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Bod 1. Po�adové a organiza ní zabezpe ení 12. zasedání
Zastupitelstva m!sta Rychvald

Obsah:
1. D#vodová zpráva

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m"sta

a ) s c h v a l u j e
po!ad dnešního zasedání ZM Rychvald

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

 Jan Kutá$
Lubomír Skýba
 Ing. Ivan Širocký

2. ov"!ovatelé zápisu ve složení:
Šárka Gul$íková
Pavel Kowolowski
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bod 1

Organiza�ní zabezpe�ení 12. zasedání ZM, dne 12.6.2013

Termín 12.06.2013 v 16.30 hod., v KD Rychvald

Návrhová komise: Jan Kutá�
Lubomír Skýba
Ing. Ivan Širocký

Ov !ovatelé zápisu: Šárka Gul�íková
Pavel Kowolowski

Zapisovatelka: Bc. Lena Koláková

Skrutáto!i: Bc. Markéta Blažková
Irena Kubí�ková
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Po�ad pro 12. zasedání Zastupitelstva m sta Rychvald, dne 12. 6. 2013

1. Po adové a organiza!ní zabezpe!ení

2. Kontrola usnesení

3. Zpráva o !innosti RM

4. Zpráva o !innosti KV

5. Zpráva o !innosti FV

6. Zpráva o !innosti P"R obvodního odd#lení Bohumín a m#stské policie ve m#st#

Rychvald za r. 2012

7. Informativní zpráva o pr$b#hu projednávání nového územního plánu

8. Souhrnná zpráva o vy ízení dotaz$ z 11. zasedání ZM ze dne 13. 3. 2013

9. Záv#re!ný ú!et m#sta Rychvald za r. 2012

10. Záv#re!ný ú!et Svazku m#st a obcí okresu Karviná za rok 2012 a Zpráva o výsledku
p ezkoumání hospoda ení dobrovolného svazku obcí Svazek m#st a obcí okresu
Karviná za rok 2012

11. Vznik !lenství obce Horní Bludovice ve Svazku m#st a obcí okresu Karviná a uzav ení
dodatku !. 3 ke Smlouv# o vytvo ení dobrovolného svazku obcí uzav ené dne 20.
Prosince 2005

12. Žádost Statutárního m#sta Ostravy, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava o

finan!ní spolupráci m#sta Rychvaldu na realizaci p íštích ro!ník$ Dn$ NATO

13. Žádost o uzav ení dohody o splátkách dluhu
14. Bezúplatný p evod pozemku v k.ú. Rychvald

15. K žádosti o odkoupení budovy !.p. 521 postavené na pozemku p.!. 42, pozemku p.!.

42 a !ásti pozemku p.!. 58/1 v k.ú. Rychvald

16. K žádosti o odkoupení pozemku p.!. 1618 v k.ú. Rychvald

17.  Diskuse
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Bod 2. Kontrola usnesení

Obsah:
1. D#vodová zpráva

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m"sta

b e r e  n a  v  d o m í
kontrolu svých p!ijatých usnesení
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bod 2

D vodová zpráva

Spln!no:
10/5 ze dne 12. 12. 2012
                        ZM pov!�uje

FV zpracovat analýzu p!íjm# a výdaj# bytového fondu m"sta od roku 2003-
                        2012 -  spln"no

10/13 ze dne 12. 12. 2012
ZM   u k l á d á
starostovi m"sta $init úkony nutné k uzav!ení Dohody o splátkách dluhu s paní
Boženou Maku%ovou
zem!ela, dluh p!ihlášen do d"dického !ízení

11/7 b ) ze dne 13. 3. 2013
ZM    u k l á d á
pov"!enému zastupiteli m"sta Rychvald informovat žadatele o zm"nu
územního plánu o rozhodnutí zastupitelstva v souladu s bodem a)
spln"no

Ve sledování:

22/10   b) ZM  u k l á d á  RM
informovat zastupitelstvo m"sta o rozhodnutích, která u$iní Valná hromada
spole$nosti Služby m"sta Rychvald, spol. s r. o., p!i každém zasedání
zastupitelstva m"sta

Usnesení
z rozhodnutí jediného spole"níka p�i výkonu p sobnosti valné hromady.

ze dne 13. 5. 2013

1.1. Valná hromada konstatuje, že z minulých jednání trvají následující  úkoly uvedené pod t"mito

     po!adovými $ísly:
-  2.5.            ( jednání VH dne 7.12.2011)

-  2.3             ( jednání VH dne 2.4.2012)

- 2.2.             ( jednání VH  5.9.2012)

     Pro :  4,  proti:  0,  zdrželi se: 0  .

2.1.  Valná hromada schvaluje výsledky hospoda!ení za rok  2012.
       Pro:  4   , proti:  0  , zdrželi se:  0  .
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2.2.    Valná hromada schvaluje rozd!lení výsledku hospoda ení za rok 2012 ve výši 752 212,23 K" na
           pokrytí neuhrazené ztráty z minulých let.
           Pro:  4   , proti:  0  , zdrželi se:  0  .
2.3.    Valná hromada schvaluje ukazatelé odm!#ování pro jednatele spole"nosti za rok 2012 a výši
           krácení celkové ro"ní odm!ny o 54 %.
           Pro:  4   , proti:  0  , zdrželi se:  0  .
3.1.   Valná hromada schvaluje podnikatelský zám!r na rok 2013.

Pro:   4 , proti:   0 , zdrželi se:  0 .
4.1. Valná hromada bere na v!domí odstoupení z funkce "lena dozor"í rady pana ing. Ladislava

Šrámka ke dni 1.3.2013
Pro:   4 , proti:  0 , zdrželi se:  0  .

4.2.    Valná hromada volí nového "lena dozor"í rady p. Bc. Miroslava Kadl"eka, nar. 14.6.1969, bytem
Stromo adí 1795, 735 32 Rychvald.

           Pro:   4 , proti:  0 , zdrželi se:  0  .

4.3.    Valná hromada schvaluje  p edb!žnou ceny tepla na rok 2013 ve výši 580,66 K"/GJ , tak jak
vychází z podnikatelského zám!ru na tento rok.

           Pro:   4 , proti:  0 , zdrželi se:  0  .

10/7 ze dne 12. 12. 2012
ZM  u k l á d á
místostarostovi pravideln! na jednáních zastupitelstva m!sta informovat
"leny zastupitelstva m!sta o stavu a kone"ném do ešení p ípadu týkajícího
se „Návrhu odkupu pohledávky za spole"ností Služby m!sta Rychvald spol.
s r.o.“

Stav ke dni  3.6.2013 :
Rada m!sta dne 12.11.2012, usnesení  53/6 projednala dopis pana Petra Veselského doru"ený dne
30. 10. 2012 vyzývající M!sto Rychvald k odkupu tvrzené pohledávky za spole"ností Služby m!sta
Rychvald, spol. s r.o.  Vzala na v!domí  odpov!$ starostky m!sta Rychvald p. Šárky Kapkové ze dne
1.11.2012, odmítla nabídku odkupu tvrzené pohledávky za spole"ností Služby m!sta Rychvald,
spol. s r.o. , rozhodla ud!lit panu JUDr. Ji ímu Oblukovi  plnou moc k zastupování M!sta Rychvald ve
v!ci nabídnutého odkupu pohledávky a podat prost ednictvím advokáta JUDr. Ji ího Obluka trestní
oznámení pro podez ení z trestného "inu majetkové povahy.
Na základ! tohoto usnesení podal JUDr Ji í Obluk na Okresní státní zastupitelství  v Karviné  oznámení
o skute"nostech nasv!d"ujících spáchání trestného "inu majetkové povahy, které bylo doru"eno dne
5.12.2012.
Na základ! vyrozum!ní státního zástupce ze dne 17.12.2012 bylo toto podání ve smyslu ust. par. 59
odst.1 trestního  ádu posouzeno tak, že neobsahuje skute"nosti od%vod#ující záv!r, že mohlo dojít
ke spáchání trestného "inu.
V!c byla vyhodnocena jako obchodn!právní spor, který je nutný  ešit jinými právními prost edky než
prost ednictvím trestního práva a proto bylo toto podání bez dalšího opat ení založeno.
Do dnešního dne nedošlo v uvedené záležitosti k žádnému posunu.
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11/12 b)  ze dne 13. 3. 2013
ZM  u k l á d á
1.všem zastupitel#m p!ipomínkovat návrh Programu rozvoje m"sta Rychvald
na období 2013-2022 a písemné návrhy na zm"ny nebo dopln"ní zaslat
k rukám místostarosty v termínu do 30.06.2013
2. rad" m"sta znovu p!edložit uvedený materiál k projednání do ZM
T: 11.09.2013 Z:místostarosta



12. zasedání RM Rychvald
MATERIÁL UR�ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTIPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 12. 6. 2013

Zpracoval:  Ing. Ladislav Sitko – místostarosta
P�edkládá :  Rada m!sta 9 z 127

Bod 3. Zpráva o  innosti Rady m!sta

Obsah:
1. D"vodová zpráva

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m!sta

b  e  r  e   n  a    v  !  d  o  m  í
Zprávu o #innosti Rady m!sta

bod 3

D"vodová zpráva

1. Zpráva o #innosti Rady m!sta Rychvald

Rada m!sta Rychvald od minulého zasedání Zastupitelstva m!sta Rychvald jednala celkem
7x, a to na svém:

64. zasedání dne 25. 3. 2013
65. zasedání dne 8. 4. 2013
66. zasedání ze dne 22. 4. 2013
67. zasedání ze dne 6. 5. 2013
68. zasedání ze dne 17. 5. 2013
69. zasedání ze dne 27. 5. 2013
70. zasedání ze dne 3. 6. 2013

Viz. usnesení z t!chto zasedání
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Bod 4. Zpráva o �innosti kontrolního výboru za období od
13.3.2013 do 12.6.2013

Obsah:
1. Zpráva o �innosti kontrolního výboru
2. Zprávy o kontrolních �innostech

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m!sta

b e r e  n a  v  d o m í
1. Zprávu o �innosti kontrolního výboru za uvedené období
2. Zprávu o kontrolní �innosti 21/2012 – bez nápravných opat ení
3. Zprávu o kontrolní �innosti 22/2013 – bez nápravných opat ení
4. Zprávu o kontrolní �innosti 23/2013 – bez nápravných opat ení
5. Zprávu o kontrolní �innosti 24/2013 – bez nápravných opat ení
6. Zprávu o kontrolní �innosti 25/2013 – bez nápravných opat ení
7. Zprávu o kontrolní �innosti 26/2013 – bez nápravných opat ení
8. Zprávu o kontrolní �innosti 27/2013 – bez nápravných opat ení
9. Zprávu o kontrolní �innosti 28/2013 – bez nápravných opat ení
10. Zprávu o kontrolní �innosti 30/2013 – bez nápravných opat ení

D"vodová zpráva
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P�íloha

Kontrolní Wbor Zastupitelstva města Rychvald 

ZPRÁVA 
O činnosti kontrolního výboru za období 

od 13.3.2013 do 12.6.2013 

1) Proběhly 3 schůze kontrolního výboru. 
2) Případná absence členů byla vždy řádně omluvena. 

3) Provedené kontrolní činnosti za uvedené období: 

Kontrolní činnost 21/2012 -

Kontrolní činnosti 22/2013 -

Kontrolní či nnost 23/2013-

Kontrolní činnost 24/2013 • 

Kontrolní činnost 25/2013-

Kontroln í či nnost 26/2013 -

Kontrolní činnost 27/2013-

Kontrolní činnost 28/2013 • 

Kontrola průběhu výběrového řízení veřejné 

zakázky malého rozsahu ,.Vým.ěna oken v části 

pavilonu .CP" a dílen ZŠ Rychvalď- bez 
nápravných opatření 
Kontrola průběhu yýběrového řízení veřejné 

zakázky malého rozsahu- .,Kniha Rychvald " · 
bez nápravných opatření 
Kontrola průběhu výběrového řízení veřejné 

zakázky malého rozsahu ,.Kanalizační přípojky 

domu čp. 14bl v Rychvaldé" - bez nápravnych 
opatření 

Kontrola průběhu výběrového řízeni veřejné 

zakázky malého rozsahu .,Odstra nění části místní 
komunikace ul. U Školky" - lbez nápravných 
opatření 

Kontrola průběhu výběrového řízení veřejné 

zakázky malého rozsahu .,Úprava nevhodné 
akustiky v herně MŠ čp. 1500" - bez nápravných 
opatřeni 

Kontrola průběhu výběrového řízeni veřejné 
zakázky malého rozsahu 11Vybavení interiéru 
přízemí kulturního domu Rychvald" - bez 
nápravných opatření 
Kontrola přidělová ní dotací Městem Rychvald 
neziskovým organizacím a TJ na území města 
Rychvald - bez nápravných opatření 
Kontrola přidělování bytu dle Směrnice Města 

Rychvald pro uzavírání smluv o nájmech bytů v 
domech ve vlastnictví města Rychvald - bez 
nápravných opatření 
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Kontrolní činnost 29/2013 -

Kontrolní činnost 30/2013 -

Projednáno dne 15.5.2013 

Kontrola plnění veřejnoprávní smlouvy 

s Městem Bohumfn, týl:.ajíd se Městské polic.ie 

na území Města Rychvald (vynaložené finanční 

prostledky na činnost MP v roce 2012-kontrolo 
probíh6 

Kontrola průběhu akce" .. Výpověď z nájmu 

pozemků p.č. 203/2 a 203/ 3 a budovy čp. 57 
spoleLuu:>U SICHI!R Kvvy et vyhtáš~nf nového 

záměru č. 12/2012 až do uzavřeni smlouvy 

s novým ná)em~em- bez nápravného opatlenf 

JanKutáč ~ 
Předseda KV ;;??" ~ 
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Kontro!ni výbor Zastupitelstva mesta Rych' o!d 

PROTOKOL č. 2 ;/ 

o kontrolní činnosti č. 2 4 
-------·-- ·---------------

cn kontroly: -~ ťJ} ;W.t "-' ~.~ !'-: .J J ,, /. ~ ~r_"f,.J. t?fvt) ~ 
Có~/ f<J!'n~?h • c" a !~0.-· l~ ť:~,·~t'~,ff 1

' 
Kontrola 1.1hájen:1: 2.t,-. ~ •ZJ I..) 

ukoočcn:1: '2$ :? IJ 4!J 
, I 

M isto kontroly: OJ).Do 11., !. .ť OL "-' T 1/, 

I / 
Zod llO'·Mn)' úmtník: S; 'HC'/.11, IW61/ ""' r 1.·~,1~/., 

- _,-
Kontrolu pro,.ed li: J,0-/-1~1 1 L- v' l f\ t 

Z.4\ ~·= 

Je: l'r.:J.Í).J l"' J'l~ wv.f::1..J 

Vyjádřeni kontrol0\1ln)tb pracovníku: 

koh(of/q; . 
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' Za Kout rotní v)'bor: .................. ~~····· ·· .. . 
............. :-.... ;. ~ .................... . 

o o o O o o o o o o o o o o o o+ o o o o o • o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o I o 

Projednáno na schůzi Kontrolního vS•boru: 
Přcd«dn KV: 
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Konrrolni y;Sbor 7...:urupitelsrva Mi:~! ll R\ťhutld 

ZÁPIS 
O KONTROL E č.. 2 p /1,o1') 

Pfedměr kont .. oly: Kontrola JJrňbthu výberového řizení verejné 1ak:bky malého rozsahu .. Kn iha 
Rychvald" 

Od ilvodn ěni: Plán kontrolní činn<»ti. 

Kontrolu pro••edl: Mgr. OanuSe \.lochilkové, Martin Smídl 

Z,o účasti: p. Augustj·nková 

Oncum: 24.4.20 13 

Zji~tčnf: 

Prťlbčh výbčmvého fizeni - bet pfipooninek. Vítězem výbčrového tfteni se sta la firma s nejnižM 
nabfdkovou cenou. která splnila 'l<chnn požadována kritéria - MORA VAPRESS. s.r.o. 

NA' rh opatření: 
Be> opat ten i 

Vyj ádřeni kontrolovaného: bn f h pO II..J,/~ 

Pod1licc 1>rovAdfjítiho : MJ.tr. O. Michfílkovfe'?~r 

p. Manin Smidl.. ........... ... C. ... .. 
I 

Projednáno n• scbňzl KV : J ~ -
,,~ b 1:\ 

l)oporu~ení pro ZM: KV dopol'učujc vzll nu včdomi 

f'odpls pfedsedy KV : 
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KontrCtlni ,-)hor Zasnmift lsh a Mř~ta Ryell\'ald 

Z.ÁPIS 
o KONTROLH 1 ~I '1.0 ~'!> 

Pfcdmčt kontroly: Kontrola pnlbčhu výběrového řízeni vcPcjné 2nkázky malého rozsahu 
.. Kunaliznčnl prlp<>jlcy tlnrnu č r 1 4~ I R yd wnld·· 

Odihodnění: Plán kontrolo! činnosti. 

Kontrolu pro••edl: Mgr. 03nuk Mtchálko•·á, Martin Smídl 

z~- Íli'asti: 

Ontum: 27.3.2013 

Zj!Jtčnl: 

Pnibčh výběrového řízení - bez plípomínck. Vítězem výběrového Pl7en l se stala firmu s ncjnílSI 
nabidkovou cenou. která splnila • Soch na požadována kritéria. {V O DOST A V Ostrava, spol. s r.o.) 

N6vrh opatření: 
Bc< opatření 

Podpis provádějícího: 

p. Manín Smídl. . ... .. ...• h~····· 
l'rojcdnAno na schthí h'V : A/J ~ ~j 

Dutmručcnf pro ZM: KV dotmrueujc Vlil na vCdomi 
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Kontrolní ' 'Vbor Zastunitelstva Města R\'Citvald 

ZÁPIS . 
O KONTROLE č. 2 ~ fl.D{~ 

Před mčt kontroly: Kontrola pntbčhu výběrového lizeni veřejné zakázky malého rozsahu 
"Odstranění část i stávající místní komunikace ul. U školky na pozemku parc.č. 
4259.4264/1,4264/2 v KÚ Rychvald" 

Odňvodnčnl: Plán kontrolní činnosti. 

Kontrolu p rovedl: Mgr. Danuše Michálková, Manin Šmídl 

Za účastl: p. Skupnikov:\ 

Datum: 27.3.2013 

Zjištěni: 

PrM)ěh vYběrového řizcni - bez připomínek. Vítězem výběrového řízení se s tala firma s nejnižší 
nnbidkovou cenou, která splnila všechna požadována kritéria. (MECCANO, s. r.o.). V pritběhu 
real izace došlo k uzavřeni dodatku ke smlouvě na vícepráce. Celková cena za provedení celébo díla 
i po započtení vícepracf byla nejnižší ze všech nabídnutých. 

Návrh opatřeni: 

Bez. opatrenf 

Vyjádřeni kontrolovaného: ~ ft'j<rn·"~ 
/ 

Podpis pro,•ádějiciho : 
/ ... / 

D 
. . . ~r-:~1>.,.-k - -?.:-c,- ( .... <"~..N ;{J.MV{_/ 

Mgr. . Mtcbalkova ...... : ...... . ...... .. .. . 

p. Martin S midi. .......... .. .GJ. .. .. 
Projednáno na scht.zi KV : ;10. ~ . 13 

Doporučení pro ZM: K V dopontčujc vzít na vědomí 
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Kontrolní '"'bor l.asrupirclmn mc,ra Rychvald 

PROTOKOL ě. 

o konrro lní činnosli č. a 
-----------------··-···--------···--------····------------

Cll kontroly: [..;:_~~{v ~JÍv.\._1, . .ft"" /t~ ulto. "()rf#. L<-c'Fh<J!Íu/ t1f.u.~ 
v~.~J h<r t-1• 1n) ~ 

Kon1111ln :Uthájctt H: j f 3 'Z!Jf'!. 
u končena: j.r ~ _to ( 3. 

.\li<to kontroly: 

Zodpo•Mnj• ůředofk: 

Konrrolu pro•·cdli: ~;ttn 1 u,.,u-~v-, f-<)r.-1'r 
Zjišlčnf: IVL~n tf ,j.ff ~\<lOv~ . 

Vyjt\d fcnf konlt·t11ovttnýcb pn1covnikt'i: 

)..,~~~~ ' ~l41J 
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Z~l Kontn1lní výbor: 
~;_ 
o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o 00 00 ••• 

'C7 
.. :::::::~:::::::::::::· 

Projednáno na schuzi Kontrolnlho •'\·boru· A/) l. fJ-Předsed• KV: ~ · 
1
1" 

1 
I 
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Kom roluj vvbor 7.astupite!stva města Rych•nld 

I'ROTOKOL č. 

o konc-rolní činnosti č.. }.,L 

-----·---·-·-----·-·----·-··-

Cíl kontroly: 'l~l_,..~ \,.) bťw~L 1:(/..t.W C<LC-<
V~~ }:.."} ť.~e~<vfft..../ 

Kontroht zahájena: Jr. "l X,041. 
ukončenu: jr '?. J.,o -1:1 

Mi<to kontroly: 
_. 

Zod po' ěd ni ů.řcdnlk: ('t rl 0 ,. ~ ! •1A}.tl C r!tv k.<. ll~ 

Zj ištěni: 

"l-~HI1 I LJ-fiL:,~ I 

tí40 z_J, 
Kontrolu provedli: 

Zllvl'r: 

V)jídřrni kontrolo•·an)dt pntco••niku: 

•1 r I • 'j t•c I/ ~.MA, I~ f-1." l ~~ 
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Za Kont1·olni v),bor: 

f. -fo . . !,);.__ .......... V ... : ........................ . 

Projednáno na seli Ozl Kontrolnillo ' ')•horu: IJ() ~ , 1J 
I'fcdocdn KV: ~ 
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Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Rychvald 

Zápis o kontrole č. 21 /2013 

Předmět kontroly : 

Kontrola ptidělov8ní dotaci městem Rychvald neziskovým organizacím a TJ na územr 
města Rychvald 

Odúvodněnl: Na zAkladě schvAieného plánu práce KV 

Provedl: pp. Bohm, Uhlík 

Za účasti: 

Datum: 15.4.2013 

Návrh na opatlenl: 

Projednáno na schůzi KV: 

Doporučeni pro ZM: 

'b~ .v-dp~v1 J. 

Podpis předsedy KV:~ 
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Kontrol ni výbor Zastupitelstva Města Rvchvald 

Zápis o kontrole č. Jg / 2013 

Pledm6t kontroly : 

Kontrola plidělování bytů dle Směrnice města Rychvald pro uzaviráni smluv o náJmech 
bytu v domoch vo vlastnictvl města Rychvald 

Odiovodněnl: Na základě schváleného plánu pr6ce KV 

Provodl: pp. BOhm, Uhlik 

Za účasti: 

Datum: 22.4.2013 

Vy)idlenl kontrolovaného: 

Ji tJ/!; ) ú ~- I I, . Podpis providě)iclho: o V ~· . /',(,...__ 

Pro)odn6no na a chůzi KV: 1 ,..._ i' 1/' "" '} J ·:1 • ol-U·• ..:. 
Doporučeni pro ZM: 

v ..,t-J ti.C< "hLo~ I 

Podpis pledsedy KV: § __ ff/ 
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Kontn.lni ,,.ýhnr 7_.gs-tupitelsh'a ~U>:Stn lhth,·ald 

Z.ÁPIS 
O KONTROLE č. 30/2013 

Pfedrnět kontroly: Kon1rolo prObehu akce: "Výpověd' z nájmu po>emkit p.č. 20312 a 203/3 n 
budovy čp. S7 společnosti SICHER Kovy • vyhlňšcni nového zámeru ~-
12/2012 a> do Ul!lvh:ni smlouvy s no•·ým náJemcem· 

Odu•odnfní: Plán kontrolní činnosti. 

Kont rolu provedl: Mgr. Danu~c Michálková. Martin Šmidl 

Zn l'tčnsri : 1,· Kubíčko,•á 

Ootum: 24.4.2013 

ZjlJtěnl: 
No >.ókladě rozhodnutí vl3>tnika buclo\) čp. 57a. měSta Rychvald. • v souladu s původní uza, l'cnou 
smlou•ou o nájmu dolčeo)·ch nc:movítosti, byla se spolctOO>ti SICHER Ka\)' llltO smlouva 
ukončena. Dňvodem byla neochOla původnil\0 nájemce pl'lzpOIObtt stav pronajal)\ch nemovitosti 
J)fcdsuwiim pronajimatele. Byl ''Yhi(IScn nový záměr na pronájem vý~ uvedených nemovitoslí, /3 
podmínek akceptovatelných pro mésto Rychvald, jakožto majitele nt:movitostí. Nov)m nájemcem 
se swla společnost A.S.A .• s.t·.o., kteró zajišťuje i provoz sbčrného dvora. Výkup dmhotných 
surovin byl tímto ukončen. 
UChem kolllroly nebyly k dispozici Zó?'nnmy o projednávání požadavkO mčsto Ryclwald n(l zlepšení 
Sttwu s pOvodním nájemcem. protože v~e probíhalo, dle sdčlcní. pou~c ůstnf ronnou. 

N1.hrrh opatl~~ní: 

' ' 

, 

Pod (lis provádějícího : 

/ 

D 
. • /"Zh.,..,t< /t,.r~ ~t--;~L~_ .. / Mgr. . Mtchalkova .... .. .. ........ . ... .... . 

,..-
p. Mnnin Šmíd i. ........ .. 

1 
............. . 

Proj<'dnáno na s.:hůzi "'V: 

OOJUU'uěeni pro ZM: K V dopon•čuje vzit IHI vědomi 

I' Odllls pfed sedy KV : 
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Bod 5. Zpráva o  innosti finan ního výboru zastupitelstva m!sta

Obsah:
1. D$vodová zpráva

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m%sta

b e r e  n a  v ! d o m í
zprávu o #innosti finan#ního výboru za období
od 13.03.2013 do 12.06.2013
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bod 5

D vodová zpráva

Od posledního zasedání zastupitelstva m$sta dne 13.03.2013 se uskute#nila t"i jednání
finan#ního výboru (dále jen FV) s následujícím programem:

I. Jednání FV dne 25.03.2013

Program:
1) Rozpo#tové opat"ení #. 3 pro rok 2013
2) Informace o stavu #erpání finan#ních prost"edk% m$sta Rychvald
3) Informace z 11. zasedání zastupitelstva m$sta

ad 1) FV  vzal  na  v$domí  rozpo#tové  opat"ení  #.  3  pro  rok  2013  a  doporu#il  rad$ m$sta
ke schválení,

ad 2)   FV vzal na v$domí informaci o stavu #erpání finan#ních prost"edk% m$sta Rychvald od
po#átku roku 2013,

ad 3) FV vzal na v$domí informaci z 11. zasedání zastupitelstva m$sta.

II. Jednání FV dne 29.04.2013

Program:
1) Záv$re#ný ú#et m$sta Rychvald za rok 2012 v#etn$ zprávy o výsledcích p"ezkoumání

hospoda"ení m$sta Rychvald za rok 2012
2) Hospoda"ení m$sta Rychvald za I. #tvrtletí 2013
3) Rozpo#tové opat"ení #. 4 pro rok 2013
4) Záv$re#ný  ú#et  Svazku  m$st  a  obcí  okresu  Karviná  za  rok  2012 a  Zpráva  o  výsledku

p"ezkoumání hospoda"ení dobrovolného svazku obcí Svazek m$st a obcí okresu
Karviná za rok 2012

5) Vznik #lenství obce Horní Bludovice ve Svazku m$st a obcí okresu Karviná a uzav"ení
Dodatku #. 3 ke Smlouv$ o vytvo"ení dobrovolného svazku obcí uzav"ené dne
20.12.2005

ad 1) FV doporu#uje ZM schválit Záv$re#ný ú#et m$sta Rychvald za rok 2012 v#etn$ zprávy
o výsledcích p"ezkoumání hospoda"ení m$sta Rychvald za rok 2012,

ad 2) FV doporu#uje RM vzít na v$domí hospoda"ení m$sta Rychvald za I. #tvrtletí 2013,
ad 3) FV vzal na v$domí rozpo#tové opat"ení #.  4 pro rok 2013 a doporu#il rad$ m$sta ke

schválení,
ad 4) FV doporu#uje ZM vzít na v$domí Záv$re#ný ú#et Svazku m$st a obcí okresu Karviná

za rok 2012 a Zprávu o výsledku p"ezkoumání hospoda"ení dobrovolného svazku obcí
Svazek m$st a obcí okresu Karviná za rok 2012
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ad 5) FV doporu#uje ZM vzít na v$domí Vznik #lenství obce Horní Bludovice ve Svazku m$st
a obcí okresu Karviná a uzav"ení Dodatku #.  3 ke Smlouv$ o vytvo"ení dobrovolného
svazku obcí uzav"ené dne 20.12.2005.

III. Jednání FV dne 27.05.2013

Program:
1) Rozpo#tové opat"ení #. 5 pro rok 2013
2) Rozpo#tové opat"ení #. 6 pro rok 2013

ad 1) FV vzal na v$domí rozpo#tové opat"ení #. 5 pro rok 2013,
ad 2) FV vzal na v$domí rozpo#tové opat"ení #. 6 pro rok 2013 a doporu#il rad$ m$sta

ke schválení s tím, že o p"ípadném dopln$ní rozpo#tového opat"ení bude FV
informován na p"íštím jednání.

Ing. Ivan Širocký

p"edseda finan#ního výboru
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Bod 6. Zpráva o  innosti M!stské policie Bohumín ve
m!st! Rychvald a  innosti Policie "eské republiky
Obvodního odd!lení Bohumín za období roku 2012

Obsah:
1. Zpráva   o "innosti MP Bohumín za rok 2012
2. Zprávu o "innosti Policie �eské republiky Obvodního odd#lení Bohumín ve m#st#

Rychvald za období roku 2012

Návrh na usnesení:
             Zastupitelstvo m#sta

b e r e  n a  v ! d o m í
a. Zprávu o "innosti M#stské Policie Bohumín ve m#st#  Rychvald za rok

                           2012
b. Zprávu o "innosti Policie �eské republiky Obvodního odd#lení Bohumín ve

m#st# Rychvald za období roku 2012
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bod 6

D vodová zpráva

Zpráva o �innosti MP Bohumín v Rychvald  za rok 2012:

1.1 Zahájení �innosti - personální záležitosti:

Rozsah �innosti MP v Rychvald  z!stal zachován dle platné ve"ejnoprávní smlouvy na
dobu neur�itou, kde denn  vykonáváme bu# denní nebo no�ní dvanáctihodinovou sm nu
dvou�lenné hlídky. V p"ípad  pot"eby vyjížd jí hlídky MP k nutným zákrok!m do Rychvaldu
i mimo sjednanou dobu p!sobení v Rychvald .

1.2 P!estupková a trestná �innost:

      Strážnici v Rychvald  "ešili ve sledovaném období celkem 332 p"estupk! a z toho 169 v
blokovém "ízení. 156 p"estupk! a dalších podn t! bylo postoupeno jiným orgán!m.
Blokových pokut v�. blok!  na míst  nezaplacených bylo uloženo za  84 900,-k�. Z toho
pokut na blok na míst  nezaplacený bylo uloženo za 29 000,-k�.
     Donucovacích prost"edk! p"i zákrocích strážník! dle zákona o obecní policii bylo použito
v 7 p"ípadech. P"i použití donucovacích prost"edk! nebyl nikdo zran n ani nebyla nikomu
zp!sobena žádná majetková škoda.
     P"i páchání trestné �innosti �i závažných majetkových p"estupk! zadrželi strážnici v 9
p"ípadech celkem 28 podez"elých pachatel! a nalezli zde 2 kradená motorová vozidla.
Dále strážníci v Rychvald   p"i své �innosti zadrželi celkem 7 hledaných osob P%R a
p"edvedli je na OO P%R v Bohumín .

1.3 Ostatní �innost MP:

Strážnici v Rychvald  taktéž provád jí odchyt voln  pobíhajících problémových a
nebezpe�ných ps! do útulku pro psy v Bohumín  - Šunychlu. Bylo odchyceno celkem 46 ps!.
Plošný odchyt ps! neprovádíme z d!vodu omezené kapacity útulku pro psy. V n kolika
p"ípadech jsme zjistili nep"ihlášené psy a jejich majitelé byli oznámení na finan�ní odbor
M Ú.  P"estupky majitel! ps! byly blokov  "ešeny ve 10 p"ípadech, ostatní tyto p"estupky
byly "ešeny domluvou.
     Taktéž provádíme bezpe�nostní doprovody pracovník! M Ú p"i místních šet"eních s
problémovými ob�any, p"i vymáhání pohledávek ú"adu a zajiš&ujeme doru�ování písemnosti
ú"adu, které není možno doru�it "ádnou ú"ední cestou. Dále strážnici zjiš&ují nedostatky v
oblastí životního prost"edí, �erných skládek (v roce 2012 bylo zjišt no 5 tv!rc! skládek),
poškození a nesjízdnosti komunikací a nesch!dnosti chodník!, dopravního zna�ení a ozna�ení
ulic a všechny tyto poznatky jsou postoupeny M Ú, v jehož kompetenci je sjednání nápravy
t chto nedostatk!. Dle požadavk! m sta strážnici taktéž dohlížejí na pr!b h v tšiny v tších
spole�enských, kulturních a sportovních akcí ve m st .
     V rámci pultu centralizované ochrany máme v Rychvald  po dohod  s OO P%R napojeny
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na náš pult 3 objekty a na jeden objekt vyjíždíme v rámci pultu jiné bezpe�nostní agentury a
dále nám chodí zprávy SMS ohledn  narušení objektu hasi�ské zbrojnice.

     V záv ru  roku 2011 m sto Bohumín zakoupilo laserový m !i� rychlosti, který taktéž
bezplatn  používáme pro m !ení rychlosti vozidel v Rychvald . B hem lo"ského roku bylo
zm !eno celkem 148 h!íšník#, kte!í p!ekro�ili povolenou rychlost min. o 10 km/h.  73 t chto
p!estupk# bylo !ešeno blokovou pokutou a zbývajících 75 pak bylo postoupeno ke správnímu
!ízení. Dopravním inspektorátem v Karviné byly pro m !ení rychlosti vozidel v Rychvald 
stanoveny ul. Orlovská, ul. Pet!valdská,  ul. Michalkovická, ul. Mírová a ul. Bohumínská.

1.4 Materiálové a technické zabezpe�ení:

    Pro pot!eby MP v Rychvald  m sto  zajistilo jednu místnost ve 2.N.P. budovy hasi�ské
zbrojnice. Tato místnost slouží pouze pro psaní ú!edních záznam# MP a pro odpo�inek
strážník#. V této místnosti není stálá služba pro ú!ední styk s ob�any. V místnosti je zavedena
telefonní linka, která je v nep!ítomnosti hlídky p!esm rována na mobilní telefon hlídky nebo
na služebnu MP v Bohumín .
     M sto Rychvald dále zakoupilo v roce 2010 nové služební vozidlo zn. Kia Seed v
základním vybavení, které zap#j�ilo m stu Bohumínu pro pot!eby MP v Rychvald . Toto
vozidlo jsme vybavili vozidlovou radiostanici zn. Motorola pro zajišt ní komunikace v rámci
radiového provozu se základnou na služebn  MP v Bohumín .
     Pro zajišt ní bezpe�nosti strážník# používáme revolvery  zna�ky Holek 831.
     Jediným technickým problémem v komunikaci je stále to, že pokud ob�an z Rychvaldu
volá z pevné linky tís"ové �íslo MP 156, tak se dovolá na MP v Orlové a ne v Bohumín . MP
Orlová nám pak všechna oznámení p!edává. Pokud se z Rychvaldu volá �íslo 156 z
mobilního telefonu, dovolá se volající na MP Ostrava v rámci integrovaného bezpe�nostního
centra a odtud je pak hovor p!epojen na MP Bohumín.

1.5 Preventivní �innost:

     V rámci programu prevence kriminality realizovala MP v Rychvald  dva  projekty.
Tím prvním bylo provedení besed s žáky obou rychvaldských škol v�. Mate!ských škol
ohledn  základ# právního v domí d tí (práva a povinnosti), dopravní problematiky (chování
d tí na ve!ejných komunikacích) a základ# poskytování 1. pomoci a tím druhým pak byl
víkendový pobyt žák# 7, 8. a 9. t!íd na chat  Slaví�, kde si d ti výše uvedenou tématiku
mohou vyzkoušet p!i praktických ukázkách. Oba projekty jsou hrazeny m stem Bohumín.

1.6 Záv re�né hodnocení:

       V pr#b hu  roku 2012  došlo v Rychvald  došlo oproti  roku 2011 k nár#stu trestné
�innosti a to ze 179 trestných �in# na 197 spáchaných trestných �in#. Objasn nost trestné
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�innosti se pak mírn  zvýšila ze 41,56% na 42%. P!esn jší rozbor trestné �innosti a její
objasn nosti v Rychvald  m"že doložit pouze P#R.

Rozbor ud�lených blokových pokut za rychlost Rychvald

Rok / Rychvald Zaplacené pokuty

(po et / K )

Nezaplacené

pokuty (po et/K )

Oznámeno

správ.orgánu

2011 12 / 3 000,- 1/ 200,- 7

2012 61 / 44 200,- 12/ 9 500,- 75

Rychvald 2012 Po et !ástka

ul.Michálkovická 30 21 100,-

ul.Mírová 35 26 600,-

ul.Bohumínská 8 6 000,-

V Bohumín� dne 25.1. 2013                                                      ing. Vach Karel
 editel MP Bohumín
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P�íloha

Pomlihlta chnlnlt 

POLICIE ČESK~ REPUBLIKY 
KRIUSK~ ~EITElSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSK~HO KRIUE 

územní odbor Karviná 
Obvodní oddělení Bohumín 

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI 
na teritoriu obvodního oddělení Policie české republiky v Bohu míně 

za rok 2012 

9. května 658 
735 81 Bohumín 
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1 ÚVOD 

Úkolem Policie české repub!il.:y je chránit bezpečnost osob a majetku a ve.řejný pořádek, předchá
zet trestné činnosti, plnit úkoly trestního řízení a další úkoly na úsei..'U vnitřního pořadku a bezpeč
nosti. 

Na úzenú města Bohtmúna a města Rychvaldu úkoly Policie české republik-y plní policisté zařazeru 
u obvodWho oddělení Bohtmún, ve spolupráci s policisty zejména dopravního inspel1orátu Karviná 
a krinúnalisty 2. oddělení Shtžby krinúnální policie a vyšetřováni Orlová. 

Policie obvodWho oddělení púsobí na úzenú o rozloze 48,13 km2, na kterém žije téntěř třicet tisíc 
obyvatel. Zejména s ohledem na počet obyvatel, bezpečnostní situaci a početní stavy policistú je 
služební obvod rozdělen na celkent 5 okrsk-ů, se stanovenou územní odpovědností nejméně jednoho 
policisty - okrskáře, Vjkovavajídho v nústě obchúzkovou službu, jejúnž účelem je bezprostřední 
kontakt policie s občany na daném teritoriu. 

Olusel< Územf Ollr.Uf 

Okrsek č. 1 Nový Bohumín 
pprap. M ilan Košá rek 
pprap. Jiří Vranka 

Okrsek č. 2 
Pud lov 

pprap. Tomáš Kubiena 
Vrb ice 
Starý Bohumín 

Okrsek č. 3 
Šunychl 
Ko pytov 

pprap. Radim Sala 

NováVes 

Okrsek č. 4 
Ski'ečoň 

pprap. Omdřej Samlik 
Zálblatí 

Okrsek č. S Rychvald 
pprap. Jindřich Tašek 
pprap. M iroslav Brodňan 

Na zajištění bezpečnosti a zabezpečováW místních ziležitostí veřejného pořádl·u se vedle Policie 
české republiky podílí, zejména činností Městské policie Bohumín, i obě města v úzenuú pitsob
nosti obvodWho oddělení, přičemž formy a nastroje koordinace, úkoly města a policie jsou snúuvně 
upravena sjednanými koordínačWnú dohodami1

. Dvakrát měsíčně pak na tlZenú města Bohuuúna 
pitsobí společná česko - polska hlídka, recipročně pak policisté obvodWho oddělení vykonávají 
svou službu na ůzenú Polské republik-y. 

2 VEŘEJNÝ POŘÁDEK 

V souvislosti s ochranou veřejného pořadku coby hodnoty, přesahující índividu.-\!ní zájmy jednot
livce - klidné spořádané soužití občanů, l1eré je třeba chránit proti závažnějším útokú narušujícím 

2 Smlouva podle § 16 zákona č. 273/ 2008 Sb., oPolidi Česk~ repu bliky, uzavřena s městem Bohumín dne 2. 3. 20 10; 
smlouva s městem Rvchvald dne 18. 3. 2009 
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tento klid a pořádek, nebyl v roce 2012, stejně jako v předcházejících dvou letech, nznamenán 
žadný případ jeho hromadného namšeni 

Na úzenú města Bohtutúna byla v několika případech přijata preventivní opatření v souvislosti 
s přepravou fotbalových fanoušl.:ti, zejména v souvislosti s konáním fotbalového mistrovství Evro
py, opatření s kon;íním politického mítinku Dělnické strany sociálni spravedlnosti a ve dvou připa
dech opatření v souvislosti s konáním hokejového utkáni, místního HC T orax Bohuuún. 

Na úzenú města Rychvaldu nebylo nutno preventivní opatření k zajištění veřejného pořácll.:u či jeho 
obnovení přij Ílllat. 

V rámci trestního řízení bylo prověřováno 19 připadú podezření ze spáchání přečinu výtržnictví, 
přičemž dva skutl..J' byly spáchány na úzenú města Rychvaldu. 

3 PŘESTUPKY 

V roce 2012 bylo policisty obvodního oddělení zpracováno 1556 přestupl.:ti, z nichž jich 716 bylo 
vyřízeno v rámci blokového řízeni a 466 předáno příslušnému správnímu orgánu. Nejčastěji zjišťo
vanýuú přestupky byly, vedle přesrupků v dopravě (m příp:adú), přestupky proti majetk-u (467 
případú) a přestupk-y proti občanskému soužití (232 případú). 

4 TREST NÁ ČINNOST 

V roce 2012 bylo policejníuú orgány prověřovánO< celkem 929 příp:adú trestných činil spáchaných 
ve služebním obv00\1 bohtuníuského obvO<dniho oddělení (náffi~ o 10 sl.:utl..'\Í), z nichž byl pachatel 
zjištěn celkem ve 398. připadech (objasněnost 42,84%). 

Srovnání lolminalitv podle druhú ....... ,. ...... 
_.". - ....... mravnostnl ma)etkot4 

vtoupjnim -·· Oitatnl hospod'-'Ski tt.rniki 

2II1Z 929 779 86 4 598 194 345 91 46 104 
zji!ttno 2011 919 739 78 8 564 205 301 89 73 107 

2010 749 586 56 3 443 189 220 84 50 113 
2II1Z 398 280 59 3 151 28 108 67 29 89 

óbjasn&lo 2011 382 235 54 3 119 28 7 1 59 51 96 
2010 336 218 44 3 101 32 57 70 20 98 
2II1Z 42.84 35,94 68,60 75,00 25,25 14,43 31,30 73,63 63,04 85,58 

Lj." 2011 41.57 31,80 69,23 37,50 21,10 13,66 23,59 66, 29 69,86 89,72 
2010 44,86 37,20 78,57 100,00 22,80 16,93 25,91 83,33 40,00 86,73 

Význanmy podíl na tre.stné činnosti mají připady krádeží věcí z aut (74 slmtk'li z toho 17 na úzenú 
města Rychvaldu), krádeže motorových vozidel (40 sl..·utl..'\Í, z toho 8 na úzenú města Rychvaldu), 
vloupání do bytú a rodinných domi..'\Í (4ó připadů, z toho 25 na úzenú města Rychvaldu). Ve vztahu 
k násilné trestné činnosti pak bylo v roce 2012 prověřováno celken1 25 připadú trestného činu lou
peže (žádný v Rychvaldě), 24 případú úmyslného ubližení na zdraví (z toho 3 na úzenú města 
Rychvaldu) a 12 případú trestného činu vydírání (z toho I na úzenú města Rychvaldu). 
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Na celkovém n;\padu trestného činnosti se také podílí 47 prověřovaných případú trestného činu 
podvodu, 60 případú zanedbání povinné výživy, 50 případú maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání a 37 případu ohrožení pod vlivem návykové látky. 

5 ZÁVĚR 

Bezpečnostní situaci, na úzeuú města Bobtmúna a města R ycbvaldu, v roce 2012, lze považovat za 
stabilizovanou, kdy, oproti předcbázejícinm kalendářninm rol-u, došlo k nárúsru evidované trestné 
činnosti o 10 sl..-utJ.:ú s drobným, jednoprocentním navýšením objasněnosti. 

V Bohunúně dne 25. dubna 2013 

npor. Bc. Martin Wastl v. r. 
vedoucí odděleni 
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Bod 7. Informativní zpráva o pr b!hu projednávání nového ÚP

Obsah:

1. Prezentace o pr#b"hu projednávání nového ÚP
materiál zpracovaný ú!adem územního plánování M"Ú Bohumín

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m"sta Rychvald
v souladu se zák. $. 128/2000 o obcích, ve zn"ní pozd"jších p!edpis#

b e r e  n a  v ! d o m í
informativní zprávu o pr#b"hu projednávání nového ÚP
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P�edkládá: Rada m�sta

Bod 8. Souhrnná zpráva o vy�ízení dotaz  z 11. zasedání ZM ze dne

13.3.2013

Obsah:
1. D vodová zpráva – kopie odpov�dí

      Návrh na usnesení:
      Zastupitelstvo m�sta

  b e r e  n a  v ! d o m í
     odpov�! na dotaz pana Antonína Ulmana a p. Bc. Ji"ího Absolona a p. Jany Berkové,
     vznesený na 11. zasedání ZM ze dne 13.3.2013
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bod 8

P�íloha

M ĚSTO RYCHVALD 
Orlovská 67 8 
735 32 Rychvald 

Váš dopis zn.: Antonín Ulman 
Ze dne: 
Naše zn.: 
Sp. zn.: 
Vyřizuje : Jendřejková Lucie 

596 543047 Te l.: 
Email; 
Datum: 

jendrejkovil @rychvatd.a. 
9.4 .2013 

Vě:c: Odpovědi na dotazy z 11. zasedá ni zastupitelstva města ze dne 13.3.2013 

Na 11. zasedání zastupitelstva města jste vznesl někol ik dotazů. 

1. Můžu založit černou skládku u kontejneru? 

Ne. Jako fyzická osoba s t rvalým pobytem na ú zemí města Rychvald jst e povinen se řídit 

obecně závaznou vyhláškou č. 4/01, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města 
včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Osoby při j ejichž činnosti vzniká 
komunální odpad, odpad stavební nebo demoliční, případně j im podo bné odpady, jsou 
na základě t éto vyhlášky povinny: 
a) nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o 

odpadech č. 185/2001 Sb. a touto vyhláškou; 
b} předcházet vzniku odpadů, omezovat j ejich množství a nebezpeční v lastnosti; 
c) jednot l ivé složky komunálního odpadu třídit, odděleně shromažďovat a odkládat na 

míst ech k tomu určených, předávat k využití nebo odstranění podle systému 
stanoveného touto vyhláškou, pokud odpad sami nevyužijí v souladu s uvedeným 
zákonem a zvláštními právními předpisy vydanými na ochranu život ního prostředí; 

d) využitelné složky komunálního odpadu t rvale nabízet k využití případně k likvidaci 
oprávněné osobě dle syst ému stanoveného touto vyhláškou, 

e) udržovat pořádek a čistotu na stanovištích sběrných nádob; 
f) jednotlivé složky komunálního odpadu lze odkládat pouze na místa a do nádob, 

které jsou pro tent o účel určené. 

2. Kdo to odstraní . služby města" a kdo to uhradí? 

Úklid tzv. černých skládek provádějí na základě objednávl.:y města pracovníci společnosti 
Služeb města Rychvald, spol. s r.o .. Náklady hradí město. V případě zjištění pÍ! vodce 
černé skladky jsou n:íklady dány k twadě jemu. 

teL: 596 543 043 IČ: 00297615 
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3. Na co je sběrny dvÍir ? 

Sběnný dvúr je místo v obci, které je určeno ke shromažďování odpadů. Je oplocen, 
uzamčen a slouží ke shromažďování jiných odpadů než běžných komunálních odpadů 
(např. velkoobjemový odpad, kovy, pneumatiky, odložená elektrozařízení, apod.). Sběrný 
dvůr slouží pro občany obce, nikoli pro podnikatefe. 
Je to zařízení podléhající povolení krajského úřadu. Podléhá stavebnímu povolení, provoz 
se řídí schváleným provozním řádem. 

Bc. Jana Újezdská 
vedoucí úředník odboru stavebního, ŽP a rozvoje 

tel.: 596 543 04 3 IČ: 0029761S 
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Váš dopis zn.: 

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

Datum: 

MĚSTO RYrCHVALD 

Orlovská 678 
735 32 Rychvald 

MěÚ-R/ 

Kapková Šárka 
596 543043 
kapkova@rychvald.cz 

Pan 
Bc. J iří Absolon 

Paní 
Jana Berková 

OdpoY~ď na dotazy z ll . zasedání Zl\1 Rydn·aJd dne 13.3.2013 

Dne 13.3.201 se usk1.1tečnilo ll. zasedáni ZM města Rychvald, kde. jste oba d!va vznesli téměř 
identické dotazy týkaj ící se zpracováni úzenlllÍho plánu, včetně údajné odnútnuté dotace. 
K uvedeným dotazům Vám proto odpovídáme současně. 

Město Rychvald podalo začátkem roku 2011 žádost o dotaci v rámci fondl1 Evropské unie, 
Evropského fondu re.gionálního rozvoje ( ERDF), Integrovaného operačn:íb.o programu -
Šance pro váš rozvoj, výzva 6.5.3.b. 
Žádost včetně veškeré další dokumentace připravovala tehdejší vedoucí odbom výstavby a 
ŽP p. Jana Berková, ltterá rovněž ve schvalovacím protokoh1 garantovala, že taková operace 
je v souladu s právními předpisy. 
K žádosti byla mimo jiné přiložena kopie Smlom'Y o dílo na zak.ízi.."U Úzenuú plán města 
Rychvald, mezi objednatelem městem Rychvald a zbotovitelen1 Urbanistid:ým střediskem 
Ostra\o:J. Smlouvu o dílo v rán1ci zadáváni veřejné zakázky připravovala p. Berková v roce 
2010 pocl č.j . MěÚ-R/VaŽP/427 11201 0-Be, n.ísledně byla smlouva o dílo schválena na 
zasedáru rady města dne 22.11.2010 č. \lSll. 1116 a následně podepsána oběma strananti. 

Nedíluou součásti této smlouvy o dílo je tzv. Osnova ttkolu, k1erá však v hlavičce obsahuje 
tuto chybu: 
Pořizovatel : Městsk-ý úřad Rychvald, odbor výstavby a životllÍho prostředí 
Pověřená obec a obec s rozšířenou plisobuostí : Město Rychvald 
ve sl..1.1teč.nosti mělo být zněru v souladu se stavebllÍill zákonem tal..1o : 
Pořizovatel : Městsk-ý úřad Bohumín, odbor rozvoje a investic 
Pověřená obec a obec s rozšířenou púsobnosti : Město Bohtunin 

tel.: 596 54.1043 
email: podat efna@rychvald.cz 

web: http:flwww.rychvakl.cz 
ID OS: 6snbbka 

IČ: 00297615 
DIČ: CZ00297615 

Komerční banka, a .s., č.ú.: 2728791/0100 
Úřední hodiny: Po, St 8.00-11.30 12.30· 17.00 
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Tato chyba ve svém důsledku byla důvodem toho, že dotace na pořízení územního planu 
městu Rychvald po zhodnocení všech podkladú a skutečností nebyla přiz:n.ína. 
Vaše infonnace o odnútnutí dotace městem je nepravdivá, protože měsru Rychvald žádné 
finanční prostředky přiznauy nebyly a nemoWo rudíž rozhodnout o jejich přijetí ani odnútnutí. 
Takovou pravomoc má ·výhradně zastupitelstvo města. 

Proč se však na chybu nepřišlo už dříve, to mÍižeme v ruto chvíli jen planě polenúzovat. Dle 
našeho názoru se prakticl.:y opakovala siruace, k1erá zde nastala v druhé polovině rol..1.1 2009 a 
to při rekonstrukci úřadu. Jedná se o určení zastupitelnosti vedoud odboru, včetně znalosti 
obsahu práce, 1..1erou sama vykonávala. Při svém odchodu na nen1ocenskou v únom 2011 p. 
Berková řádně nepředala materiály a pok-yny k nin1 svému zástupci, současně se souhlas-em 
vedení města často pracovala doma, s obsahem její práce nebyl nikdo další sez:n.ímen. 
Zákonitě jsme při dalším je<lnání vycházeli z toho, že veškeré podklady jsou v pořádku. 

Pokud se týká temúnu předáni díla je zde ještě jeden moment, k1erý však pouze dokresl'!ie 
tehdejší systém práce. Jde o to, že podle snůouvy o dílo měl zhotovitel odevzdat návrh i1.JP 
ViČetně příloh dle smlouvy do 5 měsícú od předáni s-chváleného zadáni pro zpracováni návrhu. 
Samotný doklad o datu předáni zadáni zhoto\~teli jsme \'Šak nikde v materiálech nenale:zli. 
Múžeme však pouze předpokládat, že zacLíni bylo zasláno zhotoviteli současně s podepsanou 
smlouvou o clilo, dle doručenk-y domčenou 14.12.2010. 
V souladu se snůouvou o dílo a její přílohou předal zhotovitel objednateli hotový první návrh 
ÚP podle schváleného zacLíni dne 31.5.2011, protokol o předáni je k dispozici na odboru 
stavebnin!, ŽP a rozvoje.. Stejně tak v souladu se S!ruouvou o dílo bylo clilo uhrazeno 
z prostředk-ů vyhrazených za tímto účelen1 v rozpočru města. 
Jak již bylo řečeno na několika zasecLínich zasrupitelstva města, projednáváni tohoto návrhu 
ÚP nebylo zahájeno, protože mezi lim bylo měsru známo, že je zde možno jednaní s ŘSaD a 
Ministerstvenl dopravy o zúžení tzv. ítZemní rezervy pro dopravní koridor, k1erý vede středem 
města. Proto se rozhodlo nezahajovat projednaváni tak1o odevzdaného ná'Thu, který by se pak 
v prúběhu jednáni musel upravovat a pok't!Sit se o dohodu. Po zdlouhavých jednáních za 
účasti orgánú kraje, úř.adu úzenuúho plánov:áni a dalších obcí dotčených územní rezervou 
objednalo ŘSaD zhotove!Ú srudie proveditelnosti STPÚ 1168 Ostrava, Vrbice - Havířov. Tuto 
srudii po dvou projednáváních a následných úpravách obdržel MěÚ :Bohunún a na pracovnin1 
jednáni v červenci 2012 jej předal zhotoviteli současně s připominkanú k současnému návrhu 
ÚP. 
Proč nebyl už v púvodnún zadáni požadavek na možnou úpravu dopravního koridom je 
otázka, k1erou by paradoxně měli znát oba dva dotan1jící. To, že jí nakonec zhoto\~tel provedl 
je jen výsledkem pozitivního přístupu z obou stran. Klidně mohl trvat na striktním řešení 
předaného zadáni. 

Šárka Kapková 
pověřený zasrupitel pro pořizováni ttZemního plánu 

te l.: 596 543 043 
e mail: podatefna@rychvald.cz 

web: http://www.ryctwald.a 
ID OS: 6snbbka 

IČ: 002976.15 
DIČ: CZ002976.15 

KB Karv;ná, č.ú.: 2728791/ 01.00 
Úřední hodiny: Po, St SJXl-12.30 U .30-17 Moo 



12. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL UR�ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 12.6.2013

Zpracovala: Jana Strniš!ová – vedoucí ú"edník finan#ního odboru
P�edkládá:  Rada m$sta

Bod 9. Záv re!ný ú!et m sta Rychvald za rok 2012

Obsah:
1. D%vodová zpráva
2. P"íjmy a výdaje
3. Stav ú#elových fond%

4. Stav dlouhodobého majetku
5. Zpráva o výsledcích p"ezkoumání hospoda"ení m$sta Rychvald za rok 2012
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m$sta
dle zákona o obcích #. 128/2000 Sb. a zákona o rozpo#tových pravidlech
územních rozpo#t% #. 250/2000 Sb., v úplném zn$ní

a) s c h v a l u j e
záv$re#ný ú#et m$sta Rychvald za rok 2012 v#etn$ zprávy o výsledcích
p"ezkoumání hospoda"ení m$sta Rychvald za rok 2012

b) s o u h l a s í
s celoro#ním hospoda"ením m$sta Rychvald za rok 2012, a to bez výhrad

c) b e r e   n a   v   d o m í
zprávu o výsledku hospoda"ení za rok 2012 p"ísp$vkových organizací
z"ízených m$stem Rychvald a spole#nosti Služby m$sta Rychvald s.r.o.
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                                                                                                                                                           bod 9

D vodová zpráva

Rozpo#et  pro rok  2012 byl schválen na 6. zasedání zastupitelstva m$sta  Rychvald dne
14.12.2011 v celkové výši 79 600 tis. K#.
P"ed projednáním byl rozpo#et "ádn$ zve"ejn$n na ú"ední desce a zp%sobem umož&ujícím
dálkový p"ístup. P"ipomínky k návrhu rozpo#tu nebyly uplatn$ny.

Hospoda"ení m$sta bylo zpracováno do záv$re#ného ú#tu, v n$mž jsou obsaženy údaje o
pln$ní rozpo#tu p"íjm% a výdaj% v plném #len$ní podle rozpo#tové skladby, údaje o
hospoda"ení s majetkem, informace o finan#ních operacích, v#etn$ tvorby a použití fond% a
o hospoda"ení právnických osob m$stem z"ízených a založených. Sou#ástí záv$re#ného ú#tu
je zpráva o výsledku p"ezkoumání hospoda"ení a vyú#tování finan#ních vztah% ke státnímu
rozpo#tu, rozpo#tu kraje, státním fond%m a jiným rozpo#t%m.

Zm$ny schváleného rozpo#tu se provád$jí v pr%b$hu roku rozpo#tovým opat"ením. Rada
m$sta schválila dev$t a zastupitelstvo m$sta dv$ rozpo#tová opat"ení. Schválený rozpo#et
byl takto navýšen na celkový objem 100 741 tis. K#, tj. o 26,6%.
K navýšení rozpo#tu došlo p"ijetím dotací ve výši 4 646 tis. K#,  použitím vlastních p"íjm% ve
výši  1  763  tis.  K# a  zapojením  rezerv  z  minulých  let  ve  výši  14  732  tis.  K#.  Prost"ednictvím
t$chto zdroj% byly financovány projekty a stavby, jako nap". klimatizace v kulturním dom$,
odvodn$ní základové spáry, odkup pozemku, zateplení a vým$na oken ul. Sadová, #p. 1424-
1426, rekonstrukce st"echy budovy zdravotního st"ediska, byty v dom$ #p. 734 na ul.
Orlovská, rekonstrukce chodník%,  vým$na oken a rekonstrukce WC ZŠ Václav, vým$na oken
v pavilonu ZŠ sídlišt$, úprava poh"ebišt$, odkanalizování m$sta.

v tis.K�

P � Í J M Y Schválený Upravený Skute�nost

Skute�nost k

upravenému V Ý D A J E Schválený Upravený Skute�nost

Skute�nost k

upravenému

rozpo�et rozpo�et rozpo�tu rozpo�et rozpo�et rozpo�tu

Celkem 74 800 81 209 82 242 101% Celkem 79600 100 741 94 032 93%
v tom:

p�íjmy 69 640 71 403 74 369 104%

v tom:

b žné 67 250 73 037 67 92%

dotace 5 160 9 806 7 873 80% kapitálové 12 350 27 704 26 617 96%

financování 4 800 19 532  11 790 60% financování 0 0 0 0
Celkové
zdroje 79 600 100 741 94 032 93%

Celkové
výdaje 79 600 100 741 94 032 93%
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P�íjmy  -  82 242 tis. K 

Do pln$ní rozpo#tu se zahrnují jen takové p"íjmy, které byly skute#n$ p"ijaty, resp. takové
finan#ní operace, které byly uskute#n$ny v kalendá"ním roce. Celkové p"íjmy se skládají
z p"íjm% vlastních, tj. p"íjmy da&ové, neda&ové, kapitálové a z dotací. Da&ové p"íjmy se
podílejí na celkových p"íjmech tém$" 72 %.

Da�ové p íjmy ve  výši  58  822  tis.  K# jsou  tém$" o  3  000  tis.  K# vyšší,  než-li  v  roce  2011.
Nejv$tší podíl má jednozna#n$ da& z p"idané hodnoty, menší pak da& z p"íjm% právnických
osob, da& z p"íjm% fyzických osob ze závislé #innosti, poplatek za likvidaci komunálního
odpadu a da& z nemovitostí.

Neda�ové p íjmy ve  výši  14  736  tis.  K# jsou  s  rokem  2011  srovnatelné.  Základ  neda&ových
p"íjm% tvo"í nájemné z  byt% a nebytových prostor, úhrada z dobývacích prostor a
z poskytovaných služeb (v p"íjmových tabulkách položka 2111).

Kapitálové p íjmy ve výši 811 tis. K# tvo"í p"íjmy z prodeje pozemk% a #isti#ky odpadních vod
(postupný odprodej, poslední p"íjem bude v roce 2013).

Dotace v objemu 7 873 tis. K# jsme získali z rozpo#tu kraje a ze státního rozpo#tu. Z rozpo#tu
Moravskoslezského kraje na zabezpe#ení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných
hasi#%, na projekt kombinovaná výuka jako efektivní forma vzd$lávání na základní škole, na
odkanalizování m$sta Rychvald, 4. stavba - kanalizace Bohumínská. Dotace ze státního
rozpo#tu byly poskytnuty na výkon státní správy a školství v rámci souhrnného dota#ního
vztahu a na podporu poskytování sociálních služeb, z MF �R na volby do Senátu a
zastupitelstev kraj% a na zavedení povinnosti p"edávání pomocného analytického p"ehledu
v ú#etnictví.  Ministerstvo školství poskytlo dotaci na zlepšení podmínek pro vzd$lávání na
základních školách, Ministerstvo zem$d$lství na odkanalizování m$sta Rychvald, 4. stavba -
kanalizace Bohumínská. Ú"ad práce poskytl dotaci na #innost ve"ejn$ prosp$šných prací.

V p"ípad$, že p"íjmy jsou nižší než výdaje, použijí se zdroje z minulých let prost"ednictvím
financování již p"i tvorb$ návrhu rozpo#tu nebo až v pr%b$hu rozpo#tového roku. V opa#ném
p"ípad$ dochází ke snížení rozpo#tu výdaj% nebo k zajišt$ní zdroj% prost"ednictvím
finan#ních výpomocí, p%j#ek nebo úv$r%.

Výdaje  -  94 032 tis. K , v tom
b!žné výdaje - 67 415 tis. K#, kapitálové výdaje (investice) - 26 617 tis. K#.

Rozpo#et výdaj% pomáhá zajiš!ovat pé#i o majetek m$sta a jeho rozvoj, pln$ní povinností
vyplývající ze smluvních vztah%, podporu školství, kultury a sportu. Je nástrojem k tomu, aby
se i nadále pokra#ovalo v práci vedoucí ke stálému zlepšování služeb a životního prost"edí
pro své ob#any.
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Prost!ednictvím b�žných výdaj  je zajiš ována nap!. údržba místních komunikací, ve!ejného
osv#tlení, ve!ejné zelen#, údržba bytového a nebytového fondu, sb#r a svoz komunálních
odpad$, podpora rozvoje p!ísp#vkových organizací (školy, školky), kultury, sportu. Z rozpo"tu
b#žných výdaj$ se poskytují ú"elové dotace na "innost neziskových organizací, spolk$,
ob"anských sdružení, dotace na "innost m#stské policie, na podporu provozu ve!ejné
dopravy a na další "innosti.
Investi!ní výdaje si vyžádaly na úseku pozemních komunikací, kanalizace a poh!ebnictví
14 579 tis. K", v oblasti kultury, školství, požární ochrany, místní správy a ve!ejného po!ádku
774 tis. K", na zhodnocování m#stského majetku (byty, nebyty) 11 264 tis. K".
Mezi v#tší investice pat!í kanalizace Bohumínská v". komunikací pro p#ší na ul. Bohumínská,
stavební úpravy a zateplení domu "p. 1424-1426 na ul. Sadová, výstavba 8. podporovaných
byt$ v dom# "p. 734, ul. Orlovská (doplatek), p!echod pro chodce ul. Orlovská, stezka pro
p#ší ke garážím, nákup pozemku, stavba d#tských h!iš  v". prvk$ pro dosp#lé.

Hospoda�ení  m sta  Rychvald  za  rok  2012  bylo  uzav�eno
p�evahou  výdaj! nad  p�íjmy  ve  výši  11 790 tis. K".

P!ezkum hospoda!ení m#sta Rychvald za rok 2012 byl proveden auditorskou spole"ností
OK-AUDIT, s.r.o. Zpráva o p!ezkumu hospoda!ení je nedílnou sou"ástí záv#re"ného ú"tu.

Sou"ástí záv#re"ného ú"tu je výsledek hospoda!ení p!ísp#vkových organizací z!ízených
m#stem Rychvald, výsledek hospoda!ení spole"nosti Služby m#sta Rychvald, s.r.o. a Svazku
m#st a obcí okresu Karviná.

Mate�ská  škola Rychvald, p�ísp vková organizace
hospoda!ila s celkovými výnosy 12 144 tis. K", s náklady ve výši 12 138 tis. K".
Zlepšený  hospodá!ský  výsledek  ve  výši  6.493,80  K" bude  pro  rok  2013 zdrojem rezervního
fondu.

Základní škola Rychvald, p�ísp vková organizace
hospoda!ila s celkovými výnosy 24 343 tis. K", s náklady ve výši 24 163 tis. K".
Zlepšený hospodá!ský výsledek ve výši 180.080,91 K" bude pro rok 2013 zdrojem rezervního
fondu ve výši 150.080,91 K"  a fondu odm#n ve výši 30.000,-K".

D!m d tí a mládeže Rychvald, p�ísp vková organizace
hospoda!il s celkovými výnosy 3 598 tis. K", s náklady ve výši 3 5987tis. K".
Zlepšený  hospodá!ský  výsledek  ve  výši  759,75  K" bude  pro  rok  2013  zdrojem  rezervního
fondu.
Výsledek hospoda!ení p!ísp#vkových organizací Mate!ská škola Rychvald, Základní škola
Rychvald  a  D$m d#tí  a  mládeže  Rychvald,  v"etn# rozd#lení  hospodá!ského výsledku za  rok
2012, schválila  Rada m#sta na svém 63. zasedání dne 11.03.2013.

5
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Spole nost Služby m!sta Rychvald, spol. s r.o.
hospoda"ila s celkovými výnosy 16 750 tis. K#, s náklady ve výši 15 998 tis. K#. Na základ$

smluv #i objednávek vykonaly Služby pro m$sto práce za 2 897 tis. K#, na zálohách na teplo
m$sto  zaplatilo  11  563  tis.  K#.  Spole#nost  dále  poskytuje  své  služby  školským  za"ízením  a
jiným fyzickým #i právnickým osobám a subjekt%.
Hospoda"ení spole#nosti za rok 2012 bylo ukon#eno ziskem ve výši 752 tis. K#.

Svazek m!st a obcí okresu Karviná
hospoda"il  v  roce  2012  s  p"íjmy  ve  výši  44  894  tis.  K#,  s  celkovými  výdaji  44  726  tis.  K#.
Hospoda"ení za rok 2012 bylo uzav"eno p"evahou p"íjm% nad výdaji ve výši 168  tis. K#.
M$sto Rychvald je #lenem Svazku m$st a obcí okresu Karviná a na financování jeho #innosti
se podílelo v roce 2012 #ástkou 21.360,-K#.

Záv$rem  lze  konstatovat,  že  hospoda"ení  m$sta  Rychvald  za  rok  2012  bylo  "ádn$ ú#etn$

zpracováno, byla provedena inventarizace majetku a závazk%, p"i níž nebyly zjišt$ny ú#etní
ani  fyzické  rozdíly,  a  že  p"i  p"ezkumu  hospoda"ení  nebyly  zjišt$ny  chyby  a  nedostatky.
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P�íloha

PAfJMY 
v ti$.Kl 

Sthd1f!,.,Y Ul)( :lili~ Skutcl!non " pln6ni 

pol. Příjmy rQZP<Ilt1 ro.zpo«tt k 'L1.2.l()U k UR 

yrttq 1 • dpdovt pllfmy ~ 58/rZZ 1!l1Jf 

1111 dar\ z piijmti fydc.kýoll osob te z~vi:s.lé tinncnti 10600 10 600 11099 lOS% 
1 112 daň z přijmt1 fydckýo.h osob ze svt 500 soo 2$8 54% 

1113 daň 1 ptij«M.i fyziekYOh osob z kaJ)ital.vVnolů 920 I <048 1228 117% 
1121 daň 1 p'gmV f)livnk:kých osob 11250 11270 12032 107% 

1122 dar\ z přijmů QrivnickYch osob za město 2500 3335 3. 334 100% 

1211 d.1ň z přidané hodnoty 23600 23 600 23 789 101% 

1332 poplatky za zneči!ťováni ovzdu!i I 1 1 100% 
1334 odvod za odněd pódyze zerněděl.pVdniho fondu I I o XX 

1:~40 poplatek za llkvld<~CI korrM,m~lnfho odp3du 3500 3 500 ~456 99% 
1341 poplatek te psů 230 230 220 96% 
E,l43 popl;'ltek :_. vl:ív$1ní v.eřejné:ho prortr;~nstvi ll 35 46 130% 
1347 poplatek za PfOVOzovanývýherni hrad piútroj 160 o o "" 1351 odvod vjtěikv z pro"-ozovani loterii SS 83 I Tl 207% 

1355 odvod z vYhernich h racich pfistrojll o 140 181 129" 
1361 sptávnf poplatky 300 150 111 U4% 

15!1 dc.ň 1 nemovltostf 2 000 2 "294 2825 123% 

Třfdo 1 ·nedaňové při'imv um 1ll:1§. ~ 

2111 piijmy z poskytovan'fch sluleb 911 I JAS 1802 152% 

2112 piijmy z prodeje zbo!f o o 14 "' 2119 věcná bfemena 80 "" 3$ 44% 

2131 pfijmy z pronájmu pozemků 70 70 68 97% 

2132 ptijmy 1 pronajmu os.t.rlemQvitosti 11462 11460 11 462 100)6 

2139 ostatní pronájmy (krátkodobé PtOO~jmy• 82 82 86 10Sl6 
2141 piijmy z ůroků 180 l S3 283 112% 
2142 pfijmy z dividend o o I "" 2211 piijaté sankčnf platby (od státu,otx:f,ktejtt o s s 100" 
2212 pfljaté s~nkCnf platby (pokutY! o 46 47 102" 
ll29 pfiJ&tě vtatky ttacu-fét~ o 64 64 100" 
2226 l)iijmv z finančnillo vypoiádáni o o ' "' 2324 pfljaté pffspěvky a náhrady o 122 124 102" 
2328 ostatnl nedaňové ptijmy o o 182 "' 
2343 úhrada l dobVvaclho Ptono..-o soo soo 495 99% 
2412 spl~tky půjček od organizací SS SS SS 100% 
2460 splátky půjček od obvvatelstva o o 9 XX 

7 



12. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL UR�ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 12.6.2013

Zpracovala: Jana Strniš!ová – vedoucí ú"edník finan#ního odboru
P�edkládá:  Rada m$sta

pot Plíjmy 

ltfdq 3 • kaoftdlovl přHmy 

3111 přijmy z prodeje potemků 

3112 pl'ljmy z prodeje o~tatnlho nemo~it~ho m&jttku 

Tildq 4 • plliat~ dotact 

4111 nelnves.tlfnf dotace Le vie9becné poklad ni správy 

4112 nelnves.tltnl6ot..lCe ze SR-:souhrnn'f dotafni vztah 

411~ neinYt$\ié!lí dotiltt ze stiitn!ho rozpočtu 
4122 1\einvéstibli dot<lcl> od kraje 

4216 inv~.stic!n i dotace ze státnfhoo rozpočtu 

4 222 i~rvestil:ni dotace pl'ijaté od kraje 

pjifJMY CEU<EM 

Tfid~ 8 • fln..-ncov;inl 

811S ZMěna stavu prost1edků na lN!nkQ\Inieh l.ičtcch 

CELKOVÉ ZDROJE 

• 

Sd witen'( 

rotpofet 

69 
581 

o 
3000 
ll60 

o 
o 
o 

74 BOO 

4800 

Upf;tlfen'( 

rozPOtet 

UJ 
SS! 

314 
3 314 

J 006 
30 

2 440 
620 

Bl 209 

19532 

$kt.11$ŮICSI 

k 31.12.2(112 

w. 

BO 
SS! 

314 
3 314. 

1311) 
30 

2 44() 

455 

B2 242 

11790 

79 600 100 741 94 012 

"pltlini 
I:UR 

204" 
100" 

449" 
100" 

~611 
100>< 
1()0% 

73!1 

JOl" 

60% 

93% 



12. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL UR�ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 12.6.2013

Zpracovala: Jana Strniš!ová – vedoucí ú"edník finan#ního odboru
P�edkládá:  Rada m$sta

VÝDAJE 

SclwalenY UPf.IYtt!Ý Skutel!nost ~ plr.ěl'll 

Wdale dle odborů unpotet to:eotet k 3L12.2012 kUR 

Bllaé yýdple c.cllrem ~ ZliiJl §lm ua 
Odbor školství kultury soortu vnitřnf s qráw ~ ~ Jllll. 97"; 

3111 pHspevkovS oreanilXt MS 2112 2 .294 2 236 97% 
3113 piispčvltov$ org<~nizace ZŠ 5570 7960 7937 9~ 

3239 zájmové studium 24 30 30 10()% 

3314 llnnost knihovnická 2l1 233 ZL2 91" 
3349 sdělovací prostředky • zpravodaj 322 322 310 96" 
3392 tájmová b nnost v lrultufe • kulturnf stfedl:dco 97S 964 756 78'l< 

3412 sporto\lnf zafbenl 25 25 11 459< 

3419 télo~hovn~ (:lnnoS-1 • nelfl'V~tltnf dot~~ 100 715 715 10()% 

3421 dům dětí a m"dt!le • neinvt:stKni při~~v~k soo 535 53 S 10C>% 

5512 poiárni ochrana 304 362 340 94" 
6112 mistni zastupitebkě orgány 2 184 2 184 1 941 8~ 

6171 tinnost mistni správy 16522 17 056 16 535 97% 

611S volby do zastupitelstev kraJtl o Z44 219 9~ 

Odbor bvroW a sorOvy majetku S46S 7691 7S33 98!11: 

3612 bytové hospodál'sM 3SS3 4071 4000 989< 

36 13 nebytové hospod$1rs:tvf 1850 3543 3498 99% 

3639 O$tatní vjdaje bytového he»pod.$i$tvi 62 77 )S 459< 

Ddborstovební životního ompředi a rQltiOir ~ ~ lJ..12Z 87lló 

101-1 veterinarnr člnnos:t 195 189 134 71% 

2212 sllnke 6670 5 419 s 108 949< 

2219 pozemní komuni:kaet o 150 132 889< 

2221 provoz vtlejnt S;ijh'litrti <!.opravy 3820 3-420 3 227 949< 

2321 odvád!nl a či!těai odpadnfch vod 100 1.00 73 73% 

2333 úpravy drobnVch vodnich. toků ISO 70 34 49% 

3421 dětsl:é hftltě 170 131 85 939< 

3631 ve7ejné osvětle-ní 2 600 2430 2 )29 969< 

3632 J)Ohrebnict'Wf 265 3:53 293 83% 
3721 $běr a $VOl ncbetpcčn)'ch odpadů ISO L50 122 819< 

3722 Sběl a svozl:omunálnic:h odpadů • 200 4 394 4393 100" 
3723 sběr a svoz ostatnich odpadV !OSO 1144 1143 100" 
3126 vyuHváni a tne~kocfOov.ini o.~ot.-tnÍ(;h ocfpe dů 1150 1588 1S37 100" 

3728 monitotil'lg nakl~d6nf )' odpactv 100 52 Sl 98:>1 
3729 ostatní nak.iád;irri s odpady 70 30 26 8Sl01 
3745 péčto o vzhled obce a vefejnou zeleň 5073 5046 2620 S :!'>S 

Bezpečnost q veřejný pořádek 2jll U2.1. ~ ~ 

S311 nelnvestlčnf dotace a ostatní náklady :2 547 2 562 2442 9Sl01 

• 



12. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL UR�ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 12.6.2013

Zpracovala: Jana Strniš!ová – vedoucí ú"edník finan#ního odboru
P�edkládá:  Rada m$sta

$(tl~ltný VPI"<Wtnv Stutelno~l " P"'énl 
VVdaie dle odbOf'U rozPO(tt rot:DOt~ 1<31.12.2012 •u• 

Odbpr qropnlzo(n,· 290 290 Z3l 809!. 

3399 zá1ei:ltosti kultury· komise pro obbn$-ké d1lei:itosti 130 130 126 97% 
4351 pečovatei$1C~ slutba 160 160 lOS 65" 

Odbor fingnčn{ llJfl ~ Wli. lm! 

3231 dotace Záldadni uměled<é !lco)e 70 70 70 1009< 
3330 dotace Cirtvim 60 60 60 1009< 
6310 výdaje 1 flnarinl'h operaci . bantcwni POPiatJ(y 70 70 51 '"" U20 pojlhénf ma~tku ll O 310 279 ~ 

6399 platby danr a POQiatk.j Slátnirnu rol(IOčtu 30SO 3 S IS 2 964 '"" 6402 flnanbnlvypol,djni o 38 38 1009< 

6409 ostatni vý&lj~. dotace. vratky 170 541 613 113% 

Kapitálové vidqie celkem 

Od bOt .srove:bni liw?tniho prqgředi o rqwie 9700 15 436 14 579 94" 

2219 pozemnllt:o~nikace 3200 s 120 S021 98" 
2321 odv6dřni a li!těni odpadnfch vod 6500 8 925 8200 92" 
3421 vyutitivolného lasu děti a mládeie o 1100 1 072 97" 
3632 pohřebnktvf o 225 223 9991 
3635 lize mnl plánovánr o 6 6 IOO!ó 
3726 vvuHv.inr azne~kocfMvani ostatniehodpadtl o 60 57 94jl 

Odbor Skolstvi. kultury. soorru o vnitřní .spráyy a D§ 722 98% 

3111 přlspě~ková organllate Matelsi<A Skola Rychvald o 118 172 97!1 
3113 pfispěvková Ofganluc.e Z~kl•dni $kQI;~ Rythv<~ ld o 388 387 99!1 
3392 dJmová annon \' kuttuie o 60 51 85% 
5512 poUrnt ochrana o 42 42 100% 
6171 mistflí sp1áva o 70 70 100% 

S311 Bezpelnost g vg!rtný ool44t>A Q 2! 

Odbor bytoWo spróvy ma tetku 2650 11469 11264 9810 

3612 bytové hospodáfstvt 2650 500S 5005 100% 
3613 nebytové hospocM~tvl o 4 61& 4413 !>6" 
3639 ostatní výda)e byto>Řho hospodářství o 1846 1 846 100% 

VÝDAJE CELKEM 79600 100 741 94 032 93% 
10 



12. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL UR�ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 12.6.2013

Zpracovala: Jana Strniš!ová – vedoucí ú"edník finan#ního odboru
P�edkládá:  Rada m�sta

Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje 

Dřiimy 

pol 

U32 poplatek za Inei~J~ťovánf ovzdu~f 

1334 poplatek za odn~U půdy ze ?.eměděl.půdniho fondu 
U40 poplatek 201 Ukvld;.ci tomu~tnJhoodptt~ 

U41 poplalek te psů 

U43 popt;nek ta utív~ní ve,ejn~M prostranstvi 
1361 správní poplatek 

2111 piijmy z poskytovánf sfuleb 

221. sankénf platby 
2229 prljeté vtetky tran.sf~rů • vyúčt. tvom&dné dopravy 

PHjmycelkem 

U6J • spravnf oo!l!.i)tky 

stavebni povolení, kolauclact 
tvi~S1nf utlv~ní komunik3ti 

?111. !)()Sk.vtov~ni slui:eb 

odbfr vody l po1emnkh tolal 

pohiebolctvl (popiate.k :.a hrobová místa) 

s:voz komunálnich od~dO • pr~vnf subjekty 

využíváni a znr:škodňováni nebezpečných odpadO 
vyutiváni a zneškodňován; kornunálnich odpadů 

221 • sankéni platby 

vus.Kt 
Up r;~venV Skvte<nos.1 

fO.tpl>tel 

I I 

I o 
HOO l 456 
230 220 
lS 46 
70 80 

777 G7S 
46 47 
64 64 

4 72.4 4 5M 

54 tls.K~ 
26 tisJ(f 

120 tiPC~ 
48 th.Kč 

48 th.Kč 

4 1 t;s.Kt! 
418 tts.Kt 

z:a vypo~těnf oclpa.ctr\lc.h voct, 2.a pozdní pte<Unr díla (choelniky), ta we'mtěni ovzduii 

Wdol• v tis.Kt 
Upraveny Slutetflost 

Y'(date běiné f 0l$10tat 

1014 vetertnarnf Činnos-t lM 134 
2212 silnice S419 s 108 
l219 potemnf kOmunik#ce 150 132 
Z221 provoz veiejné si111ičnl dopravy 3 410 32Z7 
2321 odváděni a čtštenr odpadnkh vod 100 7l 
2ll3 úpravy drobn~h 'VodnJch tok:O 70 34 
}421 dětsU hHJtě ll! 8 5 
3631 verejn4 osvětle<~ i 2 430 2329 
3632 pohřebnictvf 353 ~93 

3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 150 122 
~722 sběr a $VOZ komunálnlch odpadV .o 394 <~~393 

~723 sbět a $VOr ostO'tnkh od~V 1 1<14 l lH 

~?l~ vyuliv6ní f :ntikO~flov6ni o~tatoith odPtd li 1 SS8 1587 
3:728 monitoring naklácláni s odpady 52 Sl 
).729 ostatni naktádálni s odpady 30 26 
17<5 péče o v2hled obcl! a ve7tinou zeleň s 046 2620 

Bělné výd;~fc <:elk.otm 24 666 ll357 

ll 

fkol;tmp,A:.ékoUiť!ktroM:n 

t kokom 



12. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL UR�ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 12.6.2013

Zpracovala: Jana Strniš!ová – vedoucí ú"edník finan#ního odboru
P�edkládá:  Rada m$sta

Rozp;s bétmi(h 'Qidpjů 

V~terinéfní linn~t • nákl.dy woi<:-n6 $ od<:hyt~m a pfevozern toulav'(ch p~O a s nákupem krmiva· 1.34 tls.Kt 

Silnice • dopta'Vni značeni, dopravní zrcadlo, pla.stO"Yé sloupky • 117 bs.KC, cdoplošné vysprávky · 3 433 ti~.Ké, 

oprava V'(tlulc:t) • 3'14 tls.Kt.. Oj)(otvy p ropustk:V. ~ach U(... op( a v a silnitnich zaiizeni • 27• tis.Kt. odsvanimi mistni 

komunikace· 170 tis.Kl, t.imni ůddbb komvnik,ci a chodníků • 570 tis. Kč , čl!t~flf po zlmntl ůddbě • 149 tls.Kč, 
dalM slul by· 21 tis. Kč 

Po!emní 1tomunlk01eo . OP(3vy chodníků. 132 tis Kč 

Pro'o'Ot veřejné sllnJčnl dopravy • CsAo KaMna • 339 tis.Kt. OP Ostrava -1 951 ti~.Kč , CSAO Karvil\á • mmibu~ 

k OPS • 456 tls.X;t, MH Orlov' • 70 ti~.Kč. VEOLIA Tranlport · 52 tls.K~ ,oprava autobus~ zastávek· 209bs.Kt. 
seniOIUiťl • lSO tiS.Kč 

Odvádeni a čHtěnf odpadnfch vod • l.aboratoml tOlbotV • 60 tis.. Kč, či!těnic:W:š(ovYch vpusti a kanalitace ·U tis.Kč, 

ůa.wavv drobných vodních toků • sečenj travv podel drobnýc.ll vodnlch toků a oowaneni ~f0'111n · 34 us.tct 

Vořojne osvětlení - vanocní "'Í>dob> - 108 tis. K(, ~lektr~k~ en~lli~. 1 378 'ii.Kč. lidriba vo . 843 ti1.XI 

Pohlebnictvi - Hdva pohie:biitf. ~.odvotu a likvidace odpad1ul a d etatiJ:ac.e • :lSO tls.KC, voda • 11 t iS. K(. 
d robné OP(éiVY na hfbitO~ • 21 tis,J(č, poňleni venkovniVftriny • ll ti~.Kč 

Svoz: a znelkodňodnl nebezpetných odpadU· nrma ASA . 122 t is,Kt 

Sběr a ~voz: komunatnfch odpadLI · 4 393 tis. K( 

SW:r a $vot osti'tnich odpadů • rozmistěnf velkoobjoemo'o'ich konteJnerů dle harmonottamu. sběrnY ctvůf • uklád~ni 
Objémného, ze&en~ho a stavebniho odpadu • 1 143 t~.Kl 

vvuJfv~nl a Jnelkodi11ov~nlitUděn:ého odpctdu • n:ákup kontejnenl • 93 tk.Kč:, nakup pan~ pod konteJner· 

20 th.Jr::č, svozllzneškodoo .... ani odpadu a likvidace bl.ologlckého odpadv · 1 474 tiS. Kč 

M onitoring nak"d'ní s odpacty • monfto1ing podzemnl a povrchové vody, laboratomf práce na skU<tce ·Sl us.K~ 

Ostatni naldádani s odpadw • likvidace čern'(ch skládek - 26 tis.Kč 

PéZ.e o Vlh14d ob<:t • vettj"* f)(OSpě~m~ pr<1ce • mz<ly • 326 tis .K~. soclálnf a tdravotnf pojStěnf • 110 t~.Kč, 
och,anné pomůcky · 1 tls.Kt, všeoDecný materiál· 2 tls.K~, poho~ hmoty· 4 tis.Kč. ůplatb Ul organilaci 
a kontrolu práce VPP • 182 n~ .. Kč. náhrady vnemocl- 26 t.s.K~. O$Utni výd.flje - ůdriba pozemků a sek~ní pi-ík.opl.i, 

W'sadba a ódrfba ~tinový(h záhonů, UC:el'li a orezv womů, tikJid ve;ej.prostranstvf. 1 868 tis. Kč. voda . 2 m.Kč. 
n~ letvil!ky, OdC)3dkOv~ k.c>ie · 72 t tS.Kč, ůdriba • 27 ti~ .Kč 

DětsU h11ště • odvoz herních prvi<O. teminv. ptstu - 18 tis.Kt, OPiava a ůdrib.:a (\~'(měna poU:otenVch sedá kll, 
krytu n~ pfskovl~tě, oprav;} plotu, laviČek obrubniků .. ) • 56 tis.Kč, vybavenf • 11 tb.Kč 

v bs.t:c 
UjHi"'tt'IÝ Slul.X!'IOSt 

výdaje tapiUto~ tOli)O(et 

2219 POzemni komunik&ee 5120 SOli 
23..21 odvjd~ni • ~lštční odpadnich vod 892~ 8200 
34·21 vyuliváni volného é:asu 1100 1072 
3632 pohfebnlctvl 225 223 
3635 úteml'\i plánováni 6 6 
3n6 vvu2fvánf a zne!kodiiov~oí onatnich odpadů 60 57 

K;;;ltéiM výdaje celkem 15436 14 579 
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12. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL UR�ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 12.6.2013

Zpracovala: Jana Strniš!ová – vedoucí ú"edník finan#ního odboru
P�edkládá:  Rada m$sta

přechod pro chodce ui.Orl.ovská 
ehodnfky ul. Bohu minská (PUHff.QI( M1:1K:2!2$ tls .l<t, OJ: MŽIK.a()ZCE$Ti=1S7J lb.Kt) 

Po kotnut~ikaťle pro pě~f ul. Mic:h~l~ovic:k~ 
stezka pto pěli ké ea~tim 

regenera.ce paneJov)'ch sfdllM', lokalita 20 ·PO 
regenera<:e p;anerov'fch sidUS(, pirkovi~tě 11 Jl71nkv • PO 
PO ke kanalizaci ul. Průjezdní i Pot o< ni 
o dkanallzovi nf m~sta R.· kanalizace Bohumfnská 
suvbll dětských hfllť vě~~ prvk4 pro dosp!~ 
Úprava pohřcbiSt~ 
ůzemni plánováni_ změny 
vyulNAni a zl'le!koditovAnl ostatních odpadů· 1\ákup kOI'It~jl'letů 1'18 !at.s-tvo 

plíjmy 

1361 správnl poplatky 

2 111 poskytováni pečovatelské ~!by 

Pfijr'l'ly u lkem 

ll6l • 5prftynjpop!&!ky 

'""'lY pobyt 
delegované sl\atky 
ovHování 

2 l il • méOyl!lri\U \lufbe 

Odbor organizační 

upt.a~enj 

rozpofi>t 

60 
248 

•os 

15 tis .Kč 

12 t15.KČ 
36 trs.Kč 

v b$.Ki 

Skutelnost 

63 
3:06 

3<69 

Zčl po$k.Vlovjnl slu)eb- rozvo2 obědll, llldld v domácnostech. prinf.t~jl~ťov~ nf njtrupt) a dam služby. 

v tu I!( 

ltl)l'~~e.nv S~vt~~no~1 

,-ýdale bě!né ro:po«ot 

3399 ~lelltos1i kultury - komi~ pro obtanske táfe!itosti 130 U6 
43Sl pefovatelská slufba 160 l OS 

BUné 'l'(dale celkem >90 ~-31 

407 ~.Kč 

3 &97 tis.Kč 

46 ti$.k( 
399 tiS.kč 

}4 tis.Kč 

2l8 tls.kč 
48 bs..k~ 

8152 tis.Kč 
1072 bs.t:č 

223 tls.Kč 
6 tiS.kč 

S7 tis.kč 

Komise pro obZanské toii~Jitostl - kultuml progr(lmy pro jul)ll.(lnty, n<!lcup dáre(hi u ptildttostl dne děti, 
mi~uiHsk.é z6b:avy, oceněn) sportow:V, 'IÁt;i!\1 občjnk.V, rozloučen( s c!~tmi m3tels.kých 'kola nástup do l.tiid 
t~kJadni šk.otv, z~v~r ~kolnillo roku, vVlna rnM ocent~onf děti a dospéiVCh (např . matematik.. fvzi~ mooe1al", d.Jrce 

kJVe), materiál- k.ytif._y, blahopfáni, pamětnlllsty, d árkové baličky, reklamn' pledměty, ujištěni fotografii 
a pod. - 121 tls.Kf, poho!těni- 5 Iis.Kf. 

Pečovatelská sluib<t • N-kup ptacovnich oděvů pro pečovatelky · S tis. Kč. parní mopy • 3 tis. Kl. dťobnY 
materiál k ůdr!be, praci prostředky, hygienicl<é a kanceláistcé poti"eby • 21 tis.Kč, pohonné hmoty - 4 2 tis Kč, 

telef. popl. • 10 tb.Kč, popl.za rothlas a televizi • « tis .Kč. úddba · 4 tls.Kf, !koleni pečovatelek - 16 ti s .Kč. 

P+t~telky ~;ajl~(t.JJl ~tw<lttlskou slul bu neJen prooW:;any, lr:teií bydli v do mé s peOOv~telskou slutbou, 
a~ i vostatnich částech mfsta. Zaji~t'uj i fOlVOl obědů, ůklid domácno~i. nákupy, prani a dal!í slulby. 
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MATERIÁL UR�ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 12.6.2013

Zpracovala: Jana Strniš!ová – vedoucí ú"edník finan#ního odboru
P�edkládá:  Rada m$sta

Odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy 

I. Školství - přis~vkové organitace Matefska ~kola Ayclwald, Základ ni škola Rvchvald 

výdtJ't 1 
Vpr~venj 

výdaic béiné ro:pob:t 

3111 plis~ová orc.anuace M! 
3113 plrspěvtová or~~:anll.C:e ~ 
3239 l~)mové studiu m 

Bl!n6 vYdaje eefkem 
RmQis btlm>cb yýda}Q 

b Mare!sk6 lk* ( Sk!ll:h~. Pod!esí, Václav) 

n~~up Slul:Cob • po~ud~v. provoz ČOV, porojelt k rozvodu plynu 
ůd'rtba a opravy· vnitinl rozYOdyplyn. potrubi, podlaha v kuchyni_. 

zasklivánf oken, pfeloika plynovodu, sklepni prostory, ;~~tik~. 

malovanl, opr.skřinek, vodovod. potrubí a daiU drobn' údrib., 
pflspbet zlizovatele 

z. lólsfqdnl Uplq ( S«ihitě , V.idav t 

slvlbv • sei'VIS a PfOIIOl ť..ovgv~lav. projekty 
opravy a ůdrib.a • stiec:ha budovy dllen ~ sldl.,výměna oken 
ZŠ Vktav a sidl , výměna vstupnich dvefi,opr.atlky, odpad.potrubi,.. 

..,Ymalba a datU drobná údrJba 
piispévek zřizovatele 

dotac:e 1 Kraje 

t Zóimovi studium 

2 294 

7960 

30 

10284 

S~utelnost 

2 236 

7 937 

30 

10Z03 

9• tls.Kl 
2t (} tis. Kč 

1 932 tis.K:Č 

7:1 ts.kč 

2 oas tJ:s..Kt. 

4 920 tis.Kl 

861 tis.Kt 

st11divm na Vni"Yerlitě tretiho vH.u 30 tis.Kč 

(c-en• uvcfla celkem 1.800 K~l Sttnew/1 osoba). piispěvek města čin i 1.200,·kč/1 semestr/! osoba) 

..;doje 

vvd•le '"'PIIAI0-4 

3111 pflspbková organizace MŠ 

3113 pl'íspěvkova organllace zS 

Kapitál o"'~ výdaje ~kem 

8pZQIS kqp!Uifových "ÝÝ'Otti 

ódhJuMtnr~rnv M~ tp. l.SOO. Podl~sí 
enefgetkký a!XIit · MS. ép.1744 • SfdliStě 

dodávka a montál taru z li pro zS ddl. a ZS Vátla\1 

energetický audit • snU enr enercetické n'ročnosti ZŠ ~ídl., v&c&av 
rekonstrukce WC n~ lt Vklav 

u"'w~nV 
roltiOlet 

178 

338 

566 

Skute(n(l)t 

172 
387 

SS9 

!68 tk.Kč 
4 tis.Kč 

76 tis.KC. 

21 tis.Kč 
290 t1s.Ké 

Z ro:rboru výd~j t,) vvP'Yv~~ Je :r rozpočtu zřizovatele bylo paikytnuto v plfsp~vku proň a MŠ (~k~m 6 &S2tl:s.K! 

a dalšic::h 3:880 tis.Ké na slulby, opravy il Invest ice. ,. 
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11. Kultura 

plljmy 

knihpyna 

2111 inzerce.za pou!.Nánllnternetu, reglstra(.nl poplatky 
2112 prodej zboži · knihy 

kulturní stledlsko 

2Ul inlerce, \::opítoYáni 

2139 pronájem sálu a osutnkh místnonl 

Pfljmy telkem 

"""'. ,. 
výdaje běJné 41 k41P't.iilové 

3314 tinnost kniho11nlc:ká 

3411 (ft)m ~ti a ml~d éfe • pfi.spěvek. od z;izovatele 
3349 zpravodaJ 
3392 zájmcwá činnost v kultuře· kultumr dOm 

3392 2aimou~ činnoS-t v kultuře. kultumr dům - lftVe!.tjet 

Silné vYdaje ce I k cm 

Bozpfs běžnich Wdoiú 

L Mhtt*é Icnjhov.oq 

ellimy:4b rlsXl Wdafe: 2 Jl tJt.Kl 

knihy. fasopby 
všeobecn'( materiál, df~vě-né regály 

telekomunlkaCnf s~!by , vč.provotu internetu 
l-l k..at,IQStl~i knih, vYmclnnC soubory, údržba on-line katalogu ... 
drobtW opravv 
věcné dárky 

~ P1kp~vftov6 QrvtJttlzgu ppm dttf g m16dglc 
Wdgif: 535 tis .Kl 

U!)t'avtf'IV' 

rozpele1 

30 
o 

124 

80 

2)4 

llptnen'( 

rwpooc!~l 

233 

535 

322 

964 

60 
2114 

v11s.t:č 

Skutelnost 

26 .. 
130 
85 

2SS 

.., 11 11S. 

Sl:ut~(ncnt 

2 12 

535 

3 10 

756 

Sl 

18&4 

101 us.KC. 
23 ti$JCČ 
9 tis,K1 

69 tisJCč 

1 ti'S.Kl 
3 us.K~ 

Z tozpočtu jsme Domu děli a mlicle1e posl(ytli pl'bp~vek vt výii 53S.OOO, .. K(.na proYoz. tJ. na ~nerele. telefonnl 
b~H'lkO•JnÍ i p~tovni poplatly, tpracov6fli mezd, revize, svoz odpadů, kancelářské, čistic:í a o-statní vSeabecný 
m;ut~l. matefi;\1 provývty, učébni pomůcky, dr'Obný hmotnY majetek.. 

L Sdilovot:l qrosrftdb • Zprovodqi 

Wdaje: 31Q bs.Kč 

Ní~lady nazpr•vodaj, ti • pfipravu a zpracováni- 295 tls.Kl, dlstrlbud - 15 tis. Kč. Odměna redaktorovi je soulástí 
odd. "Onnost mistni spr~vy-ostatni osob nf V'jda;e". 
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_!.. Kuhurni dům 

olýmv: 215 tJS.K.l vWf()je: 807 tis.Kč 

Aozeis bélných WdoiiJ 

OHOM • bnceláiskY nábytek 

kanc:ei.Uske, hvglenlcké a člstM:t potfeby, ubrusy a dalii drobnj materiál 
sJu}by telekomunikaci 

kvllurnr programy, n•P'· rybl$1avno~u. pou(, betlétn,k.Onoen,klildMi~nců--.. 
4robné opravy 
cestovne 

pohoSténi pro děti 

poplatky ·OSI\&OIUA 

140 tis Kt 

11 t1s.Kf 
12 tis..Kč 

477 tls..Ks! 
20 tls.Ke 
S tis.Kč 

33 tis.Kf 

22 tls.Kt 
věcné dary, poh~ry, ceny, upomlnkové piedměty, darky pro děti 30 tls.Kč 

N~klady na entrciev KO jsou soufásti výdaj!J na nebytové prostQfV: SP01feba tepla · 208 lls.K(. elektriCkA 

.,nergiť - 102 tis .Kč a :spoHeba vody. 11 tis.ké . 

RozPis kooitóloytich yYdaiů • otvučeni sálu 

m. Sport 

Dliimy "'Us..Kl 
Upi~Wt"ny Sl:utetnOSI 
rozpoCet 

2139 pronijem sportov1,tě 2 I 

Pii!mv c;elke m 2 1 

vid<!~ 
Vpr<IV\'nY s-;111etnost 

běin~ Wdaie IOJJ)OČ(ll 

3412 sportOY'fl,t~ 25 ll 
3419 téiOVVcOOvn~ jednotv ·dotace z raz počtu města 71$ 7l5 

8ěfné Wda e c~!lkem 740 726 

v~eobecnj materiál k ()pravam. n~kup mtel), sftě 8 tis Kč 
údrtba a oprava hfiU l tls.Kč 

Finanční prostíedkv jsou vynaloženy na provoz a úddbu dvou SPOrtoviJ( • h7!~tě v ZŠ Váda~ a ZŠ s,ldli~tě . 

rt~toyýctrovM kdnotv 

TJ Sokol : na spo«ovnr t lnnon a Utfrtbu 

TJ Slavoj : na sportovn i tennl)rt 1 cídri:bu 
TJ 8&n.ik. : na sportovni činnost a údržbu 
~chovY o ddll : na spo.rtovnl tlnnost 

231.400,· Kč 

241.000,· Kč 
197.700,• Kč 
44.500,· Kč 

Dotace Jsou poskytov<'ny na zoiktl~ Smlouvy o poskytnuti ůčeiCW"é dotace, s tetmfnem ~ůčtov.ini 31.1eden 
následujidho roku. 

I1...fJ!1!Ji! byla poskytnuta půjčka ve Vl(ti 170.000,·Kě 1'\a Qpr.vu 4 $pn::ho~h k~b:n , na op;:~vv rotvoclů teplé 
a studen~ vody a ústředního topení v ;neá._, TJ!, Poslednl splátka v roce 2015. 

T!Sfq!IPi byla poskytnuta púj(:ka vt ~ 2SO.OOO,·t::č na plfstavbu zázetN a teni:SO'I'ý kun. Poslednl splátka r.2Ql3. 

'" 
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IV. Vnltlnf 5p~n 

o~~~m. 

1361 'Ofhi'IIPQCifltkv •Cl«"'o.'ll 
2212 plj;tte Nl'll.t:ni platby • pie)tupky 

232" pf·j;ttf prbptvky 11 n;itlr~dy • vyutt. ttl)f.t 

PIBmv celkem 

....,,, 

vYdilte běfné 

S Sll poUrniOChrlnf 
6112 m•)Cni t•~twpkt"b\~ orPI'lY 

6171 tinnoi:t mrttn! ~vy 
611S ~by do UltuPttdskv ~ 

Ulniwdlle-

Wdale kaattálove 

SS ll poUrnlochrllnt blrbfnQ~ čerpadlo 

6171 mM ni SPI~Vi .. otvuetnf obiadni sině 

K•oltj,lovt Wd•Je c:elkt m 

.1. tpHrnl Mbrpoe 

(f'l..-nd~<• 

poj !1~ p&,tceM ~;ttJibtnav•tdem 

octnmt CIO"'Údty • ~~I\Olrq. kulda, rubwce. lept.<l!, tA! 

OHM l~IIOW OM. t•~, obkky lnp;tc!b,IIU':OQCit.lhv.pol.~, ~\ilt,.. 
.,".,fi;M:O\'i Ndrt N poUr"' liKift 

maote,.jl to•lflni • hya~en<.ke potřeby, p~il. filtty, oloe1e 

pottonné hmotv 

telefonnii)091al).y 

! koleni 

slu2by • oprovv ptt'w'tnt!o;nf prol\lldky ha~itů. technické l)totllid•v aut, tmhl' 

OdYQt OďpldU,. OPill\l'ot h•,lt~ho IUI;tvým~n.ll pntvm•tik 

ces.tovtl~ 

pohOSl~nl a d10b~ nah1PV 
flnančnl ocen:•nltltnU SDH l~ <ebrotnf pr.lc.i pro ml-sto Ryehvalcl 

Wdgee tqpWjlpk'f• :fl rn K( 
turbinové terptd~ 

" 

-fOI:IO(tt 

20 
s 

122 

147 

Up~J'o'C!I'Iy 

IOt.,OlC.. 

:162 
2 Ul4 
170~ , .. 
19a<6 

Vilt'h.". 

~po.Uot 

•t 
70 

112 

... tos.Kl 

s-.. .-. 

2& 
5 

tn 

155 

v li~o.-ltt 

Sll utelr!ost 

3-40 
1941 

1&535 
219 

19 OlS 

' ,, . ' 
Slu.ll~li'IOSt 

42 
70 

lll 

30tis.xt 
10 lb.Kt 
ll hl.Ki: 

89 IIS.JCt 

26 tb.kč 

SS ti$.Kf 
2 tb.Ké 

8 tis*Kt 
85 t ls_Kf 

ll tis. Kt 

1 lh.Xč 

10 bs. . .ll 
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OChTifnt; oft~ kom•~f a ttenům vybon) a li:om.rsi {ne&tl ZU J 

odl'fllnv (ltf"'m 1N vC .u o cM! ~••rcb z;utup.ttlú 

poJHttnl zdtiVCMfl' a soc:•a.,r ~ poJI.stné pt.l(tnt :ramistna-"uet.nt 
(tStovM 

pohoU~nl 

pU'-I>fvtk nt ui)I'Jvu zevnéj,ku ptl Obl<ldtch 

~ (/oDPU mfctQf fiUÝYV 

plny UrŇ$11\ti\C.~ 

dOQC't ni l)bty PAP 

dot.Je9 N pa.ty petO'f'M«tcil 

o·n~"'OiObr'll~ 
o~htupnf 

P'OW•f'WM posbtntlt<l t«~~h ubru:pel:eof a z~tt'lll pc~ttiténl 

Utazcwt pot.icfni 
doptniflllilcJtn•(ky 

PfiCCWf'l l o~ 

ocll>orn• ~bllk.tct,plt4pl•tM. sbtrty 
drotlnV hmotnV m~lttek 
t+Sk knihy •RvctwJid vtera a dnes ve fotogrilfit" 

n.1kup IN!emUu 

nuóen6 vodl 

teplo 

etek:!f1Ck.4 tnerg..je' 
pohonM hmoty 
~lul by PC>it 
•I u i by 1t-ltkomun•il;tci 
~lufbyC)rivnf 

ikoltnll \lldNvhí 

slul bv lP'J(O"~"" d.lt 

osc.tN~bv 

OpQ\I'y a udftOoQI'Io 

poholtffll 

pltsf)twtc 1'\1 Upt'hv ztvnfjlku pro odd.wa1ld 
vfcnédJry 

plispt..lek • zjJrno"' idrulcnr M\tni akčni skupina So!'tuminsko 

pt •sf)tvek · Sv,uttt mtst ~ober okJesu KaMná 
plal by dtnl • poplttk.ů 

Nhrady mezd v doW ntmoCII 
sociál nf fond 

mtaje kooitOfoyf: ]Qt!S Kl 

ozvuhnlobiJdnl ~I nt 

ll 

199 tJs.kt 

1130 bs '-l 
422 bs.k.t 

15 bs.lč 
8 bsJ(č 
1 bs.I(Č 

8 667 tis.Kč 

., tJSJCt 
96 US-X( 

3U ••. u 
'49 bs.k t 

3111 m.rt 
.. bs.ICl 

1 tis K< 
7 tls.JCl 

45 tiS.~ 

160 tis.Kt 
117 tis.Kč 
214 t1s.Ko! 

20 ti~.K.č 
128 tis.Kč 
18S t~.K( 

54 tó.K~ 
178 t~.K( 

97 tl$..Kt 

196 t6 Kt 
119us.KL 

1.2!1 t4.Ké 

803 tcJJC(: 

22 b$.1(l 

42 ld Kt 

10 bs.Kt 
126 ti'S.Kt 
14 11s.Kl 

21 tiS-Kl 

2 1i~ Kl: 
66 ti~.kč 

706 li>.K< 

10 tts.Ke 
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prarnyo j gdM 

pracovnj oděv pro utlfzečky a 1idtče 

ťhobný hmotný m1js:tsk nók11p od 3.000,·Kč de 40.000,4<! 
ptehr.tvat s r~ditll\ navigace, kopirovaci stroj, laminátot, 2 tiskárny, ! notebook. televize LG LCO, ~dnk:e 

nákup mate rUlu n6kup moreri61v do3.000,·Kl 
kancelal$ké potfeby, pfklu!efl~tví k počífllčům, drobný m.t~tcri'l pro •nihovnu, spotiebtni ma1er~l p ro kopirky 

a tiSkarny 1 tonery. p;~píry, b<~rv•.dls~ew.ccutrile ), materi61 k ůdrfbé aut. hygiemcké a činici prostřl!dky, stolni 

k'~nd.le, pncuma1iky, drobný materiál k běžné údribě v budově ůi-adu apod. 

nákup ~!uieb 

sprha počl't<tčové sltě, technlckJi spr~v-a webové sHe:entace l'l"'lěnl'l, strviYii poplatky k. poc!itatOVVm progrtH'I'\oŮm, 

lpra.covinf m-e1d, n~kup $tr3venet, r...me clektrl(:ký(;h a jiných ta~izeni, STK a ji.tlé kontroly, daflové poradenstvi, 
auditorsk' stvl~. systém II.SPI a KOOEXIS, valba sbirek, aktualizace antivirového p rogramu .. CCS poplatky, 

thotoYCI\Í klieV, te<hnickii podpor<' prod1.1lrtú (st~vebni (li;~d .. ), • eklama ve 21.atVch s1ránlcach , vytvoieni, sprava 
~ ~ktu~lizace Tv města A.., změny vk18dané do iystému GIS, .a dalši drobně slufby 

opraw a drobná údrfba 

opravy kopfrovllclch stroj .,i a p0Cft8čů, J.lufe-bníctl aut.. Of)(1vo vvscvote a daiU dr oblÝ opravy v budO"o'i ůřadu 

vknédsrv 
kytice, upominkové pfedméty, poháry a oceninf., kteta uděluje starosta města 

Bezpelnost a veřejný pořádek 

výdaje beiM: 2 442 tls .Kč, V"jdaje kapitálové: 52 tls.Kl 

DQ!p(fl t pzqpltu Wrq ve Mj l39f1.86160Kl bvia určena k p!nb\f ůtoll) městské pohcle. S tfm souvlsJ výdaje 

na platy, soc:lá lni a zdravotnf p~lhěnf, pohonné hmoty, pr&covnf oděvy, plíSí)bek no stravováni. soc:~ lni fond. 

Qolti Wdair ~ rozooétu město ve W~i 9'4.341541({ byty určeny na výdaje spOjené s telefonnlml poplatky • 7 tis.Kt.. 
nákupem majáku·! tis.Kt, údribou auta · 32 tls.Kč a kaprtáloyVm výdajem n~ potfzenf Sign,uz:~nlho z~flzenl 

pro polkejnl automobil ve von1s2 tls.JC.f. 

.. 
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Bytové hospodářství a správa majetku 
a ouatnr komun oilnf slulby 

pHJ my 

2lll post'(továnl sMeb . dopl. Ion rok 
2119 věcná bfemena 

2131 pf!jmy 1 pron.čljmv po.zemk.ů 

21n PťOná;em ntmovitostí 
23Z4 ptijatf piispě\ltcy a n.á hrady • vvůčt..loiuok 

3111 prodej pozemkll 

3111 prodej ne movitosti 

Přiimv celkem 

2111- z poskytova.nr sluteb: byty 
2 posl<y{Mni sluieb: nebytové prostory 

213:2• nájem z bytll 
n~jem 1 nebytOVjch prost or 

3112· prodej thtičky odpad nich vod 

Wdoit 

výdaje ~!n4 a kapi~IO\'é 

bllni výdaje ~ bo{ly.nobvtv) 

bělM výdaje {služby SPO.Irné s proOetern majetku I 

kQpit61o~ výdo~ (byty, netr(ty, osutni I 

cetkem výdaje 

Výdaje n.a byty 

OOV - domovnkk.a činnost 

OHM · benzinová seki)(tiJ, dálkomér,plynové sporáky 

nálwp mate-ť!~lu 

vod,:., teplo, el.enerti~ 

nájem~ 

$1ut l:ly lt)(IC:Ováni dat • SIPO 
n6kup sluie-b 

opravy a ódrfba 
platbydiJnft~ poplatků 

KM .if41pvt n'dgie 

tecllnické zhodnoceni kotelen 

odvodnénf 1.jldadové .sp~ry domu tp 1534.1535, ut.Stfedová, odvol suti 

PO rekonsttuSťee elektroinst.1lace domu čp. 1S16-1S19.1532·1S35 
vY~t8VOBI8. podporovanVch bytů čp. 734 - doplatek 

.s.tovcbní Úpravy a zatepleni domu čp. 1424-1426, ui.SildOV-4 
izolace a odvodněnf ttitově stěny domu čp.1512 

kanalhačnf pHpojka k domu tp.146l,vl.8ohumínsU 

20 

" Vll\. 

Upra~et~Y Slwteči'IOS.I 

ro1poC.tt 

6 66S 
80 3S 
70 68 ll- 11 461 
o 2 

113 230 

581 581 

u n o 13 043 . 
594 t•s.Kc 

11 tis.Kl 

9 439 tis.Kt 
2 023 tis.Kč 

581 t ls.Kl 

".es.Kt 
Ul)f3Yeny ~I:OU!Ct10St 

f'Oll)(l(~t 

7614 7 498 

77 35 

11469 ll 26-4 

19160 1~797 

9 OOS tis.Kč,. v tom : 

S7 ti:s.l<č 

23 tis.Kč 

SO tls.Kl 
lSO tls.Kč 

3 tis-Ke 
2S tis.Kč 

31S tis.Kč 
~ .352 tisJ(č 

2S tls.Kl 

113 tis.l(č 

610 tls.Kč 
80 tls.K! 

1 542 u~xe 
2 492 tis.Kč 

72 tis.l(č: 
96 tis.Kf 
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Bomjs bělnYth yWbjů 

1\Uuo fr\!itMilu 

~l3di, matetiéll potrebnV ~ ~f<w~~ni 0~1av svépomoci obč.anů, vodoinstalačni materi~l. postiiky, vano\~ 
batcric,foabky, ž~1ovky, po~ypova ~~ I a dalii d robný materiál 

1\ákup dufcb 

pl .. tbv lčl fOtúttov<iof tt pla, k.onuo&a hasits~ch c>listrojů a hyd1antů, 1evize plynovVch spol'.ik.ů, laboOI'Cit()Jní 
IOZ.bOfY, ~i$těni $pl11ikovf hnalizacc, dcratit<~ce .. u měřeni a vypracoWnlznaleckých posudk~,z.a mcziodotty 

incfkJto.rů a dal!i ... 

oorma •idrfba 

b•tnélllcltt~. vodolnstaJatérsk~ prict, porevizni opravy, S«!rvisvýtahů, dodáni a montát plynových spor~ kU, 

oprava dešťové kanaliza ce na u1.Sadová, Vl(ména 1ndlkátorO v domechlp. 1601·160?, DPS, stavební úpravy 
a zatepleni domu s peéovatelskou sJuibou, opravy hromosvodU, nátěty tábradl*, stavebni ůpravyv r~eobsaz.enYch 

bytech, výměna ar.alog.domovnlch telefonu u dl&)táln(, oprava SQOtetnych Tv <~ntén, vYměaa vodoměnt výměna 
parapetnlcl\ desek, oprava svislého odpadního potru~, opc-ava v~tupních dvefí, výměna elel:ttick'fch piipo,ek. 

V'ýme.na olen ve s!X)Iel::nVch l)f'o.uorech DPS, opriitV- schocli~t~ v DPS 3 d~IM drobné opr~vy 

V'Ydaje na nebytové prostorv 

Bflttf yýdoie 

drobný hmotný majetek -vysavač pro smutečnf s(ň, čerpadlo 
m~terijl potřebný k béln~ Vdribé 

voda 
teplo 
elek-tricU tntrgie 
ostatni s!uiby 

Vdf!b~ a o~ravy 
soudni poplatky 
nájemnlktl) 

rooitólovt Wdajt 

stavebni ůpra"'( v 1<\llturnfrn domě 

nove ustf~nf budovy zdravotního stfedlslca 

tec.hnlcké zhodnocenf kotelen 

RgtpU bfinýs;h 'flidojů 

nikup dujeb 

7 911 tis.. Kl , v tom : 

7 Us.Kt 
S tis.Kč 

141 tis.Kč 
1410 ti$.KČ 

278 tis.Kč 
80 ti:S.KČ 

1564 til.KČ 
13 tis.Kč 

4 411 tis. Kč 

1330 ti$ .Kč 

Z913 Us.Kč 
170 tb.Kč 

elelctrore11he, deratizace, za uskutečněné smutečnlobfady, :tpracovánr zn.Jieckých p01udkCI, poloh!Dpbné 
a vjškopisné zameteni, ,po kop.-ave hromosvodu, sběrný dvůr, provot t.ov, za pťol:iitěnf odpadli a daitl slutby 

opraw a ůdrfba 
potevtznf opravy; oprava khmatizace v kuchyni OPS, pod14ihy v mistnosti Optik, ~tropt.~ v KS, výmina proudoo,ých 

rněrteů, monUl sn~hOv>f'(:h zábran na stfelt budovy re.stauf!Jte: U Hada, vodoins-talatersk.é pr6c~ v Obi~ktu 

zahradnictvi a srnutečnj sině, výmalba ve smutečni sini, čište ni kanalizace v budove zdravotniho strecfiska, 
oprava hromosvodu· budovél pekárny, o~ravél ka nal iuc~ v budov~ Esam, rekonstrukce podhledu tp.404, oprava 
dvePi a Oké'nnieh mlíti v budov~ ldlavotnillo stiediska. zhotoveni parapetů a yVmalba v KS .. " 

Ost.-tní bčin6 výct.j~ • 35 tb. K( 

nájem l pozemků, vecna břemena, geometrické plány a :aměleni, nákup lcolků k pozemkům, posudky 

Ostatnl k<iplt:Uov~ · 1846 t ls. Kl 
n~kv~ pozemku 
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Odbor flnantnf J.-
pol 

1111 c;;,flz ptljm~ fy.tlckYth osob ze :rilviSfé tlmwJn• 
1112 dii't z phjmtl fy;rlckých osob ze- svt 
lll3 d.;u~ :r ptljm4l fy:zlck~ch cxob z k.lpiúl.vyn.oSO 

1121 d•-'z plijmtl P' jo;nklr.ýeh MOb 

1122 d~t'lz ptijmO pr tvnitk'itll osob z~ měno 

1211 dafl z plld;né hodnoty 

llSt O<Nod 't~Vtétku t provozováni loterii 

t3S5 odvod l ~r11fch hrackh prlstro,O 

1111 d•~ z n.tmowtonl 
2141 pftj my z u rokO 

2142 pl'lj my z d lviOtnd 

2226 P'Umv:r f•ninťn•l'lo vyPQtMUnl 
2l21 OStftnll"'tdtlto~ pi1Jn1Y 

2301 P'4"'V Jt,jhriCf Got>fv,Kh) prostoru 
2412 s;oC61ky oó!(~lt od orpnuce 
2460 SCJI,atty Pl)t~ "S.CX41riho fot1Cttr 
•Ull ntorNntlt"' douu ze vWo~ poUadnl SQfiivy 
4112 netNtstttn• dotKe ze SA.. souhmný dotatN -nu .. 

4116 ntl~"<~t~tl(nt do-t~ee 1e stitnlho fOli)Ottu 

4121 ne!nvutltn• do1tct od krtJ~ 
4216 ln....St.tnl dOYCt lé St~tllitlo fOlpočtu 

4222 IIWC't:tltnl dot.1c•z kraje 

Pll] my ctlltm 

oo!olko 
22;?6 vvut,ovani lit rolt 2011 autobusov$ linb MHD Or'IM 
2324 dopll tlcy r 2011 vfttnf vyUttovini tepla 
2328 Pl'tl>lltt!r( iMtb za rok 201 J {byty, nrbo,'ty) 
2412 n Slevq 2S tll kt. TJ Banit ·lO tts.Xt: 

........ .., .. -.. 
10600 

500 
1048 

11270 

Ul S 
23 GOO 

83 

"0 
2 29< 
2H 
o 
o 
o 

500 
SS 
o 

)!O 
1314 

3088 
lO 

2440 

620 

6! 18<1 

4111 tMr(RNplfp(~vott'bdoSenátuatastuprtelstnk:taJ~ 244160,-«.t 

• ......,._ 

11099 
~68 

1 228 

120}2 
3 334 

23189 
J12 
181 

1825 

283 
1 

• 
182 
495 

» 
9 

314 
3 3l4 

1 320 
30 

2 440 

4SS 

63o 830 

4111 l Mf CR N 11vedenim povtnnostJ pied<ilf-iriPomoc:ntM ~~l'f'{!'"k.ftlo ptthltdu 70 OOO.·ICt 
4U2 lt n:Un!ho rozpottu ,." vykon stá-tni sPfivy a ltolstvl • 1,114 411 ,·Kt 
4116 •• st.!lnlho ro<počlu n• pollrtoYáni l0Ci61ních ,.,leb 96 000, Kt 
4116 z MSMT ~ft n11 tfeoSerti podminek proV2děiMnl na zJkladn&cn 'koljch • 831 629,60Kt 
4116 l ůrJclu prJc• pro vtrfltné prc»p1Uné pr'ce • 39L69S,·kt 

4122 r l<tfje nt tollbl!apeteni akceschopnosti jednotky sboru dobr011Qinýd1 heai(.CI • 1.000,-Kt 
4122 z Kflje na !HOje k1 ~mblnovan6 výuk& ;&koefekUvni forme vzd~lávánf na~ l'9.046.71Kč 

4216 l MZt ČR na odk.3nal il.ov.1ní mfsta Rychvald, 4. stavba· kanalizace 8ohumíru.kJ • 2,440 .. 0CXI,-Xč 
4222 1 Krl jl na odtaf'lallzovinf mfsta R.yc.hvald, 4. stavba • bnlllliCt Qohym.in'ld 455 OOO, ·i<Č 

" 
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2. dotace pod~hojlcf finonl ním u vypořádání se stótnřm rozpočtem o rozpočtem Kroje 

odkanatizovhi města R.,4.stavba. Sohuminská 

". kombinovaná výuka jako efe,ktlvnf forma v1dělávánf ZŠ 
329 odkanalizOY<ini ~ta R.,4.stavba • Bohumlnsk.á 

9819) volby do senátu a mwpnebtev kraiú 
Ul05 podpora poskytoviní soei•tní $!u:žbv 

1400" Ulber~.allcesctlonosti itdnOlkv dobrovolnVCh has~ů 
98007 pomoc.ne an.alytkk.é pleh~v 

l . vydaje 

~ V'(<:laJe bě'lne 

3231 neinYe:Stičn i dotace • ZU~ 

3330 neinvestKni dotace • drkve 

6310 službv peněinich ůstaW 
632() pojH.Iěni majetku města 

63!19 platby clanl i poplalkl> státnimu rozpottu 
6402 flr\Cintnr vvPOtádánf 
6409 O$.t~tnj ne1nvertdnf dot.l(e' · vit rotpls dotaci 

6409 ostatni vYdaje 

Výdaje C('olkem 

paragraf 6310 • b.ilnk.ovnl SlOPltltky 
parag,1af 6399 • d!lfl z piijmů práv.osob za obec:, daňová piene\enost 

PQ)kylnulo poulito 

2,440.000,00 2,440.000,00 

29.046,71 29.046,'71 

45$.000,00 455.000,00 

244160,00 218.76950 
9MOO,OO 96.000,QO 

1.000.00 LOOO,OO 
70.000,00 70.()00,00 

v 1$. 

Uptavenv n.u.:et:oost 
tOlPO(tt 

70 70 
60 60 
70 Sl 
ll O 279 

3815 2964 
38 38 
!SS lSS 
386 458 

4 904 4 0 7S 

paragraf 6402 ·vratka dotace na připravu a provedeni séitanll idu,. domú a bytU 

paragraf 3nt,3330, 6409 • po$kytnuté dotact nezlikovým a podobným organtzadm 
patagraf 64M · neuhlazené tefaktur•ce 

RmQis QQS*vUWtli(ll dprQd aerjdoo,ým pwqmzg<jm 

Záldadni uměledá $.kola 

če~Y kvnologi<:kj svar Rychvald 
Cesty sv;u v~l;aiU R.,.etlva1d 
ZO ~lkého svazu bojovntl:ó za svobodu ftychvatd 

Svaz postiienfch civiJizačnfml c.horobam ' v l:R • ZO Rychvald 
Klub důchodců 

Mistní Skupil\3 česJcého červeného kiiže Rvchvald 

Mistni ~ku plna Polského·kulturně osvětového svazu 
Chovate6é po~tevnfch hokibti 
MvsiNt!Cké s<lrulenr 

<:esko$klv!!mk& obec legioNhU, Jcdno'ta Havíiov 
AítrKk.OIGitO!icka\ citkev 

ClrkevčestosiO'Venská husitská 
Sbordobrovo!n'(ch hasiči) Rychvald 

Veter.in X.lub Rvchvélld 

Jun~ k ·Sv,.z sk~vtů a skavt~k 
Hasil!stY z~thr•nn'f sbor Morav~koslezskeho kraje 

Sjednocená Ofganizace nevidom)'ch a slalbolrakYch v tR 

?O t is. !Cl 

10 tlS.IC( 
6 tis.ICé 
3 tis.ICé 

10 t!S.ICČ 

7 tis.ICť 

10 tis.ICé 

7 hs.Kf 
7 tlUč 

15 (j$, 1(č 
S (js.kt 

10 tis,lt 

30 tls.Kč 
!O Us .. kt 
10 tis Kč 

2S tis.K( 
S tis.Kč 

S tis.Kč 

v K( 

Vl'atkll 

o 
o 
o 

25.)90.50 
o 
o 
o 

6 Vll uw fi4D9 
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I. 

Rekapitulace Wsledku h.ospodařeni 

Piijmy 

Tflda 1 · daňové pHjmy 

Trlda 2 • neditl'iové plijmy 
lflda 3 • k~pltalov~ ptijmy 
Tfida 4 • piijaté dotace 

PAIJMY atKEM 

ltld~ 8 · fin~nc-ov#lni 

cttKovl ZDROJE 

Výcb' e 

8činé výdaje 

Kapitálové vYdaje 

VYDAJE CElkEM 

Schv!tok!nj 

rolJ)C)let 

SS 630 
13 360 

650 
51<;0 

74800 

4800 

79600 

67 zso 
12JSO 

79600 

Upraveny 

rQll)Olet 

SG 787 

13922 
694 

9 806 

81209 

19 S32 

100741 

7)037 

27 704 

100 741 

Hospotbl t!ní Mkt:. Rychw5d z• rok 2012 bylo u:avieno přev•hou 

V'(dajů nad pfij.my ve výll 11,789.862,l8Kl 

ll. 

Stav úče!oyých fondů 

1) Sociólnijond 

Z} FOIId 10zvo~ ét rcuuv 

$UV k 1.1.2012 

tvOfba + ůroky 

použiti 
stav k 3.1.U.l012 

stav k 11.2012 

úroky 

poplatky 

stav k 31.U .. ZOU 

" 

32WS1,6JKt 
S03.032,321(t 
706.503,30Kč monu s 

11S..S8"1,65Kt 

17,344~190,6llč 

134. 5l3.05Kl 

2~015,00Kt minus 

17,476.688,661Ct 

Skutečnost 

k3L12.2012 

S8 811 
14 736 

Sll 
7 8 73 

82242 

ll 790 

94 032 

67415 
26617 

94031 

"ttS.ICl 
" piMní 

'"" 
103K ..... 
117), 

*"" 

101" 

""' 
"" 

'"' 
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111. 

Stav dlouhodobého majetku k 31.l2.20U 5 Z3 8 15 tis. Kl 

1) Dlouhodobý t'lehmotný majetek 

~tav k 31.12.2012 1 52? tis.Kt 

OIOuhOdObV nehmotnV majetek ·nad 60 ~is.l(l. · software, drobný d1ouhodo~ nehmotno( majetek· od 7 tis .Kč 

~9 W ttJ.Kč · potitifové prQSI'imy. 

stav k 31.12.2012 521 312 tis . .:t 

OlouhodobV hmotný majetek nad 40 tis.Kt ·pozemky, kulturní p'edměty, stavby, $amostatn~ mc.vilt věci, 

drobný dlouhodobý ma}etek od~ tl$. K( do 40 t ls.Kč, nedokOf\tený dlouhodobj hmotnV majetek. 

3} OJouhodob'i finonini mojerd 

stavk3Ll2.2012 702 ti$.1(Č 

Jedná se o cenné papfry t CP) : 1 k:s CP severomor~vs!Wch vodovodů a kanali taci OSif'ava, cu .. 700 ks CP 

Pramenu Oťlov6 ,1 k.$- CP ~vcromorav~ká plynárenská, a .s. Akde jsou rt-e-obchodovatelné. 

4) Dlouhodobé pohkd6vky 

stav k 31.12.2012 2:74 tis KC 

le to Lůsutek půjček poilcvtnut)'ch Tě.lov'{(hovné ,ednoté Sanfk a TéSocvitné jednot~ Slavoj se wlatn~tí 

do roku 201S a pozemky prodané na splátky. 

IV. 

Zadlu!enost m~sta 

Mě<to RYt~Yllld nepiijolo ildnl P<)jlky, uv<ry ani jlnó flnanlnl '1/l><>mo<l. 
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P�íloha

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

:El·. č. 29/2013 

Zpráv tl 
o výsledcích přezkoumání hospodaření 

Města Rychvald 

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

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
před pisů, auditorsk ého standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou 

aud itorů české repu bliky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění !)'OZdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o 
přezkou mávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve 
znění pozdějších předpisů (dále j en " zákon č. 420/2004 Sb.") vydáváme t uto zprávu: 

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE 

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

Přezkum provedl: 
OK-AUDIT, s.r.o .. 
se sídlem: Mojmírovců 1246/34, 709 00 Ost rava-Mariánské Hory 
číslo osvědčení 55 
Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku: 
Ing. Petr Ohera 
Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku: 
Ing. J iří Tu roň 

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

Období, ve kterém bylo prezkoumání hospodarení provedeno: 
• Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 14. 11. 2012, 
• Závěrečné přezkoumání hospodaření dne 2. 4. 2013. 

ll . PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 

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

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

b) finančrní operace, týkající se t vorby a použit í peněžních fondů: sociální f ond a 
fond rozvoj e a rezerv, 

c) peněžní O!)'erace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě 
smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlo uvy s 
j inými právnickými nebo fyzickými osobami, 

d) fi nanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o 
účetnictví (kauce), 
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OK-AUDIT, s.r.o., MojlliÍ!ovců 1246134, 709 00 Ostrava - Mariámké Hory 

e) vyúčtování a vypořádání finančn ích vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtum 
krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke stát ním fondům a k dalším 
osobám. 

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

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

přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006., o veřejných 
zakázkách, veznění pozdějších předpisů, 

c) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, 
d) zastavování movitých a ne movitých věcí ve prospěch třetích osob, 
e) zřizování věcných břemen k majet ku územního celku, 
f) účetnictví vedené územním celkem. 

Město Rychvald v roce 2012: 
a) ne provozovalo podnikatelskou činnost, 
b) nehospodaři lo s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalš•ími 

prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, 
c) nehospodaři lo s majetkem státu, 
d) neuzavřelo nové smlouvy o ručen í za závazky fyzických a právnických osob, 

a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno. 

11 1. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘEN Í 

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

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, 

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

c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmírnek 
jejich poumí, 

d) věcné a for mální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. 

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

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVEDNOSTÍ 

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetn ích 
a fi nančních výkazech, j e odpověd ný statutární orgán Města Rychvald. 

Naší úlohou je, na základě provedeného přez koumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodař·ení. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem 
č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpi;sů, 
a·uditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou auditorů 

české republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst . 2 zákona č. 420/2004 Sb. 
28 
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V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést 
přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou j istotu, zda hospodaření Města 

Rychvald je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod 111. této zprávy). 

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ 

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

územního celku Města Rychvald. Použité postupy zahrnují výběrový zpúsob šetření 
a významnost (materialit u) j ednot livých skutečností. 

Vl. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města Rychvald jsme nezjisti li 

žádnou skutečnost, kte·rá by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není 
ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření 

uvedenými v bodě 11 1. této zprávy. 

B. VYJÁDŘENÍ OH LEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ 

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

přezkoumání hospodaření byly zj ištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly. 

Pří přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

C. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU MĚSTA RYCHVALD A PODÍL 
ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU MĚSTA RYCHVALD 

Podíl pohledávek na skutečných příjmech 
Dlouhodobé pohledávky (Rozvaha A IV) 
Z toho OD pohledávky s platné v roce 2013 

Krát kodobé pohledávky (Rozvaha B ll) 
Krát kodobé zálohy (Roz.vaha Bll. 4) 
Zálohy na t ransfery (Rozvaha B ll. 24) 
časové rozl išení dohad. účty (Rozvaha B 11. 25- 27) 
P'ohledávky celkem 
Příjmy celkem po konsolidaci ř 4200 sl. 43 Fin2·12 
Podíl 

273,68 t is. Kč 
164,98 t is. Kč 

22 976,96 t is. Kč 
12 876,15 t is. Kč 

846,84 t is. Kč 
3 610,45 t is. Kč 
5 808,50 t is. Kč 

82 242,20 t is. Kč 
7,06% 
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Podíl závazků na skutečných příjmech 

Dlouhodobé závazky (Rozvaha Dll) 
Z toho OD závazky splat né v roce 2013 
Krát kodobé závazky (Rozvaha D 111} 
Přijaté zálohy (Rozvaha 0111 7) 
Zálohy na t ransfery (Rozvaha 0111 30) 
časové rozlišení dohad. účty (Rozvaha 011131--33) 
Závazky celkem 
Příjmy celkem po konsolidaci ř4200 sl. 43 Fin2-12 
Podíl 

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

19 914,41 tis. Kč 
0,00 tis. Kč 

19 680,99 tis. Kč 
13 785,57 t is. Kč 

25,39 tis. Kč 
4 215,71 tis. Kč 
1 654,32 tis. Kč 

82 242,20 t is. Kč 
2,01% 

72 271,60 tis. Kč 
523 815,05 tis. Kč 

13,80% 

Oproti r. 2011 došlo ke změně algoritmu výpočtu poměrových ukazatelů: 
• Do výpočtu byly zahrnuty dlouhodobé závazky a dlouhodobé pohledávky, které jsou 

splatné v roce 2013, 
• Do výpočtu podílu zastaveného majetku byla zahrnuta stálá aktiva brutto (místo 

netto do roku 2011}. 
Algoritmus výpočtu ukazatelů byl publikován ve Zprávách MF pro fi nanční orgány obcí a 
krajů číslo 5/2012. 

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

Odpovědný auditor: 
Ing. Petr Ohera 
číslo osvědčení 529 

V Ostravě: 9. dubna 2013 
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Výsledek hospoda�ení p�ísp vkové organizace Mate�ská škola Rychvald

P"ísp$vková organizace hospoda"ila za rok 2012 s celkovými výnosy  ve  výši  12  144  tis.  K!,
z toho výnosy z hlavní #innosti byly ve výši 12 086 tis. K#, z dopl%kové #innosti 58 tis. K#.

Výnosy z hlavní #innosti tvo"í p"ísp$vek na úhradu p"ímých náklad& na vzd$lávání z rozpo#tu
Kraje ve výši 8 558 tis. K#, dotace na provoz z rozpo#tu m$sta Rychvald ve výši 1 932 tis. K#,
úplata  za  p"edškolní  vzd$lávání  (školné)  -  500  tis.  K#,  tržby  za  stravné  -  983  tis.  K#,  úroky
z  vklad& na  ú#tech  -  6  tis.  K#,  dary  -  4  tis.  K#,  sb$rová  #innost  -  5  tis.  K#,  #erpání  z  fond& -
98 tis. K#.

Výnosy  z   dopl%kové  #innosti  tvo"í  tržby  z  prodeje  služeb  -  58  tis.  K# (zajišt$ní  stravování
zam$stnanc& ZŠ a za pronájem bývalé prádelny). Výnosy z této #innosti lze použít jen ve
prosp$ch hlavní #innosti.

Celkové náklady !iní 12 138 tis. K!,  z  toho  v  hlavní  #innosti  12  085  tis.  K#,  v  dopl%kové
#innosti 53 tis. K#.

P"ísp$vek z rozpo#tu Kraje byl vynaložen na platy, zákonné odvody (sociální a zdravotní
pojišt$ní, nemoc), jako p"íd$l do FKSP a na pojišt$ní odpov$dnosti.

Dotace z rozpo#tu m$sta Rychvaldu byla vynaložena spolu s ostatními výnosy z hlavní
a dopl%kové #innosti na pokrytí provozních náklad& školy - na úhradu energií (teplo, plyn,
voda el. energie), nákup materiálu, drobného hmotného a nehmotného majetku, p"edplatné
#asopis&, odbornou literaturu, hra#ky a u#ební pom&cky pro d$ti, drobnou údržbu, pojišt$ní
a služby.

Stav fond& k 31.12.2012
Rezervní fond 86.586,36 K#

Investi#ní fond 47.830,00 K#

Fond odm$n 50.000,00 K#

Hospoda�ení p�ísp vkové organizace Mate�ská škola Rychvald k 31.12.2012
bylo ukon!eno ziskem ve výši 6.493,80K!.

Zlepšený hospodá�ský výsledek ve výši 6.493,80K! bude pro rok 2013
zdrojem rezervního fondu.
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Výsledek hospoda�ení p�ísp vkové organizace Základní škola Rychvald

P ísp"vková organizace hospoda ila v roce 2012 s celkovými výnosy  ve  výši  24  343  tis.  K!,
z toho výnosy z hlavní !innosti !iní 23 824 tis. K!, z hospodá ské !innosti 519 tis. K!.

Výnosy z hlavní !innosti tvo í p ísp"vek na úhradu p ímých náklad# na vzd"lávání
z  prost edk# Krajského  ú adu  MSK  ve  výši  16  995  tis.  K!,  p ísp"vek  z  rozpo!tu  m"sta
Rychvald  na  provozní  náklady  ve  výši  4  920  tis.  K!,  tržby  ze  stravného žák# a  zam"stnanc#
!iní  1  104  tis.  K!,  ze  školného  ve  školní  družin" 136  tis.,  ostatní  jiné  výnosy  (doprava  na
plavání d"tí, sb"r) 57 tis. K! a úroky 17 tis. K!.
Dále bylo v rámci víceleté dotace “Opera!ní program Vzd"lávání pro konkurenceschopnost“
poskytnuta !ást dotace ve výši 594 tis. K! v!etn" úrok#.

Výnosy z hospodá�ské !innosti tvo í výnosy z prodeje služeb (stravování cizích strávník# v ŠJ)
465 tis. K! a výnosy z pronájm# t"locvi!ny a bufetu 54 tis. K!.

Celkové náklady !iní 24 163 tis. K!, z toho v hlavní !innosti 23 693 tis. K!, v hospodá ské
!innosti 470 tis. K!.

P ísp"vek z rozpo!tu Kraje  byl vynaložen na platy, na zákonné odvody (sociální, zdravotní
pojišt"ní, náhrady za nemoc, zákonné pojišt"ní zam"stnanc# a p íd"l do FKSP) a na ostatní
neinvesti!ní výdaje, jako je nákup u!ebních a pracovních pom#cek a další vzd"lávání
pedagogických pracovník#.

Dotace z rozpo!tu m"sta Rychvaldu, byla vynaložena spolu s ostatními výnosy z hlavní
a hospodá ské !innosti na pokrytí provozních náklad# školy - teplo, elektrická energie, vodné
a sto!né, nákup drobného hmotného majetku, nákup materiálu, na opravy a údržbu,
cestovné, ostatní služby, dohody o provedení práce, stravné na odlou!eném pracovišti
a ostatní finan!ní náklady, jako jsou bankovní poplatky, pojišt"ní žák# apod.

Stav fond# k 31.12.2012

Rezervní fond 807.094,67  K!
Investi!ní fond 155.038,10  K!
Fond odm"n 117.500,00  K!

Hospoda�ení p�ísp vkové organizace Základní škola Rychvald k 31.12.2012 bylo ukon!eno
ziskem 180.080,91 K!.

Zlepšený hospodá�ský výsledek ve výši 180.080,91 K! bude pro rok 2013 zdrojem
rezervního fondu ve výši 150.080,91 K! a fondu odm n ve výši 30.000,- K!.

Finan!ní prost edky z rezervního fondu budou použity v roce 2013 na vým"nu podlahových
krytin ve t ídách a na chodbách školy a na rekonstrukci osv"tlení (v!etn" vypína!#).
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Výsledek hospoda�ení p�ísp vkové organizace  D!m d tí a mládeže  Rychvald

P"ísp$vková  organizace  hospoda"ila  s  celkovými výnosy ve  výši  3,598.338,85 K".

Výnosy tvo"í p"ísp$vek z rozpo#tu Kraje ve výši 1 918 tis. K# na platy, ostatní osobní náklady,
zákonné pojistné, dále dotace na provozní náklady z rozpo#tu m$sta Rychvald  ve výši
535  tis.  K# a  vlastní  zdroje  ve  výši  1  145  tis.  K# -   výb$r  za  d$tské  tábory,  zápisné  do
zájmových kroužk% a ostatní výnosy (vstupné za tane#ní vystoupení, startovné a použití
rezervního fondu).

Náklady ve výši  3,597.579,10 K"  byly použity na provoz organizace - energie, služby,
kancelá"ský a ostatní materiál, opravy, #istící prost"edky, u#ební pom%cky, telefonní,
poštovní a bankovní poplatky, likvidace odpad%, revize, cestovné, pojišt$ní, na platy a ostatní
osobní náklady, zákonné pojistné.

Stav fondu k 31.12.2012:       Rezervní fond      13.747,25 K#

Hospoda�ení p�ísp vkové organizace D!m d tí a mládeže Rychvald k 31.12.2012
bylo ukon"eno ziskem ve výši 759,75 K".

Zlepšený hospodá�ský výsledek ve výši 759,75 K" bude pro rok 2013
zdrojem rezervního fondu.

Výsledek hospoda�ení spole"nosti Služby m sta Rychvald, s.r.o.

Základní #innosti p"edm$tu podnikání je i nadále výroba tepla, vodoinstalatérské práce,
údržba, doprava.
Každoro#n$ zajiš!uje spole#nost práce i pro m$sto Rychvald. Na základ$ uzav"ených smluv
nebo individuálních objednávek provádí správu a údržbu chodník%, v#etn$ zimní údržby,
údržbu ve"ejného prostranství (zastávky, nám$stí a další), správu kotelen, údržbu bytového a
nebytového fondu m$sta (elektroúdržba, vodoinstalatérské práce apod.), úklid #erných
skládek, o"ezy a kácení apod. V roce 2012 byly pro m$sto provedeny práce za 2 897 tis. K#,
na zálohách na teplo m$sto zaplatilo 11 563 tis. K#. Spole#nost poskytuje své služby školským
za"ízením a jiným fyzickým #i právnickým osobám a subjekt%m.

Výnosy celkem:  16 750 tis. K#

Náklady celkem: 15 998 tis. K#

Hospoda"ení spole#nosti bylo ukon#eno ziskem ve výši 752 tis. K#.



12. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL UR�ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 12.6.2013

Zpracoval(a): Jana Strniš!ová - vedoucí ú"edník finan#ního odboru 75 z 127
P�edkládá: Rada m$sta

Bod 10. Záv re!ný ú!et Svazku m st a obcí okresu Karviná za rok
2012 a Zpráva o výsledku p�ezkoumání hospoda�ení
dobrovolného svazku obcí Svazek m st a obcí okresu
Karviná za rok 2012

Obsah:
1. D%vodová zpráva
2. Záv$re#ný ú#et SMOOK za rok 2012
3. Zpráva o výsledku p"ezkoumání hospoda"ení SMOOK za rok 2012

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m$sta

b e r e  n a  v  d o m í
záv$re#ný  ú#et  Svazku  m$st  a  obcí  okresu  Karviná  za  rok  2012 a  zprávu  o
výsledku p"ezkoumání hospoda"ení dobrovolného svazku obcí Svazek m$st
a obcí okresu Karviná za rok 2012

Bod 10

D"vodová zpráva

Záv$re#ný  ú#et  Svazku  m$st  a  obcí  okresu  Karviná  za  rok  2012  a  zpráva  o  výsledku
p"ezkoumání hospoda"ení dobrovolného svazku obcí Svazek m$st a obcí okresu Karviná za
rok  2012 byl  schválen  na  #lenské  sch%zi  Svazku  m$st  a  obcí  okresu  Karviná  (dále  SMOOK).
Hospoda"ení SMOOK za rok 2012 bylo ukon#eno p"evahou p"íjm% nad výdaji ve výši
168 tis. K#.
P"ezkoumání hospoda"ení SMOOK provedl odbor kontroly a interního auditu Krajského
ú"adu Moravskoslezského kraje dne 14.2.2013, kdy p"ezkoumání bylo ukon#eno záv$rem
„s výhradou“.
Nyní jednotlivá zastupitelstva #lenských m$st a obcí mají za povinnost tyto materiály vzít na
v$domí.
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P�íloha

I 

' 
L. 

Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2012 

Údaje o plněni pl'ljwb • výdaj li za rok .2012 (v tis. Kč) 

Schválený Upraven:)• Skutečnost 

na a tur. 
4232 Investiční přij.transf. od tneW!. insL 

dotace 

§ pol. Povinné poj. na úrazové 
pojištění (projekt Prospects) 

§ 6409 pol. 5139 Nákup materiálu 
materiál pro seminář v ČR - projekt 

Nájemné 

DHM 

0,00 1,00 0,99 

4,50 4.50 
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f-cF;;.:i7n::;a~o7co;:-v;,:á:.:n~l---:--:-:-:----.:,----f--4__:_::4"'3"'82=0::o0+----'""'""'3"'82",,~001_ -251168,52 
Pot. 8 115 Zmčnll stavu králi<. prosit. "" 
bank. účtech 
Pot. 81 24 Uhrazené splátky d louhodob)'Cb 
pfij at)'ch pújčc:k - St. mi!sto Karviná, HornJ 
SucM) 

Komentář k 7.ávfr~'{nému účtu za rol< 2012: 

Pfl! nw: 

-4382.00 

-40000,00 

-4382,00 -168 52 

-40000,00 -25000,00 

Položka 4232 zahrnující doraci z programu OPI'S ČR - PR na realizaci projektu ,.Cyklotrasa 

R.aclbórz - K.ryzanoY.ice - Chotěbuz podCl reky OJ~ i Odry .. a ooložka 4216 7.ahmujicí 

dotaci ze státního roz;počtu (invesúčnl výdaje) nebyly naplněny. DOvodem bylo poz,, ,navenJ 

propláceni smvebnlch faktur do doby vydáni stanovisk• ÚOHS . což se promítlo do vs·Se 
dotaee ptijaté v roce 2012. Dalším dilvodem bylo kráceni v rám<:i 8. ruonirorovnci Zpnlvy o 

cca o 8,5 mil. Kč za stavební práce. a to 'l důvodu, že v dob~ podáni monitorovacl <právy 

nebyl ještě uzavfco doda.Jek na vlccpráee. Tyto v~daje musely být uplatněny o.t v 10. 

monitorovací zprávě, která bude propla cenu v roce 20 13. 

V Male: 

Položka 6409 pol. S 164 Najemné (projekt Prospects) 

Skutečné celkové náklady 113 seminář v rámci projektu Prospecrs v CR oodosábly 

pl'edpokládaných núltladO. 

_Fjnanoování: 

PoL 81 24 Uhrazené splátky dloubodol>)'ch pl'ij ai5'Ch ~jček - SL rnesto Karviná. Homl Suchá) 

Pl'i tvorbé 10zpočtu byly ptedpoldádané sphitl..:y finanční výpomoci statutárnímu mtstu 

Karviná ve výši 35 mil. Kč a obei Homf Suchá ve výši S mil. Kč. 

- V roce 20 12 měla být městu Karviná splaceno linnnční výpomoc v plné vyšL 
Uhrazené spl úlky finanční výpomoci byly v celkové vyši 20 mil. Kč. Z díovodu 

po'laSiavenJ propláceni Sta\'ebnlch faktur do doby vydáni stSJJoviska ŮOIIS byl • 

v pruběbu roku 2012 uzavien dodotck č. l ke smlou'č na odloženi splatnosti splátky 

15 miL Kč na bfe2en 2013. 

- Finančnl yS-pomoc obei Horní S uchfi ve v}-ši 5 mil. Kč byla spl:lcena v dubnu 2012. 
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: 

Hospodafen:f s majetkem , zpráva o in-,;·~nt•riz•ti. 

Ve smyslu .oákona 56311991 Sb .. o ú«tnictvl a provádě<:ího předpisu č.27012010 byl 
sestaven plán in•-"ntur k 31.12.2012. Inventur:> byla provedena fyzická i doldadc>vá. Nebyly 
7Ji.šti!ny žoidné invcnaarizačoí rozdlly. 
Svazek mtst a obci okresu Karviná nabyl k 31.12. 2012 nedokončený majetek- cyklotrasa
ve vý!i 26 496 769,91 Kč. Dokončena a zařazena do evidence staveb byla část cyklotrllSy ve 
vý!i 4 1 894 304.85 Kč. 

Bčžuý účet 

Stav k I. I. 2012 
l'rljmy 
Výdaje 
Stll v k3l. 12. 2012 

762 966,24 Kč 
44 894 476,93 Kč (bčžné ptljm y+dotace) 
44 725 960,91 Kč (b<!:it.oév)'d~je+splátky půjček) 

931 482,26 Kč 

Zprliva o výsledku přezkoumárú hospodaření SM OOK za rok 2012 

Pre7.koumánl ba>J>Odaicni SM OOK prc.wcdl Odbor kontroly 3 interního auditu KÚ MSK. 
Oddělení ptc-<kOWtláoí bospodaiení úumních cclk6 dne 14.2.2013. 
Záv~r pi'el.koumáoí- s výhradou. 

Zprdvo j e pl'flohou závěrečného účtu. 

Návrh usrn-scní : 

Cteoskil schOze Svazku měst a obcí okres)o Karviná schvaluje celoroční hospodah:ní svazku 
a Zóvt3rečný účet svazku za rok 2012 včelnč Zprávy nezávislého auditora () v)'sledku 
pl'e>.koumánf bospodatení svazku za rok 2012 s výho·adou. 

'"• '~L2: Předseda ph:d!lttlvenstva SMOOK 

.t\',Utk mh-la Gk1 okresu K.Niná 
~I. !Pol10Yni615 

733 Dl KarvtnA • Ft7ftát 
IČ:: 760666ll 

13.2.2013 
Zpracovala: l'avlfna Malikovil 

PNlol1a: Zpráva o výsledl..-u plezkoumání hospodu!enJ za rok 2012 
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Sp. -at. : 

KRAJSKÝ ÚŘAD 
MOAAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Odbo< kontroly a internfho auditu 
28. ňin• 117, 702 18 Ostrava 

MSK 18410/2013 
KON/ 1575/2012/SI!.m 
113.1 VlO 
Ing. Mart:ln Hajduk 
595 622 709 
595 622 282 

~:oll"l<)t martin.hajduk@k.r-moravskos~sk.y.cz 

O>tumc 2013·02-14 

Stejnopis č. 1 

Zpráva 
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí 
Svazek měst a obcí okresu Karviná, IČ: 75066611 za rok 2012 

Na zái<Jadě písemné žlidostl ze dne 9. 1. 20U provedla kontrolní skupina ve složer>í: 

Jmélfo, . p1ij_niénf fUnkce Pověření· č. 
ldentifikačnf 

kartaě. 

111Q. t~artln Hajduk ~ontrolor pověl'ený řízením 347/03/2012 2909 

Bc. Jana Breuerová kontrolor 345/0'3/2012 2546 

dne 1'1. 2. 2013 přezkoumání hospodaření dobrovolného SVIlzku obcl k 31. 12. 2012. 

Místo provedení plezkoumání hospodaření: Karviná - Fryštár, Karola Šliwky H9/17. 

Zástupci dobrovolného svazkU obcí: 
• Ing. Jan Llpner, předseda 
• RNDr. česlav Valošel<, sekretář 

Přezl<o..."ánf hOSPOdaření dobrovolného svazku obcí za rok 2012 bylo provedeoO v rozsahu stanoveném 
zákonem č. 420/2004 Sb., o plezkoumavání hospodaření územnídh samosprámých célkG a dObrOVOih'(ch 
svazi<O obci, ve znění pozdějšich předpisG (®lejen zákon č. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dílčf přezkoumáni 
hospodaření vykonané dne 29. 11. 2012. 

.• • .. ~'' '!·''" ·' • . .,.,,~ ... ·'· <I' ' .... . ,, -.... · . ,, ... ,". ..,.a 
_.qdí/.f•:IIJ>'' 
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~J.; MSK 18410/2013 Sp. U>.: KON/1575/ 2012/Sam 

Pfezi<O<Jn>áni hospoda;.,.,r dobrovolného SYoiZku obcl bylo prováděno zejmc!na dle nhl~ujfdch 

pr6vnfch předpisO, souvir<úfcfch s člnností orgán ll snzku obcl; 

l. zákon č. 128/2000 Sb., o obdch (obecnf zfízeni), ve znEní pozdějších piedpisO (Oále Jen zákon 

t. 128/2000 Sb.), 
2. úkon č. 250/2000 Sb., o rozpočtovýcn pr&vldlcch il>emnich rozpočtO, ve znění pozdčj§lch pfcdplsG 

(dále jen zákon č. 250/2000 Sb.}, 
3. úkon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ~ znEnl pozdějšich předp;sQ (Oále Jen zákon č. 563/1991 Sb.), 

4. vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provci<lějí některá uscanovení zá kona č. 563(1991 Sb., 

o účelnictví, ve méni pozděJších předpiSQ, pro některé vytnné ilče!ní jednotky (dále Jen vyhláška 

č. 410/2009 Sb.), 
s. vyhláška č. 449(2009 Sb., o zpllsobu, teJminech a rozsahu ildajO p7edkládanýdl pro hodnottní 

plněni státního rozpočtu, ro,počtQ státních fandO. rozpoldl územních samosprávných celi<Q, rozpoajl 

dobrovolných sv•zk!l obcl a nozpočtQ Regionálnlctl rad reglooO soudržnosti (dále )Cn vyhláška 

č. 44912009 Sb.}, 
6 . Čuké účetnl standardy pro některé vybrllné účetní jednotky, které vedou účetnlctvf podle vyhlášky 

č. 410/2009 Sb. (dále jen české úí:etní sta~rdy}, 
7. vyhlóška č. 323/2002 Sb., <>rozpoČtové sklodbě, ve znění po<clé)šfch pře.dpisO (dále jen vyhláška 

č. 323/2002 Sb.), 
e. 23kon č. 127/2006 Sb., o ve~eJných zatá.%kách. v~ :tn.tnf fVl"riP.j~íc:h předplsO (déle jen zákon 

č. 137/2006 Sb.), 
9. úkon č. 262/2006 Sb., zál<ool< práce, ve znbll pozdějšldl piedpisO (~ je<> zákon 

č. 262/2006 Sb.), 
10. úkon ~. 40/ 1964 Sb., Obtanský zákoník. ve z~l pozd~jškh piedpisll {d~le jen zákon 

Č- 40(1964 Sb.), 
ll. zák <>n č. 513/1991 Sb., Obchodnr zakonlk, ve zněnl pozcii!Jšlch předpisO (dále jen zákon 

č. 513/1991 Sb.), 
12. vyhláška ě. 270/2010 Sb., D inventariza<:l m~jetku a záva<kO (d~le)en vyhláška č. 270(2010 Sb.), 

13. stanovy svazku obcl a datli vnltini předpisy. 

, ... ,, . •• ... ,, : :.t, 
. '·' 
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Čj. ; MSK 18410/2013 Sp. zn. : KON/1575/20 12/Sam 

Předmětem pFezkoumliní hospodaFenl bylo v souladu s§ 2 zákona l. 420/2004 Sb.: 

plnění pl'fjmO a ~ajO rozpočtu včetně peněžních opc><ad, cykajídch se rozpočtových prostředkO, 
fonančnl operace, týkajid se tllorby a použit( peněžních fondO, 
náklady a výnosy podnil<are!Ské činnosti dobrovolného svazku obd, 
penětnl operace, týl<aJid se sdružených prostřookO a d zích zdroJO, 
hospodaření a nal(ládánl s prostředky poskytnutými z Národnlho fondu a s dalšími prostředky 
ze zahraničí poskytnutými na základě mezlinárodnlch smluv, 
vyúčtování a vypořádání finančních llltllhO ke státnímu rozpočtu, k rozpcčt&n kraj O, k rozpočtOm obcí, 
k j iným rozpoč!Om, ke státním fondOm a k dal~lm osobám, 
nakládání a hospodařeni s majetkem ve vlastniCtVí dobrovolného svazku obcl a s majetkem státu, 
s nímž hospodaří dobrovolný svazek obci, 
zadáváni o uskutečňování veřejných zakázek, 
stav pohledávek a závozkO a nakládání s nimi, 
ručení za závazky 1'\'Zických a právnických osob, 
zastavování movitých a nemovitých věd ve pc-ospěch třetích osob, 
2ilzavání věcných břemen k majetku dObrovolného svazku obci, 
účetnictví llédené dObrovolným svazkem obcí. 

Předmět pi\ezkoumání hospodaření byl ovčř'en z hlediska: 

dodriování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním 
hospodaření dobrovolných svazk6 obd, o taaspodařenl s jeJich majetkem, o účetnldví a o odměňování, 
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnáni s rozpočtem, 
dcdiŽení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomocí a podmínek jejich pou!ítl, 
věcn.é a formálnÍ spc-ávnosti doldadG o přezkoumávaných operadch. 

v souladu s. § 6 odst. 3 písm. I:>) zákona č. 420/2004 Sb. bylo přezkoumání hOspodaření uskut«'něno 
výběrovým zpOsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání. 

.. '' ' '. 
" . ·- ' 

!{ · · ~· ' ,. : .. 
;~!~· :;:~ ''~':''"~"~ 

,,::,.•L,>' , ·~ •·"'· : :•. ~ · · (l_,~·o'•'•·>O:Ió .<* 

;;~,r:;,;.y, ,.,-,.~;.n: .,~ .. , .. ;.,.,",. · •·• : ·, 
~.;A, ~ ··~,../V· ·;r .. >~',I.~';<J 
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A. Výsledek přezkoumání hospodařeni 

Při pfezkoumánl hospodafeni za rok 2012 byly zjištěny: 

A.1 nedostatky dle§ 10 Gd$t. 3 p ísm. c) zákona č. 420/2004 Sb. 

- plnění příjm6 a výdajtl rozpočtu včetně ~ěžnfch operaci, týkajících se rozpe>čte>vých 
prosti'ed ktl 

A.1.1 
Závěrečný účet dC>brovolného svazku obci byl schválen usnesenim Sllltu~mich zá•slupcll členských měst a obci 
pfi)atým per rollam dne ll. 6. 2012 . 
.z:}išrěný stav nenl v souladu s§ 39 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. a s·§ 52 d kona č. 128/ 2000 
Sb. 

B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatkfl 

8.1 Vzhledem k tomu, fe při přezkoumání hospodařeni za rok 20:11 nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky, nebyl svazek obcl povinen přijmout opatřeni k nápravě. 

8.2 Pfi dílclm přezkoumáni hospodařeni provedeném k 30. 9. 2012 byly zjatěny: 

8.2.1 nedostatky dle§ 10 odst. 3 písm. c) zákon.a č. 420/ 2004 Sb. 

- plnění pi'lj mO a výdajQ ro:q>očtu věetně pe.něžnich opera<:í, týkajících se rozpočtových 
prostředk6 

8 .2.1 .1 
Závbečný účet dobrovolného svazku obci byl schválen usnesením statutárních zástupcll členských měst a obcí 
přijatým per rollam dne l l. 6. 2012 (viz bod A.1.1 ). 

K odstranění těchto nedostatk6 územnl celek pi'ljal opatleni k nápravě chyb a nedostatkO a podal o tom 
informaci při konečném přetkoumánf dle§ 13 odst. 1 plsm. a) zákona č. 4 20/2004 Sb. 

! )"'"'""~~ ~ (...... /"·,~~'·"~ · 

' ·.," ··~ .. "· . ; ·'. ' ' .. 
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C.Závěr 

c.1 Pfi přezkoumáni nospodafenl dle§ 2 a§ 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2012 

• byly dle § 10 odst. 3 písm. c) zjištěny nedostatky: 

C4 • spočívaflá v porušeni povinnosti nebo překroč<!nl pllsobnOllti územního celku 
stanovených zvláštními právními předpi~y 

zá~ečný účet dobrovolnéllo svazku obd byl sdwi!len usnesením stlltutbrnlch zástupcO členských 
měst a obcí přijatým per rollam dne 11. 6. 2012. 

C.2 Identifiltace rizik vyplývajicich ze zjilítěni uvedených ve zprávě 

• při přezkoumání hospodařeni za rok 2012 nebyla >:jištěna rizika, která by mohla mlt 
negatlvnJ dopad na hospodaření svazku obcf v b\.ldoucnosti. 

C.3 Podily pohledávek, zhazk6 a zastaveného majetku 

• podU pohledávek na roz,pcXtu svazku obcí 
(celková hodnota dlouhodobých pohledávek činila Kč 0,00) 

• podíl závazkO na rozpočtu svazku obc::í 
(celková hodnota dlouhodobých závazkO činila Kč 15 000 000,00) 

• pod-Íl zastaveného majetku na celkovém ma;jetku 5Yazku obcl 

D. Upozorněni 

33,64 °/o 

0,00 °/o 

upozorňujeme na změny zákonO č. 128(2000 Sb. a č. 563/1991 Sb. účlnné od I. 9. 2012, které 
upravují mimo jiné povinnost schVálit účetní závěrku obcf a jimi xřfzených přlspěvkových organl~. 

tato povinnost je uložena rovněž svazkOm obcí vtetně doplněni staoov o určeni nejméně ti'ičlenného 
orgánu, který účetní závěrku svazku obcí schvatu.le. 

V této zpráYě jsou zapracovány výsledky uvedené v zApiSu o výsledku dličlho přezkoumání hosp~řeni 
; výsledky konečného d~čího přezkoumání ~lenl SW!Zku obcf. 

Zápis nevylučuje dalšf kontrolnl zJštění j iných kontrolních orgánO. 

Všechny zaoOlčeně dokumenty byly svazku obcí vráceny. 

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodafení je zároveň návrhem zprávy o výsledku 
přezkoum.ánl hospodaření a konečným zněnfm zprávy se stává v p1ípadě, že svazek obcí nevyulije 
moinostl podat pisemné stanovisko dle§ 6 odst. 3 pfsm. I zákona č. 420/2004 Sb. 
Stanovisko .se doručuje kontrolorovi pověi'enému fbentm přezkoumáni. 

,_, ' .. ,., .. iC ••:t• 
nw· <1~• · -· ~-· 
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' 

I 
L 

MSK 18410/2013 Sp. zn.: KO N/ 1575/2012/Sam 

Územní celek je povinen podle § 13 odst. 1 pism. b} rikona č. 4:Z0/2004 Sb. přijmout opatření 
k nápravě chyb a nedostatk.:l uvedenýdh ve zpri&vě o výsledku přez:koumánf hospodařeni a podat 
o tom plsemnou Informaci příslušnému přez:koumi&vajícfmu organu a to nejpozdl&ji do 1S dnO 
po projednáni této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgAnech územniho celku. 

územní celek je dále povinen podle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v po.laclovane písemné 
Informaci uvést Ih.:ltu, ve které podá příslušnému pře:tkoum6vajícfmu orgánu pfsemnou zprávu 
o plnění přijatých opatřeni a v této lhfttě přlslulnému pře:tkoumiv:aj;lcimu orgánu uvedenou 
;<právu zaslat. 

Za nesplnění těchto povinnosti lze uloiit územnímu celku podle § 14 písm. f), g) a h) zákona 
č. 420/2004 Sb. pořádkovou pokutu až do výle Kč 50.000,··. 

v Ostravě dne 14. 2. 2013 

Zprávu zpracovali a seDAli: 
Ing. Martin Hajduk, .-·:.._./ 

/~ 

kontrolor pověřený řízením ' 
Se. Jana Breuerová, ' 

kontrolor ~ 

se ~Pt;ivov byl sez~.tám~n:a stejnopis ě. 2 převzal: I 
Ing. Jan Upner, o ne: IJ.S !t Ook! I ,I 
předseda dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obc:í 
okresu J<arviná Podpis: r. ~~ 

J 

SteÍilOPis č. l pro odbor kontroiv a interního auditu Kratsl<ého úřadu MoraVSkosleZského Xraie 
SteínoPis č. 2 I pro dobrovolný svazek obc:í Svazek měst a obd okresu Karviná 

Seznam dokladO, písemností a podklad6 předložených svazkem obcí v rámci pře2:koumáni 

hospodaření za rok 2012: 
rozpočtové opatření č. l/20U, UStlesení členské schOze dobrovolného svazll<u obci zé dne 9. 10. 2012, 
rozpočtové opatření č. 2/2012. usnesení členské schOze dobrovolného SV'azku obcí za dne 18. 12.. 2012, 
rozpočtový výhled dobrovolného svazku obci do roku 2016, 
n>Z!>OČtOYÝ výhled dobrovolného svazku obcl do roku 2015, 
ro..,.,&t dobrovolného svazku obcl na rol< 2012, usneseni členské scM ze dobrovolnéllo sv&>ku obd 
ze dne 20. 12. 2011, návrh rozpočtu, podklady ke zveřejněni návrhu ro%POČ!u na úřednlch deskách 
a zpOsobem umožňujícím dálkový přistup v členských městech a obcích, 
závěrečný účet dobrovolného svazku obcí za rok 2011, usnesení statutámídl zástupcO Oenských měst 

a obcl přijaté per rollam dne 11. 6. 2012, podklady k zveřejnění návrhu závěrečného účtu -.četně 
zprávy o výsledku přezkoumáni ho.<podaleni "" rok 2011 na úřech>ic.h deskách a zp{lsob'>..m 

'. }';. . . ; ''· 
,-~,.~\'~,.-1'>~holt <·• •'~A.oo<('"''J<Io.,..: .< 
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Čj.: MSK 18410/2013 Sp. zn.: KON/1575/2012/Sa m 

umo211tOícím dálkový přistup v členských městech • obcích a předloženi závěrečného účtu po jeho 
sctwillení zastupitelstvOm člensl<ýeh měst ., obcf, 
pisemnosti k inventariz<>ci majell<u a závaZI<G dobrovolného svaZI<JJ obcí proveden é k 31. 12. 20 12, 
kniha došlých faktur za období Ol • 09/2012, 
kniha došlých faktur za rok 2012, 
kniha odeslaných faktur za rok 2012, 
kníha odeslaných faktur za období Ol - 09/2012, 
vnitřnf doklad č. 100151/ 12 ze dne 31. 12. 2012, 
úootnl doklady č. 120/9 · 135/9 za obdob! od 13. 9. 2012 do 30. 9. 2012, 
úootnf doklady č. 166/ 12 - 18 1/12 za otxiOOí od 13. 12. 2012 do 31 . 12. 2012, 
výkazy - FIN 2-12 M, rozvaha a výkaz zisku a ztráty k 30. 9. 2012 v Kč. 
výkazy- FIN 2-12 M, rozvaha, pYíloha a výkaz ZISku a ztráty k 31. 12. 2012 v Kč. 
stanovy dobrovolného svazku obcl ze dne 20. 12. 2005 včetně příloh a dodatl<u č. 1 ze dne 
17. 12. 2007, 
dodatek č. 1 ze dne 30. 9. 2012 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města 
Karviná ze dne 20 . 9. 2010, usnesení člens:l<é s:ch(ize dobrovolného svazku obcí ~e dn" 10. 7. 2012, 
podldady k velejné zakázce malÉho rozsahu "Simultánní tlumočení a tectonické zabezpečení tlumočení 
během semináře projektu Prosped:s", 
zápis z jednáni kontrolnl komise dobrovolného svazku obci ze d ne 15. 8. 2012, podklady k předložení 
zápisu z jednáni kontrolní komise :zastupit.e!stv~m člensl<ých měst a obcí. 

.&' ~·-,.v~4 
www.kr.rnotavskosJezsky.e t ·· 
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Bod 11. Vznik �lenství obce Horní Bludovice ve Svazku m st
a obcí okresu Karviná a uzav!ení dodatku �. 3 ke Smlouv 
o vytvo!ení dobrovolného svazku obcí uzav!ené
dne 20. prosince 2005

Obsah:
1. D vodová zpráva
2. Výpis z usnesení !. 2/2013 z 2. sch ze zastupitelstva obce Horní Bludovice
3. Dodatek !. 3 ke Smlouv� o vytvo"ení dobrovolného svazku obcí uzav"ené

dne 20. prosince 2005

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m�sta

b e r e  n a  v  d o m í
vznik !lenství obce Horní Bludovice ve Svazku m�st a obcí okresu Karviná
a uzav"ení dodatku !. 3 ke Smlouv� o vytvo"ení dobrovolného svazku obcí
uzav"eného dne 20. prosince 2005
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Bod 11

D vodová zpráva

Zastupitelstvo obce Horní Bludovice schválilo na svém 2. zasedání dne 13.3.2013 usnesením
#. 2/2013 vznik #lenství obce ve Svazku m$st a obcí okresu Karviná.

Dle Stanov svazku - #lánek V. �lenství ve svazku, bod 2, písm. b) - musí p"istoupení schválit
#lenská sch%ze po p"edcházejícím projednání v zastupitelstvech všech #lenských m$st.

Po schválení p"istoupení v zastupitelstvech #lenských m$st a obcí schválí #lenská sch%ze
v #ervenci – srpnu 2013 p"istoupení obce a uzav"ení Dodatku #. 3 ke Smlouv$ o vytvo"ení
dobrovolného svazku obcí uzav"ené dne 20. prosince 2005. Obec Horní Bludovice se stane
#lenem svazku od 1.9.2013. Následn$ bude obci Horní Bludovice vystavena faktura na
pom$rnou #ást #lenského p"ísp$vku.
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P�íloha

Výpis z Usnesení č. 2/2013 

z 2. schůze Zastupitelstva obce Horní 
Bludovice konané dne :13.03.2013 

07/Z0/02/2013 Členství Obce Horní Bludovice ve Svazu měst 
a obcí okresu KarYiná (SMOOK) 

Zastupitelstvo obce: 

1) Bere na vědomí: c) stanovy SMOOK 

2) Schvaluje: 

J) Deleguje: 

d) - přistoupení Obce Horní Bludovice tl~ SMOOK 
-dodatek č. 3 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného 

svazku obcí 
-pověřeni starostky Obce Hornl Bludovice, p. Jany 

Poltludkové podpisem dodatku ke Smlouvě o 
vytvoimf dobrovolného svazku a stanov SMOOKu 

a) staro.5tku Obce Horní Bludol'ice, p. Janu Pohludkovou, 
jako zástupce obce ve SMOOK 

.. "k.~~ .. 
Jana Pohludková 

starostka obce 
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D o d a t e k  �. 3
ke Smlouv  o vytvo!ení dobrovolného svazku obcí

uzav!ené dne 20. prosince 2005

I.

Svazek m st a obcí okresu Karviná
se sídlem: Poštovní 615, 733 01 Karviná-Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Lipnerem, p�edsedou p�edstavenstva

Tomášem Hanzlem,  lenem p�edstavenstva
I!: 75066611
DI!: není plátcem DPH
Bankovní spojení: !SOB, a.s., pobo ka Karviná,

 . ú tu 201295669/0300

a nový  len svazku obcí

Horní Bludovice, obec
se sídlem: Horní Bludovice,  .p. 434, 739 37  Horní Bludovice
zastoupené: Janou Pohludkovou, starostkou
I!: 00296686
DI!: neplátce DPH
Bankovní spojení: !eská spo�itelna, a.s.

 . ú tu: 1682050359/0800

II.
Na základ" smlouvy o vytvo�ení dobrovolného svazku obcí ze dne 20. prosince 2005 (dále jen
„smlouva“) byl založen dobrovolný svazek obcí s názvem: Svazek m"st a obcí okresu
Karviná se sídlem Poštovní 615, 733 01 Karviná-Fryštát (dále jen „svazek“). Nedílnou
sou ástí této smlouvy jsou stanovy tohoto svazku p�ijaté jejími zakládajícími  leny.

III.
1. V souladu s ustanovením  l. IV. odst. 2 písm. c) smlouvy p�istupuje na základ" tohoto

dodatku  . 3 obec Horní Bludovice ke Svazku m"st a obcí okresu Karviná se všemi právy
a  povinnostmi vyplývajících ze smlouvy a stanov tohoto svazku.

2. P�istoupení obce Horní Bludovice dle  l. IV. odst. 2 písm. a) smlouvy ke Svazku m"st a
obcí okresu Karviná schválilo Zastupitelstvo obce Horní Bludovice dne 13.3.2013,
usnesením  . 2/2013 s ú inností od 1. 9. 2013.

3. P�istoupení obce Horní Bludovice ke Svazku m"st a obcí okresu Karviná schválila dle  l.
IV. odst. 2 písm. b) smlouvy  lenská sch#ze svazku dne ……..2013.
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IV.
1. Nedílnou sou�ástí tohoto dodatku �.3 je Smlouva o vytvo ení dobrovolného svazku obcí

ze dne 20. prosince 2005 a Stanovy Svazku m!st a obcí okresu Karviná ze dne 20.
prosince 2005 ve zn!ní Dodatku �. 1.

2. Tento dodatek �. 3 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana tohoto
dodatku obdrží po jednom vyhotovení.

P ílohy: Smlouva o vytvo ení dobrovolného svazku obcí
Stanovy Svazku m!st a obcí okresu Karviná a Dodatek �. 1

V Horních Bludovicích dne: …...2013 V Karviné dne: …...2013

Za obec Horní Bludovice:             Za Svazek m!st a obcí okresu Karviná

.............................................. ...............................................................
Jana Pohludková Ing. Jan Lipner
starostka obce p edseda p edstavenstva SMOOK

...............................................................
Tomáš Hanzel
�len p edstavenstva SMOOK
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Bod 12. Žádost Statutárního m sta Ostravy, se sídlem Prokešovo
nám.  8,  729  30  Ostrava  o  finan!ní  spolupráci  m sta
Rychvaldu na realizaci p�íštích ro!ník" Dn" NATO

Obsah:
1. D$vodová zpráva
2. Žádost o finan%ní spolupráci na realizaci p"íštích ro%ník$ Dn$ NATO
3. Odpov&' na výzvu p. Pavola Lukšy, starosty obce �eladná - na v&domí

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m&sta
dle zákona o obcích %. 128/2000 Sb., v úplném zn&ní

a) r o z h o d l o
nevyhov t žádosti Statutárního m&sta Ostravy, se sídlem Prokešovo nám. 8,
729 30 Ostrava o finan%ní spolupráci m&sta Rychvaldu na realizaci p"íštích
ro%ník$ Dn$ NATO

b) b e r e  n a   v   d o m í
odpov&' starosty obce �eladná, p. Pavola Lukšy, na žádost Statutárního
m&sta Ostravy o finan%ní spolupráci na realizaci p"íštích ro%ník$ Dn$ NATO
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D vodová zpráva

Statutární m$sto Ostrava ve své žádosti,  ze dne 13. 3. 2013, vyzvalo m$sto Rychvald a další
obce k finan%ní spolupráci na realizaci p"íštích ro%ník& Dn& NATO, nebo# považuje za žádoucí
a  logické,  aby  se  pokrytí  této  akce  rozložilo  vzhledem  ke  své  stále  stoupající  finan%ní
náro%nosti na více m$st a obcí Moravskoslezského kraje.

Dny NATO, jak již v$tšina z nás ví,  je nejv$tší letecko-armádn$-bezpe%nostní akcí ve st"ední
Evrop$,  jejíž  sou%ástí  jsou  rovn$ž  oficiální  Dny  vzdušných  sil  A�R.  Smyslem  této  akce  je
ve"ejná prezentace co nejširší  škály prost"edk&, kterými disponuje �R a její spojenci v oblasti
zajiš#ování bezpe%nosti.

Sou%ástí p"edkládaného materiálu je rovn$ž rozsáhlá d&vodová zpráva Statutárního m$sta
Ostrava, která obsahuje podrobný popis projektu, v%etn$ plánovaných náklad& a
p"edpokládaného krytí akce a rovn$ž písemná reakce starosty obce �eladná, p. Pavola Lukšy,
na p"edkládanou výzvu Statutárního m$sta Ostravy.

Schválený rozpo%et m$sta na rok 2013 obsahuje finan%ní prost"edky na poskytování dotací
ob%anským sdružením, ZUŠ, církvím, t$lovýchovným jednotám a podobným organizacím
ve výši 1 045 tis. K% (p&vodní %ástka 1 065 tis. byla rozpo%tovým opat"ením %. 2 ponížena o K%
20.000,--, které byly p"esunuty na položku „pen�žité dary fyzickým osobám“). Rezerva tedy
v sou%asné dob$ %iní 20 tis. K!. Žádost Statutárního m$sta Ostravy není sou%ástí schváleného
rozpo%tu. Finan%ní odbor vzhledem k rozpo%tu finan%ních prost"edk& a vzhledem k tomu, že
akce „Dny NATO“ není akcí po"ádanou na území m$sta Rychvald, doporu%uje rad$ m$sta
doporu%it ZM rozhodnout nevyhov$t žádosti Statutárního m$sta Ostravy, se sídlem
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava o finan%ní spolupráci m$sta Rychvaldu na realizaci p"íštích
ro%ník& Dn& NATO.
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P�íloha

Ing. Petr Kajnar 
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Důvodová zpráva 

Návrb na po$kytnutí účelové neinvestič.ní dotace na pořádání třináťtého ročníku akce 
Dny NATO 2013 v Ostravě z ro2počtu statutárního města Ostn''Y ve výši 2 600 tis. Kč. 
Dny NATO 2 013 se uskuteční 21. • 22. září 2013 no Letišti Leoše Janáčka Ostrava, 
jejich pořadatelem a pf!jemcem dotace je sdruženi Jagelln 2000. 

P011ÍS projeklw: 

Projekt "Dny NATO v Ostravě 2013" navazuje na předešlé ročníky této tradiční mezinárodní 
akce pořádané sdružením Jagello 2000. 
Smyslem DnO NATO v Ostravě, jejich1. součástí jsou rovněž oficiální Dny Vzdušných sil 
AČR, je veřejná pre7.entace co oejSir!H škály prostředkO, ktcrymi disponuje Česká republ ika 

a její spojenci na poli zajišťování bezpečnosti. Na akci se prezentuji veřejnosti pravidelní 

účastníci, přičemž v pro!,'Tllmu je kladen důraz na mezinárodní spolupráci, a tak ve stále větSí 
míře mohou návštěvníci akce vidět řadu společných efektních - nevojenských dynamických 

ukázek vycházejících 1. rcáln)•ch situaci a ' 'ýcviku . Součásti akce, jejíž hlavní program se 

koná na Lcti~ti Leoše Janáčka Ostrava, je rov.něž řada doprovodných akt ivit (např. 

besedy. filmov-é projekce, semináře a prezentace vojenské a záchranářské techniky pro děti 

z mateřských šlecl a žáky základních skol, apod.). Je j<dinou takto rozsáhlou akci v F.vropě 

s bczplatn:í•m vstupem organizovanou mimo ' 'ojcnskou zá kladnu . 

Podle ukazatelů návštěvnosti za poslední roky se je-dná o ncjvčtší letccko-annádně· 

bezpečnostní a.kci ve střední Evropě a nejnavštěvovanější dvoudenní rodinnou akci v Českc 

republice, kterou v roce 2012 navštívilo 208 tis. návštěvníků. 

Pro letošní ročník Dnů NATO j sou stanoveny 1}10 cíle: 

I) prczenlace a popularizace České republiky jako aktivního člena NATO, aktuáln.ích 

aliančních úkolů, misí, operací, progrnmó a zapojeni Českc republiky a spojencó Českc 

republiky do nich, 

2) připomenuti dvacátého \ý rolí t.aloženi České republiky a dvacátého výročí vzniku 
samostatnych bezpečnostních složek, 

3) rozšiřování povčdomí široké veřejnosti o ' 'ÝZnamu NA TO pro zajišťování bezpečnosti 

Česke republiky a tím Z\'yšován.í veřejné podpory pro členství České republiky v NATO 

a závazkO v~či Severoatlantické alianc.i z toho vypi)'Vajících. 

Dny NA TO v Ostr•vč jsou dlouhodobě také významnou společenskou událostí, na které se 

potkávají zástupci privátní sféry s představiteli státní správy a samosprávy, vrcholným 

managementem účastník~ a partneru akce. Mezi pravidelné hosty pattí členové české vlády, 

zástupci NATO a EU, představitelé krajů, měst a obcí, ' 'elvyslanci, vojenští a letečtí 

přidělenci, civilní a voj enské delegace nejen z České republiky, ale rovněž ze zahraničí. Akci 

svou osobní tiéastí podpořili také významní zástupci řady resortů, mimo j iné financí, obrany, 

spravedlnosti, vnitra a zahraničnicl1 věcf. 
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Cclkon' plánova né náklady projektu: 

mI 820 oOO K<' 
P ožadovaná ''ÝŠ< dotace ze. SMO: 

2 600 000 K~ 

Předpokláda né kryt í z jiných zdroj í'.o: 

MSK - bezplatný pronájem Letiště Leoše Janáčka Ostmv:a a neinvestiční dotace ve výši 

600 000 Kč (potvr;r.eno v lednu 2013, o navýšeni Jagcllo 2000 jedná) 

Ministerstvo zahraničních vécí ČR - dotace na realizaci p<rojektu ve ''Ýši 480 000 Kč 

Public Diplomacy Divisioo NATO- dotace na realizaci projektu ve výši 25 000 EUR (v 

jednání) 

M arketingo,·i parlncfi 7 515 000 Kč (p ředpoklad) : 

Saab Czech s. r. o., Pivovary Pře-rov a.s., Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnítra ČR, 
Audiopro s.r.o., AUTO Heller s.r.o .. Cechymen s.r.o., Oriental s.r.o .. česká zbrojovka a.s. (v 

jednání), l loneywell (v jednání), Hyundai (v jednání), Raytheon (v jednání), PKE CR s.r.o . (v 
jednání), Kofola a.s., Rízeni lctovcho provozu s.p. (v jednání), ČEZ (v jednáni), Zlín Aircrafí 

(v jednání), CANIS (v jednáni), OZO Ostrava s.r.o. (v jednání) a další 

Hl a.·ní spoluorganizátofí projek tu: 

Hasičský záchranný sbor Mor.wskoslc7.ského kraje, Krajské ředitelství policie 

Moravskoslezského kraje Policie Čcskc republiky, Letiště Ostrava, a.s., Územní středisko 
záchrruUlé služby Moravskoslezského kraje, Vclitclsl\1 společných sil Am1ady Cc<ké 
republiky 

Ostntn í partneři p:rojektu jsou uvedeni podrobn~ v příloze ě. 2. 

Finanční podíl mě~ta Ostravy na celkových náklad«ll: Sdružení Jagello 2000 v roce 2008 
obdrželo z rozpočtu statutamiho města Ostravy na konání akce Drny NA TO dotaci ve výši 600 
tis. Kč a následné dofmancováni ve vtši 500 tis. Kč, v letech 2009 - 20 I .I bylo podpořeno 
každý rok částkou l 000 tis. Kč, v roce 20 12 činila celková výše dotace ze SMO 2 600 tis. Kč. 
V případě poskytnutí dotace ve výši 2 600 tis. Kč bude v letošním roce podpora města 
Ostravy z hlediska celkového rozpočtu akce činit 22 % nákladů, t}~O prostředky budou 
použity např. na úhradu ubytováni a strnvování účastníldl akce, telekomunikační služby, 
překlady a další polo,ky, které jsou detailně uvedeny v pl':ílohách č. I a č. 3. 

Stanovisko KP: 
Dny NATO v Ostravě 2012 navštívilo v pruběhu dvou dnú 208 000 návštěvníků, čímž se řadí 
k nejnavStěvovanějším akcím v ČR a významně přispívají k pozitivní prezentaci nejen 
Moravskoslezského kr•jc, ale také Ostravy v ČR i v zah.raniči. Odbor KP posk}~nutl dotace 
doporučuje. Kancelář primátoru doporučuje požadovanou částk'\1 poskytnout a finančně krýt z 
d ispozice ORJ 221. Rozpočtované proslfedky schváleoé zastupitelstvem města kanceláři 
primátora pro r. 20 I 3 jsou rozepsané na § 2143 ke krytí účelově určených výdaj~. 

Odbor KP provedl ptedbě"mou veřejnosprávní kontrolu žadatele dle článku 4 kontrolního l'ádu 

Magistrátu města Ostravy konn·olou dokladů předložených kontrolovanou osobou, viz příloha 
č. 4 predloženeho materiálu. 



12. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL UR�ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 12.6.2013

Zpracoval(a): Jana Kras!anová - ú"edník fin. Odboru                                                        96 z 100
P�edkládá: Jana Strniš�ová - vedoucí ú edník fin. odboru

Stano..,isko RMO: Rada mčsta projednala na svém zasedání 5. 3. 2013 návrh 11a. poskytnutí 
účelové neinvestiční dota.ce ve výší 2 6()() bs. Kč usnesením č. 6600/RMI014/87 s kladným 
stanoviskem. 
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I 

PAVOL LUKŠA 
~1\ROSTAOBnút \U'I\ 

Vá?cný pant:. primátore, 

-3 -0· 

' !:lll:&. 
""očt1 l i1lt'i 
I I 'f 

V ť"eladné 28.břczna 21ll) 

ve wém dopiSé uvádíte. ic mč,to Ostrava nemá pro,ttc'tlk> '"' pofádání Dnů NATO. Jako 
dúHld tmiňujete no,clu túlolut () ro"počtO\·ém určeni dani a skutečnost. le Vaše mč~to 
doplácí na ostatní obyvatele Mora,skoslczského kmjc. 'Ia l.ákl~d.: těchto .. faktů .. lúdótc od 
t:btupcú ostatních m<>.t a obci finnnCrú phspě,·ek. 

O..l\ollc, abych Vám ptrpomnél, 1e vh,em zminěne nowly do'k' pouLe ke zmímeru rwd1hi 
mc11 daňov}mi piijmy nd jcdnnhn ohy\'a1e1e rneli \eU..}mi m~ ... ty a obcemi. V sou~no:...ti je 
dol\lwy ptijem na ka/.dého oby' ,,tele OstraYy 17 tis. Kč, tatimco u bÝ' al)ch okre>nlch 1né<t 
kraJe JC 7hruba jen polovrč111, i 1-dyt letos u.< duslalu tuto mčstil pfidáno. Jrn)1m slovy • 
Ostrava přišla pouze o necelá 3 % svých da1iových pnjmů, 1>řcsto má tyto příjmy stlilc 
bctkonkurcnčnč ncj''Y~Sl tc v~~h mč~t v našem kraJi. 

Joko argumen1 uvádíte ú~clu\l1U >tudll, podle které O,.tra<a dopldci na o~any l okolních 
mč't n ohci ~tovky milionU lunm ročně_ L1.pomně:l jste ale 1rnín11. 1e stejně tak 1 obpatdé 
O,.tnt\) \')'UŽÍYaJÍ mfTa.,trukturu Jrn)·ch obcí k ruristice. >portu. rekreaci i charateni. "laptii..Jad 
JIOU?C na kataslru Celadnc JC tetnčř tisico,ka chat. JCJtch' maJitelé. kteří '')WÍ'>JÍ 
rcchnockou. obchodní o sporto'm mfmstrukturu obce se"''"'" dopady na Její žhotni pm•ttcdi . 
Jsou v drtivé Yetšine ob}' utch rnčsta Ostravy. Ptcm)'SIIm tody ,·ažně o tom. zda Vům nu 
1Aklud~ finančního vyčislcnl nAUadO za využíváni U\'Cdené infra~truk1Ury Ostrováky tuktCl 
ncpo~lu i:ádost o příspčvck. 

Ro7umím Vaši snaLc doká<at. Je si Ostrava zaslouží nadmčrn~ vy.oké příjmy ze sdfl cn)'ch 
daní na obyvatele. Jako dúku' mú sloužit poro\'lláni ~Jných 'ydaj ů Ostravy u Frýdku· 
Místku, resp. dalších dvou obci Mom<skoslc7.ského kmjc. Ch)bY "'' studio. na kterou "' 
odvol~váte, jsou však n:ísledUJrci: 

• Průměro,:íni 1>--'tnych '')dGJÚ fr)dlm-Mistku a JCJICh ')'násobení pOCiem 00)\~h:l 
Ostra' y postrld:llogiku. PoU?e to dokazuJe. le '')d3JC O>tr:l\ y jsou nadmemé. 

• Vynecháni mimol'".ldnych Wn)•ch v)·dajů a konsol1dacc je ,. pořádku. Po teto uprm č 
dostaneme aso 9 mld. bč1n)ch v~tlajů Ostravy. co1 čini cca 29.ó tis. Kč na osobu. Ve 
studii se vSak uv:\dl č:\stka 19,6 tis. Kč na osobu. 

• Nijak nevysvětl ujete, kam se ,.podčlo" té·clllo I O tis. Kč na osobu, tj. 3 rnld. K~ 
v absolutnim vyjádřeni, N i kde není uvedenc.. které vydaje v této sumě jsou nllt(>lik 
nndstandardni oproti ')·dnj{lm Frýdku-Místku. že mu<ely býl \')'TJ<:<:hány. 
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• 

• Vyčísli l jsl~ bčžné výdaje Ostr.wy, které vyu:livají mimoostravStí obyvatelé, na témčř 

I mld. Kč ročně. St:\le v§ a k zťoslá' a jí nťvysvčlleny '"'dSiímdardn í 2 mld. Kč. 
• Skulečné porovnání by ledy mčlo byt: Oslrava 30,6 lis. Kč, resp. 27,3 lis. Kč po 

odečlení ,.mimooslravských'', vůči 19,4 tis. Kč u Fr)•dku·Mislku na jednoho občana. 
To j iž ne.17:e považovat za zanedbatelný rozdil. 

• Vúš výpočet zcela ignoruje va7.bu výdaj ů na pojmy ro7počtu. Napt. obyvmelé Čeladné 
jsou v případ~ dané z ncmovitosti zatíženi pčtiná..'iobn)rm místním koeficientem. Pokud 
by tento koeficient byl stanoven na úrovni města Ostravy. přijmy obce by ročnč 
poklesly 1écnčř o 4 lis. Kč na I}SObu a rok. což by se promítlo i do jej ích výdajtt. 

l>oro,•ncjn1c nyní nadstandardní b~žné v)•daj t- ''t vý§i 2 mld. K(, které n<'jsou ,·ysvčtleny 

''e sro\'míni s okr·esním městem, a 150 mil. Kč, o ktc·ré má Os trava přijU diky novému 
návrhu. Stá lt jí t~y zbudou slušné prostředky na nadměrné ,-)·daje. Tot' ' 'Še, co se týká 
va;í tz, .. Sl udit'. 
Nii:\k fitZiiOCh\ bňujl :ikc:l Drh· NATO. jctl noznačnč Uoch::ÍzÍ ktt Z\'Ítlilclnění nejen našeho 
krnjc. alt- přcdc,•ším i Ostra,·v samot nť, ale ne nadarmo se říká, že "čertH jr někdy ukryt 
právč v detailech. 

Domnív{un se toti:!, že jste v souvislosti s Vaši žá.dosli o Jinanční spolupráci zcela opomněl 

v},dajovou stranu rozpočtu mésta Ostravy. Jsem ptcsvčdčcn o tom, že při jejím zodpovčdněm 
posouzení nalezne1e mnoho rezerv a Zb)~ečných neefek1i vn leh v)•daj !1. Kromě 1oho, pokud 
někoho žádále o pl!ispévek na určitou akci. lak logicky předpokládám. že jako přílohu žádos1i 
pošle1c podrobny rozpoče11é1o akce ,~čemě jednotlivých položek. Paltí 10 k zásadním bčžn)·m 

zvykloslcm skulcčného dobrého hospodái'e. V prípadě Vaši žádosti jsem však podrobny 
rozpočet tinančnicll prosU'cdkO na zajištění DnO NATO nikde HCiit\lczl. 

S ÚCIOU 

Pavol Lukša. 
slarosta obce Čeladná 

Statutámí mčsto Oslrava 
Ing. Petr Kajna1· 

• ()bn Ccla du i.\ 
-HJ 1 ., ' ·:ladn.í č I 

f(O t0296571 3· 
Dl( ( /'lf)'H)fl)7 I 

primátor statulórniilO mesta Osl rovy 
Prokešovo nám. 8 
Ostrava 

Na vedomí elennm zasiUpiiclstcv mésl a obci: 
Bohumín. Bílovec. Brušperk. Český Těšín. Frýdek - Mislek, Fr)•dlanl ru.O., Frcnšt:íl p.R., 
Fulnek, Havířov. Hlučin. Karviná. Kravafe. Kopř'ivnice. Klimkovice. Nový Jičín, Odry, 
Opava, Orlová. Petřvald u Karviné. Příbor. Rychvald, Studé1\ka, Třinec, Velká Polom, 
Vratimov. 

éelado>a 1. 739 12 éeladrlá 
td .:558 684 008, (;u:558 684 054 

E ·ma i I: star(lSI a@ ccladna. c ~ 
\\'\VW .cel.adn~ .cz. 
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Bod 13. Žádost o uzav�ení Dohody o splátkách dluhu

Obsah:
1. D#vodová zpráva
2. Žádost ze dne 15.5.2013
3. P!íloha $. 1

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m"sta
dle zákona o obcích $.128/2000 Sb. v úplném zn"ní

a ) r o z h o d l o
vyhov"t žádosti paní Evy Grobelné ze dne 15.5.2013 o uzav!ení Dohody
o splátkách dluhu

b ) u k l á d á
starostovi m"sta $init úkony nutné k uzav!ení Dohody o splátkách dluhu
s paní Evou Grobelnou
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13.

D vodová zpráva

Rada m"sta  p!edkládá  zastupitelstvu  m"sta  žádost  paní  Evy  Grobelné  o  uzav!ení  Dohody  o
splátkách nájemného v#etn" služeb spojené s užíváním bytu
Na základ" nájemní smlouvy uzav!ené dne 2. zá!í 2008 užívala paní Eva Grobelná byt #. 2,
o velikosti 2+1, v dom" #p. 1426 na ul. Sadová v Rychvald". Doba nájmu byla nájemní
smlouvou sjednána na dobu neur#itou.
Z d%vodu neplacení nájemného podalo M"sto Rychvald paní Grobelné výpov"& z nájmu bytu
s t!ím"sí#ní výpov"dní lh%tou. Byt byl p!edán dne 8.4.2013.
Ke dni vyhotovení tohoto materiálu (tj. 31.5.2013) dluží paní Eva Grobelná za nájemné
v#etn" služeb  spojených  s  užíváním  bytu  a  vyú#tování  služeb  #ástku  ve  výši  24.764,--  K#

(viz p!íloha #. 1) a poplatek z prodlení ve výši 2.654,- K#, tj. celkem 27.418,-- K#.
Odbor bytový a správy majetku obdržel dne 15.5.2013 žádost paní Grobelné o možnost
sjednání splátkového kalendá!e na výše uvedený dluh s m"sí#ními splátkami ve výši po
700,-- K# (splátky po dobu cca 40 m"síc%).
Dle zákona o obcích #. 128/2000 Sb., je v kompetenci zastupitelstva m"sta rozhodovat
o uzavírání dohod o splátkách dluhu s lh%tou splatnosti delší než 18 m"síc%.

Rada m"sta projednala následující varianty !ešení:

VARIANTA 1.
Doporu#it ZM:
a) rozhodnout vyhov"t žádosti paní Evy Grobelné ze dne 15.5.2013
b) uložit starostovi m"sta #init úkony nutné k uzav!ení Dohody o splátkách dluhu s paní

Evou Grobelnou
V Dohod" o splátkách dluhu bude mimo jiné uvedeno, že v p!ípad" prodlení se zaplacením
kterékoliv splátky dluhu, ztrácí paní Grobelná výhodu splátek a je povinna zaplatit v"!iteli
celý zbývající dluh najednou.

VARIANTA 2.
a) nevyhov"t žádosti paní Evy Grobelné ze dne 15.5.2013
b) vyzvat paní Grobelnou o zaplacení celého dluhu pop!. vymáhat pohledávku soudní

cestou prost!ednictvím právního zástupce m"sta

Na základ" výše uvedeného rada m"sta doporu#uje zastupitelstvu m"sta Variantu 1. tj.:
1. rozhodnout vyhov"t žádosti paní Evy Grobelné ze dne 15.5.2013 o uzav!ení Dohody

o splátkách dluhu,
2. uložit starostovi m"sta #init úkony nutné k uzav!ení Dohody o splátkách dluhu s paní

Evou Grobelnou.
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Bod 14. Bezúplatný p�evod pozemku v k.ú. Rychvald

Obsah:
1. D$vodová zpráva
2. Nabídka majetku ze dne 22.3.2013
3. Sd#lení ze dne 3.1.2011
4. Vyjád"ení z hlediska územního plánu ze dne 10.4.2013
5. Zápis !. 4/2013 z jednání komise výstavby a životního prost"edí ze dne 10.4.2013
6. Katastrální mapa
7. Informace o parcele

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m#sta dle zákona o obcích !. 128/2000 Sb. v úplném zn#ní

r o z h o d l o

o nabytí nemovité v#ci – bezúplatným p"evodem od �eské republiky,
zastoupené Ú"adem pro zastupování státu ve v#cech majetkových, který
spo!ívá v podílu o velikosti ideální 1/2 pozemku p.!. 6740/4 ostatní plocha,
ostatní komunikace, o vým#"e 299 m2, v k.ú. Rychvald, do vlastnictví m#sta
Rychvald
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14.

D vodová zpráva

�eská republika zastoupena Ú"adem pro zastupování státu ve v#cech majetkových dopisem
ze dne 22.3.2013 nabídla m#stu k bezúplatnému p"evodu, bez omezujících podmínek,
spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 pozemku p.!. 6740/4 v k.ú. Rychvald.
Pozemek p.!. 6740/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o vým#"e 299 m2 v k.ú. Rychvald,
je  vedený  na  LV  !.  1760  a  je  ve  spoluvlastnictví  �eské  republiky,  podíl  1/2  a  paní  Anny
Víchové, podíl 1/2. Ú"ad pro zastupování státu ve v#cech majetkových je p"íslušný s tímto
pozemkem hospoda"it. Pozemek je zatížený v#cným b"emenem ch$ze a jízdy.

Pozemek  p.!.  6740/4  je  sou!ástí  místní  komunikace  ul.  Polní,  která  je  vedena  v  Paspartu
místních komunikací m#sta Rychvald jako místní komunikace III.t". – obslužná.
Pozemek p.!. 6740/4 je barevn# ozna!ený v p"iložené katastrální map#.

Nabídka byla dopln#na o vyjád"ení:
1. Odboru výstavby a životního prost"edí z hlediska silni!ního správního ú"adu - Sd#lení ze
dne 3.1.2011.
2. Odboru stavebního, životního prost"edí a rozvoje z hlediska územního plánu ze dne
10.4.2013.
2. Komise výstavby a životního prost"edí – Zápis !. 4/2013 ze dne 10.4.2013. Bezúplatný
p"evod doporu!uje.
Výše uvedená vyjád"ení tvo"i p"ílohu tohoto materiálu.

Na základ# výše uvedeného rada m#sta doporu!uje zastupitelstvu m#sta rozhodnout o
nabytí nemovité v#ci – bezúplatným p"evodem od �eské Republiky, zastoupené Ú"adem pro
zastupování státu ve v#cech majetkových, který spo!ívá v podílu o velikosti ideální 1/2
pozemku p.!. 6740/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, o vým#"e 299 m2, v k.ú. Rychvald,
do vlastnictví m#sta Rychvald.
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P�íloha

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VěCECH MAJETKOVÝCH 
RASINOVO NAaA&I 390/42, 128 00 PRAHA 2 
ÚZEMNI PRACOVlŠlE OSTRAVA 

OOBOR Oll!.OUCENÉ PRACOV1$TÉ FRÝDEK- MÍSTEK, 
KOMENSKEHO 447. 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK 

111111 111 111111111111111111 
3682/0FM/2013-0FMR 

VASOOPIS ZN.: 

PRlJATO ONE; 

&4-'·R/&>ci.J-:r.w~ 
LVI?.ť'~,.-"1" , ...t".PA".-9,;..,..-9 .L$". .J . .Jd./,j 

Město Rychvatd 
Orlovské 678 
73532 Rychvald 

NASE ť:.J UZSVJotiOFM'352612013-0FMR 

Nabldka majetku 

VYAIZUJE: 

(ITVAR: 

TELEFON: 

Frisch P«r 

•42-o 596 389 602 
E·MAIL: rolt,rrioc:ho@uz~vm,GZ. 

DAT SCHRANKA: o4nls5n 
DATUM: 22.3 2013 

Ceské republil<a je podilovjm spoluvlastnikem pozemku ~are. č. 6740/4 v rozsahu 
spoluvlastnického podilu id. 1/2 v kalasltálnlm území Rychvald a Ulad pro zas lt,.:>ovénl státu ve 
věcech majetkových je pflslušn)l s tlmto majetkem hospoda fit. 

Pozemek parc. č. 6740/4 je souMstl mlstnl komunikace ul. Point, která je v·edena v Pasportu 
mlslnlch komunikaci měsla Rychvald jako mlslnl komunikace 111. tl. - obslužna a je ve vlastni civ I 
mésla Rychvald (viz. pllloha). 

Nablzime Vám shora uvedenou ncmovitosl k bezúplatnému plevodu do Vašeho vlastniciVI bez 
omezujicich podminek. V pllpadé zajmu očekáváme Va!i tédost a dále žádáme o pledlotenl 
bezúplatného plevodu ke schvétenl Zaslupnelstvu města Rychvald. 

S pozdravem 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD 
odbor výstavb~· a fivobaiho !II'Oslředí 

Orlovsk11678 
735 32 Tcychvald 

C.j. MěÚ-RJVýst.4+12120 10 ÚJ. 
\'ale <n.lJZSVM/OFM/R610/2010-0FMR 
\ )t11.aj< lk. J...m ÚjczdsU 
ul<'dnil< -.. v atP 
Td WI>S-1:1047 

SDĚLE.'/{ 

Úfad l>rO 1a,tupování sl.átu \·e ''ěccch 
OJiajCikO\ ých 
Odbor odloučené Jlracovišlč Kao·viná 
Zakludulc lská 974 
735 06 Kanin~- Nové l\lěslo 

N.a Lákladč Va<í žádo;ll dol\tčen< dne 7.12.2010 ve •clci úLemnč plánovací infomacc 
k' yu/ití pozemku patc.č. 6740/4, k.ú. Rychvald. Vám sdělujeme. 

Odbor výSiavby a živomfho pt'O>if'cdf Městského úřadu Rychvald. jako pří<lušný Slavebuf 
úrnd podle podle § 13 ucbl. I pf~m. g) zákona é . 183/2006 Sb .. u územním plánováni u 
' tavebním fádu. ve L.nCní p<udčj~fch předpisl1, a pHslu~ný silničnr :-,právo{ úřad pro míslní a 
vcPcjně přístupné účeiO\é komunikace dle § 40 od>l. 5 pl<nt. C) zák.č. 13/1997 Sb .. o 
poumních komunikadch. 'C tmnf pozdc!jšfch přcdpi,il. po pPc1koumánl mapových podkladu 
a ÚLcmního plánu m~<la R)<h,ald a Jeho změn) č. 2 MlčluJe. '• vý'[e uvedený pozeme~ Jť 
'IOUťá<tí místní komuniiGk-.: ul Pol nf. klcrá je vedena ,. Pa,portu místních komurukad město 
R)ch\3ld J•ko místní komunikace lil tř -obslužná. 

Téldun. 596,...3047 
h\X: 
C"·l1l01il; ~\1-;.udnJ@r,dl\alds;-u 

..otisk útcdního r::t7ítka .. 

Jnna Berková 
'cdoud uPcdnll. odboru výstavby a ŽP 

1\ANKOVN[ SPOJE:\1f: KR K:1rvi11j 
č.t.i. 272S79 1/0100 

IC: 00297615 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD 
Odbo< St ..... bró, 11\ootnlho PfOS1/edi i fOM>je 
~678 

VAJ dopis m.: 
Ze dn•: 
No1e zn.: 
Sp. z.n.: 
Vylltu)e: 
Tel .. 
Email. 
Oa1um: 

735 )2 Rychvold 

25.).2013 
Ke tn.MěÚ.fi/05M/083l/2013 

Ondrušková Regina 
596 543030 
ondrusJtovaCPryctwakl cz 
10.4.2013 

Vyj~dfeni z hlediska územnfho p"nu 

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

o podmfnk~ch využívání územ i a změn jeho využití 
pro pozemek part. t 6740/4 v kat. území Rychvald 

Městský úřad Rychvald, odbor stavební, životního prostředf a rozvoje, jako stavební úřad 
plfslu!ný podle § 13 odst. 1 pism. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a 
stavebním řádu (stavebni zákon), ve zněnf pozděj!ích předpisů, poskytuje podle § 139 
zákona č. 500/2004 Sb., správnr lad, ve zněni pozděj!ich předpisů. vyjádření z hlediSka 
Územního plánu sídelního útvaru Rychvald k pozemku parc. č. 6740/4 v kat. území Rychvald. 

Pozemek parc. č. 6740/4 se v Územním plánu sídelního útvaru Rychvald nacházi v zóně 
obytné - individuálního bydlení rozptýleného U-R, územi zastavěné urbanizované. Funkčnf 
vyu!ití pozemku part. č. 6740/4 je plocha silnice vybrané silniční sítě místní komunikace 
ul. Polní. Pozemek je součásti zastavěného území. 

Poučeni 

Poskytnuté vyjádřeni platí 1 rok ode dne jeho vydáni, pokud v této lhůtě úřad, který Jej 
vydal, žadateli nesdělí, !e do!lo ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno, zeJména 
na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení 
zprávy o uplatňováni zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňováni územnfho plánu. 

Městsky úlad Rychvald 
1db0r ttavebn< 2:P a rozvo,e 
11t; ~2 RVCHVALD 

Bc. Jana Újezdská 
vedoucí úředník odboru stavebního, 
f lvotního prostředí a rozvoje 

tel.: 596 543 043 
emaiJ: podarelna@rye:hvaJd.c-z 
web: h1tp://www . .ryctwald.cz 
ID OS 6snbl>b 

IČ: 00297615 
DIČ: Q0029761S 

Komtrenr banka. a.s.., t..ů. : 2728791/0100 
Ule<lnl hod•ny Po, St 8.00-11.30 1230.17.00 
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z :i fl i s č . -'/20 13 

L j(•dnání komi~e '\St:l\ I\\ a 1i\'orniho m·o,tředi " ' tl ne JO.~. 201.1 

I'Ntumni : p. Ing. Pégi·ime~ . p. ln.:. rajl..is. Ing. Vr..ltnr p. Ku,,nhmski. p. J>eSI 

PnJ~nlm : 

I lntOnnace 7e /:l~dJOI rod~ m~m 
"' lntbm1aC\.' 7 ll . j\!dlkini 7a~upitdst' a měsli.l 

~ laj~J,.o-pni\ m /dk:)IIO'li 3 

I. PtL'dsC'da komise podal člemun &..omisc: informace o proj('dn:h nn~ch ZltleLitOSiťCh na 
60. - 6-1. a.~s~d3ní rad' m~stn. 

~. Komisi byla projcdmi;m ptitX>ntfnkn zastupitel~: Ing. Sirockého. který nanhnul. aby 
nejen ')OOr) . ktt'ré ~\:/I:,,..: činnosti zodpoddaji Lastupi td Sl\ u. nic i komise rudy 
podthal: ::!:'\ ročn~ inlhrm01cc o své činnosti znstupitt·l stvu mč.,.w. S tim1o nánhcm 
J.omise VaŽP souhlasi. 

1. ~lajetkopr.hni zftk.lito:.ti : 
:iádost paní G!1CO\Č o od"-oupcni domu Cp. 5!11.. Ol.ljt.:-llu ~~~:.ta R,.ch-.ald 
Komise \'oŽl' nedoporui'uje rodě města od prodej budo•~ čp. 511. 
Je-dná se o objeli ' c.:ntru m~!)ta upro!>1řcd infrastrukiUr) a do budoucna h,. nlohl~ 
lolidO\·at Tlijm~ mť',tn:. IOUIO loJ...alitou. KomiM: u·, j na s-' ém stano, ·iskuze dne 
9. ll . 2011. 
Komise úopuručujc:. ub) scn,·ební lH'ad pa·o,ětil skuh:čno:"'ti un:dené ,. i:údosti paní 
Gryco.-é. tj. zdn stm bud<l\ )'je špatný a mohl by hi•t pték:\,kou v podnikatelské 
činnosti nájemce. Vlostnik objc:ktu by mt·l d bth na to. ob) SHl\ ncmovilOs ti 
nebránil nůj~.:mci' r(1dném u'hání předm.:tu pronáj mu. V případě. že panl 
Gr}CO\il ,,.naJo.lll~aliiUtnčni prosti-edky na Z\'elebcni objel tu. b)IO by korcklní. 
:~b~ ji b~ Ia napt. n.a ph.""Chodnou dobu upra,oenu 'i~ n(ticmn~ho snk:rem dolu. 
'lahídka majetl.u L't:ldcm pro LOStupm'liní st:itu bc1i1plntn~ ph:• od pan:. č. 
67-10 -1-č:istulire l'olnl 
Komise \ 'aŽ I' doporučuje radě města přijmout pnrctlu č. 6740/-1- řásl 
pozemku ulice Polnl bť<Ú(ll:llnjm přen1dcrn do rnnjclku \těsta Rych•·ald. 
').adosl o stan o' cni prodejní cen~ s možností tKl kupu parcel y č. 16 18 - pan 
Vladisla,· Musi l. 
Komise VaŽP ncdnpnručujr r:1d~ městra odprtH.Ie.i fH11Ciltku p:-tJ'C. č. 16 181cú. 
ll~'chn1ld. 
Jedná se o pozeJncJ... \ nchr.tnn~m pásmo \'?\'. kd~ ochi"'J11JKI. pásmo ntdo,olujc 
' tomto pflsmu umi!)t'o,.at ~tavby a s.izet dře\ in~ s '~ ~l..ou nad 3 m. Připadné 
alai' it~ - umožn~ní pt'btupu šin.>kC , ·erejnosli b) majiteli mohlo přinéSt 
nepnjemnosti.jdi~ol b) >é s1nl LodpO\edním z,o ptop.1dné nehod) a ioraz) . 
\ ' ncposlední rnd< ""jedná o pozemcl<. ktéri je souč~<ti l'SF. 1 k dispozici pro 
migraci v:CiiJ. Komi'e dO(>Ontčuje rad~ mhta nabídnout pnnu ~lusilo' i b) ť 
i Jlouhodob) pron:ijcm po7emku. 

J~ma l )c.ht;tloqí, zapiso\'mťlkn knmi "wť Ing. Miroslm l'č~rinh:!... '.r .. pfedsťda komb c 
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Rychvald · stilv dat KN ~. 6 -~ ~-.; -..-

~Tisk mapy Ír- "- ~::::a: 
1 43111 1 o budOva bez eista popisného nebo evldenenltiO 

O budova s ~islem evidenčním I 16 o budova s eísiem poprsnjm 

S poschoďová gar.U 
O rozestavěná budova 
O ParcetyKN 

Vnttřnl kresba (slučl<ové eéry) 
,. ,. O Katastrální uzeml 

139511 

U04/2 
O 15.5 31 .0 46.5 62.0 77.4 m 
Mělltko 1:1220 

Dalum bSku 24.5.2013 08 
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lntOrnuu.:..: o parcele .Nahlílt:m do kata~tru ncmovítostí 

Parcelní tislo: 

Obec 

Kalas:ltálfli ůzeml: 

Číslo LV; 

Vyméfa (m1); 

Typ patcely 

t.<..-y ~~~ 

Utteol yYn*Y 

Zpusob vyu1111 

Dfuh pozemku: 

Vl ·"\tnlcl, jl ni oprávnění 

6740/4 

fuc<t ., oi<L.7 4 4.141] 

1760 

299 

Parcela katastru nemc:NafOSU 

OKJ.I 

Ze souladnoe v S.JTSK 

ostatni k.omun•kace 

ostatni plocha 

\llastntc~é orávo 

Úfad pro Z8$luPOvénf slátu ve věcěch m.ajetkovych 

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsoo evidovány t&\dr\8 zpli!ioby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Palalla nom6 -·"" BPEJ. 

C neni vlastnického práva 

Věcné bfemeno chůze a jizdy 

Jiné zapisy 

NOJSOU ev;doviny !lldtlé jiné zápisy. 

Rašlo0110 nábložl Jg0/42. Nové Mě$10, 12800 Prallo 2 

Typ 

Zolltaztlne Udlljo moJI inloonotivni charakter PlalnOSI k 10 05.2013 07:23.01 . 

Nomo.iiOII ,. v úzomnim otMxlu. kde Slállll spri.u kaiOIIN nenmd0$1í ČR yVt<onév& !Sll: 
~ _" v 11 ptpcgyrArň K .... 

S1ninka č. I z I 

112 

1/2 

1/2 

http. nahh~<1ltdokn.cuzk.cz.ZobriVObJckt.a<px?encrypted=wl vT9L u Sfu6F J5BBa3 7zKUAQ<h I "mll... I O. 5.2013 
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Bod 15. K žádosti o odkoupení budovy  p. 521 postavené na
pozemku p. . 42, pozemku p. . 42 a  ásti pozemku p. . 58/1
v k.ú. Rychvald

Obsah:
1. D$vodová zpráva
2. Žádost ze dne 10.3.2013
3. Sd#lení ze dne 26.3.2013
4. Zápis !. 4/2013 z jednání komise výstavby a životního prost"edí ze dne 10.4.2013
5. Katastrální mapa
6. Informace o stavb#
7. Informace o parcele

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m#sta dle zákona o obcích !. 128/2000 Sb. v úplném zn#ní

r o z h o d l o

nevyhov#t žádosti paní Dariny Grycové o odkoupení budovy !p. 521
postavené na pozemku p.!. 42, pozemku p.!. 42 zastav#ná plocha a nádvo"í
o vým#"e 132 m2 a !ásti pozemku p.!. 58/1 ostatní plocha, zele%, o vým#"e
24123 m2, vše v k.ú. Rychvald, ve vlastnictví m#sta Rychvald
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15.

D vodová zpráva

Rada m#sta p"edkládá zastupitelstvu m#sta dopis paní Dariny Grycové ze dne 10.3.2013, ve
kterém žádá o odkoupení budovy !p. 521 na pozemku p.!. 42, pozemku p.!. 42 zastav#ná
plocha a nádvo"í o vým#"e 132 m2 a !ásti pozemku p.!. 58/1 v Rychvald# na ul. Školní.
Výše uvedené nemovitosti jsou ve vlastnictví m#sta Rychvald a paní Darina Grycová je užívá
na základ# nájemní smlouvy k provozování hostinské !innosti a venkovního posezení -
Pizzerie Alfonzo, v centru m#sta - na sídlišti.

Žádost paní Grycové byla dopln#ná o vyjád"ení:
1. Odboru stavebního, životního prost"edí a rozvoje – Sd#lení ze dne 26.3.2013.
2. Komise výstavby a životního prost"edí – Zápis !. 4/2013 ze dne 10.4.2013. Odprodej
nemovitostí nedoporu!uje.
Výše uvedená vyjád"ení tvo"í p"ílohu tohoto materiálu.

Rada m#sta projednala následující varianty "ešení:

VARIANTA  A
Nevyhov#t žádosti paní Dariny Grycové o odkoupení budovy !p. 521 postavené na pozemku
p.!. 42, pozemku p.!. 42 zastav#ná plocha a nádvo"í o vým#"e 132 m2 a !ásti pozemku p.!.
58/1 ostatní plocha, zele$, o vým#"e 24123 m2, vše v k.ú. Rychvald, ve vlastnictví m#sta.
VARIANTA  B
Vyhlásit zám#r na p"evod nemovitostí. �ást pozemku p.!. 58/1 není zam#"ená. P"edm#tem
nájmu je !ást pozemku p.!. 58/1 o vým#"e 25 m2 (2 m x 12,5 m).

Již v roce 2011 paní Darina Grycová požádala m#sto o odkoupení p"edm#tných nemovitostí.
Zastupitelstvo m#sta Rychvald usnesením !. 6/16 ze dne 14.12.2011 rozhodlo ponechat
nemovitosti ve vlastnictví m#sta Rychvald.

Na základ# výše uvedeného rada m#sta doporu!uje zastupitelstvu m#sta rozhodnout dle
návrhu usnesení.
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P�ílohaRADA 
Města Rychvald 
Orlovská 678 
736 32 Rychvald 

Vk : Žádost 

M~STSK~ URAú C?!Ycová Darina 

Í 735 3~ RYCH~ c . ~ r-- lir• ... 
..",.., 1 I ·03· 2013 f'ý.., };J 

(ll ~I/;"; 1 !.-, e, ~- - ~ 

-t" _.J_ 
PfkltP(: - t:.. 

Zadám Radu města Rychvald o schváleni odkoupeni budovy e.p.521 , postavené na 
pozemku p.č.42 v k.ú. Rychvald včetně zatlm plesně nespecifikované malé části pozemku 
parcely č.68/1 • ostatnl plocha, obklopujlclho budovu č.p.521 . 

Jako důvod své žádosti bych chtěla uvést, te jsem do budovy jak jlt vyna'lotíla nemalé investice, 
tak. že do této ještě nemalé investice jsou nutné. Konkrétně bych z mnou jlt provedených pracl 
uvedla nový Interiér, novou fasádu, nové dfevéné zastre~nl venkovnl tera.sy. 
Bohužel budova je z vyjadlenl autorizovaných odbotníkíJ špatně zaizolované, proto se v ni 
vyskytuje llthkost a pllse/1, a to i ptesto. te budova je celoročně vytapéna a zdi jsou ošetfeny 
penetračnl omítl<ou. Z vyjédfenl odbotnlkú stavebních firem je zlejmé. te jelikoz se jedná o 
špatnou izolaci i stáli budovy, je jediné možné l~í tuto podleza!, polot~ novou izolaci a 
následně pak zateplit Rovněž tak je nutné výměna staré stlešnl lepenkové krytiny, ples kterou I 
ples drobně opravy stálé do budovy zatéké. 
Odkoupenlm budovy bych tento problém vý~ uvedenými pracemi odstranila. Pfistavěnlm bych 
budovu rozštnla o hraci koutek pro děti a o mlstnost sloutlcl jako banketk.a napr. pro menši 
uzavrenou společnost, pro seniory a zejména konzumujlcl nekuf'áky. 
Dále bych ráda potěšila I rodiče malých ratolestí pll stavbou zastre~nl nad malou. volnou 
travnatou plOChou ze strany pa rkovi !tě, kde bych umístila napl. houpačky na pruiinách a 
plskovišté určené dětem ptedtkolnlho věku se dvěma lavicemi pro rodiče . Toto bych rada, pro 
bezpečnost hraji cích si dě11, je§t6 stylové - ve dlevě oplotila. 
V mém zájmu je proto budovu od města Rychvald odkoupit a náslodn6 pak vtotit nemalé investice 
do Jeli celkové rekonstrukce, za (lť etem jeJ I modernizace a začlen6nl se mezl ji:t postupně 
rekonstruovaně panelové domy na sfdlolb Budova by I nadále stoutWa k podnikáni neru§lvého 
charakteru. 
Rovn6t pli kladném vyřfzenl mé tédosti jsem OChotna zajistit odhad objektu na své náklady. 

Děkuji za kladn6 vyllzenl 
V Rychvaldé dne 10.3.2012> 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD 
Odbor stavebnl~ ll'ltOIN'ho prostředi a rozvoje 
Cl<lc>vsQ 678 

VU dopl$ zn.: 
Zo dne: 
Nale 11'1.: 

Sp.ln.: 
Vyilzu,e: 
T•t 
Em.JII: 
Oitum 

Sd~lenr 

735 32 Ryth\.td 

MéÚ R/0699, 0742/2013 

B< ÚjezdsU Jana 
596 543 044 
uje •dski@rychvilcl u 
26)2013 

Městsky ůlad Rychvald 
odbor správy •n~jetku 

·zde· 

Nn tákladč žádostí doručených dne 11.3.2013 panl Dariny Grycové, 
, ve věci od~-upu části po1cmh1 parc.č. 58/l, a budovy č.p. 521 na pozemku purc.č. 

42, \'~e l.ú. Rychvald. ve které se n)·ní nachází provozo\'na pohostinst\'Í a ve věci přístavby 
dřcvčného pi'istřešlcu k teto budově zn účelem hratího koutl-u n oploceni části pozemku 
p:m:.č. -12, k.ů. Rychvald. V:im <d~lujeme: 

Mbt>ký úřlld Rycbvald. odbor sta,cbní. ŽP a rozvoje. jako stnvd>ni úřlld pi'isluSn) podle * 13 
od<t 1 písm. e) z:ikona č. 18312006 Sb .• o územním plánováni • stavebním řádu. ve zntni 
po7dčjšich předpisů ( slavebni tál.on). posk)1uje v soulndu s§ 21 odst. 1 písm. a) sta\'ebního 
11\kona s1anovisko z hlediska Ú7emního plánu k čas ti JJOielnku pnrc.č. 58/l. a pozemku parc.č. 
42. k.it. Rychvald, k vyu:i.ili pro funkci občanské vyl>avcno•ti. 

l'ozcm ky parc.l'. 5811, 42, k.ít. Rycll\'ald, jsou v úz~mn lm plánu součásti zóny Ú-C 
C<'ntrální, obytné. polyfunkěni v 1í-zemí 1-0St:.l\'Čném- urbani1ovuném. 
V) nžíll pro funkci občanskE '') bnenosti je přípustné. Při<hl\ hn shívajicibo objektu ~• 
účtltm \)Udo•·ání dětského koutku, oplocení čá•ti pozemku a rekonstrukce objektu je 
7 hlediska územního plánu mkta mo1n:1, u předpokladu 'hodnlho artbitektonickóho 
f~ení , . souladu s okolní zá<ta> bou. 

Městský úfad Rychvald 
odbor t11vebRf ŽP a rot~ole 
735 32 RYCHVALD 

't 
S.:. Jana Ůjezdská 
,-edoucí úředník odboru sta' cbniho.LP a roL\·ojc 

1et.: 596 543 043 
tmall podatelna@lyc:hvald.tl 
web: hUp://www.rychYild cz 
10 OS: 6tnbbk..\ 

IC. 00297615 
DIC::: Cl00297615 

KomttltW banka, a .s., é..ú.: 2728791/0100 
Olednl hod<ny Po, St 8.0Q.l1.30 12 30-17 00 
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Z•ípis č. 4120 13 

7. jednání I<Omi~e '\slle\'h\ u ži\'otniho nroslfťdí ze dne 10 . ..:& .• 2013 

l'řlloHIIni: p. Ing. Pčgřímck. p. Ing. F(lj kis. Ing. Vr:itnj•. p. Kn\\OIO\\Ski. p. Pešl 

l'rogrum : 
I. lnfom>ace 7.C 7asedAní md) města 
2. Informace L ll. jednání lit~upilelsl\-a m<:-sta 
3. Maje1ko-pr.\' ní .uilelit<»tí 

I. Předseda komise podul člcnom komise infom1acc o projl!dnfl"·an)·ch zálcžitost('ch n" 
60. - 64. zasedání nul)' města. 

2. Komisí byla projednfmn ptÍJ)Omínka zastupitele lllg. Sirockého. ktcr)• navrhnu!. ahy 
1\cjcn výbory. které se '/C sv~ činnost i zodpovídají 1ns1uritclstvu. ale i kornise rady 
podá\aly 2x J'očnč in lbl'mucc o své či nnosti zastupitelstvu mCsta. S timto nánhcrn 
komise VaŽP souhla'í. 

3. \Jajelkopr:h'Tlí ók~JI<>>Ii : 
l_ádosl paní SJ')CO\Č o odkoupeni domu čp. 521/ majetku \1čsta R)Ch\'ald 

Komise VuZP nodo1>orul uje rudě měsla od prodej hudO\) ' čp. 521. 
Jedna se o objeli ,. cemru mčsla upros1h.'<l infm>lruktur) a do budoucna b~ mohl) 

l...olido\'at zájmy mčst.a s touto lokalitou. Komise tn•lt na !)\'ém stanovisku 7e dne 
9.11.2011 . 
Komise doporučuje. Ob) Mnvební (!řad provčřil slo..utcCnosli uvedené v iúdosti pilní 
Grycové. 1j . zda s1nv budovy je špmny a mohl by být prekážkou v podnikmelskc 
ť:innosti nájemce. Vluslnik objektu by měl dbňt nn to. nby stav nemovitosti 
nebránil nájemci' Mdném u'hání pfedmčhl pronájmu. V pNpadě. Ze paní 
Gryccw:i vyMlo,iln r.nanční prostředky na 2\élebc:ní objektu. bylo by korektnf. 

aby jí b) Ia napt. na pi'I.'Chodnou dobu upm,ena 'i~ n:ijcnmťho směrem dolu. 
Nabídka majetku Ůmdcm pro Lt\Siupo,<ini SllÍiu hc/ůpl31t1) pte,·od pan:.<. 
6740/4-ě:iSt ulice Polní 
Komise Važr doporučuje rJdě mčsla t>fij moul l>nr<elu ~- 67~0/~ - část 
J>OZemku ulice l'olnl hetúphlln) m převodem clo majOlku Města R)·ch vald. 

Z:idost o slano\cllí pt·oc.lejní ceny s moi noslí odkupu parcely é . 1618- pan 

Vladislav Mu~il. . 
Komise V a ŽP nN1nporučujc t'i.Hiě městu otlpr·odej pozemku p:uc. č. I() 1 R k.tt 
Rychv:ald. 
Jedna se o pozcme~ ,. ochmnném pásmu VN. kd) ochrdnné pasmo nedo\Oiujc 

' tomto pásmu umi -.t'o,l\1 sta\ by a :xízet dře\·in) s \}Skou nad 3m. Případné 

akli\'ÍI)'- umo7nční pli>tupu Siroké 'etejoosli - b) majileli mohlo piinésl 

nepiíjemnosti. jdi lol b) :.: slal zodpo,·čdn)n> .m ptípadné nehody a UraL). 

V ncposlední 100~ >e j<'<lná o po7emek. ktcr) je soočflsli l SES ( k dispozici pro 
migraci L\'ěři ). Komi')C doporučuje radě mčsm nabidnout panu ~1lusiJo, i b~ ť 
i dlouhodob) promijcm JX>zcmku. 

Jonn Do:,l~llová. zapisO\ atl'l"'n komise Ing. Miroslav Pčg~ím~:k. v. r.. předseda ko1nise 
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Legenda: 

Budovy 
o budova bez osla popisného nebo evldent.lho 
o budova s oslem -ICiolm 
O budova s elslem popisnfm 

~ E1 poschoďová garáž 

6412 
1608 

O rozestavěM budova 
O ParcelyKN 

Vnitfni kresba (sluekové eály) 
O Katastrálni ůzemi 

o 14.2 28.5 42 7 56 9 71 1 m 
Měfitko 1:1120 

' 
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lnťonnace o stavbč 1 Nahliženi do katastrll nemovitostí 

Informace o stavbě 

Stavba : 

Obec; 

Část obce: 

Karastrálol územ I: 

ČíSlO LV: 

Na parcele: 

Typ stavby: 

Způsob vyui:rtí: 

Vlastnlci, jinl oprávněni 

Vlastnické pravo 

Město Rychvald 

č.p. 521 

~ll!.llil~l-

Rychvald (;444441 

R·:c:hvald !7444411 

budova s čfslem popisným 

stavba občan~ého vybaveni 

Orlovská 678. 73532 Rychvald 

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné zpósoby ochrany. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evfdována žádná omezeni. 

Jiné zápisy 

Nejsou evidovány tádl)é jiné zápisy. 

Zobrazeflé údaje majf informativni charakter. P&atnost k 10.05.2013 11 :23:03. 

Stránka č. I z I 

Adresa 

Nemovitost je v ůzemnim obvodu, kde státni správu katastru nemovitostf ČR vykonává Katastrá!nl urad oto MoravskoslezskY kra . 
Kataslfdlnj Q@COy!ště K:.'lrviná 

Verze apftkace: .<~.6.3buik15 

http://nahlizenidokn.cuzk.cziZobrazObjekt.aspx?encryptcd= JoPgT w6 \V j uzEqm T q ·65 jV 3 i WF I BogJ?. .. t 0.5 .20 13 
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lnfonnace o parcele I Nahl ižení do katastru ncmovitosti 

Informace o parcele 

P~ucelní číslo: 42 

Obec: 

Katasuálnl územ!: 

Rychvald !5991071 

Rychv81d rz 4-l ~ 

Číslo LV: 

Výměfa (m2): 

1000 

132 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti 

OKM Mapový list 

Určeni výměry: Ze soufadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: zastavěné plocha a nádvoli 

Stavba na parcele: ČD 521 

Vlastníci, j lni oprávněn i 

Vlastnické právo 

Město Rychvald 

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné zpOsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Patcela nemá evidované BPEJ. 

Omezeni vlastnického práva 

Nejsou avldována žádná omozeoL 

Jiné zapisy 

Nejsou evidovány l:ádné jiné zápisy. 

Orlovská 678, 73532 Rychvald 

Zobrozcnó údaje maji informativni charakter. Platno~ k 10.05.2013 11:23:03. 

• •• 

Adresa 

Strankn č. I z I 

.... ... 
"" -

0 [ -
I • " " ' -

10 3() .. "'~ 
C> ČÚZK 2010 

Zobrazeni v orafickém QIOhlt2ečt 

Podll 

NornovitoS! je v územ.nrm obvodu. kde státni sprévu katastru nemovitostí ČR vykonává Kat8sttá!nl ú7ad pro Moravskoslezský kraj. 
Katasualni oracoviště Karvina 
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lnfonnace o p.trcdc 1 Nnhlilcni do kulu~tru ncn10' iloslí 

Informace o parcele 

Parcelni člslo: 

Obéc: 

Katas.trálni ůzemi 

ČisloLV· 

Výměra (m']. 

Typ parcely 

Mai>O"li i &· 

lkčenl výmity: 

2pojsob vytúrti: 

Druh pozemku 

Vlastníci, jim opravnéni 

Ml}sto Rychvald 

58/1 

I (1')1 71 

Rychyakt f74 ! .t-111 

241:lJ 

OKM 

Zesouladnltvs.JTSK .... ~ 
051atnl ploclla 

Orlovsk• 676. 73532 Rychvald 

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evkfovény tédné způsoby ochmny. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ 

Omezeni vlastnického práva 

Věcné bfemeoo (podlellstony) 

Jiné zápisy 

Ne,sou evidovány Udne JIM láposy. 

Zobrazené u<laje majllnlormaovnl d1araklor Platnost k 10.05 2013 11'23:03 

Stránku č. I z I 

zooraz;nj 1 crafif«Pm prohl teó 

resa 

Nemovitosa.re v ůzemnm obvodu, k6e &&atnl aprivu kata&lru nemcmtosti CR ~OI'laVá ,. -1C" I"! i \{~1 nm k\Qr-.:;: l'i~:~s ó>l!;.kj k'1';1 

· d r· z .. ery l:L.... 

hnp:/lnahh.<enidokn.cuLk.cL/ LobntLOb ickt.u~px'!cncrvntc'd• tbuB U i X<t9clbr I ed BcJ6ZOIH Oz5Xep YW... I 0.5.20 13 
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Bod 16. K žádosti o odkoupení pozemku p. . 1618 v k.ú. Rychvald

Obsah:
1. D$vodová zpráva
2. Žádost ze dne 27.3.2013
3. Sd#lení ze dne 8.4.2013
4. Zápis !. 4/2013 z jednání komise výstavby a životního prost"edí ze dne 10.4.2013
5. Katastrální mapa
6. Informace o parcele

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m#sta dle zákona o obcích !. 128/2000 Sb. v úplném zn#ní

r o z h o d l o

nevyhov#t žádosti pana Vladislava Musila o odkoupení pozemku p.!. 1618
trvalý travní porost, o vým#"e 5162 m2, v k.ú. Rychvald, ve vlastnictví m#sta
Rychvald
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P�íloha

Městský úřad Rychvald 
Odbor staveb nf, životnlho prost ledl a rozvoje 
Orlovská 678 
735 32 RYCHVALO 

Vladislav Musil 

Žádost o stanovení prodejní ceny s mo!ností odkupu parcely 

Váženi, 

M~STSKÝ ÚŘAD 
735 32 RYCHVALU 

2 7 -03- 2013 

~
' c.J MěU·ll N't'.Jlo;3 

očel bstťl 1 
Nohr -===s-: __ ---- ··-·-·- · ' ... 

V Rychvaldě dne 27. 03. 2013 

obracfm se na Vás s žádostí o stanovení prodejní ceny a následně možnosti odkoupení 
parcely č. 1618 v kat. území Rychvald, výměra 5162 m2, trvalý travnf porost na ulici Jarošovická . 
Pozemek má cca 45° svahový sklon, je porO$tlý pouze ostru!inlm a náletovými dlevinami a dále ples 
tuto parcelu prochází vedení VN, takže jeho využití je takřka nulové. 

Ji! dllve jsem si povšiml, že na této parcele vzniká černá skládka, místo je dlouhou dobu 
neudržované a kazí celkový dojem okolí. Proto jsem se rozhodl jej odkoupit za účelem vytvoreni 
jakého si velejnosti pllstupného parku k odpočinku nebo napl. venčeni pejska. Na pozemku bych 
zasadil různé ovocné, okrasné, listnaté a také jehličnaré dřeviny. V zadni části bych vytvořil posezení 
pro možný odpočinek p?i procházce a krmelec pro lesní zvěř. Odstraním vzniklou černou skládku a 
celkově srovnám terén, z dOvodO lepší pěší dostupnosti. Celá parcela by nadále zůstala volně 
prfstupna vefejnosti. 

Tlmto Vás !ádám pll určováni výše prodejní ceny k pl ihlédnutí ke stavu pozemku nyní, k jeho 
současnému využit í a k možnosti využití pro široké okolí v budoucnu. Věřím, Ze náš společný zájem je, 
aby v Rychvaldě bylo více mist k odpočinku, regeneraci a aby V1hled obce byl stale lepši a lepši. 

Pledem děkuji za kladné vyřízení a jsem s pozdravem 

Pl ílohy: 
Fotografie parcely s ks 



12. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL UR�ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 12.6.2013

Zpracoval(a): Irena Kubí!ková – ú"edník odboru bytového a správy majetku 124 z 127
P�edkládá: Rada m#sta

.... , , .... 
MESTSKY URAD RYCHVALD 

vas dop•s z:n.: 
Ze dnů: 

Na~e zn. 
Sp. zn.: 
\lyřlZUJf; 

Tel.: 
Email. 
Datum: 

Sděleni 

Odbor stavební, ZP a rozvoje 
Orlovsk.3 678 
735 32 Rychvald 

8c.~~:dskáJana 
596543044 
ujezd>ko(l>rychv•ld.cz 
8.4.2013 

Městský úlad Rychvald 
odbor správy majetku 
·zde· 

Na základč tňdosti donočcné dne 27.3.20 13 pana VladisJa,·a Musila. 
ve věci odku('u pozemku p.l!C.č. 1618. k u. Rych\'a(d. Lá účelem 

zkuhi\'0\ áni pro uih ano Jako .. ostatní plochu" Vám WčluJeme: 
Mčstský útad Rychvald, odbor sta\·ebnl. Z.P a rozvoje, jnko stavební úfod příslušný podle § 13 
odsl. I pfsm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o (ozemním plánování u sluvcbním řádu, ve >nčni 
pozděj~ích předpis•\ ( stavební zákon). posk}tuje ' souladu s § 21 odst I písm. a) Ma' cbního 
zákona stano,·isko zhlcdiska územního plánu k po1cmku p.l!C.č. 1618. k.ú. R)Cil\'ald. 
k \')'uliti pro funkci -ostatní plocha 

Pozemek parc. č. 1618 v km. území Rychvald je podle Územního plt\nu sídelního (u varu 
~ychvald o jeho 2mčny č. 2 a 3 součásti zóny územního systému ekologické swbilit} N
USES v útenti neurbani,o.aném. \Oiná krajina. fionktní \')'Užití plochy - ostatní plocha 
nálecovc.! dtc\iny. 

Prvky ŮSES vy-Zadují prvotadou péči pro základ uchovňní a reprodukce přírodního bohatství 
v úzconf. Bc7 souhlasu orgánu ochrany pNrody se ncpfipoušti zcjmcna mčnil kuliury s vyššfon 
stupněm ekologické stability na kultury s nižSím srupnčm ekologické stability. 

Z toho du' od u se""' rhované \') uí.ili je\'Í jako ne' bodné. 

Městsky úlad Rychvald 
odbor tllvtbnl 2:P e rozvote 
735 32 RYCHVALD 

);.! 
1Jc, Jana Úje7dská 
,·edouco ůh:dník odboru sravcbnfbo. LP a roZ\ oje 

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

lt: 00291615 
OIC: Cl00297615 

Komerčnr binki, a.s., č.ú,; 2728791/0100 
Úfedni hodlny: Po, 518.00-11.30 12.30·17.00 
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z ,\ p i s č . 4/20 13 

'1. jťdn:i.ní komisr ' '\'SI:l \'b ,· a žh·otníh o nrostřcdi Zl~ dn e 10. -t 20 13 

P ří10mn i: p. Ing. PčgHmek. p. Ing. Faj kis. Ing. Vrátn~· . p. Ko,,oJo,, ski. p. PeSI 

Pr ugram : 
J. In fonnacl· t.t ?.astdfmi rad~ m~sta 
2. lnfonnact z !!.jednáni zastupih~l st,·a města 

3. i\·lq,ietko-prfl,·ní záležitosti 

I . Pi·cclscda komise podal člcnúm kom i se in lbnml('é o projed ná' an) th zák litostech na 
60. - 64. zasedáni rady mtsta. 
Komisi byla projtdmlna pi'ipominka zastupitelt Ing. Širockťho. kter)• rHl\Thnul. aby 
nejt-n ''i' bory. k1eré se ze S\'é činnosti zodpovídaj í za.swpitelstnl. ale i komise rady 
podil' al~ 2:< rOCnt: inJOnnace o S\'é či nnosti zastupitelstvu města. S tímto n:lvrhem 
komise VaZP souh lasí. 

3. i\·r:ljerkoprávní záleZitosti : 
Zádost paní Gryco, ·é o odkoupeni domu čp. 521 z majetku Mf:-.stu Ryclwald 
Komise V a Ž P nedoporu čuje r:ulě mčsta odprodej budnvy čp. 521. 
Jed nit se o o bjekt ,. centru mť:sta uprostřed infrastruktury a do budoucna by mohl~ 
kol idO\·at zájmy mt·sw s touto lokalitou. Komise- trvá na s,·ém stanovisku ze dne 
9 . 11. 2011. 
Komisť doporučltie. aby stavební lt~ad prově~il skutečnost i uvedené,. žádosti pani 
Gryco,·é. tj. zda sta,· budo ,·y je špatn~· a mohl by b)·t pi·ckáž.kou ' podnikmť'lské 
činnosti nitjcmce. Vlastnik o bjektu by měl dbát na to. ab:• sta,· nemo' itosti 
nebránil nájemci ,. řádném užín\ní pi'cdmětu pronójmu. V p~ípadě. že paní 
Gr~C0\1:\ ,·yna loiila finanční t>rosH·edky nn z,·elebení o bjektu. bylo b) ko rcktni. 
aby ji by ln na pi', nn přechodnou dobu upra,·ena v~·šc náj cmntho směrem doltl. 
Nnbidka majetku Úi·adcm pro zastupováni Státu - bezllplmn}· pi·evod parc. č. 
6740/4·cilst ulice l'olni 
Komise V a ŽP doporučuje rud ě měs ta přijmou t parcelu ť. 67.&0/ -' - č:ls t 
po~emku u lice Pnlní hezúplatn)·rn p i·e,·odern do maj etku Města Rych,':l ld . 

• 2.adost o srano1 eni prodej ni ceny s možností odkupu pMcely c. 1618 - pan 
Vladisla~· Musil. 
Komise V:.ŽI' nedoporučuje rudě měst:. od1lrodcj pozemku part . č. 16 18 k.í1. 

Hychntlů. 
Jťdná se o pozemek ,. ochranném pásmu VN. kdy ochranně pásmo ntdo,·o luje 
\' tomto pásmu umist·o ,·at s ta,·b)· a sázet dte\'i ny s ,·)·škou nad 3m. Pi'ipadné 
aktivity - umožněni přístupu široké ,·eřejnosti - b~· majiteli mohlo pi·inést 
nepi'íjemnosl i. j eJikoi b~· se Sl tll zodpo,édn)·m za pi'ípadnC nehody a úrazy. 
V neposledni i<ldě se jedná o pozť:mck. ktťr)· je souttlsti ÚSES ( k dispozici pro 
migraci zsěi·i ) . Kom ise doporučuje rad~ města nabídnout panu Musilo,·i by!' 
i dlouhodobS promijem pozemku. 

Jan;~ Dost~ Jo,·~. zapiso,·atelka komise Ing. ~~l iroslav Pěgi'imck. Y.r.. předsťda komise 
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Legenda: 

0 Parcely KN 
Vnitlnl kresba (sluél<OIIé čárt) 

O Katastr.ltnl l)zeml 

o 50.3 101 151 201 252 m 
MiN1ko 1:3964 

Da::\Jm :~~ku· 4 4 20 
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lnfonnm.:c o purccle I Nahliženi clo knta!)tnl ncmo\ llO)tí 

Parcolnl tlslo: 

Obec: 

Katastr~lnf ůzeml: 

Clslo LV: 

Výměro (m'J 

Typ pareety· 

Mapovy lisl 

Urtenl vym4oy 

Druh pozemku 

Vlastníci , jl ni oprávněni 

1618 

' 
Rychva j f7·11 H 

5 162 

DKM 

Ze soullldnoc v S-JTSK 

trvalý travnl porost 

Měslo Ryctwnld OrlovsiUI678. 73532 Rychvald 

Zpusob OLhrany nemovřtosti 

zemědělsky pud ni fond 

Soznam BPEJ 

o 'F 

62142 5145 

64300 17 

Omezeni v1a ·nickoho práva 

Nejsou evidována žádná omezeni. 

Jiné z~play 

Nejsou ev•dovány !adné i•né záptsy 

Vymér 

Zobrazen• údaje moji irlformali~mi charokter Platnool k 10 05.2013 09.23o01 . 

Stn\n~n ~ I L I 

lt lra::ent • craf d <> 'lJ r-ohl o(• 

NetnOVIIOSI te v Uzemnim obYodu. kde stAinl sprévu kOta:Slru f"'etn0w110Sti ČA vykonllvt "~'"'''", .AG pro p.•yrr *C1!ezP, r ~o 

~· 

hup: 'nahlitc-nidokn cuzk.cz Zobrtu0bJokl.~>px"!en~'T)pted=6ah4Ju ~4-Sky 7QjUp-\' cCYE _ H YSb•VQn .. 10.52013 




