!!!óavky ze vzr.ahu k. pn-,m ZdrOJllll 
9 r<tátkoóOIJ.é flOdmlněné ~rady pollledaveh z pf'latyctl za11Méno 

1 o Olouhooobe pocJnhn&nB ut--ady pohledtwetc z P'llatycll za,..Sténl 

11 Kr.itllo<lOll<& podmtnoné pohlodi'lll y zo !;Ovdnl cn !;por\1 S!Jr<avnicn f:.ror-• , 1•n~'<:'.h ii:.rcn1 

12 OlounooobO C<X~mr~nc pnn~'\uky:;zt1 soudnlctr sporu spr~'dllctl tlzenl aj-nydl t12en~ 

1 J O~tl~nl kré~o;ooobá podm nérla ak.t. ta 
14 Os1atnl dlolollodoba podmlnona aklr••a 

P.V. Podf!Hlén& Úl\l'azliY Z duvodll uttvánl CIZiho ma,eU(u 

1 -<ratkodOllé podmlnéclé zlwazhy- z leasH1go.ryctl 9Jllw 

2 Oloohodobe podmtrllné závazky z IQ.asmgovyel'lsmtuv 
3 Kratkoóobé pOOir in !!~Je lJ'i3lky z Clu'~Wu upla'fléi)Q ull>'-31" Ci7.iho matet~u nil?~kl.,IJe JtfletlO Cluvoóu 
4 Dtouhodobe podminť!né Zdvazky z ct..Mxlu ůplatného uz.rvanl azrho majetku na ztto.ladé jiného dUvodu 

5 K rdtkodotlé podmíněné za· .. azk~ z duvoou lálv&rll azihO ma,etl<u na Základě smlollvy o vypujOOO 

6. DtouhodoM podmlnéné zavazky z cu.'Odu uz lo,al'll azlho mate1kU na zá~ladě 9TIIotl·r.- o "YPUfCGe 

926 

961 

962 
963 
964 

965 

966 

7 7&4 280,!.8 

7 754 280.58 

1 ~8 8!1(),041 

168 850.00 

1~ ooo,oe 

165 000 00 

8 S2ti 155,38 

8 526 155,38 

12• 419i,OO 

1?4 499 00 

2 440 OClO,OO 

2-440 000 00 

$.!•ar"' 3118 
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L.CI!IICit DPKV 

A.4. tofonnaee pO<IIe § 7 O<ISt. 5 zákona O $~VU (lčtil V kntze podrozvahových úttu 

CJ5Jo 
pojol.~ J' NaDU pO.bll<y 

7 Krat~ooobe pocJmtOérle za•,azto;y z duvoo 141vanl e~zrho matel.llu ll800 Jeho p te'IZatt z tlny~ d"'o'Odu 

8 DIOul\odone podmlnflf\0 1~a1ky 2 du·..odu u' Mllfli oJl ho maJI!fku nC!bo tlltlo pfrNw.l, 7 J."'lyeh dUYI)du 

P.VI. D-'ltl podmí~r~4v{u:ky a ost.atnl podrntnhll pasiva 
1 Kraa.odobé poci'll něfle za·.alt.y ze !lllllw o 1>0'\Zel'l CJIO\IlodObého milf8llíu 

2 Otoul\odobé OO<lrnlněné za.,azky ze smluv o pofi7Gnl dlouhooobotlo IT"!Jell<" 

3 Kr.Jtkodobe poó'n nklo 7<J'r.u-.lty 7 ttn~rll .!ómlttv 

4 O!ouhodObe podmlnérlě Z3Vazky z n,tell sml u·. 
!l. Krall<odobe poc2'Tl néoo z<Waz:11y z na:;~ju :spoh.tforwnOC)'w<lnyOI xc l.tlhr.,l"'čí 

G. OtouhodOOO&JO<Irnrnór'IÓ 7;w(17ky z n0'1$lro ·, fól')l)lurm,.tlCO\•iln)or.h "- J'illlrr.rmči 

7 Kr.atkodobe poáninéne :divany v~pljv<~jici -z pr.t'V ořt:dp~ ~I!> i 6nrr.moaL:!Jkonod -.-ýlwrmt:! neoo !ioudnr 

8 Olcullodo!Je podrr rirtlmě LON' .. u.ky ~')'!)lývajlci L JlfdV.plttdp.a d&..;, tinn.orOc/ Z~•.onod,výkonncl nebo bOudR' 

9 Kratl<odotlé poáninĚflé za'.'az~y z poskvtnutYCllzatršléni 

1 O Dlovt10dobé uodrrllrrěné uv.uky L I)O!.i<Y"'ulylh LdjÍ~~~ 

11 Kr;jlkOOObé poó-n.lflěflé z.tl~azl.y ze !14UIJriCh S~>Oru. správnidl r1zen1 a -fi'(Ctl fiZEifll 

12 DlOuhodObé podmlněné zavazk~ ze SOl.ldnlcn sporu, spra·. nlth fizf!f" a Jlnyth fizenl 

13 Ostaltl' krátkodobá ~ocJrnlněná paSJ•'a 
14 Osr.:!ln' Cllouho<loba podnurréna Pil~IVd 

P.VII. VyrovAáYilct účty 
1 VyrO'oln:r·•••ci uČI!I" IJOI!to.Noshoovýrn ů~rn 

~~~~~-----------
uc:ttf ~ 

~7 

~ 

971 

IH2 

973 
97.0 
975 

976 
978 
979 

981 
932 

9IJ 

9&4 

íl85 

986 

999 

:.CRGUPXA I PYA !QSO.I2012 1 f20 12~)2) 

UCETNI OBDORI 

s oe8uo,se 
a oaa 1Jo.ss 

MWUI.F. 

11 0110 654, 38 

11 0906~ 38 
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A.S. lntonnace podle§ 18 odst 1 pism. c) zákona 

t•w 
~.4y Nll ,po/0141 

1. Splari zá~CJZky pojiWtOho na socialnim zabQZIJočenl a l)fi&pě'·~u na státnl poMJku zaměf.tarosu 

2. Spld~ .ů~ar~ y vařE\nťJ~ :tdta\lotr. 'ho PDI'~ěr • 

3. E~ldtwane d<mo~e nodc9liltlly \i ITIIWH:i pnslu$nych fu\il11čnith orgJnu 

r 
{JCETNI 09D081 

.,~ !102,00 

1 ~6 243.00 
828!11 ,00 

2!i2 63 00 

135 ' 22 00 
SJ 441,00 
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XCRG UFX A I PYA (OS(J-lZOJ 21120t20l2J 

A..&. Informace podle§ 19 odst. 5 písm. a) zákona 

K rozvaho..,emu dni rsou v ůčetnl<:tvi zachyceny všechny skutečnosu. které rnajf vlili na finančn · Situaci učetnl Jednotky. 

A.7. Informace podlo § 19 odst. 5 písm. bl zákona 

Učetni jednotka nomcí infoonaoo o i'IUJts1ych podrr11nkóch i.l Sttuocich , klt;tÓ nOJSOU zobrc.~z:cny v úool ni zawrco. a klan} by o111ivni';t finančn1 !;jtuaci účetnl )ednotky. 

A.8. lnfonnace podle§ 66 odst 6 

K 31 . 17 2012 v~1n l jednotka nem.." podany vklad do katastru nemD\IIlosll , ke ldetemu k datu zavěrky neb)lli'l doN6ena ctolo1ka o 1ůptsu 

A.9. Informace podlo § 66 odst 8 

22 02 201 J t2bl SmS&s 
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8 . 

c.w 
pab:.>-y 

B.t. 

BZ 
B.:l. 
8 .4. 

Mt/.tr( pe.IQVy 

Po&kytnutl uvěru zaJ!>t<!!né za, St'ovaclm prevooem a}o.tiv-a 

Půlb.Y cennýd'l paplru zaJis.ěné pre~oóem peněznldl J)rosa-edku 

Prodej aku·.a se soueasné SJednan:,m zp~tnym rullupem 
N .. tocup aka-.a se soueasně &~ednan.,rn zpétnyfl'l p ·oo..,.cm 

Sy~~~y~--------.. ~, 

SUóJNI TI Hi 
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C. Ooplňujk:llnformace k polotkám rozvahy "C.I.1 Jrněnl účetnl jednotky .. a '"C.I .3. Transfery na potlzenl dlouhodobého majetku"' 

C1ll0 

pof:l/•Y 

C.1. 

C.2. 

,.~11811 pol01.-y 

Z •'Yr~nl r,t;yvu t71n~r.ru ni'l poii:rc:ni dtouhOdobc!ho m aJelku r:.J bi!rne ú<\l:'lni 0~1 

Sr1lMi stavu ansMrů n3 pQfi1cnl diOtJhOdo~ho m~jotku >'O ~'ťiC114 a č<l~u SIOV\IISIOStJ 

IXF11>'1 OE DOBl 

3 060 000.00 

1 469 1•9 76 

~---------M-~-u-w:~-----------
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0 .1. Informace o individuálním referenčním množstvi mléka 

0 .2. lnfOI'm~ce o individuální Pf'Odukt.:ni kvótě 

0.3. Informace o individuálnim limitu prémiových prh 

0 .4. Informace o jinych obdobných kvótach a limitech 

0 .5. Počet jadnotliyYch věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku 

0 .6. Celková výměra lesnlch pozernků s lesnlm porostem 

0 .7. Výše oceněni lesnk:h porostů 

0 .8. Ocenénl lesnich porostu jiným zpusobem 
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E.1. Ooplňujlci lnform~ce k polotUm rozvihy 

K poJolr.• 

2202 2fllj l2hl5m55s 

V r~ 2009 J~!"C odl.lrtcli tJolclCI na Př•sl.Jvbu a modornlWCi MěÚ od RGqlOnálni rddy reg1onu soudržnosb Moravskosle2slo.o Na 1.~kl~dě ~ontroty 
provedenP. NKU bylo zjištěno mmpravtt€nf! čerpani óot.1ce ve ~i 384 51' ,21 Kč a tuto tastku JSITIO na\lrati 1J 8 2012 a LY;Io on ůt1o~no na 
ůétu -408. 

-
lpló.."óf'6'1/J ~;t.\!\·•;em i.JCP3 GORO.'CQ spol s r o ~"lln.2 fO/fil 
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E.3. Doplňujici informace k položkám přehledu o peněžních tocich 
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Xr:RG!JPXAIPYA (050-l2012/12012012,1 

e.4. Doplnujicl lnform41ce k poloZkám přehledu o změnách vlastního kapitálu 

S~atlél IJ/ to 
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F. Doph\ujicl•nformace k fondum účetni jednotky 

CJw 
G.l. 

Oll , 
2 

l 
4 

o lil 
OIV 

N~1 

PoU~~ni st~ fondu k 1.1. 

Tvorba fo ndu 

Prebytky ho~p()G1teni z rnao~'l;h lot 

PlaJmy tlčrnmo reku dr.re n~F-Qu llfčefiy k vyurali v běDlnm rccAl 

Plewdy prosttedku z rozpočtu benem roku do ůceoY)'ch penéZnlal fondl'r 
Ostiltnl tvorbo~ folldu 

terl).l n.t I Ofl<! u 
K.ooeeny stav fondu 

~ l/C.EThl OBOOS} 

17 lio66 2.024 

6l7 .549 .37 

503 0;)6 32 

134 513 os 

70B 522.3() 

17 595 270.31 
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(Jc;MICti {)Pi( '/ XCRGVP>.A I PYA (O~~:Mt2012) 

G. Stavby 

~ rr.t OE. DOBl 
Cl.slo fJLJNi -~ 111/No.JJ.l 

P'*ll•·lf NU.~ fXJJOZA'f BRVTTO ICO~KCi' 

G. St.Ybt 455 287 13&,26 218 00 730,37 237 24() 405,89 2"18 050 170,51 

01 e t10'o 9 OOrn~ a byto.·e Jednotky 165 007 177 59 ,.4 610 689 31 ~ 3~ 41~8.2él 42 749 414,60 

02. euoovy pro ;Ju zby cbyvi1~tvd M1190 91103 2'6 50S 097,25 32 t93 819 7! 2& 16il674,14 

G3. Jme neby1o-.e ctomy a nf!Oy1D•'íí Jr.dnotlly 93 1 ().4 2U61 36955 460,17 56 1AU! 793 4" 57 2&11 00.. ,44 

G4 Komul"!k..1ce :1 ~-ete11e osvé11ent ó7 706 760 41 22 696 457,62 .. , 010 '302.1'9 46 027 5.!13.84 

0 .0. Jtl'é truen~rolie slté 14 Old 140.9 1 2BJ 4J4 ,00 12 7~ 706.91 l761 llo!IB 47 

GG O$t;~tni~by 56 191 et~G 11 10~592,02 40 196 294Ji9 40 052 &05,02 

H. Pozemky 

liC.ETNi OBOOBf 
C1:s10 BEZNE tttiNI..JU -
po«<l>y Nb6; polaZiiy BRVIJO I\ O REJ< CE 

H. Po7emky 31 3417 753, ts 31 367 753,16 28 213 9!8, 16 

H 1 S1.1veb~ pozemky 

H2 I ~n.i pozemKy 16 342 70 16 3-42,70 16 3-42,70 

liJ Z;~tvady pu1v111y, loul\y l)'blll. y 8112005 60 8 112 00550 6 455 401,60 

H4 Z:J~I!t,oet~:t plocl\..t 5 468 559,4 0 ~ 468 5~!0 4 0 o 496 873 40 

H.S o~ta1nl P<lleln~)' 17 770 845,46 17nOB4546 16 245 37046 

22 02 20t J 12M Sllt55S e3.:1nll 1~ 1 JO 
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1. Doplňující informace k poloice "A.II.4. Náklady z pfacenéni reálnou hodnotou'" výkazu zisku a ztr~ty 

t-____ _;ecz=:;.,;.N.=..E 

Crw 
Pt*lt• y N•r.r. pa~o.t.ov 

I. NU.I.sdy z: pfece-lli!nl reo!unou hodnotou 

1 i Nák.ad~ z pfeceneru reálnou 'lodnoiOJ ma1elku určeneho k ~rode!l podle § t:i4 
I 2. Ostatnl natJady z J;Jroconénl rcalnoo hodnotou 

J . Ooplňujlcl Informace k pololco ''8.11.4. Výnosy z pPacontnl roálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty 

t.'ab 
poiiJilt.y f/dl'lt paiOrAy 

J . Výnosy z pPocenani ntcblnou hodnotou 

J . ~ V)' to!>'t ~ pi~r-l!nr tt!.llnou IIUUrlOtOO ., ...,o!llw 1.1čooáho ~ proo"'? oool~ § 64 
J 2 ~tnl...-,nosy z IJ(eot~něnt rsalnou hOdnotou 

K. Doplňující informace k položce MA. S~ I~ aktiva·· rozvahy 

N.u•u po.'ol.•v 

Oeenén.i dlou~l'lo ma~u w-t~n~ho k prOdeji 

Oc&~enl dlol.llodooeho nehrr.otneho ma ~elku urúlneno prodat• ~ § 64 
Occ:nč:ni dlou.•odoWilO hti'IOll'ltho ruJté:IKu Uf~ttleliO pto"!f:ll podl~§ &4 

• Konec S9stavy • 

:..cRCVPXA I P'ťA (O!j()-IXJ121 t20120l21 

IJCETNI OBDOB/ 

UCE:Th'•' OSDOBI 

MiloU~ 

Stl"ll!l:t 1!11 HS 
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