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Bod 1. Po adové a organiza ní zabezpe ení 4. 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. Ladislav Sitko
Mgr. Jana Šilerová

  Václav Pavlík

2. ov ovatelé zápisu ve složení:
  Mgr. Jana Muchová
  Milan Starostka
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 bod 1

vodová zpráva

Organiza ní zabezpe ení pro 4. zasedání ZM, dne 10. 06. 2015

Termín 10. 06. 2015 v 16:30 h v KD Rychvald

Návrhová komise: Ing. Ladislav Sitko
Mgr. Jana Šilerová

  Václav Pavlík

Ov ovatelé zápisu: Mgr. Jana Muchová
 Milan Starostka

Zapisovatelka: Jana Kiková

Skrutáto i: Lucie Jend ejková
Olga Vejová
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Po ad pro 4. zasedání Zastupitelstva m sta Rychvald, dne 10. 06. 2015

1. Po adové a organiza ní zabezpe ení 4. zasedání ZM Rychvald
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva o innosti RM
4. Zpráva o innosti FV
5. Zpráva o innosti KV
6. Zpráva o bezpe nostní situaci na teritoriu obvodního odd lení Policie eské republiky

v Bohumín  a o innosti MP Bohumín v Rychvald  za rok 2014
7. Delegace zástupc  m sta Rychvald na valnou hromadu obchodní spole nosti, v níž

má m sto Rychvald majetkovou ú ast
8. Zastupování  m sta  Rychvald  ve  Svazku  m st  a  obcí  okresu  Karviná  a  v  Místní  ak ní

skupin  Bohumínsko
9. istoupení Statutárního m sta Haví ov ke Svazku m st a obcí okresu Karviná
10. Záv re ný ú et Svazku m st a obcí okresu Karviná za rok 2014 a Zpráva o výsledku

ezkoumání hospoda ení dobrovolného svazku obcí Svazek m st a obcí okresu
Karviná za rok 2014

11. Záv re ný ú et m sta Rychvald za rok 2014
12. Rozpo tové opat ení . 5 pro rok 2015
13. K žádosti o odkoupení pozemku parc. . 531/1 v k.ú. Rychvald
14. Nabytí ásti pozemku parc. . 4749/1 v k.ú. Rychvald do vlastnictví M sta Rychvald
15. Žádost o splátkový kalendá  – manželé S.
16. Technické posouzení objektu p. 476 v k.ú. Rychvald  – návrh na vyhlášení zám ru na

prodej nemovitosti
17. Zám r m sta prodat ásti pozemk  p. . 3515/1, p. . 3515/5, p. . 3523/1 a p. .

3523/5, všechny v k.ú. Rychvald
18. Dodatek  .  2  ke  Stanovám  Svazku  m st  a  obcí  okresu  Karviná  ze  dne  20.  prosince

2005 a Dodatek . 5 ke Smlouv  o vytvo ení dobrovolného svazku obcí   uzav ené dne
20. prosince 2005

19.  Diskuse
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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

Bod 2

vodová zpráva

Spln no:

Návrhy na po ízení zm ny Územního plánu Rychvaldu
3/10. c ) ZM u k l á d á

stu Rychvald informovat žadatele o zm nu územního plánu o rozhodnutí
zastupitelstva v souladu s bodem b)

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 11. 3. 2015 do 10. 06. 2015 se uskute nily 2 valné hromady
spole nosti SMR, spol. s. r. o.
Na valné hromad  spole nosti SMR, spol. s. r. o. konané dne 30. b ezna 2015 byl s ú inností
k 31. 03. 2015 odvolán z funkce jednatele spole nosti Lubomír Skýba. Na této valné hromad
byl s ú innosti od 1. 4. 2015 jmenován do funkce jednatele spole nosti p. David Kubas.
Na valné hromad  spole nosti SMR, spol. s. r. o. konané 13. dubna 2015 byl odvolán len
dozor í rady p. Bc. Miroslav Kadl ek, s ú inností od 13. 4. 2015. Na této valné hromad  byl s

inností od 14. 4. 2015 jmenován lenem dozor í rady p. JUDr. Karel Vaší ek. Valná
hromada rovn ž schválila Smlouvu o výkonu funkce jednatele spole nosti.
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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  10. 6. 2015 :
Na základ  informací od právního zástupce spole nosti Služby m sta Rychvald spol.

s r.o. JUDr. Vladimíra Farany je stav v této v ci následující.
Dne 13.1.2014 byla podána žaloba Okresnímu soudu v Karviné a vedena pod sp. zn.

15 C 24/2014, kdy p edm tem je zaplacení ástky 1 750 000,-K  a p íslušenství k této ástce
náležející.

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.
Vrchní soud v Olomouci dne 20. 3. 2014 usnesením N cp 262/2014-26 rozhodl, že

Okresní soud v Karviné je nep íslušný a že v c má býti postoupena Krajskému soudu v
Ostrav .

Chybou Okresního soudu v Karviné byla v c postoupena Okresnímu soudu v Ostrav ,
který chybu napravil a odeslal v c Krajskému soudu, kam byla v c doru ena dne 19. 5. 2014.

Po té Krajský soud vyzval Ing. Zde ka Sokolíka k zaplacení soudního poplatku (5% z
žalované ástky), Ing. Sokolík požádal o osvobození od soudního poplatku, Krajský soud mu
nevyhov l, požadoval zaplacení soudního poplatku, Ing. Sokolík se proti tomu odvolal k
Vrchnímu soudu v Olomouci. Vrchní soud v Olomouci rozhodnutí Krajského soudu zrušil a
vrátil v c k novému projednání Krajskému soudu v Ostrav .

Dle sd lení pracovnice Krajského soudu je toto usnesení v sou asné dob  rozesíláno
astník m. Jak je tedy patrno bude znovu rozhodováno o žádosti Ing. Sokolíka o osvobození

od soudního poplatku a teprve po té, bude moci soud rozhodovat ve v ci samé. Pro úplnost
uvádím, že v c je u Kr. soudu vedena pod .j. 15 Cm 84/2014.
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Bod 3. Zpráva o innosti Rady m sta Rychvald

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

bod 3

vodová zpráva
Zpráva o innosti Rady m sta Rychvald

Rada m sta Rychvald od minulého zasedání Zastupitelstva m sta Rychvald jednala
celkem 9x, a to na svém:

 9. zasedání ze dne 18. 03. 2015
10. zasedání ze dne 30. 03. 2015
11. zasedání ze dne 01. 04. 2015
12. zasedání ze dne 13. 04. 2015
13. zasedání ze dne 27. 04. 2015
14. zasedání ze dne 11. 05. 2015
15. zasedání ze dne 14. 05. 2015
16. zasedání ze dne 25. 05. 2015
17. zasedání ze dne 01. 06. 2015

viz usnesení z t chto zasedání
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Bod 4. 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 11. 3. 2015 do 10. 6. 2015

bod 4

vodová zpráva

Od  posledního  zasedání  zastupitelstva  m sta  dne  11.  3.  2015  se  uskute nila  ty i  jednání
finan ního výboru (dále jen FV) s následujícím programem:

I. Jednání FV dne 23. 3. 2015
Program:      1.  Informace z 3. zasedání zastupitelstva m sta Rychvald dne 11. 3. 2015

2. Rozpo tové opat ení . 2 pro rok 2015

3. Pohledávky za odpad

4. P íjem z daní

Usnesení:
1. edseda FV, Bc. Absolon, podal len m FV informace z jednání 3. zasedání Zastupitelstva

sta Rychvald (ZM), které se konalo 11. 3. 2015.
 FV bere na v domí informace z 3. zasedání ZM Rychvald dne 11. 3. 2015

Pro: 5

2. Vedoucí finan ního odboru seznámila leny FV z rozpo tovým opat ením . 2 pro rok 2015
a uvedla, že d vodem úprav rozpo tu jsou zejména zm ny rozpo tové skladby pro rok
2015, p esun finan ních prost edk  na projektové dokumentace pro konkrétní projekty a
pot eba finan ních prost edk  na rozpo tem nezajišt né výdaje.
FV bere na v domí rozpo tové opat ení . 2 pro rok 2015
Pro: 5
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3. FV žádá pana tajemníka, zda by odbor VaŽP mohl zpracovat p ehled pohledávek za
poplatky za odpad.

 T: duben 2015

4.  FV doporu uje, aby byl pr žn  sledován pr h p íjm  z daní v souladu s ro ním
rozpo tem

II.    Jednání FV dne 22. 4. 2015
Program: 1. Rozpo tové opat ení . 3 pro rok 2015

2. Pohledávky za svoz komunálního odpadu

3. Pln ní daní z p íjm

Usnesení:
1.  FV projednal a doporu uje RM ke schválení rozpo tové opat ení . 3 pro rok 2015

Pro: 5

2. Odbor VaŽP p edložil k projednání FV informativní zprávu týkající se pohledávek za svoz
komunálního odpadu, kterou FV bere na v domí.
FV doporu uje tuto zprávu podrobn ji odborem VaŽP rozklí ovat a p edložit RM jako
materiál k projednání.
Pro: 5

3. Paní vedoucí finan ního odboru p edložila FV p ehled pln ní daní z p íjm  za r. 2010 -
2015, s tím, že pokud se srovná období leden až duben 2015 se stejným obdobím r. 2014,
jde o výpadek cca 4 mil. K .
FV bere pln ní daní z p íjm na v domí.

 Pro: 5

III.    Jednání FV dne 4. 5. 2015
Program: 1. Záv re ný ú et m sta Rychvald za rok 2014

2. Ú etní záv rka m sta Rychvald sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2014

Usnesení:
1. FV projednal a doporu uje ZM ke schválení Záv re ný ú et m sta Rychvald za rok 2014,

jak je uvedeno v návrhu usnesení
Pro: 5
FV žádá k tomuto bodu poskytnutí informace týkající se bodu VI. B2. Zprávy o výsledku

ezkoumání hospoda ení, a to na p íštím jednání FV.
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2. FV projednal a doporu uje ZM ke schválení etní záv rku m sta Rychvald sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2014, jak je uvedeno v návrhu usnesení
Pro: 5

IV.    Jednání FV dne 1. 6. 2015
Program: 1. Rozpo tové opat ení . 4 pro rok 2015

2. Rozpo tové opat ení . 5 pro rok 2015

3. Informace týkající se bodu VI. B2. Zprávy o výsledku p ezkoumání

     hospoda ení

Usnesení:
1. FV projednal a bere na v domí rozpo tové opat ení . 4 pro rok 2015.

Pro: 5
2. FV projednal a doporu uje ZM ke schválení rozpo tové opat ení . 5 pro rok 2015

Pro: 5

3.  Odbor investi ní a správy majetku p edložil FV ílohu k Rozhodnutí o zm . 1
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Snížení energetické náro nosti ZŠ p. 1600, a to
zm nu podmínek poskytnutí dotace, kterou se m ní:

 1. termín pro p edložení podklad  k záv re nému vyhodnocení akce na 30. 4. 2015
 2. termín pro ukon ení realizace akce na 31. 1. 2015

FV bere informaci týkající se bodu VI. B2. Zprávy o výsledku p ezkoumání hospoda ení
na v domí.

 Pro: 5

Bc. Ji í Absolon, v. r.

edseda finan ního výboru
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Bod 5. Zpráva o innosti kontrolního výboru Zastupitelstva m sta
Rychvald za období od 12. 3. 2015 do 10. 6. 2015

Obsah:
1. Zpráva o innosti kontrolního výboru za výše uvedené období
2. Protokoly o kontrolních innostech . 1-7/2015

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m sta

b e r e   n a   v  d o m í
zprávu o innosti kontrolního výboru Zastupitelstva m sta Rychvald za
období od 12. 3. 2015 do 10. 6. 2015
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5.
vodová zpráva

íloha
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edkládá : ): npor. Bc Martin Wastl, vedoucí OOP R Bohumín, Ing Karel Vach, editel MP

Bod 6. Zpráva o bezpe nostní situaci na teritoriu obvodního
odd lení Policie eské republiky v Bohumín  a o innosti
MP Bohumín v Rychvald  za rok 2014

Obsah:

1. Zprávu o innosti MP Bohumín v Rychvald  za rok 2014
2. Zprávu o bezpe nostní situaci na teritoriu obvodního odd lení Policie eské republiky

v Bohumín  za rok 2014

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo  m sta

b e r e  n a  v d o m í
1. Zprávu o innosti MP Bohumín v Rychvald  za rok 2014
2. Zprávu o bezpe nostní situaci na teritoriu obvodního odd lení

Policie eské republiky v Bohumín  za rok 2014
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edkládá : ): npor. Bc Martin Wastl, vedoucí OOP R Bohumín, Ing Karel Vach, editel MP

Zpráva o innosti MP Bohumín v Rychvald  za rok 2014:

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  a to hlavn  v dob , kdy se zde nenachází ani
hlídka P R.

1.2 P estupková a trestná innost:
Strážnici v Rychvald ešili ve sledovaném období celkem 333 p estupk  a z toho 242 v
blokovém ízení. 91 p estupk  a dalších 49 podn  bylo postoupeno jiným orgán m.
Blokových pokut v . blok   na míst  nezaplacených bylo uloženo za  144 100,-k . Z toho
pokut na blok na míst  nezaplacený bylo uloženo za 14 300,-k .
     Donucovacích prost edk  p i zákrocích strážník  dle zákona o obecní policii bylo použito
ve 2 p ípadech. P i použití donucovacích prost edk  nebyl nikdo zran n ani nebyla nikomu
zp sobena žádná majetková škoda. Technický prost edek k zabrán ní odjezdu vozidla
(autobota) jsme použili v 12 p ípadech.
     P i páchání trestné innosti i závažných majetkových p estupk  zadrželi strážnici ve 2

ípadech celkem 3 podez elé pachatelé.
Dále strážníci v Rychvald   p i své innosti zadrželi 1 hledanou osobu P R a p edvedli ji na
OO P R v Bohumín  a jednu poh ešovanou osobu. Dále p i své innosti strážníci ve 2

ípadech rozhodli o p evozu podnapilé osoby na protialkoholní stanici v Karviné a po
léka ském vyšet ení osob taktéž realizovali jejich p evoz. V n kolika p ípadech jsme pak
provád li asistenci P R p i p evozu t chto osob.

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 36 ps .
Plošný odchyt ps  neprovádíme z d vodu omezené kapacity útulku pro psy. V n kolika

ípadech jsme zjistili nep ihlášené psy a jejich majitelé byli oznámení na finan ní odbor
Ú.  P estupky majitel  ps  byly blokov ešeny ve 17 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

adu, které není možno doru it ádnou ú ední cestou. Dále strážnici zjiš ují nedostatky v
oblastí životního prost edí, erných skládek (v roce 2014 byli zjišt ni 3 tv rci 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

chto nedostatk . Dle požadavk  m sta strážnici taktéž dohlížejí na pr 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
na náš pult 2 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.
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     V záv ru  roku 2011 m sto Bohumín zakoupilo laserový m  rychlosti, který taktéž
bezplatn  používáme pro m ení rychlosti vozidel v Rychvald . B hem lo ského roku bylo
zm eno celkem 266 h íšník , kte í p ekro ili povolenou rychlost min. o 10 km/h.  179 t chto

estupk  bylo ešeno blokovou pokutou a zbývajících 87 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. Michálkovická, 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 . Místnost také slouží od za átku roku 2013 pro pot eby P R.
     M sto Rychvald dále zakoupilo v roce 2010 nové služební vozidlo zn. Kia Ceed v
základním vybavení, které zap 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  (již
minimum p ípad  – v tšina hovor  je již z mobilních telefon ). 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

epojen na MP Bohumín.

1.5 Preventivní innost:
V rámci programu prevence kriminality realizovala MP v Rychvald  jeden  projekt.
Tím 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. Projekty jsou hrazeny m stem
Bohumín.

1.6 Záv re né hodnocení:
V pr hu  roku 2014  došlo v Rychvald  oproti  roku 2013 k poklesu trestné innosti (ze 196
trestných in  na 128 spáchaných trestných in ). Objasn nost trestné innosti se pak  zvýšila
ze 43,38% na 50,48%. P esn jší rozbor trestné innosti a její objasn nosti v Rychvald  m že
doložit pouze P R.

V Bohumín  dne 12.1. 2015                                                      ing. Vach Karel
                                                                                                    editel MP Bohumín
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Bod 7. Delegace zástupc  m sta Rychvald na valnou hromadu
obchodní spole nosti, v níž má m sto Rychvald majetkovou

ast

Obsah:
1. vodová zpráva

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

d e l e g u j e
paní Bc. Šárku Kapkovou
jako zástupce m sta Rychvald na valnou hromadu obchodní
spole nosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

Bod 7.

vodová zpráva

sto Rychvald je vlastníkem 1 ks akcie Severomoravských vodovod  a kanalizací Ostrava
a.s.  o  jmenovité hodnot  1.000,-K /1 ks. Zastupitelstvu obce dle  § 84 odstavce 2 písm. f),
zákona o obcích . 128/2000 Sb., v úplném zn ní,  vyhrazeno delegovat zástupce obce
(s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c) ) na valnou hromadu obchodních spole ností, v nichž má
obec majetkovou ú ast.

Sou asn  je  m sto  Rychvald  vlastníkem  700  ks  akcií  Pramenu  Orlová  a.s.  o  jmenovité
hodnot  1.000,-K /1 ks. Rozhodnutím valné hromady ze dne 27.02.2002 došlo ke zrušení
spole nosti Pramen Orlová a.s. s likvidací ke dni 01.03.2002.
Spole nost by m la plnit do doby výmazu z obchodního rejst íku všechny povinnosti
stanovené zákonem . 90/2012 Sb., zákona o obchodních spole nostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích), ale vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nemá, jak vyplývá
z obchodního rejst íku vedeného Krajským soudem v Ostrav , odd. B, vložka 728, žádného
lena statutárního ani kontrolního orgánu, je zjevné, že valné hromady se nekonají

a nebudou konat, a proto se nenavrhuje, aby starosta m sta byl delegován za m sto
Rychvald k jeho zastupování na valné hromad .
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Bod 8. Zastupování m sta Rychvald ve Svazku m st a obcí okresu
Karviná a v Místní ak ní skupin  Bohumínsko

Obsah:
1. vodová zpráva

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

p o v u j e
paní Bc. Šárku Kapkovou
zastupováním m sta Rychvald ve
1. Svazku m st a obcí okresu Karviná
2. Místní ak ní skupin  Bohumínsko

vodová zpráva

sto Rychvald je lenem Svazku m st a obcí okresu Karviná od roku 1995.
edm tem innosti Svazku je ochrana spole ných zájm  a veškerých aktivit, které povedou

k ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu rozvoji regionu, který je tvo en katastrálním
územím všech len  (m sta a obce) Svazku.

lenský p ísp vek iní 3,- K  na jednoho obyvatele.

lenem Místní ak ní skupiny Bohumínsko je m sto Rychvald od roku 2012.
edm tem innosti tohoto zájmového sdružení právnických osob je zpracování a realizace

rozvojové strategie, výb r projekt  pro financování z program  typu Leader, administrace a
monitoring t chto projekt , zpracování jiných rozvojových projekt , studií a analýz,
poradenství a pomoc p i zajiš ování finan ních prost edk  z tuzemských i zahrani ních zdroj
na  realizaci  projekt len  MAS,  výzkumná  a  vývojová  innost  v  oblasti  územního  rozvoje.
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Bod 9. istoupení Statutárního m sta Haví ov ke Svazku m st
a obcí okresu Karviná

Obsah:
1. vodová zpráva
2. Výpis z usnesení Zastupitelstva Statutárního m sta Haví ov . 147/4ZM/2015

ze dne 30.03.2015
3. Dodatek . 4 ke Smlouv  o vytvo ení dobrovolného svazku obcí uzav ené

dne 20. prosince 2005

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m sta
dle zákona o obcích . 128/2000 Sb., v úplném zn ní a Stanov svazku -
lánek V. lenství ve svazku, bod 2, písm. b)

a ) p r o j e d n a l o
istoupení Statutárního m sta Haví ov ke Svazku m st a obcí okresu

Karviná

b ) s c h v á l i l o
istoupení Statutárního m sta Haví ov ke Svazku m st a obcí okresu

Karviná

                                                  Bod 9

vodová zpráva

Zastupitelstvo statutárního m sta Haví ov schválilo na svém jednání dne 30.03.2015
usnesením  .  147/4ZM/2015  p istoupení  m sta  Haví ov  ke  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 a obcí.

Za p edpokladu, že bude schváleno p istoupení v zastupitelstvech lenských m st a obcí
mohla by schválit lenská sch ze v  srpnu 2015 p istoupení m sta a uzav ení Dodatku . 4  ke
Smlouv  o vytvo ení dobrovolného svazku obcí uzav ené dne 20. prosince 2005. Statutární

sto Haví ov by se stalo lenem svazku od 01.09.2015. Následn  by byla Statutárnímu
stu Haví ov vystavena faktura na pom rnou ást lenského p ísp vku.
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Bod 10. Záv re ný ú et Svazku m st a obcí okresu Karviná za rok
2014 a Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení
dobrovolného svazku obcí Svazek m st a obcí okresu
Karviná za rok 2014

Obsah:
1. vodová zpráva
2. Záv re ný ú et SMOOK za rok 2014
3. Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení SMOOK za rok 2014

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m sta

b e r e  n a  v d o m í
celoro ní hospoda ení Svazku m st a obcí okresu Karviná a Záv re ný ú et
za  rok  2014  a  Zprávu  o  výsledku  p ezkoumání  hospoda ení  Svazku  za  rok
2014 bez výhrad
(p íjmy ve výši 3 648,36 tis. K  a výdaje ve výši 5 573,56 tis. K ).

                                                 Bod 10

vodová zpráva

Záv re ný ú et Svazku m st a obcí okresu Karviná za rok 2014 a Zpráva o výsledku
ezkoumání hospoda ení dobrovolného svazku obcí Svazek m st a obcí okresu Karviná

za rok 2014 byl projednán a schválen na lenské sch zi Svazku m st a obcí okresu Karviná
(dále  SMOOK)  dne  23.3.2015.  Hospoda ení  SMOOK  za  rok  2014  bylo  ukon eno  p evahou
výdaj  nad p íjmy ve výši 1 925 tis. K .

ezkoumání hospoda ení SMOOK provedl odbor kontroly a interního auditu Krajského
adu Moravskoslezského kraje dne 03.02.2015, kdy p i p ezkoumání nebyly zjišt ny chyby a

nedostatky.
Nyní jednotlivá zastupitelstva lenských m st a obcí mají za povinnost tyto materiály vzít
na v domí.
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Bod 11. 1. Záv re ný ú et m sta Rychvald za rok 2014
2. Ú etní záv rka m sta Rychvald sestavená k rozvahovému

dni 31.12.2014

Obsah:
1. vodová zpráva
2. ílohy

a) íjmy
b) Výdaje
c) Rozpis erpání výdaj
d) Stav ú elových fond
e) Stav dlouhodobého majetku
f) Zpráva o výsledcích p ezkoumání hospoda ení m sta Rychvald za rok 2014
g) Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazk  m sta Rychvald za rok 2014
h) Zpráva o výsledcích finan ních kontrol za rok 2014
i) Zpráva o výsledku hospoda ení p ísp vkových organizací z ízených m stem Rychvald
j) Zpráva o výsledku hospoda ení spole nosti Služby m sta Rychvald s.r.o.
k) Rozvaha
l) Výkaz zisku a ztrát
m) íloha

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m sta
dle zákona o obcích . 128/2000 Sb. a zákona o rozpo tových pravidlech
územních rozpo . 250/2000 Sb., v úplném zn ní

a) s c h v a l u j e
1. Záv re ný ú et m sta Rychvald za rok 2014 dle p ílohy písm. a) až písm. h)
2. Ú etní záv rku m sta Rychvald sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014
dle p ílohy písm. k) až písm. m)

b)  s o u h l a s í
s celoro ním hospoda ením, a to bez výhrad

c)  b e r e   n a   v  d o m í
zprávu o výsledcích hospoda ení za rok 2014 p ísp vkových organizací

ízených m stem Rychvald a spole nosti Služby m sta Rychvald s.r.o. dle
ílohy písm. i) a písm. j)

bod 11

vodová zpráva

Tento materiál je zaslán jako samostatná p íloha.
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Bod 12. Rozpo tové opat ení . 5 pro rok 2015

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 . 5 pro rok 2015 dle p ílohy . 1

bod 12

vodová zpráva
viz p íloha
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Bod 13. K žádosti o odkoupení pozemku p. . 531/1 v k.ú. Rychvald

Obsah:
1. vodová zpráva
2. Žádost ze dne 18.11.2014 v . p íloh . 1. až 6.
3. Kopie katastrální mapy
4. Informace o pozemku p. . 531/1
5. Sd lení ze dne 20.11.2014
6. Žádost ze dne 2.2.2015
7. Znalecký posudek . 323-1/2015 (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) p r o j e d n a l o
žádost pana JM a paní LM ze dne 2.2.2015 o odkoupení pozemku p. .
531/1 – zahrada, o vým e 300 m2 v k.ú. Rychvald, za kupní cenu
v rozmezí 100,00 až 150,00 K /m2

b) t r v á
na usnesení Zastupitelstva m sta Rychvald íslo 2/14 ze dne 17.12.2014
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13.

vodová zpráva

Dopisem ze dne 18.11.2014 pan JM požádal o odkoupení pozemku p. . 531/1 v k.ú.
Rychvald, který jeho rodina, jak je podrobn  popsáno v žádosti, užívá od roku 1967.

Pozemek  p. .  531/1  –  zahrada,  o  vým e  300  m2,  v  k.ú.  Rychvald  je  ve  vlastnictví  m sta
Rychvald. Pozemek tvo í oplocený funk ní celek spolu s pozemky p. . 526/2, p. . 530 a p. .
531/2, které jsou v podílovém spoluvlastnictví pana JM (syn žadatele) a paní LM. Pozemek
p. . 531/1 je barevn  ozna ený v p iložené kopii katastrální mapy.

Žádost byla dopln na o vyjád ení odboru stavebního a životního prost edí z hlediska
územního plánu - Sd lení ze dne 20.11.2014 viz p íloha tohoto materiálu.

Žádost byla projednána s právním zástupcem m sta panem JUDr. Ji ím Oblukem. K ešení byl
doporu ený následující postup:

- vyhlásit zám r na propachtování pozemku,
- vyhlásit zám r na p evod pozemku
- a v souladu s p íslušnými právními p edpisy stanovit výši bezd vodného obohacení,

které bude zohledn no v pachtovní smlouv .

Zastupitelstvo m sta usnesením . 2/14 ze dne 17.12.2014 rozhodlo o vyhlášení zám ru na
evod  pozemku  p. .  531/1  –  zahrada,  o  vým e  300  m2  v  k.ú.  Rychvald,  za  kupní  cenu

stanovenou dle znaleckého posudku v dob  p evodu v etn  vynaložených náklad
spojených s p evodem. (Standartní postup i dle „Zásad pro prodej pozemk  z vlastnictví

sta Rychvald v obci a katastrálním území Rychvald - lokalita Rychvald - Stará kolonie“.
Poslední prodej se uskute nil v roce 2012. Kde cena zahrady u rodinného domu dle
znaleckého posudku inila 167,58 K /m2. Koncem roku 2013 byly pro ú etní evidenci
ocen né dosud neprodané zahrady a stavební pozemky. Cena zahrad inila 186,00 K /m2 a
cena stavebních pozemk  465,00 K /m2).

Zám r byl vyhlášený dle zákona o obcích.

Na odboru investic a správy majetku byla dne 3.2.2015 zaevidovaná žádost p. JM a p. LM,
kte í požádali o odkoupení pozemku p. . 531/1 v k.ú. Rychvald. Kupní cenu navrhli dohodou
v rozmezí od 100,00 do 150,00 K /m2. S kupní cenou dle znaleckého posudku, s ohledem na
„historii p edm tné záležitosti“, nesouhlasí.

Výpo et kupní ceny:

I. Dle usnesení zastupitelstva m sta . 2/14 ze dne 17.12.2014

1. Cena pozemku dle znaleckého posudku . 323-1/2015 ze dne 13.1.2015 vypracovaného
znalcem paní Ing. Renátou Makovcovou je ve výši 141 340,00 K , tj. 471,13 K /m2.
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Ke znaleckému posudku Ing. Makovcová sd lila, že aktuální oce ovací vyhláškou, která
nabyla platnosti dnem 1.10.2014, došlo k výrazné zm  p i oce ování zahrad. Cena zahrady
u rodinného domu odpovídá cen  stavebního pozemku.

2. Náklady spojené s p evodem:
Vypracování znaleckého posudku          1 400,00 K

II. Dle návrhu p. J a LM

1. Celková cena v rozmezí od 30 000,00 K  do 45 000,00 K , tj. od 100,00 do 150,00 K /m2.

2. Náklady spojené s p evodem:
Vypracování znaleckého posudku          1 400,00 K

Od 1.3.2015 p. JM a p. LM užívají a požívají pozemek p. . 531/1 v k.ú. Rychvald na základ
pachtovní smlouvy. Ro ní pachtovné je ve výši 900,00 K , tj. 3,00 K /m2/rok. Manželé M
zaplatili m stu bezd vodné obohacení, za období 36 m síc , v celkové výši 2 700,00 K .

Rada m sta Rychvald na svém zasedání dne 27.2.2015 žádost o odkoupení pozemku p. .
531/1 v k.ú. Rychvald projednala a usnesením . 8/14 materiál odložila k dopracování.

Odbor investic a správy majetku p edložil rad  m sta tyto varianty možného postupu ešení:

VARIANTA A
a) projednat žádost pana JM a paní LM ze dne 2.2.2015 o odkoupení pozemku p. .

531/1 – zahrada, o vým e 300 m2 v k.ú. Rychvald, za kupní cenu v rozmezí 100,00 až
150,00 K /m2,

b) trvat na usnesení Zastupitelstva m sta Rychvald íslo 2/14 ze dne 17.12.2014.

VARIANTA B
a) projednat žádost pana JM a paní LM ze dne 2.2.2015 o odkoupení pozemku p. .

531/1 – zahrada, o vým e 300 m2 v k.ú. Rychvald, za kupní cenu v rozmezí 100,00 až
150,00 K /m2,

b) revokovat usnesení Zastupitelstva m sta Rychvald íslo 2/14 ze dne 17.12.2014,
c) rozhodnout o vyhlášení zám ru na p evod pozemku p. . 531/1 – zahrada, o vým e

300 m2 v k.ú. Rychvald, za minimální kupní cenu DOPLNIT (nap . 150,00 K /m2 dle
nabídky J a LM) v etn  vynaložených náklad  spojených s p evodem, a v etn
zaplacení dan  z nabytí nemovitých v cí.

Rada m sta usnesením . 12/8 ze dne 13.4.2015 doporu ila zastupitelstvu m sta variantu A
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Bod 14. Nabytí ásti pozemku p. . 4749/1 v k.ú. Rychvald, do
vlastnictví m sta Rychvald

Obsah:
1. vodová zpráva
2. Oznámení ze dne 3.3.2015
3. Informace o pozemku

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

a ) r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva m sta Rychvald íslo 15/7 ze dne 19.3.2014

b )  u k l á d á
starostovi m sta vést jednání s novým vlastníkem o odkoupení ásti
pozemku p. . 4749/1 v k.ú. Rychvald
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14.

vodová zpráva

sto Rychvald, jako prodávající a Severomoravské vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s.,
jako kupující uzav eli dne 9.9.2014 Kupní smlouvu . 343/KS/KA/K/2014, která nyní platí ve
zn ní dodatku . 1 ze dne 8.1.2015, jejímž p edm tem byl p evod vodního díla – kanalizace a
istírny odpadních vod vybudovaných v rámci stavby s názvem „Odkanalizování m sta

Rychvald, výstavba OV – 1. Stavba“, dále jen „Smlouva“.

Ve Smlouv  se M sto Rychvald zavázalo, že vykoná všechna právní jednání, která budou
nutná nebo nezbytná k tomu, aby v dob  co nejkratší došlo k majetkoprávnímu vypo ádání
uložení ásti vodního díla p evád ného Smlouvou v pozemcích p. . 4749/1 a p. . 4749/2, oba
v k.ú. Rychvald, které byly sou ástí konkurzní podstaty úpadce s firmou FISH INVEST, a.s., se
sídlem Praha 1, Senovážné nám stí 870/27, PS  110 00, I : 274 26 602.
V té souvislosti Zastupitelstvo m sta Rychvald usnesením . 15/7 ze dne 19.3.2014 rozhodlo
o nabytí nemovité v ci úplatným p evodem od pana Ing. Davida Papouška, insolven ního
správce dlužníka FISH INVEST, a.s., která spo ívá v koupi ásti pozemku p. . 4749/1, dle
geometrického plánu pro rozd lení pozemku . 2235-1/2007 ze dne 30.1.2007, nov
ozna ené jako pozemek p. . 4749/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o vým e 280 m2,
v k.ú. Rychvald, za kupní cenu 66 570,00 K  a úhrad  náklad  s tím spojených.

estože insolven ní správce slíbil ást pozemku p. . 4749/1 prodat m stu dle usnesení
zastupitelstva m sta ze dne 19.3.2014, pozemek prodal jinému. Novým vlastníkem pozemku
p. . 4749/1 je Financial Found, a.s. se sídlem Ostrava P ívoz, Na Valše 676/18, PS  702 00, I :
278 25 302. Oznámení insolven ního správce ze dne 3.3.2015 tvo í p ílohu tohoto materiálu.

Na základ  výše uvedeného rada m sta doporu uje zastupitelstvu m sta:
1. revokovat usnesení zastupitelstva m sta . 15/7 ze dne 19.3.2014
2. uložit starostovi m sta vést jednání s novým vlastníkem o odkoupení ásti pozemku p. .
4749/1 v k.ú. Rychvald.
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Bod 15. Žádost o splátkový kalendá  – manželé S

Obsah:
1. vodová zpráva
2. Žádost ze dne 26.2.2015

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
vyhov t žádosti manžel  F a IS ze dne 26. února 2015 o uzav ení Dohody o
splátkách dluhu

15.

vodová zpráva

Rada m sta p edkládá zastupitelstvu m sta žádost manžel  F a IS o uzav ení splátkového
kalendá e.
Na základ  najemní smlouvy uzav ené dne 24. b ezna 2014, užívají manželé F a IS byt o
velikosti 1+1/standart. Doba nájmu byla nájemní smlouvou sjednána na dobu ur itou do 31.
ledna 2018.
Manželé S žádají o uzav ení splátkového kalendá e na neuhrazené nedoplatky z vyú tování
služeb za rok 2010, 2011, 2012 a 2013, spojených s užíváním bytu (pozn.: jiného). Jelikož jsou
manželé S v sou asné dob  ve špatné finan ní situaci, žádají o uzav ení splátkového
kalendá e na neuhrazené nedoplatky s m sí ní splátkou ve výši po 1.000,-- K .
Ke dni 28.5.2015 dluží manželé S za vyú tování služeb spojených s užíváním bytu ástku ve
výši 34.216,-- K  a poplatek z prodlení ve výši 114.137,-- K , tj. celkem 148.353,-- K .

Dluh se sestává z ástek:
- nedoplatek z vyú tování služeb za rok 2010 12.969,--
- nedoplatek z vyú tování služeb za rok 2011 5.919,--
- nedoplatek z vyú tování služeb za rok 2012 1.590,--
- nedoplatek z vyú tování služeb za rok 2013 13.738,--
- poplatek z prodlení ke dni 21.5.2015 114.137,--  K

celkem 148.353,-- K
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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:
rozhodnout vyhov t žádosti manžel  S ze dne 26.2.2015 o uzav ení Dohody o splátkách
dluhu

V Dohod  o splátkách dluhu bude mimo jiné uvedeno, že v p ípad  prodlení se zaplacením
kterékoliv splátky dluhu, anebo nájemného v etn  služeb spojených s užíváním bytu nebo
vyú tování t chto služeb, ztrácí manželé S výhodu splátek a jsou povinni zaplatit v iteli celý
zbývající dluh najednou.

VARIANTA 2.
a) nevyhov t žádosti manžel  S ze dne 26.2.2015 o uzav ení Dohody o splátkách dluhu,
b) vymáhat pohledávky soudní cestou prost ednictvím právního zástupce m sta.

Na základ  výše uvedeného rada m sta doporu uje zastupitelstvu m sta Variantu 1. tj.:
Rozhodnout vyhov t žádosti manžel  F a IS ze dne 26.2.2015 o uzav ení Dohody o splátkách
dluhu.
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Bod 16. Technické posouzení objektu p. 476 v k.ú. Rychvald – návrh
na vyhlášení zám ru na prodej nemovitostí

Obsah:
1. vodová zpráva
2. Žádost o koupi ze dne 19.2.2015
3. Znalecký posudek . 41-14 ze dne 6.1.2015
4. Posouzení stavebn  technického stavu budovy p. 476 v k.ú. Rychvald
5. Sd lení ze dne 29.4.2015
6. Zápis . 3/2015 ze dne 16.3.2015
7. Znalecký posudek . 402-5/2015 ze dne 10.5.2015
8. Katastrální mapa
9. Zám r . 9/2015

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 vyhlášení zám ru na prodej (úplatný p evod) nemovitostí:

- pozemku p. . 5043/1 zastav ná plocha a nádvo í o vým e 773 m2 jehož
sou ástí je i budova .p. 476 na ul. Orlovské v Rychvaldu,

- pozemku p. . 5043/3 ostatní plocha/jiná plocha o vým e 618 m2 a

- pozemku p. . 5044 ostatní plocha/jiná plocha o vým e 731 m2

všechny v k.ú. Rychvald, ve vlastnictví m sta Rychvald, za podmínek
stanovených v zám ru . 9/2015
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16.

vodová zpráva

Dopisem ze dne 19.2.2015 spole nost Rychvaldská pekárna s.r.o. požádala o odkoupení
budovy .p. 476 na ul. Orlovské v Rychvaldu, spole  s p ilehlými pozemky p. . 5043/3 a
p. . 5044 v k.ú. Rychvald.
Žádost byla dopln ná o Znalecký posudek . 41-14 ze dne 6.1.2015 vypracovaný znalcem
panem Františkem Bosákem a Posouzení stavebn  technického stavu budovy .p. 476 v k.ú.
Rychvald z prosince 2014 vypracované Doc. Ing. Jaroslavem Sola em, Ph.D.
(Znalecký posudek a posouzení jsou k nahlédnutí na odboru investic a správy majetku).

Podle aktuálního listu vlastnictví se jedná o následující nemovitosti:
pozemek p. . 5043/1 zastav ná plocha a nádvo í o vým e 773 m2 jehož sou ástí je i
budova .p. 476 na ul. Orlovské v Rychvaldu,
pozemek p. . 5043/3 ostatní plocha/jiná plocha o vým e 618 m2 a
pozemek p. . 5044 ostatní plocha/jiná plocha o vým e 731 m2

všechny v k.ú. Rychvald, ve vlastnictví m sta Rychvald. Nemovitosti jsou barevn  ozna ené
v p iložené katastrální map .

Budova .p. 476 je samostatn  stojící objekt, se dv ma nadzemními a jedním podzemním
podlažím, p emž druhé nadzemní podlaží je pouze v jihovýchodní ásti budovy. Budova je
zd ná se sedlovou st echou. Z dostupných podklad  vedených na M stském ú adu Rychvald
byla budova postavena v roce 1871. V roce 1960 byla provedena rekonstrukce ásti budovy
na kino a v roce 1992 na pekárnu. V budov  se nacházejí prostory ur ené k podnikání a jsou
užívané na základ :

Nájemní smlouvy uzav ené dne 6.1.2010 mezi M stem Rychvald, jako
pronajímatelem a Rychvaldskou pekárnou s.r.o., jako nájemcem, která nyní platí ve
zn ní dodatku . 1 ze dne 6.4.2011, k provozování specializovaného maloobchodu a
pekárny. Ro ní nájemné ve výši 198 720,- K  bez DPH. Doba nájmu je sjednána na
dobu neur itou s t ím sí ní výpov dní lh tou.
Nájemní smlouvy uzav ené dne 30.3.2010 mezi M stem Rychvald, jako
pronajímatelem a panem Ji ím Skupníkem, jako nájemcem, k provozování prodejny
potravin. Ro ní nájemné ve výši 28 008,- K  bez DPH. Doba nájmu je sjednána na
dobu neur itou s t ím sí ní výpov dní lh tou.

Materiál byl dopln ný o vyjád ení:
- Odboru stavebního a životního prost edí z hlediska územního plánu a silni ního správního

adu - Sd lení ze dne 29.4.2015.
- Komise výstavby a životního prost edí – Zápis . 3/2015 ze dne 16.3.2015.
Výše uvedená vyjád ení tvo í p ílohu tohoto materiálu.
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Nemovitosti byly ocen né Znaleckým posudkem . 402-5/2015 ze dne 10.5.2015
vypracovaným znalcem panem Ing. Petrem Sk íšovským. Znalecký posudek tvo í p ílohu
tohoto materiálu.

Na základ  výše rada m sta doporu uje zastupitelstvu m sta rozhodnout o vyhlášení zám ru
na prodej nemovitostí, za podmínek stanovených v p iloženém zám ru . 9/2015.

edm tem zám ru . 9/2015 je mezi jiným i minimální nabídková cena za nemovitosti, která
musí init 2 000 000,- K . Tato cena p ibližn  odpovídá cen  nemovitostí zjišt né
porovnávací metodou dle p edloženého znaleckého posudku . 402-5/2015, str. 32.

O vyhlášení zám ru m sta na prodej p edm tných nemovitostí jednalo Zastupitelstvo m sta
Rychvald na 17. zasedání dne 17.3.2010. K zám ru prodeje (bod . 9.) nep ijalo žádné
usnesení.
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Bod 17. Zám r m sta prodat ásti pozemk  p. . 3515/1, p. .
3515/5, p. . 3523/1 a p. . 3523/5, všechny v k.ú. Rychvald

Obsah:
1. vodová zpráva
2. Zásady pro prodej pozemk  z vlastnictví m sta Rychvald
3. Mapa a textová ást územního plánu
4. Geometrický plán . 3768-70/2015

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

r e v o k u j e
usnesení Zastupitelstva m sta Rychvald íslo 7/9 ze dne 26.3.2008 tak, že
s ú innosti od 10.6.2015 se m ní tím zp sobem, že m sto má zám r prodat
ásti pozemk  p. . 3515/1, p. . 3515/5, p. . 3523/1 a p. . 3523/5, všechny

v k.ú. Rychvald, které jsou dle Geometrického plánu íslo 3768-70/2015
nov  ozna eny jako: p. . 3515/11 orná p da o vým e 1032 m2, p. .
3515/12 orná p da o vým e 1032 m2, p. . 3515/13 orná p da o vým e
1032 m2, p. . 3515/14 orná p da o vým e 1028 m2, p. . 3523/1 orná p da
o vým e 1185 m2, p. . 3523/5 orná p da o vým e 1184 m2 a p. . 3523/8
orná p da o vým e 1185 m2
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17.

vodová zpráva

Zastupitelstvo m sta Rychvald usn. . 7/9 ze dne 26.3.2008 rozhodlo o vyhlášení zám ru na
evod pozemk , nebo jejich ásti, p. . 3515 orná p da o vým e 7641 m2, p. . 3523/1 orná
da o vým e 5329 m2 a p. . 3532 ovocný sad o vým e 2720 m2, všechny v k.ú. Rychvald

(pozemky u ul. Pr jezdní).
Zám r prodeje byl  zve ejn ný oznámením na ú ední desce po dobu od 1.4.2008 do
1.5.2008.
Prodej pozemk  probíhá dle „Zásad pro prodej pozemk  z vlastnictví m sta Rychvald“, dále
jen Zásady, viz p íloha tohoto materiálu.

V mezidobí došlo k zápisu kupních smluv do katastru nemovitostí k pozemk m, které byly
prodány i k odstoupení n kterých vybraných zájemc .

Podle aktuálních Zásad jsou p edm tem prodeje ásti pozemku p. . 3515/1, které jsou dle
geometrického plánu íslo 2531-33/2008, který tvo í p ílohu . 1 Zásad , ozna eny jako p. .
3515/3 - orná p da o vým e 1950 m2 a p. . 3515/4 - orná p da o vým e 1951 m2 a
pozemek p. . 3515/5 - orná p da o vým e 2423 m2 a pozemky p. . 3523/1 - orná p da o
vým e 1776 m2 a p. . 3523/5 - orná p da o vým e 1777 m2  nebo ásti pozemk  p. .
3515/1, p. . 3515/5, p. . 3523/1 a p. . 3523/5, které jsou dle návrhu geometrického plánu,
který tvo í p ílohu . 2 Zásad orienta  rozd leny na menší ásti a nov  ozna eny: „1“
pozemek p. . 3515/7 o vým e 1032 m2, „2“ pozemek p. . 3515/8 o vým e 1032 m2, „3“
pozemek p. . 3515/9 o vým e 1032 m2, „4“ pozemek p. . 3515/10 o vým e 1032 m2, „5“
pozemek p. . 3515/5 o vým e 2541 m2, „6“ pozemek p. . 3523/5 o vým e 1185 m2, „7“
pozemek p. . 3523/7 o vým e 1185 m2 a „8“ pozemek p. . 3523/1 o vým e 1185 m2.

Minimální požadovaná kupní cena stanovená radou m sta je ve výši 500,- K /m2.

Schválením nového Územního plánu m sta Rychvald došlo ke zm  využitelnosti ásti
pozemk  p. . 3515/1 a p. . 3515/5. Jedná se o plochu, která je v územním plánu ozna ena .
Z 246 s využitím pro ve ejná prostranství s p evahou nezpevn ných ploch (PZ) o vým e 0,29
ha, viz p iložená mapa a textová ást územního plánu.

Rada m sta p edkládá zastupitelstvu m sta Geometrický plán . 3768-70/2015 ze dne
27.5.2015, dále jen Geometrický plán, ve kterém bylo zohledn no:

- vymezení plochy pro ve ejná prostranství s p evahou nezpevn ných ploch dle
územního plánu,

- vymezení plochy pro uložení p ipravované stavby „Deš ová kanalizace ulice Pr jezdní
Rychvald“,

- zlegalizování rozd lení pozemk  dle p ílohy . 2 Zásad (prodej menších pozemk ).

Na základ  výše uvedeného rada m sta doporu uje následující postup ešení:
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1. Revokovat usnesení Zastupitelstva m sta Rychvald íslo 7/9 ze dne 26.3.2008 tak, že
sto má zám r prodat ásti pozemk  p. . 3515/1, p. . 3515/5, p. . 3523/1 a p. .

3523/5, které jsou dle Geometrického plánu nov  ozna eny jako: p. . 3515/11 orná
da o vým e 1032 m2, p. . 3515/12 orná p da o vým e 1032 m2, p. . 3515/13

orná p da o vým e 1032 m2, p. . 3515/14 orná p da o vým e 1028 m2, p. .
3523/1 orná p da o vým e 1185 m2, p. . 3523/5 orná p da o vým e 1184 m2 a p.
. 3523/8 orná p da o vým e 1185 m2. Pozemky ur ené k prodeji jsou

v Geometrickém plánu ozna ené barevn .

2. Aktualizovat Zásady.

Rada m sta doporu uje zastupitelstvu m sta revokovat usnesení Zastupitelstva m sta
Rychvald . 7/9 ze dne 26.3.2008 dle p edloženého návrhu usnesení.
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íloha
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Bod 18. Dodatek . 2 ke Stanovám Svazku m st a obcí okresu
Karviná ze dne 20. prosince 2005 a Dodatek . 5
ke Smlouv  o vytvo ení dobrovolného svazku obcí
uzav ené dne 20. prosince 2005

Obsah:
1. vodová zpráva k Dodatku . 2
2. íloha - Dodatek . 2 ke Stanovám Svazku m st a obcí okresu Karviná ze dne

20. prosince 2005
3. vodová zpráva k Dodatku . 5
4. íloha - Dodatek . 5 ke Smlouv  o vytvo ení dobrovolného svazku obcí uzav ené

dne 20. prosince 2005

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
1. Dodatek . 2 ke Stanovám Svazku m st a obcí okresu Karviná ze dne

20. prosince 2005 týkající se zm ny odstavce 5 ustanovení lánku V.
lenství ve svazku Stanov Svazku m st a obcí okresu Karviná ze dne

20. prosince 2005 dle p ílohy

2. Dodatek . 5 ke Smlouv  o vytvo ení dobrovolného svazku obcí uzav ené
dne 20. prosince 2005 týkající se zm ny názvu orgánu SMOOK
v ustanovení odstavce 2 písmena b) lánku IV. lenství ve svazku obcí
a zm ny ustanovení odstavce 5 lánku IV. lenství ve svazku obcí,
Majetkoprávní vypo ádání s odstupujícími leny svazku dle p ílohy
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Bod 18

1.D vodová zpráva k dodatku . 2

V platných stanovách Svazku m st a obcí okresu Karviná (dále SMOOK) je v lánku V. lenství
ve svazku odstavec 5 uvedeno následující:

5. Majetkové vypo ádání se lenem, který vystoupil nebo byl vylou en ze svazku, musí být
provedeno do 30 dn  od schválení zprávy auditora o hospoda ení svazku za kalendá ní
rok, ve kterém len vystoupil (byl vylou en) ze svazku, a to v alikvotní výši p íslušející
podle zaplacených základních p ísp vk  a délky lenství.

Návrh nového zn ní odstavce 5 lánku V. lenství ve svazku:

5.     P i zániku lenství se neprovádí majetkové vypo ádání.

Zm nou výše uvedeného dojde k odstran ní složitého ú etního úkonu a bude tím zamezeno
ílišné administrativní zát ži, která je s majetkoprávním vypo ádáním spojena.

Zm na ustanovení odstavce 5 lánku V. lenství ve svazku, bude do platných stanov
zakotvena zm nou stanov. Zm na stanov bude provedena dodatkem . 2 ke stanovám, který
je p ílohou d vodové zprávy.

íloha:

Dodatek . 2 ke Stanovám SMOOK ze dne 20. prosince 2005

Dodatkem . 2 ke Stanovám SMOOK se m ní:

Ustanovení odstavce 5 lánku V. lenství ve svazku
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vodní zn ní:

6. Majetkové vypo ádání se lenem, který vystoupil nebo byl vylou en ze svazku, musí být
provedeno do 30 dn  od schválení zprávy auditora o hospoda ení svazku za kalendá ní
rok, ve kterém len vystoupil (byl vylou en) ze svazku, a to v alikvotní výši p íslušející
podle zaplacených základních p ísp vk  a délky lenství.

Nové  zn ní:

5. i zániku lenství se neprovádí majetkové vypo ádání.

Dodatek . 2 ke Stanovám SMOOK byl schválen lenskou sch zí SMOOK dne ……………………….

Dodatek . 2 ke Stanovám SMOOK je ú inný od ………………….

V Karviné dne ………………………

 ..................................................  ...............................................
edseda p edstavenstva SMOOK                                 len p edstavenstva SMOOK
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2.D vodová zpráva k dodatku . 5

1) Zm na názvu orgánu SMOOK v ustanovení odstavce 2 písmena b) lánku IV.
lenství ve svazku obcí

Ve smlouv lánek IV. odstavce 2 písmeno b), kde je uvedeno, že p istoupení schválí výbor
svazku. SMOOK však nemá orgán nazvaný „výbor svazku“. M lo by tedy být uvedeno (stejn
jako v lánku V. odstavce 2 písmeno b) Stanov) p istoupení schválí lenská sch ze.

Dodatkem íslo 5 se upraví název orgánu SMOOK z „výbor svazku“ na „ lenská sch ze“.
Zbylé zn ní ustanovení se nem ní.

2) Zm na odstavce 5 lánku IV. lenství ve svazku obcí, Majetkoprávní vypo ádání
s odstupujícími leny svazku

Jedná se o ustanovení majetkoprávního vypo ádání s odstupujícími obcemi, které je
zakotveno ve smlouv  o vytvo ení dobrovolného svazku obcí i ve stanovách SMOOK. Zm na
majetkoprávního vypo ádání je p edm tem dodatku . 2 ke stanovám SMOOK. Z tohoto

vodu je nutné zajišt ní vzájemného souladu obou dokument .

Ve smlouv  Svazku m st a obcí okresu Karviná (dále SMOOK) je v lánku IV. lenství ve
svazku odstavce 5 je uvedeno následující:

6.     Majetkové vypo ádání se lenem, který vystoupil nebo byl vylou en ze svazku, musí
být provedeno do 30 dn  od schválení zprávy auditora o hospoda ení svazku za
kalendá ní rok, ve kterém len vystoupil (byl vylou en) ze svazku, a to v alikvotní výši

íslušející podle zaplacených základních p ísp vk  a délky lenství.

Návrh nového zm ní odstavce 5 lánku IV. lenství ve svazku:

5.     P i zániku lenství se neprovádí majetkové vypo ádání.

Zm nou výše uvedeného dojde k odstran ní složitého ú etního úkonu a bude tím zamezeno
ílišné administrativní zát ži, která je s majetkoprávním vypo ádáním spojena.

íloha:
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D o d a t e k  . 5
ke Smlouv  o vytvo ení dobrovolného svazku obcí

uzav ené dne 20. prosince 2005

Dodatkem .5 ke Smlouv  o vytvo ení dobrovolného svazku obcí uzav ené dne 20.prosince
2005 se:

1) ní

ustanovení odstavce 2 písmena b) lánku IV. lenství ve svazku obcí

vodní zn ní:

2. lenství ve svazku vzniká pro obce a m sta, která nejsou zakládajícími leny,
istoupením ke svazku p i spln ní t chto podmínek

b) istoupení schválí výbor svazku po p edcházejícím projednání v zastupitelstvech
všech lenských obcí a m st

Nové  zn ní:

2. lenství ve svazku vzniká pro obce a m sta, která nejsou zakládajícími leny,
istoupením ke svazku p i spln ní t chto podmínek

b) istoupení schválí lenská sch ze po p edcházejícím projednání
v zastupitelstvech všech lenských obcí a m st

2) ní

ustanovení odstavce  5 lánku IV. lenství ve svazku obcí

vodní zn ní:

7. Majetkové vypo ádání se lenem, který vystoupil nebo byl vylou en ze svazku, musí být
provedeno do 30 dn  od schválení zprávy auditora o hospoda ení svazku za kalendá ní
rok, ve kterém len vystoupil (byl vylou en) ze svazku, a to v alikvotní výši p íslušející
podle zaplacených základních p ísp vk  a délky lenství.
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Zpracovala: Jana Strniš ová - vedoucí ú edník finan ního odboru 84 z 84
edkládá:  Rada m sta

Nové  zn ní:

5. i zániku lenství se neprovádí majetkové vypo ádání.

ílohy: Smlouva o vytvo ení dobrovolného svazku obcí
Stanovy Svazku m st a obcí okresu Karviná

Za obec Albrechtice Ing. Jind ich Feber……………………………………………………..

Za m sto Bohumín Ing. Petr Vícha…………………………………………………………..

Za obec D tmarovice Ing. Ladislav Rosman…………………………………………………

Za obec Dolní Lutyn  Mgr. Pavel Buzek…………………………………………………….

Za obec Doubrava  Mgr. Bc. Pavel Krsek……………………………………………………

Za obec Horní Suchá  Ing. Jan Lipner………………………………………………………...

Za obec Chot buz Ing. Martin Pinkas…………………………………………………………

Za statutární m sto Karviná Ing. Lukáš Raszyk……………………………………………….

Za m sto Orlová Ing. Tomáš Ku a…………………………………………………………….

Za obec Petrovice u Karviné Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Phd……………………………….

Za m sto Pet vald Ing. Ji í Lukša………………………………………………………………

Za m sto Rychvald Bc. Šárka Kapková……………………………………………………….

Za obec Stonava Tomáš Wawrzyk…………………………………………………………….

Za obec T rlicko Bc. Martin Polášek………………………………………………………….

Za obec Horní Bludovice Jana Pohludková…………………………………………………….

Za statutární m sto Haví ov Bc. Daniel Pawlas………………………………………………..

V ……………………………dne…………………………..


