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Bod 1. Pořadové a organizační zabezpečení 17. zasedání
Zastupitelstva města Rychvald

Obsah:
1. Důvodová zpráva

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města

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

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

 Mgr. Jana Muchová
 Stanislav Tvardek
 Pavel Kowolowski

2. ověřovatelé zápisu ve složení:
Jan Kutáč
Šárka Gulčíková
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 bod 1

Důvodová zpráva

Organizační zabezpečení 17. zasedání ZM, dne 11. 06. 2014

Termín 11. 06. 2014 v 16:30 h v KD Rychvald

Návrhová komise: Mgr. Jana Muchová
Stanislav Tvardek

  Pavel Kowolowski

Ověřovatelé zápisu: Jan Kutáč
Šárka Gulčíková

Zapisovatelka: Bc. Lena Koláková

Skrutátoři: Jana Dostálová
Jana Kostruhová
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Pořad pro 17. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 11. 06. 2014

1. Pořadové a organizační zabezpečení 17. zasedání ZM Rychvald
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva o činnosti RM
4. Zpráva o činnosti KV
5. Zpráva o činnosti FV
6. Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín ve městě Rychvald za rok 2013 a Zpráva o

bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení  Policie České republiky
v Bohumíně za rok 2013

7. 1. Účetní závěrka města Rychvald sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013
2. Závěrečný účet města Rychvald za rok 2013

8. Rozpočtové opatření č. 5
9. OZV č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování ,sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území města Rychvaldu

10. Stanovení počtu členů ZM pro volební období r. 2014 – 2018
11. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2013 a Zpráva o výsledku

přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí okresu
Karviná za rok 2013

12. Vyhlášení záměru na směnu pozemku p.č. 4761/1 v k.ú. Rychvald
13. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 2781/1 v k.ú. Rychvald
14. Nabídka k darování spoluvlastnických podílu části pozemku p.č. 1512/3 v k.ú.Rychvald
15. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvy na stavbu č. 3540 s názvem: „ČOV
       Rychvald, čerpací stanice Rychvald 1, výtlak z ČS na ČOV“
16. Vyřazení movitého majetku  Domu dětí a mládeže, Školní 1600, Rychvald,

příspěvková organizace  a  Města Rychvald
      17. Diskuse
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Bod 2. Kontrola usnesení

Obsah:
1. Důvodová zpráva

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu svých přijatých usnesení
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Bod 2

Důvodová zpráva
Splněno

15/10. Návrhy na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Rychvald
Zastupitelstvo města

2 .    u k l á d á
městu Rychvald informovat žadatele o změnu územního plánu o rozhodnutí
zastupitelstva v souladu s bodem 1.
Splněno - písemné odpovědi byly žadatelům odeslány do 30 dnů od uložení úkolu dne
19.3.2014

Ve sledování:

22/10   b) ZM  u k l á d á  RM
informovat zastupitelstvo města o rozhodnutích, která učiní Valná hromada společnosti
Služby města Rychvald, spol. s r. o., při každém zasedání zastupitelstva města
Ve sledovaném období tj. od 12.3.2014 do 11.6.2014 bylo učiněno následující Usnesení
přijaté Radou při výkonu působnosti valné hromady Společnosti dne 2. 4. 2014.
1.1. Valná hromada konstatuje, že z minulých jednání trvají následující  úkoly uvedené pod
         těmito pořadovými čísly:   2.2. ( jednání VH  5.9.2012)
2.1. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku  Společnosti za rok  2013
2.2.  Valná hromada schvaluje zaúčtování ztráty roku 2013  jako neuhrazenou ztrátu
          z minulých let.
3.1. Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr Společnosti na rok 2014.
3.2.   Valná hromada ukládá aktualizovat smlouvy na rok 2014.
          Z :  jednatel společnosti, místostarosta                                          T :  30.6.2014

10/7 ze dne 12. 12. 2012  ZM  u k l á d á
místostarostovi pravidelně na jednáních zastupitelstva města informovat členy zastupitelstva
města o stavu a konečném dořešení případu týkajícího se „Návrhu odkupu pohledávky za
společností Služby města Rychvald spol. s r.o.“
Stav ke dni  11.6.2014 :
Je identický, jaký byl dne 11.3.2014, tj. že dne 13.1.2014 byla podána žaloba Okresnímu
soudu v Karviné, kdy předmětem je zaplacení částky 1 750 000,-Kč a příslušenství k této
částce náležející. Věc je vedena Okresním soudem v Karviné pod sp.zn. 15 C 24/2014.
Dopisem ze dne 12.2.2014 informoval společnost Okresní soud v Karviné, že v této právní
záležitosti bude věc postupovat Vrchnímu soudu v Olomouci k rozhodnutí o věcné
příslušnosti, neboť jak se domnívá, tak  v této věci jsou věcně příslušné krajské soudy.
 Doposud jsme nebyli informování o dalším rozhodnutí.
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Bod 3. Zpráva o činnosti Rady města

Obsah:
1. Důvodová zpráva

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města

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

bod 3

Důvodová zpráva
Zpráva o činnosti Rady města Rychvald

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

93. zasedání ze dne 14. 3. 2014
94. zasedání ze dne 24. 3. 2014
95. zasedání ze dne 7. 4. 2014
96. zasedání ze dne 22. 4. 2014
97. zasedání ze dne 30. 4. 2014
98. zasedání ze dne 05. 05. 2014
99. zasedání ze dne 19. 05.2014

           100. zasedání ze dne 02. 06. 2014

viz usnesení z těchto zasedání
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Předkládá: Jan Kutáč, předseda KV

Bod 4. Zpráva o činnosti KV ZM za období od 20.3.2014 do
11.6.2014

Obsah:
1. Zpráva o činnosti
2. Zprávy o provedených kontrolních činnostech

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
1. Zprávu o činnosti KV za období od 20.3.2014 do 11.6.2014
2. Zprávu o kontrolní činnosti č. 46/2014 – bez nápravných opatření
3. Zprávu o kontrolní činnosti č. 47/2014 – bez nápravných opatření
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Předkládá: Jan Kutáč, předseda KV

bod 4

Důvodová zpráva
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Rychvald

ZPRÁVA
O činnosti kontrolního výboru za období

od 20.3.2014  do 11.6.2014

1) Proběhly 2 schůze kontrolního výboru.

2) Byly naplánovány další kontrolní činnosti .
3) Provedené kontrolní činnosti :

Kontrolní činnost  č 46/2014 -      Kontrola doplnění chybějících dokladů firmou
zpracující projektovou dokumentaci k mazutové kotelně (kontrola č. 39/2013) – bez
nápravných opatření
Kontrolní činnost č. 47/2014 - Kontrola výběr. řízení akce „Úklid společných
prostorů v bytových domech v Rychvaldě“ – bez nápravných opatření

Projednáno dne 14.5.2014 Jan Kutáč
Předseda KV
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Bod 5. Zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva města

Obsah:
1. Důvodová zpráva

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti finančního výboru za období od 20.3.2014 do 11.6.2014
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Bod 5.

Důvodová zpráva

Od posledního zasedání zastupitelstva města dne 19. 3. 2014 se uskutečnila tři jednání
finančního výboru (dále jen FV) s následujícím programem:

I. Jednání FV dne 24. 3. 2014
Program:

1)  Návrh rozpočtového opatření č. 3 pro rok 2014
2)  Informace z 15. zasedání Zastupitelstva města Rychvald
3)  Výsledek hospodaření za rok 2013 a účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31.

12. 2013 příspěvkové organizace Základní škola Rychvald, okres Karivná, Mateřská
škola Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná, Dům dětí a mládeže, Rychvald, Školní čp.
1600

ad 1) Finanční  výbor  se  zabýval  návrhem  rozpočtového  opatření  č.  3  pro  rok  2014.
V rámci projednávání návrhu vznesl FV následující dotaz „Proč mají  být  žádosti  o
dotace zpracovávány externí firmou a ne příslušným odborem?“. Tuto problematiku
žádá projednat na příštím jednání FV za účasti místostarosty.

ad 2) Předseda FV, Ing. Širocký, podal členům FV informace z jednání 15. zasedání
Zastupitelstva města Rychvald, které se konalo 19. 3. 2014.

 FV bere na vědomí informace z 15. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 19.
3. 2014.

ad 3) FV doporučuje radě města schválit výsledek hospodaření za rok 2013, rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2013 a účetní závěrku sestavenou k rozvahovému
dni 31. 12. 2013, a to příspěvkové organizace Základní škola Rychvald, okres
Karivná, Mateřská škola Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná, Dům dětí a mládeže,
Rychvald, Školní čp. 1600

II.    Jednání FV dne 28. 4. 2014
Program:

1)  Plnění výdajů za I. čtvrtletí 2014
2)  1. Účetní závěrka města Rychvald sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013

 2. Závěrečný účet města Rychvald za rok 2013

3) Různé - vyjádření Ing. Sitka k dotazu FV ze dne 24.3.2014

ad 1) FV bere na vědomí informaci o plnění výdajů za I. čtvrtletí roku 2014
ad 2) Předseda  FV  společně se  členy  FV  probral  jednotlivé  kapitoly  „Účetní  závěrky  a

závěrečného účtu města Rychvald za rok 2013“ a byla provedena rozvahová bilance.
 FV doporučuje ZM schválit 1. účetní závěrku města Rychvald sestavenou

k rozvahovému dni 31.12.2013, 2. závěrečný  účet  města  Rychvald  za  rok  2013,
včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Rychvald za rok 2013,
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FV dále doporučuje ZM vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad a vzít na vědomí zprávu o výsledku hospodaření za rok 2013 příspěvkových
organizací zřízených městem Rychvald a společnosti Služby města Rychvald, s. r. o.

ad 3)  Ing. Sitko, místostarosta města, k dotazu FV vzneseném na jednání dne 24. 3. 2014
„Proč mají být žádosti o dotace zpracovávány externí firmou a ne příslušným
odborem?“, uvedl, že se jedná o přípravu 5-ti žádostí o dotační titul najednou, a to
není v silách daného odboru. Poznamenal rovněž, že firma zpracovávající žádosti
obdrží danou finanční odměnu pouze v případě, že dotace bude městu přidělena.

III.    Jednání FV dne 28. 5. 2014
Program:

1)  Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2014
2)  Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2014

ad 1) FV bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2014 a doporučuje radě města
ke schválení .

ad 2) FV bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2014 a doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení.

Ing. Ivan Širocký, v. r.

předseda finančního výboru
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Zpracoval(a): npor.Bc.Martin Wastl - vedoucí oddělení PČR Bohumín ; Ing.Karel Vach - ředitel
MP Bohumín      13 z 66
Předkládá: npor.Bc.Martin Wastl - vedoucí oddělení PČR Bohumín ; Ing.Karel Vach - ředitel
MP Bohumín

Bod 6. Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín ve městě
Rychvald za rok 2013 a Zpráva o bezpečnostní situaci na
teritoriu obvodního oddělení  Policie České republiky
v Bohumíně za rok 2013

Obsah:
1. Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín
2. Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení Policie ČR Bohumín

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
a) Zprávu o činnosti Městské policie Bohumín ve městě Rychvald za rok

2013
b) Zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení Policie

České republiky v Bohumíně za rok 2013
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bod 6

Důvodová zpráva
Zpráva o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě za rok 2013:

1.1 Zahájení činnosti - personální záležitosti:

Rozsah činnosti MP v Rychvaldě zůstal zachován dle platné veřejnoprávní smlouvy na
dobu neurčitou, kde denně vykonáváme buď denní nebo noční dvanáctihodinovou směnu
dvoučlenné hlídky. V případě potřeby vyjíždějí hlídky MP k nutným zákrokům do Rychvaldu
i mimo sjednanou dobu působení v Rychvaldě a to hlavně v době, kdy se zde nenachází ani
hlídka PČR.

1.2 Přestupková a trestná činnost:

      Strážnici v Rychvaldě řešili ve sledovaném období celkem 253 přestupků a z toho 183 v
blokovém řízení. 70 přestupků a dalších 47 podnětů bylo postoupeno jiným orgánům.
Blokových pokut vč. bloků  na místě nezaplacených bylo uloženo za  91 800,-kč. Z toho
pokut na blok na místě nezaplacený bylo uloženo za 14 300,-kč.
     Donucovacích prostředků při zákrocích strážníků dle zákona o obecní policii bylo použito
ve 4 případech. Při použití donucovacích prostředků nebyl nikdo zraněn ani nebyla nikomu
způsobena žádná majetková škoda. Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla
(autobota) jsme použili v 27 případech.
     Při páchání trestné činnosti či závažných majetkových přestupků zadrželi strážnici v 5
případech celkem 6 podezřelých pachatelů a nalezli zde 2 kradená motorová vozidla.
Dále strážníci v Rychvaldě  při své činnosti zadrželi celkem 2 hledané osoby PČR a předvedli
je na OO PČR v Bohumíně.

1.3 Ostatní činnost MP:

Strážnici v Rychvaldě taktéž provádějí odchyt volně pobíhajících problémových a
nebezpečných psů do útulku pro psy v Bohumíně - Šunychlu. Bylo odchyceno celkem 28 psů.
Plošný odchyt psů neprovádíme z důvodu omezené kapacity útulku pro psy. V několika
případech jsme zjistili nepřihlášené psy a jejich majitelé byli oznámení na finanční odbor
MěÚ.  Přestupky majitelů psů byly blokově řešeny ve 17 případech, ostatní tyto přestupky
byly řešeny domluvou.
     Taktéž provádíme bezpečnostní doprovody pracovníků MěÚ při místních šetřeních s
problémovými občany, při vymáhání pohledávek úřadu a zajišťujeme doručování písemnosti
úřadu, které není možno doručit řádnou úřední cestou. Dále strážnici zjišťují nedostatky v
oblastí životního prostředí, černých skládek (v roce 2013 byli zjištěni 4 tvůrci skládek),
poškození a nesjízdnosti komunikací a neschůdnosti chodníků, dopravního značení a označení
ulic a všechny tyto poznatky jsou postoupeny MěÚ, v jehož kompetenci je sjednání nápravy
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těchto nedostatků. Dle požadavků města strážnici taktéž dohlížejí na průběh většiny větších
společenských, kulturních a sportovních akcí ve městě.
     V rámci pultu centralizované ochrany máme v Rychvaldě po dohodě s OO PČR napojeny
na náš pult 3 objekty a na jeden objekt vyjíždíme v rámci pultu jiné bezpečnostní agentury a
dále nám chodí zprávy SMS ohledně narušení objektu hasičské zbrojnice.

     V závěru  roku 2011 město Bohumín zakoupilo laserový měřič rychlosti, který taktéž
bezplatně používáme pro měření rychlosti vozidel v Rychvaldě. Během loňského roku bylo
změřeno celkem 173 hříšníků, kteří překročili povolenou rychlost min. o 10 km/h.  106 těchto
přestupků bylo řešeno blokovou pokutou a zbývajících 67 pak bylo postoupeno ke správnímu
řízení. Dopravním inspektorátem v Karviné byly pro měření rychlosti vozidel v Rychvaldě
stanoveny ul. Orlovská, ul. Petřvaldská,  ul. Michálkovická, ul. Mírová a ul. Bohumínská.

Rozbor udělených blokových pokut za rychlost Rychvald

Rok / Rychvald Zaplacené pokuty
(počet / Kč)

Nezaplacené pokuty
(počet/Kč)

Oznámeno
správ.orgánu

2011 12 / 3 000,- 1 / 200,- 7
2012 61 / 44 200,- 12 / 9 500,- 75
2013 90 / 64 100,- 16 / 10 100,- 67

Rychvald 2013 Počet Částka
ul.Michálkovická 75 53 300,-
ul.Bohumínská 31 20 900,-

1.4 Materiálové a technické zabezpečení:

    Pro potřeby MP v Rychvaldě město  zajistilo jednu místnost ve 2.N.P. budovy hasičské
zbrojnice. Tato místnost slouží pouze pro psaní úředních záznamů MP a pro odpočinek
strážníků. V této místnosti není stálá služba pro úřední styk s občany. V místnosti je zavedena
telefonní linka, která je v nepřítomnosti hlídky přesměrována na mobilní telefon hlídky nebo
na služebnu MP v Bohumíně. Místnost také slouží od začátku roku 2013 pro potřeby PČR.
     Město Rychvald dále zakoupilo v roce 2010 nové služební vozidlo zn. Kia Seed v
základním vybavení, které zapůjčilo městu Bohumínu pro potřeby MP v Rychvaldě. Toto
vozidlo jsme vybavili vozidlovou radiostanici zn. Motorola pro zajištění komunikace v rámci
radiového provozu se základnou na služebně MP v Bohumíně.
     Pro zajištění bezpečnosti strážníků používáme revolvery  značky Holek 831.
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 Jediným technickým problémem v komunikaci je stále to, že pokud občan z Rychvaldu volá
z pevné linky tísňové číslo MP 156, tak se dovolá na MP v Orlové a ne v Bohumíně. MP
Orlová nám pak všechna oznámení předává. Pokud se z Rychvaldu volá číslo 156 z
mobilního telefonu, dovolá se volající na MP Ostrava v rámci integrovaného bezpečnostního
centra a odtud je pak hovor přepojen na MP Bohumín.

1.5 Preventivní činnost:

     V rámci programu prevence kriminality realizovala MP v Rychvaldě jeden  projekt.
Tím bylo provedení besed s žáky obou rychvaldských škol vč. Mateřských škol ohledně
základů právního vědomí dětí (práva a povinnosti), dopravní problematiky (chování dětí na
veřejných komunikacích) a základů poskytování 1. pomoci. Projekty jsou hrazeny městem
Bohumín.

1.6 Závěrečné hodnocení:

       V průběhu  roku 2013  došlo v Rychvaldě oproti  roku 2012 téměř ke stejné trestné
činnosti (ze 197 trestných činů na 196 spáchaných trestných činů). Objasněnost trestné
činnosti se pak mírně zvýšila ze 42,80% na 43,38%. Přesnější rozbor trestné činnosti a její
objasněnosti v Rychvaldě může doložit pouze PČR.

V Bohumíně dne 27.1. 2013                                                      ing. Vach Karel
                                                                                                 ředitel MP Bohumín
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Příloha
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Bod 7. 1. Účetní závěrka města Rychvald sestavená k rozvahovému
dni 31.12.2013

2. Závěrečný účet města Rychvald za rok 2013

Obsah:
1. Důvodová zpráva
2. Přílohy

a) Příjmy
b) Výdaje
c) Rozpis čerpání výdajů
d) Stav účelových fondů
e) Stav dlouhodobého majetku
f) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města Rychvald za rok 2013
g) Zpráva o výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Rychvald
h) Zpráva o výsledku hospodaření společnosti Služby města Rychvald s.r.o.
i) Rozvaha
j) Výkaz zisku a ztrát
k) Příloha
l) Inventarizační zpráva
m) Zpráva o výsledku finanční kontroly

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

a) s c h v a l u j e
1. účetní závěrku města Rychvald sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2013 dle přílohy písm. i) až písm. m)

2. závěrečný účet města Rychvald za rok 2013 včetně zprávy o výsledcích
přezkoumání hospodaření města Rychvald za rok 2013

b)  s o u h l a s í
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad

c)  b e r e   n a   v ě d o m í
zprávu o výsledku hospodaření za rok 2013 příspěvkových organizací
zřízených městem Rychvald a společnosti Služby města Rychvald s.r.o.
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Důvodová zpráva

Rozpočet  pro  rok  2013  byl  schválen  usnesením  zastupitelstva  města  č.  10/9  ze  dne
12. prosince 2012 v celkové výši 82 500 tis. Kč.

Změny schváleného rozpočtu se prováděly v průběhu roku rozpočtovým opatřením. Celkem
třináct rozpočtových opatření schválila rada města a rozpočet byl takto navýšen v příjmové
i výdajové části o 3,3% .
K  navýšení  rozpočtu  došlo  přijetím  dotací  v  celkové  výši  1  629  tis.  Kč,  a  to  na  volby
prezidenta ČR a volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, na uspořádání kulturní akce
Rychvaldské rybí slavnosti, na podporu poskytování pečovatelské služby, pro sbor
dobrovolných hasičů a na výkon státní správy. Dále byl schválený rozpočet navýšen
zapojením vlastních zdrojů ve výši 1 099 tis. Kč na svoz komunálního a tříděného odpadu,
svoz odpadů ze sběrného dvora, údržbu a opravu bytů a nebytových prostor, opravu zábradlí
u budovy zdravotního střediska, úpravu vytápění v budově č. p. 476, úhradu tepla pro
nebytové prostory, na regeneraci panelových sídlišť, opravu chodníku u smuteční síně,
revitalizaci potoka Klempířská, zpracování a distribuce kalendáře Města, osvětlení v budově
zdravotního střediska, údržba školských zařízení a další.

Hospodaření města bylo zpracováno do závěrečného účtu, v němž jsou obsaženy údaje o
plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby, údaje o
hospodaření s majetkem, informace o finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů a
o hospodaření právnických osob městem zřízených a založených. Součástí závěrečného účtu
je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu, rozpočtu kraje, státním fondům a jiným rozpočtům.

Rozpočtové hospodaření skončilo převahou příjmů nad výdaji ve výši 9 596 tis. Kč, kdy
celkové příjmy byly splněny na 107% a celkové výdaje na 94%.
Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech vykazuje k 31. prosinci 2013 hodnotu
34 266 tis. Kč.

v tis. Kč

P Ř Í J M Y Schválený Upravený Skutečnost
Skutečnost k
upravenému V Ý D A J E Schválený Upravený Skutečnost

Skutečnost k
upravenému

rozpočet rozpočet rozpočtu rozpočet rozpočet rozpočtu

Celkem 81 000 83 643 89 480 107% Celkem 82 500 85 228 79 884 94%

v tom:
příjmy vlastní 78 700 79 654 85 552 107%

v tom:
běžné 65 920 71 863 67 737 94%

přijaté dotace 2 300 3 989 3 928 98% kapitálové 16 580 13 365 12 147 91%

financování 1 500 1 585  - 9 596 x

Úhrnem 82 500 85 228 79 884 94% Úhrnem 82 500 85 228 79 884 94%
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Příjmy  -  89 480 tis. Kč

Celkové příjmy se skládají z vlastních příjmů (daňové, nedaňové, kapitálové) a z dotací.
Výrazný podíl na celkových příjmech mají daňové příjmy, a to 78 %.

Daňové příjmy ve  výši  69  759  tis.  Kč jsou  o  10  937  tis.  Kč vyšší,  než  skutečnost  roku  2012.
Největší podíl má jednoznačně daň z přidané hodnoty, tvoří 43,4%  všech daňových příjmů.
Dále pak daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,
poplatek za likvidaci komunálního odpadu a daň z nemovitostí. K postupnému navyšování
daňových příjmů dochází v důsledku změny zákona o rozpočtovém určení daní.

Nedaňové příjmy ve  výši  15  125  tis.  Kč jsou  ve  srovnání  s  rokem  2012  vyšší  o  390  tis.  Kč.
Základ nedaňových příjmů tvoří nájmy, úhrada z dobývacích prostor a z  poskytovaných
služeb, jako například příjmy za poskytování pečovatelské služby, z inzerce, kopírování, za
zřízení věcných břemen, ze svozu a likvidace odpadů a další.

Kapitálové příjmy ve výši 667 tis. Kč tvoří příjmy z prodeje pozemků, postupného odprodeje
čističky  odpadních  vod  Severomoravským  vodovodům  a  kanalizacím  a  z  prodeje  1  ks  akcie
Severomoravské plynárenské, a.s.

Dotace v  objemu  3  929  tis.  Kč je  ve  srovnání  s  rokem  2012  nižší  o  4  mil.  Kč.  Z  rozpočtu
Moravskoslezského kraje jsme získali dvě dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů,
doplatek dotace na odkanalizování města Rychvald, 4. stavba, kanalizace Bohumínská a
dotaci na uspořádání Rychvaldských rybí slavností. Ze státního rozpočtu pak dotaci na výkon
státní správy, na podporu poskytování pečovatelské služby, na volby prezidenta a volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Financování - do schváleného rozpočtu byla zapojena částka 1 500 tis. Kč, potřebná pro
odkup nemovité věci - budovy č.p. 1608, bývalá mazutová kotelna.

                                 Daňové - 78%             Nedaňové - 18%            Kapitálvé - 1%             Dotace - 3%
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Příjmy

daňové

nedaňové

kapitálové

dotace

3

Výdaje  -  79 884 tis. Kč
v tom běžné výdaje -  67 737 tis. Kč, kapitálové výdaje - 12 147 tis. Kč.

Rozpočet výdajů pomáhá zajišťovat péči o majetek města a jeho rozvoj, plnění povinností
vyplývající ze smluvních vztahů, podporu školství, kultury a sportu. Je zároveň nástrojem
k tomu, aby se i nadále pokračovalo v práci vedoucí ke stálému zlepšování služeb a životního
prostředí pro občany.

Prostřednictvím běžných výdajů je zajišťována např. údržba místních komunikací, veřejného
osvětlení, veřejné zeleně, údržba bytového a nebytového fondu, sběr a svoz komunálního a
tříděného odpadu, podpora kultury, sportu a rozvoje příspěvkových organizací, jejichž
zřizovatelem  je  Město  (školy,  školky,  dům  dětí  a  mládeže).  Z  rozpočtu  běžných  výdajů se
poskytují rovněž účelové dotace na činnost neziskových organizací, jako jsou různé spolky a
občanská sdružení, na činnost městské policie a na podporu provozu veřejné dopravy.
Rozpočet běžných výdajů byl v průběhu roku navýšen o 5 943 tis. Kč, z toho vlastní zdroje činí
4 314 tis Kč, poskytnuté dotace 1 629 tis. Kč. V rámci vlastních zdrojů došlo k přesunu částky
3 215 tis. Kč z investičních výdajů do běžných výdajů. Podrobný rozpis výdajů poskytují
jednotlivé přílohy.
Investiční výdaje si vyžádaly na úseku silnic, pozemních komunikací, kanalizace a
pohřebnictví 361 tis. Kč,  v oblasti kultury, školství,  požární ochrany, místní správy 5 317 tis.
Kč, na opravy bytů a nebytových prostor 6 469 tis. Kč. Rozpočet investičních výdajů byl
rozpočtovým opatřením snížen o 3 215 tis. Kč.
Mezi největší investiční výdaje patří rekonstrukce budov mateřské a základní školy, stavební
úpravy a zateplení domu č. p. 1516, 1517, 1532 na ulici Školní, stavební úpravy v budově
zdravotního střediska a jeho okolí, oprava plynového kotle v budově rychvaldské pekárny,
přístavba bezbariérové rampy ke smuteční síni a odkup budovy č. p. 1608 - bývalá mazutová
kotelna.

                                                                               Běžné - 85%              Kapitálové - 15%



17. zasedání ZM Rychvald
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Zpracovala: Jana Strnišťová - vedoucí úředník finančního odboru
Předkládá:  Rada města

Hospodaření města Rychvald za rok 2013 bylo uzavřeno
převahou příjmů nad výdaji ve výši 9 596 tis. Kč.

Přezkum hospodaření města Rychvald za rok 2013 provedla auditorská společnost
OK - AUDIT, s.r.o. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je nedílnou součástí
závěrečného účtu.
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Vývoj příjmů (v tis. Kč)

Z grafu jednoznačně vyplývá, že k nárůstu daňových příjmů došlo hlavně v roce 2013
v důsledku novely zákona o rozpočtovém určení daní (o  11  mil.  Kč ve  srovnání  s  rokem  2012).
Nedaňové příjmy nezaznamenaly podstatných změn. Kapitálové příjmy obsahují prodej
pozemků a postupný odprodej čističky odpadních vod v pravidelných ročních splátkách.
Přijaté dotace mají sestupný vývoj.
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Zpracovala: Jana Strnišťová - vedoucí úředník finančního odboru
Předkládá:  Rada města

Vývoj výdajů (v tis. Kč)

Běžné výdaje zaznamenaly mírný nárůst. Vývoj investičních výdajů úzce souvisí s možností
získání dotací.

5

Součástí závěrečného účtu jsou rovněž výsledky hospodaření příspěvkových organizací,
výsledek hospodaření společnosti Služby města Rychvald, s.r.o. a výsledek hospodaření
Svazku měst a obcí okresu Karviná.

Mateřská škola Rychvald, příspěvková organizace
hospodařila s celkovými výnosy 12 040 tis. Kč, s celkovými náklady ve výši 11 958 tis. Kč.
Hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2013 bylo ukončeno ziskem ve výši
82.338,76 Kč, který bude přidělen do rezervního fondu.

Základní škola Rychvald, příspěvková organizace
hospodařila s celkovými výnosy 25 528 tis. Kč, s celkovými náklady ve výši 25 522 tis. Kč.
Hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2013 bylo ukončeno ziskem ve výši 6.534, Kč,
který bude zdrojem rezervního fondu.

Dům dětí a mládeže Rychvald, příspěvková organizace
hospodařil s celkovými výnosy 3 514 tis. Kč, s náklady ve výši 3 514 tis. Kč.
Hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2013 bylo ukončeno ziskem ve výši 140,60 Kč,
který bude pro rok 2014 zdrojem rezervního fondu.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, včetně přidělení zisku pro rok 2014 do
rezervního fondu, schválila Rada města na svém 94. zasedání dne 24. března 2014.

Společnost Služby města Rychvald, spol. s r.o.
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Zpracovala: Jana Strnišťová - vedoucí úředník finančního odboru
Předkládá:  Rada města

hospodařila s celkovými výnosy 18 866 tis. Kč, s náklady ve výši 19 349 tis. Kč. Na základě
smluv či objednávek vykonaly Služby pro město práce za 3 037 tis. Kč, na zálohách na teplo
město  zaplatilo  11  585  tis.  Kč.  Společnost  dále  poskytuje  své  služby  školským  zařízením  a
jiným fyzickým či právnickým osobám a subjektů.
Hospodaření společnosti za rok 2013 bylo ukončeno ztrátou ve výši 483 tis. Kč.

Svazek měst a obcí okresu Karviná
hospodařil  v  roce  2013  s  příjmy  ve  výši  17  277  tis.  Kč,  s  celkovými  výdaji  2  054  tis.  Kč.
Hospodaření Svazku bylo uzavřeno převahou příjmů nad výdaji ve výši 15 223  tis. Kč.
Přezkoumání hospodaření SMOOK provedl odbor kontroly a interního auditu Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje dne 4. 2. 2014, kdy přezkoumání bylo ukončeno závěrem
„bez výhrad“. Město Rychvald jako člen Svazku se na financování jeho činností podílelo
v roce 2013 svým příspěvkem ve výši 21.510,-Kč.

Účetní závěrka
Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví nově zavedla do našeho právního řádu povinnost
schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek, mezi něž patří města
a obce a jimi zřízené příspěvkové organizace.  Ke schválení účetní závěrky k rozvahovému
dni 31. 12. 2013 jsou předloženy účetní výkazy jako Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha.
Vypovídající schopnost o správnosti a kvalitě zpracování má rovněž Zpráva o výsledcích
přezkoumání hospodaření, Inventarizační zpráva a Zpráva o výsledku finančních kontrol.

Závěrem  lze  konstatovat,  že  hospodaření  města  Rychvald  za  rok  2013  bylo  řádně účetně
zpracováno, byla provedena inventarizace majetku a závazků, při níž nebyly zjištěny účetní
ani fyzické rozdíly, a že při přezkumu hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

6



17. zasedání RM Rychvald
MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 11.06.2014

32 z 66

Bod 8. Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2014

Obsah:
1. Důvodová zpráva
2. Příloha č.1

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

s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2014 dle přílohy č. 1
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MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 11.6.2014

Zpracoval(a): Jana Kostruhová – úředník odboru stavebního a životního prostřední 33 z 66
Předkládá: Rada města Rychvaldu

Bod 9. Návrh obecně-závazné vyhlášky města Rychvaldu č. 1/2014
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území města
Rychvaldu

Obsah:
1. Důvodová zpráva
2. Návrh obecně-závazné vyhlášky č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města Rychvaldu.

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

v  y  d  á  v  á
Obecně-závaznou vyhlášku č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na územní města Rychvaldu

9.

Důvodová zpráva

Z důvodu toho, že dosud účinná vyhláška č. 2/04, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/01 o
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na katastru města, včetně systému nakládání se stavebním odpadem a
kterou se současně vydává vyhláška č. 4/01 v úplném znění, v článku 2, odst. 1 c) zahrnuje do
rozsahu působnosti i právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikatelské činnosti,
doporučuje  Rada města Zastupitelstvu města tuto zrušit a vydat  novou obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územní města
Rychvaldu,  neboť regulace činnosti fyzických a právnických osob formou OZV je mimo
pravomoc obce. Tento postup byl doporučen odborem dozoru a kontroly MVČR.
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Příloha
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Bod 10. Stanovení počtu členů ZM pro volební období r. 2014 - 2018

Obsah:
1. Důvodová zpráva

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města

s t a n o v í
dle § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění pro volební období
r. 2014 – 2018 15 členů ZM

Důvodová zpráva

V souladu se  zákonem č.  128/2000 Sb.   o  obcích  v  platném znění  dle  §  67  je  zastupitelstvo
obce složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví
v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do
zastupitelstev obcí, dle §  68 odst. 3  je rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva
obce  počet obyvatel  k 1.lednu roku, v němž se konají volby.

V našem městě ke dni 1.1.2014 bylo přihlášeno 7247 obyvatel, dle § 68 odst. 1 se počet
členů stanoví, tak aby zastupitelstvo města s počtem nad 3000 do 10000  obyvatel  mělo 11
až 25 členů.

Ve volebním období od roku 2010 do roku 2014 má ZM  15 členů.

Rada města Rychvaldu doporučuje ZM stanovit pro příští volební období

15 členů ZM.
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Bod 11. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok
2013 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí okresu
Karviná za rok 2013

Obsah:
1. Důvodová zpráva
2. Závěrečný účet SMOOK za rok 2013
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOK za rok 2013

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
Závěrečný  účet  Svazku  měst  a  obcí  okresu  Karviná  za  rok  2013  a  Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek
měst a obcí okresu Karviná za rok 2013
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                                                                                                                        bod 11

Důvodová zpráva

Závěrečný  účet  Svazku  měst  a  obcí  okresu  Karviná  za  rok  2013  a  Zpráva  o  výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí okresu Karviná za
rok  2013 byl  schválen  na  členské  schůzi  Svazku  měst  a  obcí  okresu  Karviná  (dále  SMOOK).
Hospodaření SMOOK za rok 2013 bylo ukončeno převahou příjmů nad výdaji ve výši
15 223 tis. Kč.
Přezkoumání hospodaření SMOOK provedl odbor kontroly a interního auditu Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje dne 4.2.2014, kdy přezkoumání bylo ukončeno závěrem
„bez výhrad“.
Nyní jednotlivá zastupitelstva členských měst a obcí mají za povinnost tyto materiály vzít na
vědomí.
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Příloha
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Bod 12. Vyhlášení záměru na směnu pozemku p.č. 4761/1 v k.ú.
Rychvald

Obsah:
1. Důvodová zpráva
2. Nabídka ke směně pozemků v k.ú. Rychvald ze dne 5.2.2014
3. Vyjádření z hlediska územního plánu ze dne 17.2.2014
4. Sdělení ze dne 17.2.2014
5. Zápis č. 2/2014 z jednání komise výstavby a životního prostředí ze dne 10.2.2014
6. Katastrální mapa – Příloha č. 1 a č. 2
7. Informace o pozemku p.č. 4761/1 a p.č. 6774/6
8. Informace o stavbě stojící na pozemku p.č. 4761/1

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

r o z h o d l o
o vyhlášení záměru na směnu pozemku p.č. 4761/1 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 308 m2 v k.ú., ve vlastnictví města Rychvald
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12.
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Bod 13. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 2781/1 v k.ú.
Rychvald

Obsah:
1. Důvodová zpráva
2. Žádost ze dne 16.2.2014
3. Vyjádření z hlediska územního plánu ze dne 10.3.2014
4. Zápis č. 3/2014 z jednání komise výstavby a životního prostředí ze dne 24.3.2014
5. Katastrální mapa
6. Informace o pozemku

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

r o z h o d l o
nevyhovět žádosti paní Petry Bernárové o odkoupení části pozemku p.č.
2781/1 v k.ú. Rychvald, ve vlastnictví města Rychvald
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Zpracoval(a): Irena Kubíčková – úředník odboru investic a správy majetku 55 z 66
Předkládá: Rada města

13.

Důvodová zpráva

Dopisem ze dne 16.2.2014 požádala paní B o odkoupení části pozemku p.č. 2781/1 o výměře
350 m2 v k.ú. Rychvald k zemědělským účelům – ovocný sad.

Pozemek p.č. 2781/1 orná půda o výměře 3930 m2 v k.ú. Rychvald je ve vlastnictví města
Rychvald. Pozemek se nachází poblíž ul. Michálkovické a ul. Myslivecké, je zatravněný a
částečně porostlý  dřevinami.  Pozemek p.č.  2781/1  je  udržovaný  městem –  kosení  trávy  2x
ročně. Roční náklady na údržbu pozemku jsou ve výši 7 270,50 Kč. Pozemek p.č. 2781/1 je
barevně označený v přiložené katastrální mapě.

Žádost paní B. byla doplněna o vyjádření:
1. Odboru stavebního a životního prostředí z hlediska územního plánu ze dne 10.3.2014.
Dělení pozemku není v souladu s vyhláškou o obecných požadavcích na využití území.

2. Komise výstavby a životního prostředí – Zápis č. 3/2014 ze dne 24.3.2014. Odprodej
pozemku nedoporučuje.
Výše uvedená vyjádření tvoři přílohu tohoto materiálu.

Na základě výše uvedeného rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti
paní B o odkoupení části pozemku p.č. 2781/1 v k.ú. Rychvald, ve vlastnictví města Rychvald.
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Bod 14. Nabídka k darování spoluvlastnických podílu části pozemku
p.č. 1512/3 v k.ú. Rychvald

Obsah:
1. Důvodová zpráva
2. Nabídka k darování části pozemku ze dne 9.4.2014
3. Sdělení ze dne 19.5.2014
4. Zápis č. 4/2014 z jednání komise výstavby a životního prostředí ze dne 23.4.2014
5. Katastrální mapa
6. Informace o pozemku

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

r o z h o d l o
1. neakceptovat nabídku k darování části pozemku p.č. 1512/3 v k.ú.
Rychvald,
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14.

Důvodová zpráva

Dopisem ze dne 9.4.2014 XXX nabídly městu k darování své spoluvlastnické podíly části
pozemku p.č. 1512/3 o výměře cca 210 m2 až 250 m2 v k.ú. Rychvald.

Podle aktuálního listu vlastnictví je pozemek p.č. 1512/3 – lesní pozemek o výměře 9978 m2
v k.ú. Rychvald. Pozemek je zatížený věcným břemenem chůze a jízdy.
Na části pozemku p.č. 1512/3 se nachází účelová komunikace veřejně přístupná, která slouží
jako příjezd pro dva rodinné domy čp. 1028 a čp. 1884. Povrch komunikace není zpevněný.
Jedná se o tzv. „lesní cestu“ v lokalitě Rychvald – Jarošovice, poblíž účelové komunikace ul.
Severní. Pozemek nenavazuje na městské pozemky. Část pozemku p.č. 1512/3 k darování je
orientačně zakreslená v přiložené katastrální mapě.

Z jednání bylo zjištěno, že spoluvlastníci darovací nabídku učinili po předchozím jednání
s YYY, kteří usilují o zkvalitnění přístupu k rodinným domům čp. 1028 a čp. 1884.

Materiál byl doplněný o vyjádření:
1. Odboru stavebního a životního prostředí – Sdělení ze dne 19.5.2014.
2. Komise výstavby a životního prostředí – dle Zápisu č. 4/2014 doporučila darovací nabídku
neakceptovat.
Výše uvedená vyjádření tvoři přílohu tohoto materiálu.

Na základě výše uvedeného rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout dle
návrhu usnesení.
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Bod 15. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě na
stavbu č. 3540 s názvem: „ČOV Rychvald, čerpací stanice
Rychvald 1, výtlak z ČS na ČOV“

Obsah:
1. Důvodová zpráva
2. Návrh Dodatku č. 5

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

r o z h o d l o
o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě na stavbu č.
3540 s názvem: „ČOV Rychvald, čerpací stanice Rychvald 1, výtlak z ČS na
ČOV“, uzavřené dne 9.4.2001 mezi městem Rychvald, jako budoucím
prodávajícím a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s.,
jako budoucím kupujícím, která nyní platí ve znění Dodatku č. 1 ze dne
13.11.2001, Dodatku č. 2 ze dne 19.12.2003, Dodatku č. 3 ze dne
17.10.2006 a Dodatku č. 4 ze dne 17.1.2014, kterým se smluvní strany
zavazují uzavřít kupní smlouvu v termínu do 30.9.2014
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15.

Důvodová zpráva

Město Rychvald, jako budoucí prodávající a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
a.s., jako budoucí kupující uzavřeli dne 9.4.2001 Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvě
na stavbu č. 3540 s názvem: „ČOV Rychvald, čerpací stanice Rychvald 1, výtlak z ČS na ČOV“,
která nyní platí ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.11.2001, Dodatku č. 2 ze dne 19.12.2003,
Dodatku č. 3 ze dne 17.10.2006 a Dodatku č. 4 ze dne 17.1.2014. Pro uzavření kupní smlouvy
byl dohodnutý termín 30.6.2014.

V mezidobí probíhala mezi městem Rychvald a SmVaK Ostrava a.s. jednání o uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) spočívající v právu přístupu,
příjezdu k čerpací stanici a právo strpění vedení kanalizační stoky a vodovodní přípojky do
městských pozemků a Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě)
spočívající v uložení výtlaku z ČOV do městských pozemků.
SmVaK Ostrava a.s. zajišťuje zpracování geometrických plánů a poté městu předloží návrhy
smluv.
Předmětem jednání byla i samotná Kupní smlouva. K dalšímu projednávání je nezbytné
uzavření smluv o zřízení věcného břemene (viz výše) a odkoupení části pozemku p. č. 4749/1
do  vlastnictví  města,  které  je  v  jednání  mezi  městem  a  pana  Ing.  Davidem  Papouškem,
insolvenčním správcem dlužníka FISH INVEST, a.s.  Dle informací p. Ing. Papouška k prodeji
nemá souhlasy všech věřitelů.

Na základě výše uvedeného rada města předkládá návrh dodatku č. 5., kterým se město a
SmVaK Ostrava, a.s. zavazují kupní smlouvu uzavřít v termínu do 30.9.2014.
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Bod 16. Vyřazení movitého majetku  Domu dětí a mládeže, Školní 1600,
Rychvald, příspěvková organizace  a  Města Rychvald

Obsah:
1.   Důvodová zpráva

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v úplném znění a
Směrnice upravující postup a podmínky při převodu a likvidaci movitých
věcí z vlastnictví Města Rychvald ze dne 30. 6. 2008 (Směrnice DDaM
Rychvald) a Směrnice upravující postup při vyřazování movitého majetku
města Rychvald ze dne 21.11.2011

r o z h o d l o  o
                               1. Vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku  za 37 747,- Kč

 2. Vyřazení  samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných
movitých věcí za 51 679,20 Kč

                    vedených v účetní evidenci Domu dětí a mládeže, Školní 1600, Rychvald,
                    příspěvková organizace

                            3.Vyřazení samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných mo-
                                vitých věcí za 65 949,80 vedených v účetní evidenci města Rychvald

                               Celková hodnota movitého majetku k vyřazení činí  155 376,- Kč

                              Tento majetek bude fyzicky zlikvidován.
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bod 16

Důvodová zpráva

Rada města na svém 99. zasedání dne 19.5.2014 projednala  návrh na vyřazení předloženého

majetku a svým usnesením č. 99/5 rozhodla  doporučit ZM  vyřadit movitý majetek v celkové

 hodnotě 155 376,- Kč.

Jedná se o movitý majetek v  Domě dětí a mládeže:

- kopírka zn. CANON 7161 za 37 747,- Kč , DDHM , inventární číslo 380, rok pořízení

  12/2004, která dle vyřazovacího protokolu odborné firmy není schopna dalšího bezpečného

  provozu

-  kopírka MINOLTA EP 2130 za 51 679,20 Kč, SHMVaSHMV, inventární číslo 19,

   rok pořízení  6/1997, která dle vyřazovacího protokolu odborné firmy rovněž není schopna

   dalšího bezpečného provozu

  Celkem majetek v DDaM  za 89 426,20 Kč.

Dále pak  majetek v budově MěÚ Rychvald:

- počítač AC Office Pro s tiskárnou včetně  monitoru za 65 949,80 Kč, SHMVaSHMV,

  inventární číslo 228, rok pořízení 1/2001. Dle odborné firmy vzhledem k nedostupnosti

  náhradních dílů neopravitelná.

Celkem majetek v budově MěÚ za 65 949,80 Kč

Celková hodnota movitého majetku navrženého k vyřazení činí  155 376,- Kč

 Tento majetek je navržen k fyzické likvidaci.
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