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Zpracoval(a): Jana Kiková – ú edník org. odboru 2 z 57
edkládá: Rada m sta

Bod 1. Po adové a organiza ní zabezpe ení 17. zasedání
Zastupitelstva m sta Rychvald

Obsah:
1. 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:

 Ing. Jana Máchová
 Ing. Ivan Jurdin
 Ing. Miroslav P ímek

2. ov ovatelé zápisu ve složení:
Lubomír Skýba
Vlasta Matonogová



3 z 57

 bod 1

vodová zpráva

Organiza ní zabezpe ení 18. zasedání ZM, dne 03. 09. 2014

Termín 03. 09. 2014 v 16:30 h v KD Rychvald

Návrhová komise: Ing. Jana Máchová
Ing. Ivan Jurdin

  Ing. Miroslav P ímek

Ov ovatelé zápisu: Lubomír Skýba
Vlasta Matonogová

Zapisovatelka: Bc. Lena Koláková

Skrutáto i: Markéta Blažková
Lucie Jend ejková
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MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY M STA RYCHVALD DNE 13.1.2011

4 z 57

Po ad pro 18. zasedání Zastupitelstva m sta Rychvald, dne 03. 09. 2014

Po ad:

1. Po adové a organiza ní zabezpe ení 18. zasedání ZM Rychvald
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva o innosti RM
4. Zpráva o innosti KV
5. Zpráva o innosti FV
6. Návrh územního plánu Rychvald
7. Kupní smlouva „Odkanalizování m sta Rychvald – výstavba OV – 1. Stavba“ (M sto

Rychvald – SmVaK
8. Smlouvy o z ízení v cného b emene (služebnosti inženýrské sít ) v rámci stavby:

Odkanalizování m sta Rychvald – výstavba OV – 1. stavba, SO 15 – p ípojka VN, SO
16 – trafostanice

9. Sm na pozemk  v k.ú. Rychvald
10. Rozpo tové opat ení . 10 pro rok 2014
11. Návrh obecn  závazné vyhlášky . 2/2014 kterou se stanovují pravidla pro pohyb ps

na ve ejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání ps  ve m st
Rychvald

12. Obecn  závazná vyhláška m sta Rychvaldu . 1/2014 o stanovení systému
shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních
odpad  a nakládání se stavebním odpadem na území m sta Rychvald

13. Zápis z jednání kontrolní komise Svazku m st a obcí okresu Karviná, které se konalo
30. 6. 2014

14. Poskytnutí ú elové dotace Základní um lecké škole, Rychvald
15. Vy azení autobusové ekárny „U Zámku“, inv. . 2621 z majetku M sta Rychvald
16. Diskuse
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edkládá: Rada m sta

Bod 2. Kontrola usnesení

Obsah:
1. 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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edkládá: Rada m sta

Bod 2

vodová zpráva
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
Ve sledovaném období tj. od 12.6.2014 do 3.9.2014 bylo u in no následující Usnesení

ijaté Radou p i výkonu p sobnosti valné hromady Spole nosti dne 15. 7. 2014.

1. Volba p edsedy, zapisovatele a ov ovatele zápisu

1.1.VH volí ing. Ladislava Sitka p edsedou VH

1.2.VH volí p. Vlastu Matonogovou zapisovatelkou VH

1.3.VH volí p. ing. Janu Máchovou a p. Stanislava Tvardka ov ovateli zápisu

2. Kontrola usnášeníschopnosti

2.1.Valná hromada je usnášeníschopná, nebo  na jejím jednání je p ítomno všech 5
len  Rady m sta.

3. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele

3.1.VH schvaluje Smlouvu o výkonu funkce jednatele dle ust. § 59 a násl. zákona
.90/2012 Sb. o obchodních spole nostech a družstvech,  ve zn ní  jak je uvedeno

v p íloze .2.  tohoto zápisu.

10/7 ze dne 12. 12. 2012  ZM  u k l á d á
místostarostovi pravideln  na jednáních zastupitelstva m sta informovat leny zastupitelstva

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  3.9.2014 :
Je identický, jaký byl dne 11.6.2014, tj. že dne 13.1.2014 byla podána žaloba Okresnímu
soudu v Karviné, kdy p edm tem je zaplacení ástky 1 750 000,-K  a p íslušenství k této
ástce náležející. V c je vedena Okresním soudem v Karviné pod sp.zn. 15 C 24/2014.

Dopisem ze dne 12.2.2014 informoval spole nost Okresní soud v Karviné, že v této právní
záležitosti bude v c postupovat Vrchnímu soudu v Olomouci k rozhodnutí o v cné

íslušnosti, nebo  jak se domnívá, tak  v této v ci jsou v cn  p íslušné krajské soudy.
 Doposud jsme nebyli informování o dalším rozhodnutí.
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Bod 3. Zpráva o innosti Rady m sta

Obsah:
1. 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
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Zpracoval:  Ing. Ladislav Sitko – místostarosta
edkládá :  Rada m sta 8 z 57

bod 3

vodová zpráva
Zpráva o innosti Rady m sta Rychvald

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

101. zasedání ze dne 16. 06. 2014
102. zasedání ze dne 30. 06. 2014
103. zasedání ze dne 15. 07. 2014
104. zasedání ze dne 28. 07. 2014
105. zasedání ze dne 30. 07. 2014
106. zasedání ze dne 06. 08. 2014
107. zasedání ze dne 19. 08. 2014
108. zasedání ze dne 25. 08. 2014

Viz. usnesení z t chto zasedání
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edkládá: Jan Kutá , p edseda KV

Bod 4. Zpráva o innosti kontrolního výboru ZM Rychvald za
období od 12.6.2014 do 3.9.2014

Obsah:
1. Zpráva o innosti KV za období od 12.6.2014 do 3.9.2014
2. Zprávy o kontrolních innostech . 48d, 48e, 49/2014

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m sta

b e r e  n a  v  d o m í
    Zprávu o innosti KV za období od 12.6.2014 do 3.9.2014
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íloha
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edkládá: Ing. Ivan Širocký  - p edseda FV

Bod 5. Zpráva o innosti finan ního výboru zastupitelstva m sta

Obsah:
1. 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 Zastupitelstva m sta Rychvald
za období od 12. 6. 2014 do 3. 9. 2014
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edkládá: Ing. Ivan Širocký  - p edseda FV

Bod 5.

vodová zpráva
Od posledního zasedání zastupitelstva m sta dne 12. 6. 2014 se uskute nila t i jednání
finan ního výboru (dále jen FV) s následujícím programem:

I. Jednání FV dne 16. 6. 2014
Program:

1) Informace ze 17. zasedání Zastupitelstva m sta Rychvald, dne 11.6.2014
2) Rozpo tové opat ení . 6 pro rok 2014

ad 1) edseda FV, Ing. Širocký, podal len m FV informace z jednání 17. zasedání
Zastupitelstva m sta Rychvald, které se konalo 11. 6. 2014.

 FV bere na v domí informace ze 17. zasedání Zastupitelstva m sta Rychvald, dne
11. 6. 2014.

ad 2) FV bere na v domí rozpo tové  opat ení  .  6  pro  rok  2014  a doporu uje
zastupitelstvu m sta ke schválení.

II.    Jednání FV dne 21. 7. 2014
Program:

1) Hospoda ení m sta za I. pololetí r. 2014

ad 1) FV bere na v domí hospoda ení  m sta  za  I.  pololetí  r.  2014  a doporu uje rad
sta vzít na v domí.

III.    Jednání FV dne 25. 8. 2014
Program:

1)   Rozpo tové opat ení . 9 pro rok 2014
2) Rozpo tové opat ení . 10 pro rok 2014
3) Žádost o poskytnutí ú elové dotace Základní um lecké škole Rychvald

ad 1) FV bere na v domí Rozpo tové opat ení . 9 pro rok 2014

ad 2) FV bere na v domí Rozpo tové opat ení . 10 pro rok 2014 a doporu uje
      zastupitelstvu m sta ke schválení.

ad3) FV bere na v domí Žádost o poskytnutí ú elové dotace Základní um lecké škole
         Rychvald a doporu uje zastupitelstvu m sta ke schválení ve výši K  80.000,--.

Ing. Ivan Širocký

edseda finan ního výboru



17. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 3.9.2014

edkládá: rada m sta a Šárka Kapková jako pov ený zastupitel
Zpracoval: Šárka Kapková, ur ený zastupitel pro spolupráci s po izovatelem

Ing. Dalibor T askoš, vedoucí odd lení rozvoje a územního plánování, odboru
rozvoje a investic M Ú Bohumín

Bod 6. Návrh nového územního plánu Rychvaldu

Obsah:
1. vodová zpráva
2. Návrh nového územního plánu Rychvaldu v etn  od vodn ní ( p íloha na CD nosi i)
3. Návrh opat ení obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Rychvaldu ( p íloha na

CD nosi i)

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m sta

v y d á v á

v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c), za použití § 43 odst. 4 a § 55
odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , § 13 a p ílohy . 7 vyhlášky .
500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací
dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, ve zn ní
pozd jších p edpis , § 171 až 174 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve
zn ní pozd jších podpis , Územní plán Rychvaldu opat ením obecné
povahy, po ov ení, že územní plán není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem, stanoviskem
krajského ú adu a se stanovisky dot ených orgán .
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Zpracoval(a): Irena Kubí ková – ú edník odboru investic a správy majetku 19 z 57
edkládá: Rada m sta

Bod 7. Kupní smlouva na p evod stavby: „Odkanalizování m sta
Rychvald, výstavba OV – 1. Stavba“

Obsah:
2. vodová zpráva
3. Kupní smlouva . 343/KS/KA/K/2014

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
o p evodu vodního díla ve vlastnictví m sta Rychvald – kanalizace a
istírny odpadních vod vybudovaných v rámci stavby s názvem

„Odkanalizování m sta Rychvald, výstavba OV – 1. Stavba, podrobn
specifikovaných v lánku II. odst. 1) až 3) Kupní smlouvy, do vlastnictví
spole nosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., za
kupní cenu ve výši 17 267 158,- K

b) s c h v a l u j e
uzav ení Kupní smlouvy o p evodu vodního díla – kanalizace a istírny
odpadních vod vybudovaných v rámci stavby s názvem „Odkanalizování

sta Rychvald, výstavba OV – 1. Stavba“
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Zpracoval(a): Irena Kubí ková – ú edník odboru investic a správy majetku 20 z 57
edkládá: Rada m sta

7.

vodová zpráva

sto Rychvald, jako budoucí prodávající a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
a.s., jako budoucí kupující uzav eli dne 9.4.2001 Smlouvu o uzav ení budoucí kupní smlouv
na stavbu . 3540 s názvem: „ OV Rychvald, erpací stanice Rychvald 1, výtlak z S na OV“,
která nyní platí ve zn ní Dodatku . 1 ze dne 13.11.2001, Dodatku . 2 ze dne 19.12.2003,
Dodatku . 3 ze dne 17.10.2006, Dodatku . 4 ze dne 17.1.2014 a Dodatku . 5 ze dne
25.6.2014.
Kupní cena ve výši 17 267 158,- K  byla zaplacená ke dni 31.12.2013. Termín pro uzav ení
kupní smlouvy je do 30.9.2014.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. p edložily návrh kupní smlouvy.

edm tem smlouvy je p evod vodního díla ve vlastnictví m sta Rychvald – kanalizace a
istírny odpadních vod vybudovaných v rámci stavby s názvem „Odkanalizování m sta

Rychvald, výstavba OV – 1. Stavba“, dále jen „Stavba“ podrobn  specifikovaná v lánku II.
odst. 1) až 3) Kupní smlouvy, do vlastnictví spole nosti Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s., za kupní cenu ve výši 17 267 158,- K .

Z celkové kupní ceny p ipadá ástka ve výši 13 162 834,- K  na stavební objekty, z níž bude
zaplacena da  z p evodu nemovitostí, a ástka ve výši 4 104 324,- K  na provozní soubory.
Finan ní prost edky na úhradu dan  z p evodu nemovitostí budou zajišt ny dle
rozpo tového opat ení . 10, které p edkládá finan ní odbor M stského ú adu Rychvald,
jako samostatný bod jednání zastupitelstva m sta. Jedná se o ástku ve výši cca 527 000,- K .

Stavba byla uložená do pozemk  ve vlastnictví t etích osob, a to:
prodávajícího - p. . 429/1, p. . 2708, p. . 2709, p. . 6854/6, p. . 6864, (smluvn  ošet eno po
uzav ení kupní smlouvy),
kupujícího – p. . 270/1 a p. .270/2,
Moravskoslezského kraje – p. . 6833 (smluvn  ošet eno),
spole nosti eské dráhy, a.s. – p. . 6854/1 (smluvn  ošet eno) a
spole nosti FISH INVEST, a.s. – p. . 4749/1 a p. . 4749/2 (v jednání s p. Ing. Davidem
Papouškem, insolven ním správcem dlužníka FISH INVEST, a.s. o odkoupení ásti pozemku
p. . 4749/1).

Sou ástí kupí smlouvy je Protokol o p edání dokument  souvisejících s p edm tem kupní
smlouvy a Protokol o p edání a p evzetí vodního díla - k nahlédnutí na odboru investic a
správy majetku.

Na základ  výše uvedeného rada m sta doporu uje zastupitelstvu m sta rozhodnout dle
návrhu usnesení.
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Bod 8. Smlouvy o z ízení v cného b emene (služebnosti inženýrské
sít ) v rámci stavby: Odkanalizování m sta Rychvald,
výstavba OV – 1. stavba, SO 15 – p ípojka VN, SO 16 –
trafostanice

Obsah:
1. vodová zpráva
2. Smlouvy o z ízení v cného b emene, Geometrický plán pro grafické vyjád ení rozsahu

práva a informace o pozemku p. . 4760 a p. . 4790 jsou k nahlédnutí na odboru
investic a správy majetku

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

a) s o u h l a s í
s uzav ením Smlouvy o z ízení v cného b emene (služebnosti inženýrské
sít ) v rámci stavby: Odkanalizování m sta Rychvald, výstavba OV – 1.
stavba, SO 15 – p ípojka VN, SO 16 – trafostanice, se spoluvlastníky
pozemku p. . 4760 v k.ú. Rychvald, panem JG  a paní MN, bezúplatn

b) s c h v a l u j e
uzav ení Smlouvy o z ízení v cného b emene (služebnosti inženýrské
sít ) v rámci stavby: Odkanalizování m sta Rychvald, výstavba OV – 1.
stavba, SO 15 – p ípojka VN, SO 16 – trafostanice, s vlastníkem pozemku
p. . 4790 v k.ú. Rychvald, T locvi nou jednotou Sokol Rychvald,
bezúplatn
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8.

vodová zpráva

Rada m sta Rychvald usnesením . 91/12 ze dne 24.2.2014 rozhodla
a) o uzav ení Smlouvy o z ízení v cného b emene (služebnosti inženýrské sít ) v rámci

stavby: Odkanalizování m sta Rychvald, výstavba OV – 1. stavba, SO 15 – p ípojka
VN, SO 16 – trafostanice, se spoluvlastníky pozemku p. . 4760 v k.ú. Rychvald, panem
JG a paní MN, bezúplatn

b) o uzav ení Smlouvy o z ízení v cného b emene (služebnosti inženýrské sít ) v rámci
stavby: Odkanalizování m sta Rychvald, výstavba OV – 1. stavba, SO 15 – p ípojka
VN, SO 16 – trafostanice, s vlastníkem pozemku p. . 4790 v k.ú. Rychvald,

locvi nou jednotou Sokol Rychvald, bezúplatn .

Smlouva s p. JG a p. MN byla uzav ená dne 12.3.2014 s právními ú inky vkladu k 17.3.2014.
Smlouva s T locvi nou jednotou Sokol Rychvald je zatím v jednání.

Podle metodického pokynu . 3/2014 vydaného Moravskoslezským krajem musí od roku
2014 v cná b emena, která jsou z ízena ve prosp ch obce na pozemku jiného vlastníka,
schvalovat zastupitelstvo obce.

Rada m sta na doporu ení právního zástupce m sta k výše uvedenému doporu uje
zastupitelstvu m sta

a) souhlasit s uzav ením Smlouvy o z ízení v cného b emene (služebnosti inženýrské
sít ) v rámci stavby: Odkanalizování m sta Rychvald, výstavba OV – 1. stavba,
SO 15 – p ípojka VN, SO 16 – trafostanice, se spoluvlastníky pozemku p. . 4760 v
k.ú. Rychvald, panem JG a paní MN, bezúplatn

b) schválit uzav ení Smlouvy o z ízení v cného b emene (služebnosti inženýrské sít )
v rámci stavby: Odkanalizování m sta Rychvald, výstavba OV – 1. stavba, SO 15 –

ípojka VN, SO 16 – trafostanice, s vlastníkem pozemku p. . 4790 v k.ú.
Rychvald, T locvi nou jednotou Sokol Rychvald, bezúplatn .
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Bod 9. Sm na pozemk  v k.ú. Rychvald

Obsah:
4. vodová zpráva
5. Nabídka ke sm  pozemk  v k.ú. Rychvald ze dne 5.2.2014
6. Vyjád ení z hlediska územního plánu ze dne 17.2.2014
7. Sd lení ze dne 17.2.2014
8. Zápis . 2/2014 z jednání komise výstavby a životního prost edí ze dne 10.2.2014
9. Katastrální mapa – P íloha . 1 a . 2
10. Informace o pozemku p. . 4761/1 a p. . 6774/6
11. Informace o stavb  stojící na pozemku p. . 4761/1
12. Nabídka ze dne 23.6.2014 - Sm na pozemk  v k.ú. Rychvald
13. Znalecký posudek . 2421-055/2014 k nahlédnutí na odboru investic a správy majetku

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

c) o p evodu pozemku p. . 4761/1 zastav ná plocha a nádvo í o vým e
308 m2 v k.ú., do vlastnictví p. JG

d) o nabytí  pozemku p. . 6774/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o
vým e 378 m2 v k.ú., do vlastnictví m sta Rychvald,

a to formou sm nné smlouvy s tím, že da  z p evodu nemovitostí zaplatí
každý ú astník sm nné smlouvy z jedné poloviny
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vodová zpráva

Dopisem ze dne 5.2.2014 pan JG nabídl m stu ke sm  pozemek p. . 6774/6 v k.ú.
Rychvald  za  m stský  pozemek  p. .  4761/1  v  k.ú.  Rychvald,  na  kterém  stojí  stavba  bez  ísla
popisného ve vlastnictví pana JG.

Podle aktuálního listu vlastnictví:
Pozemek p. . 6774/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o vým e 378 m2 v k.ú. Rychvald ve
vlastnictví pana JG. Pozemek je zatížený v cným b emenem – vedení inženýrské sít . Jedná se o
pozemek délky cca 190 m a ší ky cca 2 m navazující na m stské pozemky. Na pozemku p. . 6774/6 se
nachází místní komunikace ul.  Stromo adí v lokalit  Rychvald - Horní Podlesí.  Povrch komunikace je
zpevn ný. Pozemek p. . 6774/6 je barevn  ozna ený v katastrální map , která tvo í p ílohu . 1
tohoto materiálu.

i podání žádosti byl pozemek p. . 6774/6 zatížený v cným b emenem - užívání ve prosp ch p. MG,
otce p. JG.  Jelikož p. MG  zem el, byl p. JG vyzván k projednání p edm tné záležitosti u p íslušného
Katastrálního ú adu. Dne 1.4.2014 p. JG p edložil vyrozum ní o zániku práva odpovídajícího v cnému

emeni - užívání.

Pozemek p. . 4761/1 – zastav ná plocha a  nádvo í  o  vým e 308 m2 v  k.ú.  Rychvald  ve vlastnictví
sta Rychvald. Na pozemku stojí stavba ve vlastnictví pana JG, která sousedí s rodinným domem Na

Fojtství p. 45, který je rovn ž ve vlastnictví p. JG. Užívání pozemku není smluvn  ošet eno. Nájemné
je p.  G fakturováno 1  x  ro .  Pozemek p. .  4761/1 je  barevn  ozna ený v  katastrální  map ,  která
tvo í p ílohu . 2 tohoto materiálu.

Nabídka pana G byla dopln na o vyjád ení:
1. Odboru stavebního a životního prost edí  - Vyjád ení z hlediska územního plánu ze dne 17.2.2014 a
Sd lení ze dne 17.2.2014.
2. Komise výstavby a životního prost edí – dle Zápisu . 2/2014 ze dne 10.2.2014 sm nu pozemk
doporu uje.
Výše uvedená vyjád ení tvo i p ílohu tohoto materiálu.

Zastupitelstvo m sta Rychvald usnesením . 17/12 ze dne 11.6.2014 rozhodlo o vyhlášení zám ru na
sm nu pozemku p. . 4761/1 zastav ná plocha a nádvo í o vým e 308 m2 v k.ú., ve vlastnictví m sta
Rychvald.

Zám r m sta sm nit pozemek p. . 4761/1 byl zve ejn ný dle zákona o obcích od 13.6.2014 do
1.7.2014. Pan JG dopisem ze dne 23.6.2014 ke sm  nabídl pozemek p. . 6774/6 v k.ú. Rychvald.

Pozemky byly ocen né znaleckým posudkem . 2421-055/2014 ze dne 6.8.2014, vypracovaným
znalcem p. Ladislavem Nelhüblem. Cena pozemku p. . 4761/1 je 44 445,- K  a cena pozemku p. .
6774/6 je 53 544,- K .

Na základ  jednání s p. G bylo dohodnuto, že da  z p evodu nemovitostí zaplatí každý ú astník
sm nné smlouvy z jedné poloviny. Da  bude vym ena z rozdílu cen dle znaleckého posudku.

Na základ  výše uvedeného rada m sta doporu uje zastupitelstvu m sta rozhodnout dle návrhu
usnesení.
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Bod 10. Rozpo tové opat ení . 10 pro rok 2014

Obsah:
1. vodová zpráva
2. íloha . 1

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

s c h v a l u j e
rozpo tové opat ení . 10 pro rok 2014 dle p ílohy . 1

D  v o d o v á   z p r á v a

Rozpo tové  opat ení  . 10  zajiš uje finan ní prost edky na úhradu dan  z p evodu nemovitostí v souvislosti s prodejem stavby
. 3540 s názvem: OV Rychvald, erpací stanice Rychvald 1, výtlak z S na OV", kdy m sto Rychvald, jako budoucí prodávající a

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,  jako kupující, uzav eli dne 9.4.2001 Smlouvu o uzav ení budoucí kupní
smlouvy,
která nyní platí ve zn ní Dodatk . 1 až . 5. Pro uzav ení kupní smlouvy byl dohodnut termín 30.9.2014.
Kupní cena iní 17,267.158,-K ,  da  z p evodu této nemovitosti iní 526.513,36 K .
Prost edky na úhradu dan  z p edvodu nemovitosti budou p evedeny z financování - z rezerv minulých let.

íloha . 1

         schválený rozpo et        rozpo et po úprav . 1 - . 10

výdaje            83 420 tis.K   100 458 tis.K
íjmy            83 420 tis.K   85 429 tis.K

financování                      0 tis.K   15 029 tis.K

I. Výdaje:  zvýšení o 527.000,- K

1. odbor investic a správy majetku

3613,5362 527.000,-  da  z p evodu nemovitostí - isti ka odpadních vod

II. Financování:  zvýšení o 527.000,-

pol. 8115 527.000,- financování - rezervy z minulých let
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Bod 11. Návrh obecn  závazné vyhlášky . 2/2014, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb ps  na ve ejném prostranství
a vymezují se prostory pro volné pobíhání ps  ve m st
Rychvald

Obsah:
1. vodová zpráva
2. Návrh OZV . 2/2014

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m sta
v souladu se zákonem . 128/2000 Sb., o obcích, v platném zn ní

v y d á v á

obecn  závaznou vyhlášku . 2/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb
ps  na ve ejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání ps
ve m st  Rychvald

bod 11

vodová zpráva

stský ú ad Rychvald obdržel dopis eského kynologického svazu ZO Rychvald s žádostí
o zm nu OZV . 4/2012, l. 2 a p ílohy . 3 a to tak, aby po volné pobíhání ps  byly ur eny
pouze pozemky parc. . 58/1 – ást a 126/5. V dosud platné OZV . 4/2012, byl mimo
uvedené, pro volné pobíhání ps  vyhrazen pozemek parc. .  4763, na kterém se m.j. nachází
cvi išt  pro psy.
Na podklad  dosud platné OZV za ali ob ané využívat výše citovaný pozemek ke svým
aktivitám se psy, a  p vodní zám r byl ten, aby psi len  Kynologického svazu zde mohli
voln  pobíhat. Z tohoto d vodu jsme p ikro ili k p epracování OZV.

Dle zkušeností za uplynulé dva roky platnosti OZV . 4/2012 odbor stavební a životního
prost edí vypracoval nové zn ní vyhlášky. P edložili jsme návrh OZV rad  m sta, která návrh
OZV dne 19. 8. 2014 na svém zasedání projednala a usnesením . 107/5 doporu ila
zastupitelstvu m sta k vydání.

Zn ní návrhu OZV . 2/1014 bylo konzultováno a schváleno Ministerstvem vnitra, odborem
dozoru a kontroly, pracovišt  Ostrava.
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Bod 12. Návrh obecn -závazné vyhlášky m sta Rychvaldu . 1/2014
o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy,

íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad  a
nakládání se stavebním odpadem na území m sta
Rychvaldu.

Obsah:
1. vodová zpráva
2. Návrh obecn -závazné vyhlášky . 1/2014 o stanovení systému shromaž ování,

sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad  a nakládání
se stavebním odpadem na území m sta Rychvaldu.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m sta
V souladu se zákonem . 128/2000 Sb., o obcích, v platném zn ní

V  y  d  á  v  á

Obecn -závaznou vyhlášku . 1/2014 o stanovení systému shromaž ování,
sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad  a
nakládání se stavebním odpadem na územní m sta Rychvaldu
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12.

vodová zpráva

Z d vodu toho, že dosud ú inná vyhláška . 2/04, kterou se m ní a dopl uje OZV . 4/01 o
systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních
odpad  vznikajících na katastru m sta, v etn  systému nakládání se stavebním odpadem a
kterou se sou asn  vydává vyhláška . 4/01 v úplném zn ní, v lánku 2, odst. 1 c) zahrnuje do
rozsahu p sobnosti i právnické a fyzické osoby oprávn né k podnikatelské innosti,
doporu uje  Rada m sta Zastupitelstvu m sta tuto zrušit a vydat  novou obecn  závaznou
vyhlášku . 1/2014 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a
odstra ování komunálních odpad  a nakládání se stavebním odpadem na územní m sta
Rychvaldu,  nebo  regulace innosti fyzických a právnických osob formou OZV je mimo
pravomoc obce. Tento postup byl doporu en odborem dozoru a kontroly MV R.

Informace k problematice regulace odkládání kov  obecn  závaznou vyhláškou obce

V poslední dob  se v médiích objevují zprávy ohledn  úmyslu obcí p edevším v
Moravskoslezském kraji zamezit obecn  závaznou vyhláškou odkládání kov  do sb ren a
výkupen surovin tím, že jako jediné místo pro odkládání kov  ur í v obecn  závazné vyhlášce
sb rný dv r provozovaný obcí. Na základ  množících se dotaz  obcí a podn  ob an  uvádí
Ministerstvo vnitra k p edm tné problematice následující.

Podle § 17 odst. 2 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm  n kterých dalších zákon ,
ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon o odpadech“), obec m že ve své samostatné

sobnosti stanovit obecn  závaznou vyhláškou obce systém shromaž ování, sb ru,
epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad  vznikajících na jejím

katastrálním území v etn  jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se
stavebním odpadem. Podle § 17 odst. 3 zákona o odpadech je obec povinna ur it místa, kam
mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují. Na základ  výše
uvedeného tedy obce mohou obecn  závaznou vyhláškou dle svého uvážení stanovit složky,
na které se v obci bude t ídit komunální odpad, p emž obec je pak povinna ur it místa pro
odkládání jednotlivých dle obecn  závazné vyhlášky vyt íd ných složek komunálního
odpadu. Zákon o odpadech však problematiku ur ení míst (jako je t eba typ sb rné nádoby,
vzdálenost míst od jednotlivých nemovitostí apod.) neupravuje a je tedy na každé obci, jaký
systém nakládání s vyt íd nými složkami, v etn  ur ení míst pro jejich odkládání, si zavede.

Lze tedy konstatovat, že je možné, aby obec stanovila obecn  závaznou vyhláškou jako místo
pro odkládání vyt íd ných složek komunálního odpadu (v etn  kov ) pouze sb rný dv r
provozovaný obcí.

Dle názoru Ministerstva vnitra však takovou úpravou v obecn  závazné vyhlášce nedojde
k napln ní ú elu, který obce sledují, jelikož dle Ministerstvu vnitra známému právnímu
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názoru Ministerstva životního prost edí jakožto úst edního orgánu státní správy ve v cech
odpad  a gestora zákona o odpadech vyslovenému nap íklad v Doporu ení pro obce a m sta
– Obecní dan  v rámci Edice dobré správní praxe, se v c stává komunálním odpadem až
v p ípad  jejího odložení na míst  ur eném obcí. V tomto konkrétním p ípad  tedy až
odložením kovu ve sb rném dvo e. V této souvislosti tedy mohou fyzické osoby s kovy do
doby  jejich  odložení  ve  sb rném  dvo e  naložit  v  souladu  se  zákonem  o  odpadech,  což
znamená i kovy prodat do sb rny i výkupny surovin. Ur ení sb rných dvor  jako jediných
míst pro odkládání komunálního odpadu v obecn  závazné vyhlášce tak nebude znamenat
skute nost, že tímto nebudou moci fyzické osoby prodat kovy do sb rny i výkupny surovin.
Jednoduše eno, v p ípad  odevzdání kov  ve sb rn i výkupn  surovin se nebude jednat
o porušení obecn  závazné vyhlášky. Jelikož se zde jedná o problematiku výkladu zákona o
odpadech, odkazujeme v p ípad  otázky, zda lze pokutovat odložení kov  ve sb rnách a
výkupnách surovin, pokud obec ve své obecn  závazné vyhlášce ur ila jako jediné místo pro
odložení kovového komunálního odpadu sb rný dv r obce, a p ípadných dalších bližších
podrobností k p edm tné problematice na Ministerstvo životního prost edí jakožto úst ední
orgán státní správy ve v cech odpadového hospodá ství a gestora zákona o odpadech.

K jiným zp sob m ešení p edm tné problematiky obecn  závaznou vyhláškou pak
dodáváme, že s ohledem na výše uvedené pak obce nemohou ani v obecn  závazné vyhlášce

ípadn  stanovit  fyzickým osobám zákaz odkládat kovy do sb ren a výkupen,  jelikož dle §
17 odst. 2 zákona o odpadech obce mohou stanovit obecn  závaznou vyhláškou pouze
systém nakládání s komunálním odpadem, p emž by se v p ípad  kov  odloženým ve
sb rnách a výkupnách surovin o komunální odpad nejednalo. Rovn ž pak pokud by obce
cht ly p edm tný problém ešit v obecn  závazné vyhlášce výslovným stanovením zákazu
provozovatel m sb ren a výkupen surovin vykupovat od fyzických osob kovy, lze k tomu
uvést,  že  žádný  zákon  obec  ke  stanovení  takového  zákazu  neoprav uje  a  takový  zákaz  by
tedy byl v rozporu se zákonem.

Záv rem lze tedy konstatovat, že obce nemají dle sou asné právní úpravy možnost zamezit
obecn  závaznou vyhláškou prodeji kov  do sb ren a výkupen.

Zpracoval: Odbor ve ejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
Dne 10. ervence 2014



Obecně závazná vyhláška
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

Zastupitelstvo města Rychvaldu se na svém zasedání dne 3.9.2014  usnesením č. … 
usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a 
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou 
vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na 
území  města Rychvaldu, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

1)   Komunální odpad se třídí na:
      
a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo bílé a sklo barevné, plasty, včetně 

PET lahví, plechovky od nápojů,
b) kovy,
c) biologicky rozložitelný  odpad,
d) objemný odpad,
e) nebezpečné složky komunálního odpadu,
f) směsný odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle 
odst. 1 písm. a), b), c), d), e).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na určených stanovištích 
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

název odpadu barevné označení nápis
papír a lepenka modrá papír
sklo            zelená sklo 
plasty, PET láhve, , žlutá plasty.

                                                
1 )

Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)   



Čl. 4
Sběr a svoz kovů

Kovy se odevzdávají ve sběrném dvoře komunálních odpadů, který je umístěn v areálu 
na ulici Rybničná v Rychvaldě.

    Informace o sběru a svozu jsou zveřejňovány v Rychvaldském zpravodaji a rovněž
   na webových stránkách města.

Čl. 5
Sběr biologicky rozložitelného odpadu

1) Biologicky rozložitelný odpad je odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu 
rozkladu.

2) Biologicky rozložitelný odpad, který není kompostován v místě vzniku lze odevzdávat:
a)ve sběrném dvoře komunálních odpadů, který je umístěn na ulici Rybničná v 
Rychvaldě
b) prostřednictvím odpadových nádob na biologický odpad, umístěných dle 
individuálních požadavků občanů k jejich rodinným domům nebo zahradám (v počtu 1 
kus nádoby na nemovitost). Svoz nádob pak probíhá dle smlouvy se svozovou firmou.

3) Informace o sběru a svozu jsou zveřejňovány v Rychvaldském zpravodaji a na     
webových stránkách města.

Čl. 6
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Nebezpečné složky komunálního odpadu se odevzdávají ve sběrném dvoře      
komunálních odpadů, který je umístěn na ulici Rybničná v Rychvaldě

2) Informace o sběru jsou zveřejňovány v Rychvaldském zpravodaji a na webových 
stránkách města.

Čl. 7
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být 
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … )

2) Objemný odpad lze  odevzdávat:
a)  ve sběrném dvoře komunálních odpadů, který je umístěn na ulici Rybničná 
v Rychvaldě.
b) do velkoobjemových kontejnerů, které jsou umisťovány na stanovištích v 
jednotlivých částech Rychvaldu podle harmonogramu platného pro daný kalendářní 
rok.

3) Informace o sběru a svozu jsou zveřejňovány v Rychvaldském zpravodaji a na      
webových stránkách města.



Čl. 8
Shromažďování směsného odpadu 

1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými 
nádobami jsou:

a) typizované sběrné nádoby popelnice, kontejnery, určené ke shromažďování 
směsného komunálního odpadu,

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro 
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně 
umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště 
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 9
Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem 
komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
3) Pro odložení omezeného množství stavebního odpadu je možné využít výhradně 

sběrný dvůr, který je umístěn na ulici Rybničná v Rychvaldě. Omezeným množstvím 
stavebního odpadu se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí 1 středně velký 
vozík (o rozměrech 120 x 240 x 30 cm) na jeden rodinný dům nebo jeden byt v případě 
bytové zástavby za kalendářní rok. 

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Rychvaldu
č. 4/02 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
odpadů vznikajících na území města Rychvaldu, včetně systému nakládání se 
stavebním odpadem.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2015.

                                                                                    
..........…………….                                                  .....……………….     
Ing. Ladislav Sitko Šárka Kapková
      místostarosta                                                           starosta

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne: ……………………………

Sejmuto z úřední desky městského úřadu dne: …………………………..     
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Bod 13. Zápis z jednání kontrolní komise Svazku m st a obcí okresu
Karviná, které se konalo 30.6.2014

Obsah:
Zápis z jednání kontrolní komise Svazku m st a obcí okresu Karviná

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m sta

b e r e  n a  v d o m í
Zápis z jednání kontrolní komise Svazku m st a obcí okresu Karviná,
které se konalo 30.6.2014
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Bod 14. Poskytnutí ú elové dotace Základní um lecké škole,
Rychvald

Obsah:
1. vodová zpráva
2. Žádost Základní um lecké školy, Rychvald
3. Návrh Smlouvy o poskytnutí ú elové dotace

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
1. o poskytnutí elové dotace Základní um lecké škole, Rychvald, ve výši

 80.000,--, na zakoupení hudebního nástroje - cimbálu pro lidovou muziku
ezinka, v roce 2014

2. o uzav ení smlouvy,  dle  §  85  písm.  j)  zákona  o  obcích,  se  Základní
um leckou  školou,  Rychvald,  o  poskytnutí  ú elové  dotace,  ve  výši  K
80.000,--, na zakoupení hudebního nástroje - cimbálu pro lidovou muziku

ezinka, v roce 2014
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Bod 14

vodová zpráva

1. Dne  11.  8.  2014  byla  na  M stský  ú ad  Rychvald  doru ena  žádost  o  finan ní  p ísp vek
Základní  um lecké  školy,  Rychvald,  a  to  ve  výši  K  80.000,--,  na  zakoupení  hudebního
nástroje - cimbálu pro d tskou lidovou muziku B ezinka ZUŠ Rychvald.
Základní  um lecká  škola,  Rychvald,  dne  15.  8.  2014  splnila  veškeré  závazky Smlouvy o
poskytnutí ú elové dotace, ze dne 15. 4. 2014 a m že jí tedy být, pokud tak Zastupitelstvo

sta Rychvald rozhodne, poskytnuta další zú tovatelná ú elová dotace.
Rada m sta Rychvald doporu uje ZM rozhodnout o poskytnutí ú elové dotace.

Schválený rozpo et m sta na rok 2014 obsahuje finan ní prost edky na poskytování dotací
ob anským sdružením, ZUŠ, církvím, t lovýchovným jednotám a podobným organizacím
ve výši 1 055 tis. K . Rezerva v sou asné dob iní 56 tis. . Žádost Základní um lecké školy,
Rychvald není sou ástí schváleného rozpo tu
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Bod 15. Vy azení  autobusové ekárny „U Zámku“, inventární .
2621 z majetku M sta Rychvald.

Obsah:
1. vodová zpráva
2. Nákres nové autobusové ekárny

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
Vy adit autobusovou ekárnu „U Zámku“, inventární. . 2621 z majetku

sta Rychvald
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bod 15

vodová zpráva

V ervnu letošního roku se na M stský Ú ad Rychvald dostavil zástupce firmy  Šmíra - Print,
s.r.o. pan Jakub Vrba a p eložil m stu návrh, že by jejich firma vybudovala místo stávající
autobusové ekárny „U Zámku“, která je již poznamenaná vandaly i p írodními vlivy, novou
zd nou autobusovou ekárnu, která by svým vzhledem lépe zapadala do prost ení zámku.
Firma Šmíra – Print, s.r.o. m stu nabízí, že ekárnu na své náklady vybuduje, daruje jí m stu
a zárove  se bude starat o její údržbu.
Stávající autobusová ekárna „U Zámku“ je v majetku m sta vedena pod inventárním íslem
2621, organiza ní jednotka 815 - ekárny. ekárna má kovový rám a polykarbonátové
výpln . ekárna byla do majetku m sta za azena 30.6.2007  s  po izovací hodnotou 61.332,-

.  K dnešnímu dni má z statkovou hodnotu 53.437,- K .

Po konzultaci s právním zástupcem m sta JuDr. Ji ím Oblukem by m l následovat tento
postup.

1) Zastupitelstvo M sta Rychvald rozhodne o vy azení autobusové ekárny „U Zámku“,
inv. . 2621 z majetku M sta Rychvald

2) Rada M sta Rychvald rozhodne o odstran ní autobusové ekárny „U Zámku“ za
chto podmínek :

- sto Rychvald  s firmou Šmíra – Print s.r.o. uzav e smlouvu o smlouv  budoucí
k darovací smlouv , která bude ešit po izovací cenu ekárny, vzhled ekárny,
termín zahájení a dokon ení stavby a ostatní podmínky, za kterých bude darovací
smlouva uzav ena.

- Po dokon ení díla bude Zastupitelstvu M sta Rychvald p edložen návrh o p ijetí
daru od firmy Šmíra – Print s.r.o., jehož p edm tem je autobusová ekárna „U
Zámku“.

- Náklady na odstran ní stávající ekárny ponese M sto Rychvald.
3) sto odstraní stávající ekárnu „U Zámku“.
4) Firma Šmíra – Print s.r.o. postaví na stejném míst  novou zd nou autobusovou

ekárnu „U Zámku“.
5) Zastupitelstvo M sta Rychvald rozhodne o p ijetí daru autobusové ekárny „U

Zámku“ od firmy Šmíra – Print s.r.o.
6) Autobusová ekárna bude za azena do majetku m sta.

Rada M sta Rychvald doporu uje Zastupitelstvu M sta Rychvald vy adit autobusovou
ekárnu „U Zámku“, inv. .2621 z majetku m sta.
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