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edkládá: Rada m sta

Bod 1. Po adové a organiza ní zabezpe ení 5. 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
Ing. Miroslav P ímek

  Bc. Ji í Absolon

2. ov ovatelé zápisu ve složení:
  Ing. Jana Máchová
  René Budník
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 bod 1

vodová zpráva

Organiza ní zabezpe ení pro 5. zasedání ZM, dne 09. 09. 2015

Termín 09. 09. 2015 v 16:30 h v KD Rychvald

Návrhová komise: Ing. Ladislav Sitko
Ing. Miroslav P ímek

  Bc. Ji í Absolon

Ov ovatelé zápisu: Ing. Jana Máchová
René Budník

Zapisovatelka: Jana Kiková

Skrutáto i: Bc. Jana Kras anová
ra Vaší ková
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Po ad pro 5. zasedání Zastupitelstva m sta Rychvald, dne 09. 09. 2015

1. Po adové a organiza ní zabezpe ení 5. zasedání ZM Rychvald
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva o innosti RM
4. Zpráva o innosti FV
5. Zpráva o innosti KV
6. Souhrnná  zpráva  o  vy ízení  dotaz   ze  4.  zasedání   Zastupitelstva  m sta  Rychvald,

dne 10. 06. 2015
7. Zásady pro poskytování ú elových neinvesti ních dotací z rozpo tu M sta Rychvald
8. Bezúplatný p evod – nabytí ásti pozemku p. . 6831/1 v k.ú. Rychvald do vlastnictví

sta Rychvald
9. Úplatný  p evod  nemovitostí  –  pozemku  p. .  5043/1  jehož  sou ástí  je  i  budova  .p.

476 na ul. Orlovské v Rychvaldu, pozemku p. . 5043/3 a pozemku p. . 5044, všechny
v k.ú. Rychvald („Pekárna“)

10. Vyhlášení zám ru na p evod pozemku p. . 4066/2 v k.ú. Rychvald
11. Návrh zn ní podpory ke snížení v kové hranice odchodu do d chodu o p t let u

pracovní skupiny horník , kte í nastoupili do dolu po 31. 12. 1992
12. 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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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 11. 6. 2015 do 09. 09. 2015 se uskute nila jedna Valná hromada
spole nosti SMR, spol. s. r. o..
Na Valné hromad  spole nosti SMR, spol. s. r. o. konané dne 17. srpna 2015 byly projednány
výsledky hospoda ení spole nosti za 1. pololetí 2015. Ve druhém bod  Valná hromada vzala
na v domí návrh dlouhodobého zám ru spole nosti s cílem postupného snižování ztráty
vzniklé v minulých letech.

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  09. 09. 2015 :
Na základ  dostupných informací se v této v ci v dob  od 11. 06. 2015 do 09. 09. 2015 nic
nezm nilo.

Nabytí ásti pozemku p. . 4749/1 v k.ú. Rychvald, do vlastnictví m sta
Rychvald

4/14 b) ZM 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
Dne 24. 6. 2015 byla spole nost Financial Found a.s. písemn  vyzvána k projednání
odkoupení pozemku
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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
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bod 3

vodová zpráva
Zpráva o innosti Rady m sta Rychvald

Rada m sta Rychvald od minulého zasedání Zastupitelstva m sta Rychvald jednala
celkem 6x, a to na svém:

20. zasedání ze dne 22. 06. 2015
21. zasedání ze dne 25. 06. 2015
22. zasedání ze dne 20. 07. 2015
23. zasedání ze dne 03. 08. 2015
24. zasedání ze dne 17. 08. 2015
25. zasedání ze dne 31. 08. 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. 6. 2015 do 9. 9. 2015



5. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 09. 09. 2015

Zpracovala: Jana Kras anová - ú edník odboru finan ního
edkládá :  Bc. Absolon Ji í - p edseda finan ního výboru 10 z 72

bod 4

vodová zpráva

Od posledního zasedání zastupitelstva m sta dne 10. 6. 2015 se uskute nila dv  jednání
finan ního výboru (dále jen FV) s následujícím programem:

I. Jednání FV dne 12. 8. 2015
Program: 1.  Rozpo tové opat ení . 8 pro rok 2015

2.  Zásady pro poskytování ú elových neinvesti ních dotací z rozpo tu M sta

 Rychvald

3.  Hospoda ení m sta za I. pololetí 2015

4.  R zné

Usnesení:
1. FV projednal a doporu uje RM ke schválení rozpo tové opat ení . 8 pro rok 2015.

Pro: 5

2. FV projednal v prvním tení „Zásady pro poskytování ú elových neinvesti ních dotací
z rozpo tu M sta Rychvald“.
Pro: 5

3. Finan ní výbor bere na v domí hospoda ení m sta Rychvald za I. pololetí 2015 a
doporu uje rad  m sta vzít na v domí.

 Pro: 5

4. edseda FV, p. Bc. Absolon, op t p ipomn l, aby jménem FV byl požádán p. tajemník o
zajišt ní ú asti vedoucích odbor  na zá ijovém jednání FV p i projednávání návrhu
rozpo tu na rok 2016.

II.    Jednání FV dne 31. 8. 2015
Usnesení:
1. FV se na dnešním jednání zabýval materiálem „Zásady pro poskytování ú elových

neinvesti ních dotací z rozpo tu M sta Rychvald“, ke kterému se vyjád ila:
 a) sportovní komise
 FV doporu uje pouze dopln ní l.II bod 10. 1) (zm ny jsou zvýrazn né erven )

„Výše Dotace na sportovní a organiza ní innosti závisí zejména na:
- doporu ujícím návrhu sportovní komise
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- velikosti a složení lenské základny Žadatele z hlediska v ku (do 15-ti let, 15-
18 let, dosp lí) s d razem kladeným na d ti a mládež a na leny s trvalým
pobytem v m st  Rychvald a sportovní výkonnost len :

a) výkonnostní sportovci ( lenové, kte í se ú astní sout ží),
b) trené i a cvi itelé,
c) rekrea ní sportovci lenové, kte í aktivn  sportují, avšak již ne na

závodní úrovni),
d) aktivn  již nesportující, ale p ispívající lenové oddílu

(funkcioná i, estní lenové, lenové vyššího v ku…)
- vedení mládežnické základny,
- astn ní se sezónních sout žích,
- po ádání alespo  jedné sportovní akce pro ve ejnost za ú elem propagace

„svého“ sportovního odv tví a náboru nových len , zejména z ad d tí a
mládeže,

- dosavadním pln ní závazk  žadatele v i Poskytovateli.
 Pro: 4

 b) len zastupitelstva p. Milan Starostka, který navrhuje zve ej ovat vyú tování ú elových
dotací a všechny smlouvy, ne jen smlouvy nad 50 tisíc, dle zákona.

 FV trvá na p vodním návrhu, tedy zve ej ovat jen smlouvy nad 50 tisíc, dle zákona,
nikoliv všechny smlouvy i vyú tování dotací.
Pro: 4

 FV projednal „Zásady pro poskytování ú elových neinvesti ních dotací z rozpo tu M sta
Rychvald“ a doporu uje zastupitelstvu m sta ke schválení, po zapracování úprav viz.výše.
Pro: 4

Bc. Ji í Absolon, v. r.

edseda finan ního výboru
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edkládá: Mgr. Jan Sk ížala, v.r.

Bod 5. Zpráva o innosti kontrolního výboru Zastupitelstva m sta
Rychvald za období od 11. 6. 2015 do 9. 9. 2015

Obsah:
1. Zpráva o innosti kontrolního výboru za období od 11. 6. 2015 do 9. 9. 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 11. 6. 2015 do 9. 9. 2015



5. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 9.9.2015

13 z 72
edkládá: Mgr. Jan Sk ížala, v.r.

íloha
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edkládá: Rada m sta

Bod 6. Souhrnná zpráva o vy ízení dotaz   ze  4. zasedání
Zastupitelstva m sta Rychvald,  dne 10. 06. 2015

Obsah:
1. vodová zpráva
2. íloha . 1 – odpov  MP Bohumín
3. íloha . 2 – odpov  P R Bohumín

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo sta
dle jednacího ádu ZM

b e r e    n a   v  d o m í
Souhrnnou zprávu o vy ízení dotaz ze 4. Zasedání Zastupitelstva m sta ze
dne 10. 06. 2015 vznesených zastupitelem m sta Rychvald panem René
Budníkem
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bod 6

vodová zpráva

Dne 10. 06. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva m sta Rychvald, na kterém vznesl
dotazy pan zastupitel René Budník, ve smyslu,

- kolik p estupk  na úseku porušení obecn  závazné vyhlášky m sta . 3/2011 a
4/2011 vydaných m stem Rychvald, a to konzumace alkoholu na ve ejných
prostranstvích a volný pohyb ps  na vymezených plochách ve m sta Rychvald bylo
ešeno v rámci m stské policie Bohumín za rok 2014 - dotaz na MP Bohumín

- jakým zp sobem je možno kontrolovat dodržování 30 km rychlosti v zónách v oblasti
Rychvald  Václav,  Podlesí  a  vjezd  nákladních  automobil  do  zákazu  vjezdu  v  t chto
zónách, vzhledem k tomu, že dopravní policie m že m it rychlost jen ve 4 ulicích ve

st  Rychvald – dotaz na P R Bohumín

Rada m sta p ekládá zastupitelstvu m sta odpov di na dotazy a doporu uje ZM, aby dle
jednacího ádu zastupitelstva m sta vzalo na v domí souhrnnou zprávu o vy ízení dotaz  ze
4. Zasedání Zastupitelstva m sta ze dne 10. 06. 2015 jak je uvedeno v návrhu usnesení.
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edkládá: Rada m sta

íloha
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edkládá: Rada m sta
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Bod 7. Zásady pro poskytování ú elových neinvesti ních dotací
z rozpo tu M sta Rychvald

Obsah:
1. vodová zpráva
2. Zásady pro poskytování ú elových neinvesti ních dotací z rozpo tu M sta Rychvald,

. p ílohy . 1-5
3. Usnesení FV ze dne 12. 8. 2015 a 31. 8. 2015

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
Zásady pro poskytování ú elových neinvesti ních dotací z rozpo tu M sta
Rychvald, v etn  p íloh, s ú inností dnem schválení
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bod 7

vodová zpráva
Zastupitelstvo m sta Rychvald schvaluje každoro  v rozpo tu m sta finan ní prost edky
na podporu nap . kulturní, sportovní, volno asové a vzd lávací innosti zejména zájmových
sdružení a místních spolk , jako výraz podpory fyzických a právnických osob p i rozvoji
ob anské spole nosti v obci.
Poskytování  t chto  finan ních  prost edk  je  výrazem  projevu  zájmu  m sta  o  zdravé
využívání volného asu ob an , zejména d tí a mládeže, slouží k obohacení kulturního a
sportovního života ve m st  a ke zvýšení úrovn  morálky, vzd lávání, estetického cít ní i

lesné zdatnosti.

Oblast poskytování dotací z rozpo tu územních samosprávných celk  však nov  upravila
novela zák. . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo , v platném zn ní.
Vzhledem k tomu, že novela p ináší podstatné zm ny do systému poskytování dotací,
rozhodli jsme se zpracovat Zásady pro poskytování ú elových neinvesti ních dotací
z rozpo tu M sta Rychvald (dále jen „Zásady“), které p edkládáme na dnešním jednání
Zastupitelstva m sta Rychvald ke schválení.

elem t chto Zásad je stanovení základních pravidel pro rozhodování p íslušných orgán
sta Rychvaldu o poskytování ú elových neinvesti ních dotací (dále jen „Dotace“) a

sjednocení postup  p i podávání a projednávání žádostí o poskytnutí Dotace z rozpo tu
sta Rychvald a jejich poskytování fyzickým a právnickým osobám.

Návrh p edkládaných Zásad byl projednán radou m sta, finan ním výborem, sportovní
komisí a konzultován s právním zástupcem M sta Rychvald, v etn  p ipomínek. Zm ny, ke
kterým došlo oproti p vodní pracovní verzi, kterou jste obdrželi prost ednictvím e-mailu,
jsou vyzna ené erven .

V p ípad  schválení budou tyto Zásady zve ejn ny (vyv šením v listinné podob  a zp sobem
umož ujícím dálkový p ístup) a fyzické a právnické osoby budou rovn ž informovány o
Zásadách prost ednictvím Zpravodaje m sta Rychvald.
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Zásady pro poskytování ú elových neinvesti ních dotací
z rozpo tu m sta Rychvald

l. I.
Úvodní ustanovení

elem t chto Zásad pro poskytování ú elových neinvesti ních dotací (dále jen „Zásady“) je
stanovení základních pravidel pro rozhodování p íslušných orgán  m sta Rychvaldu o
poskytování ú elových neinvesti ních dotací (dále jen „Dotace“) a sjednocení postup  p i
podávání a projednávání žádostí o poskytnutí Dotace z rozpo tu M sta Rychvald (dále jen
„Poskytovatel“ nebo „M sto“) a jejich poskytování.

l. II.
Obecná ustanovení

1. Poskytování Dotací z rozpo tu M sta a uzavírání smluv o poskytnutí Dotací (dále jen
„Smlouva“) se ídí zákonem . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), v platném zn ní, a
zákonem . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo , v platném zn ní
(dále jen „Zákon“).

2. Dotaci lze poskytnout výlu  na neinvesti ní výdaje, které musí být ú elov  ur eny.
Konkrétní ú el užití poskytnuté Dotace je specifikován ve Smlouv .

3. O poskytnutí dotace se rozhoduje na základ  žádosti dopln né požadovanými p ílohami,
kterou je žadatel povinen podat na p edepsaném formulá i „Žádost o poskytnutí

elové neinvesti ní dotace“(dále jen „Žádost“). (tiskopis ke stažení)

4. Žadatel o Dotaci odpovídá za pravdivost údaj  uvedených v Žádosti i poskytnutých
dokladech.

5. Na základ  p edložené Žádosti a stanoviska finan ního výboru, k Žádostem v oblasti
sportovní rovn ž stanoviska komise sportovní (dále jen „Komise“), rozhoduje o
poskytnutí  Dotace nad 50 tis. K  zastupitelstvo M sta, v ostatních p ípadech rada

sta, a to formou usnesení.

6. Žadateli nem že být poskytnuta Dotace ve vyšší ástce, než jaká je uvedena v Žádosti.

7. Po schválení Dotace p íslušným orgánem Poskytovatele bude mezi žadatelem (p íjemcem
dotace) a M stem uzav ena písemná Smlouva, která mimo jiné stanoví ú el užití Dotace,
její výši a termín vyú tování.

8. Dotaci lze vyplatit jen na základ  uzav ené Smlouvy a vyplácí se bezhotovostním
evodem na ú et p íjemce nebo v hotovosti v pokladn  M stského ú adu v Rychvald

(dále jen „M Ú“); v tomto p ípad  však maximáln  do výše 30.000,-- K .

9. íjemce musí souhlasit se zve ejn ním údaj  o poskytnutí Dotace a Smlouvy na ú ední
desce Poskytovatele v souladu s ust. § 10d odst. 1 Zákona.
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10. Vymezení možných ú el Dotace:
na podporu innosti

- po ádané na území m sta Rychvald,
- po ádané pro ob any m sta Rychvald,
- významn  reprezentující m sto Rychvald,

1) Sportovní a organiza ní innost
   Tento typ Dotace je poskytován žadateli na náklady spojené se sportovní a

organiza ní inností v pr hu roku v oblasti sportu, zejména na základ
stavu lenské základny.

    Dotace m že být v rámci sportovní a organiza ní innosti použita též na
úhradu elektrické energie, tepla a vody (musí být uvedeno ve Smlouv )
spot ebované p i sportovní a organiza ní innosti nebo v souvislosti s ní, a to
ve výši  max. 2/3 skute ných ro ních náklad , což musí být doloženo
vyú továním spot eby za zú tovatelné období od 1. 1. do 31. 12. daného
roku. V p ípad , že P íjemce dotace provozuje rovn ž podnikatelskou
innost a bude-li Dotaci používat na úhradu elektrické energie, tepla a vody,

je povinen mít samostatný (alespo  podružný) elektrom r, plynom r a
vodom r (mimo paušální úhradu vodného a sto ného) pro sportovní a
organiza ní innost a samostatný elektrom r, plynom r a vodom r pro
podnikatelskou innost.

   Výše Dotace na sportovní a organiza ní innost závisí zejména na:
- doporu ujícím návrhu sportovní komise
- velikosti a složení lenské základny Žadatele z hlediska v ku (do 15-ti let,

15-18 let, dosp lí) s d razem kladeným na d ti a mládež a na leny
s trvalým pobytem v m st  Rychvald a sportovní výkonnost len :
a) výkonnostní sportovci ( lenové, kte í se ú astní sout ží),
b) trené i a cvi itelé,
c) rekrea ní sportovci lenové, kte í aktivn  sportují, avšak již ne na

závodní úrovni),
d) aktivn  již nesportující, ale p ispívající lenové oddílu

(funkcioná i, estní lenové, lenové vyššího v ku…)
- vedení mládežnické základny,
- astn ní se sezónních sout žích,
- po ádání alespo  jedné sportovní akce pro ve ejnost za ú elem propagace

„svého“ sportovního odv tví a náboru nových len , zejména z ad d tí a
mládeže,

- dosavadním pln ní závazk  žadatele v i Poskytovateli.

2) Ostatní zájmová innost (dále jen „OZ “)
 Dotace na innost v oblasti OZ  je poskytována tzv. ostatním zájmovým
organizacím, zejména na základ  stavu a složení lenské základny a jejich
aktivit, a to na náklady spojené s p íslušnou zájmovou inností t chto
organizací v pr hu kalendá ního roku.
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Výše Dotace na OZ  závisí na:
- velikosti a složení lenské základny zájmového subjektu s d razem

kladeným na leny s trvalým pobytem v m st  Rychvald a na aktivity
sm ující k ob an m tohoto m sta,

- dosavadní pln ní závazk  žadatele v i Poskytovateli.

na realizaci jednotlivých projekt
- po ádaných na území m sta Rychvald,
- po ádaných pro ob any m sta Rychvald,
- významn  reprezentujících m sto Rychvald,

1) Tento typ Dotací je poskytován žadateli na po ádání p ípadn  ú ast na akcích
se sportovním, kulturním, ostatním zájmovým, výchovn  vzd lávacím
zam ením apod., konaným na území m sta Rychvald nebo po ádaných pro
ob any s trvalým pobytem v m st  Rychvald.

2) Výše Dotace na projekt závisí na:
cílové skupin  (zejména d ti a mládež),
po tu ú astník , které m že oslovit,

ínosu pro M sto,
reálnosti dosažení stanovených cíl ,
nákladnosti realizace projektu a p im enosti požadovaných finan ních

prost edk ,
dosavadním pln ní závazk  žadatele v i Poskytovateli.

na opravy a údržbu majetku na území m sta Rychvald, který je ve výlu ném
vlastnictví žadatele, jemuž tento majetek slouží k pravidelnému provád ní inností
uvedených v ustanovení lánku III odst. 1 t chto Zásad.

1) Tento typ Dotací je poskytován žadateli na opravy a údržbu majetku na území
sta Rychvald, který je výlu  v jeho vlastnictví - doložit, a jemuž slouží

k pravidelnému provád ní nekomer ní, neziskové, ve ejn  prosp šné innosti
v oblasti v oblastech uvedených v l. III odst. 1 t chto Zásad.

2) Majetek, na jehož opravu nebo údržbu byla Dotace poskytnuta, nesmí být po
dobu min. 5 let ode dne poskytnutí Dotace p eveden, prodán, ani nesmí být
zm n jeho ú el užívání.

U každé jednotlivé opravy/údržby, u které p edpokládané náklady p evyšují
ástku K  30.000,-- v . DPH, bude v Žádosti rovn ž uvedeno:
popis stávajícího stavu,
zd vodn ní opravy/údržby (havarijní stav, dlouhodob  plánovaná oprava,

   zvelebení, vylepšení apod.),
zp sob realizace opravy/údržby (svépomoci, firma),
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ipravenost opravy/údržby (v p ípad , že to charakter akce vyžaduje - zda
je vypracována PD, zda prob hlo ohlášení stavby, zda je vydáno stavební
povolení apod.),
položkový rozpo et náklad  na realizaci a kým byl zpracován,
zp sob financování (výše vlastních zdroj , jiné zdroje - jaké).

3) Výše dotace na opravy a údržbu závisí na:
velikosti a složení lenské základny žadatele s d razem kladeným na leny
s trvalým pobytem v m st  Rychvald a na aktivity sm ující k ob an m tohoto

sta,
dosavadním pln ním závazk  žadatele v i Poskytovateli,
pot ebnosti a naléhavosti opravy/údržby.

jiný ú el - v p ípad  jiného, než výše uvedeného možného ú elu, zváží a stanoví
požadavky k projednávání Žádosti finan ní výbor a následn  finan ní odbor M Ú
písemn  vyzve žadatele k jejich doložení. Ú el musí vždy sm ovat k ob an m m sta
nebo samotnému m stu.

l. III
Použití Dotace

1. Dotaci lze poskytnout zejména na:
materiální a organiza ní zabezpe ení innosti, akce (nap . kancel. pot eby,   poštovné,

lenské p ísp vky, lenské známky, startovné, praní dres ,  apod.),
diplomy, poháry, drobné upomínkové p edm ty, kytice apod.,

cné ceny (v celkové hodn  nad K  500,-- na 1 ocen ného jednotlivce nebo družstvo
nutno doložit „Protokolem o p evzetí cen“ se jménem a podpisem osoby, která cenu

evzala; do celkové hodnoty ceny se nezapo ítávají poháry a diplomy); p iložit
výsledkovou listinu,
nájemné, v etn  služeb s tím spojených (pouze v pronajatém objektu i areálu),
ozvu ení místa konání akce,
poplatky kolektivním správc m práv,
náklady spojené s kulturním programem nebo obdobným vystoupením (honorá e

inkujících apod.),
propagace akce, innosti
zdravotní služba, požární hlídka (nutno doložit dokladem o p evzetí se jménem a
podpisem p ejímajícího),
doprava (nap . nezbytn  nutná p eprava materiálu, p eprava ú astníku akce i len
spolku prost edky hromadné p epravy (doloženo da . dokladem),
úhradu náklad  za pohonné hmoty v rámci cestovních náhrad

2. Dotaci nelze poskytnout na:
výdaje investi ního charakteru, nákup nemovitostí
mzdy a finan ní odm ny funkcioná , organizátor  projektu, zam stnanc
(s výjimkou trenér  pro d ti a mládež a rozhod ích - bez srážkové dan )
úhradu výdaj  na pohošt ní pro leny spolk , organizací a organizátor  akce
(s výjimkou d tí a mládeže do 18 let)
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dary (s výjimkou v cných cen a kv tinových dar )
poskytnutí dotace, p ky nebo úv ru jinému subjektu,
innost politických stran,

leasingové splátky a splácení jiných finan ních závazk , placení úrok  z úv  a
ek, placení pokut a penále, manka, škody,

na telekomunika ní, právní a ú etní služby,
nákup jakýchkoliv návykových látek a jejich prekursor  (nap . alkohol, cigarety),
nespecifikované výdaje, tj. takové, které nelze ú etn  doložit,
DPH, pouze v p ípadech, kdy žadatel m že uplatnit nárok na odpo et DPH v i
finan nímu ú adu
po ízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného (vstupní cena vyšší než

 40.000,-) a nehmotného majetku (vstupní cena vyšší než K  60.000,-)

3. Projektem se pro ú ely t chto Zásad rozumí konkrétn  definovaná jednorázová akce,
zpravidla krátkodobého charakteru (soust ed ní, sout že, seminá e, kulturní, sportovní
nebo jiná vystoupení, výstavy, výlety apod.).

4. inností se rozumí obvyklé celoro ní aktivity žadatele o Dotaci a zajišt ní jeho b žného
provozu.

l. IV
Žadatelé o poskytnutí Dotace

1. O Dotaci mohou žádat
fyzické (podnikající i nepodnikající) a právnické osoby, které provád jí nekomer ní,
ve ejn  prosp šnou innost v oblasti výchovy a vzd lávání d tí a mládeže, kultury,
sportu, sociální pé e, zdravotnictví, prevence patologických jev , zabezpe ování
volno asových aktivit ob an , zejména d tí a mládeže, ekologie, apod.,
fyzická osoba nepodnikající - pro vlastní aktivní ú ast na závodech (turnajích,
utkáních, mistrovstvích apod.) na republikové, evropské i mezinárodní úrovni, a to na
náklady spojené s aktivní ú astí na t chto kláních. Žadatelem m že být ob an
s trvalým pobytem v m st  Rychvald, p ípadn  jeho zákonný zástupce, v p ípad , že
se jedná o dít  mladší 18 let (s trvalým pobytem v m st  Rychvald).

2. Žadateli nemohou být politické strany a p ísp vkové organizace M sta.

3. Žadatel nesmí mít pen žité závazky po lh  splatnosti v i M stu ke dni podání Žádosti,
což stvrdí podepsaným „ estným prohlášením“, které je sou ásti Žádosti.

l. V
Žádost o Dotaci

1. Dotaci lze poskytnout na základ  písemné Žádosti podané výlu  na p edepsaném
formulá i „Žádost o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace z rozpo tu M sta Rychvald“
(tiskopis ke stažení), kterou žadatel doplní požadovanými listinami.
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2. Žadatelé doloží k Žádosti mimo jiné:
právnická osoba

- kopii dokladu osv ujícího zápis právnické osoby do ve ejného rejst íku ne
starší 3 m síc ; u právnických osob nezapisovaných do ve ejných rejst ík  jiný
doklad o zakladatelském právním jednání nebo rozhodnutí orgánu ve ejné moci,
anebo o vzniku na základ  zákona, pop ípad  o ustavení právnické osoby jiným
zp sobem, který stanoví jiný právní p edpis, z n hož bude vyplývat alespo
název, sídlo právnické osoby, p edm t innosti, jaký má právnická osoba
statutární orgán a jak se vytvá í;

- doklad o volb  nebo jmenování statutárního orgánu, nebo statutárního zástupce
nebo jeho zástupce, který žádost podepisuje (pouze, nelze-li to zjistit z výpisu
z ve ejného rejst íku);

- plnou moc v p ípad  zastupování (vzor ke stažení);
- kopii smlouvy o z ízení bankovního ú tu (p ípadn  aktuální výpis z bank. ú tu)

fyzická osoba podnikající
- kopii oprávn ní k podnikání
- kopii smlouvy o z ízení bankovního ú tu (p ípadn  aktuální výpis z bankovního

tu)

fyzická osoba nepodnikající
- kopii smlouvy o z ízení bankovního ú tu (p ípadn  aktuální výpis z bankovního

tu)

3. V p ípad  op tovné Žádosti (v daném roce, p ípadn  v dalších letech po sob
následujících) žadatel doloží k Žádosti estné prohlášení, že doklady, které doložil k
první Žádosti, z stávají beze zm ny. estné prohlášení musí být opat eno ú edn
ov eným podpisem nebo podepsané p ed zam stnancem M sta. (vzor ke stažení)

4. Žádost musí být podaná nejpozd ji do 15. 12. edcházejícího roku, vyjma p ípad
nenadálých okolností, které nebylo možné p edem p edvídat (nap . havárie, apod.),
kdy v t chto p ípadech žádost m že být podána v pr hu daného roku.

5. Žadatel m že v rámci jedné Žádosti uvést více ú el  užití Dotace.

6. Žádost se doru uje:
prost ednictvím provozovatele poštovních služeb nebo

datovou zprávou prost ednictvím datové schránky nebo

osobn  na podateln  M Ú

7. Tiskopis Žádosti je možno získat na finan ním odboru M Ú nebo na webových stránkách
sta (www.rychvald.cz).
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l. VI
Rozhodování o Žádosti

1. Na poskytnutí Dotace není právní nárok. Poskytnutí Dotace závisí na ú elu, na který má
být Dotace poskytnuta, a na finan ních možnostech Poskytovatele.

2. Finan ní odbor M Ú posoudí Žádost z hlediska spln ní formálních náležitostí a p edá ji
neprodlen , nejpozd ji do 10 dn  ode dne doru ení na M Ú, odboru školství, kultury,
sportu a vnit ní správy (dále jen „OŠKSaVS“) k provedení p edb žné ve ejnosprávní
kontroly (dále jen „VSK“), jejíž písemný záznam musí OŠKSaVS vyhotovit a p edat na
finan ní odbor do 15 dn  ode dne, kdy od n j p evzal Žádost. Záznam z p edb žné VSK
bude podkladovým materiálem pro rozhodování o poskytnutí Dotace.

3. Jsou-li v rámci VSK zjišt ny odstranitelné vady Žádosti, je žadatel obratem vyzván
OŠKSaVS k jejich odstran ní v termínu, který OŠKSaVS sou asn  stanoví. Tato
skute nost bude uvedena v záznamu o kontrole.

4. Nedojde-li ve stanoveném termínu k odstran ní vad žádosti, bude žádost v záznamu VSK
ozna ena jako neúplná a nebude dále posuzována. Vy azena bude rovn ž Žádost t ch
žadatel , u kterých bude v rámci VSK zjišt no, že mají v i M stu závazky po lh
splatnosti nebo byla-li Žádost podaná opožd  ( lánek V odst. 4). O vy azení bude
žadatel písemn  informován.

5. Žádosti vyhovující mto Zásadám budou p edány k vyjád ení finan nímu výboru,
ípadn  také Komisi.

6. Na základ  p edložených podklad  zpracuje finan ní výbor, ve v cech sportovních
záležitostí rovn ž Komise, stanovisko k Žádosti, které bude p edloženo p íslušnému
rozhodovacímu orgánu.

7. Finan ní výbor a Komise se vyjad uje k Žádosti zejména z hlediska p ínosu a pot ebnosti
uvedeného ú elu Dotace, finan ní výbor dále z hlediska objemu finan ních prost edk
v rozpo tu.

8. Žádosti o Dotaci ve výši do K  50.000,-- v etn , budou projednány radou M sta
nejpozd ji do konce m síce února a žádosti o Dotaci nad ástku ve výši K  50.000,--
budou projednány zastupitelstvem M sta nejpozd ji do konce m síce b ezna roku, na
který se o Dotaci žádá.

9. Žádost žadatele, kterému byla v roce p edcházejícím roku, na který žádá o Dotaci,
poskytnuta Dotace na úhradu náklad  za služby poskytnuté v souvislosti nájmem
nebytového prostoru ve vlastnictví M sta, bude projednána p íslušným orgánem teprve po

edložení vyú tování dotace, které je závislé na termínu vyú tování služeb uvedeném
v nájemní smlouv .
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10. Není-li Žádosti vyhov no ani áste , je tato skute nost neprodlen  sd lena Žadateli
písemn  (datovou schránkou, doporu en , osobn  oproti podpisu), p emž se uvede i

vod nevyhov ní Žádosti, který bude sou ástí zápisu rozhodovacího orgánu. Sd lení o
neposkytnutí Dotace podepisuje starosta m sta.

11. Sd lení o poskytnutí Dotace a její výši bude zve ejn no do 15 dn  ode dne rozhodnutí
íslušného orgánu na ú ední desce, na kterou je možný rovn ž dálkový p ístup.

12. Pokud se žadatel nedostaví k podpisu Smlouvy nebo odmítne Smlouvu podepsat nejdéle
do dvou m síc  od zve ejn ní rozhodnutí p íslušného orgánu na ú ední desce, ztrácí na
poskytnutí dotace nárok.

13. Žádost podanou v pr hu kalendá ního roku, na který se Dotace žádá, posoudí finan ní
výbor. V p ípad , že rozhodne, že se:

 jedná o nenadálou okolnost, kterou nebylo možné p edem p edvídat, prob hne
standardní proces posouzení Žádosti a rozhodnutí o poskytnutí i neposkytnutí dotace
dle t chto Zásad,

 nejedná o nenadálou okolnost, kterou nebylo možné p edem p edvídat, sd lí
finan ní odbor písemn  žadateli, že jeho Žádost je v rozporu se schválenými
Zásadami, a proto nem že být projednána.

l. VII
Povinnosti p íjemce Dotace

1. Obecné povinnosti p íjemce dotace. P íjemce je povinen:
 Poskytovateli umožnit kontrolu správnosti a objektivnosti všech údaj ,
 neprodlen  oznámit a doložit finan nímu odboru každou zm nu, která je pro spln ní
smluvního závazku podstatná (nap . zm nu názvu, adresy sídla, zm nu osob
oprávn ných jednat jménem právnické osoby, zm nu ísla ú tu apod.),

 neprodlen , nejpozd ji do 10 kalendá ních dn  informovat Poskytovatele o p em
nebo zrušení s likvidací, v p ípad  p em ny i o tom, na který subjekt p ejdou práva a
povinnosti ze Smlouvy a dále v téže lh  p edložit veškeré doklady týkající se
Dotace a jejího využití,

 odpovídá za hospodárné a efektivní použití Dotace v souladu s ú elem, na který byla
poskytnuty - výdaj musí být p im ený a vynaložený v souladu s principy
hospodárnosti, ú elnosti, efektivnosti,

 použít Dotaci nejpozd ji do 30. 11. roku, v n mž byla Dotace poskytnuta (v p ípad
schválení použití Dotace na energie do 31. 12. roku poskytnutí Dotace),

 nejpozd ji v termínu dle Smlouvy edložit odboru finan nímu Záv re né
vyú tování ú elové neinvesti ní dotace z rozpo tu M sta Rychvald na

edepsaném formulá i (tiskopis ke stažení), v p íloze kopie ú etních doklad  (tj.
faktury + doklad, že byly uhrazeny, da ové doklady, smlouvy, paragony, dohody o
provedení práce, protokoly o p evzetí cen a finan ních odm n, bankovní výpisy
apod.) i vyú tování je p íjemce povinen p edložit také originály ú etních doklad ,
které v kopii dokládá jako p ílohu vyú tování, ú etní knihu, pen žní deník. íjemce
smí p edložit k vyú tování Dotace pouze doklady po ízené nejd íve ode dne

ipsání Dotace na sv j ú et.
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 kdykoliv na žádost Poskytovatele a v jím stanovené lh  p edložit ú etní knihu,
etní výkazy, ú etní doklady, bankovní výpisy, p íjmové a výdajové ú etní doklady

- faktury, paragony, a jakékoliv jiné doklady týkající se Dotace a jejího užití,
 umožnit provedení pr žné VSK na míst  OŠKSaVS
 nevyužité fin.prost edky vrátit zp t na ú et Poskytovatele, nejpozd ji v termínu dle
smlouvy

 zajistí ve svém ú etnictví nebo da ové evidenci, v souladu s obecn  platnými
edpisy, zejména zákonem . 563/1992 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších
edpis , ádné a odd lené sledování erpání Dotace. P íjemce odpovídá za

ádné vedení a viditelné ozna ení originálních ú etních doklad  prokazujících
použití Dotace uvedením na výdajových dokladech „hrazeno z dotace m sta
Rychvald“. P íjem Dotace bude v pen žním deníku ozna en „dotace m sta
Rychvald“.

 Žadatel je povinen ídit se t mito Zásadami, obecn  závaznými právními
edpisy a v p ípad  poskytnutí Dotace, rovn ž Smlouvou.

2. Specifické (další) povinnosti p íjemce Dotace ur ené k financování vlastní aktivní
asti na závodech (turnajích, utkáních, mistrovstvích apod.) na republikové,

evropské i mezinárodní úrovni. P íjemce je sou asn  povinen doložit k vyú tování
doklady o tom, že:

se ú astnil klání na republikové, evropské i mezinárodní úrovni (umíst ní
v sout žích, výsledkové listiny apod.).

3. Specifické (další) povinnosti p íjemce Dotace na projekt. P íjemce je povinen:
 v p ípad  nutnosti zrušení po ádání akce oznámit neprodlen  tuto skute nost písemn
finan nímu odboru a ádn  ji od vodnit a sou asn  Dotaci vrátit zp t na ú et
Poskytovatele,

 provést ú innou propagaci projektu (akce) nap . ve Zpravodaji m sta Rychvald,
vyv šením plakát , reklamních baner  apod.),

 prezentovat poskytovatele jako sponzora akce (p ípadn  jednoho ze sponzor ) a na
viditelném míst  umístit propaga ní tabuli m sta s nápisem M sto Rychvald, sponzor
akce - (pro zap ení k dispozici na odboru školství, kultury, sportu a vnit ní správy).

l. VIII
Sankce

1. V p ípad , že Dotace byla zcela nebo z ásti použita k jinému, než sjednanému ú elu,
jedná se ze strany p íjemce Dotace o porušení rozpo tové kázn  dle § 22 Zákona a

íjemce je v tomto p ípad  povinen:
vrátit Poskytovateli neoprávn  použitou Dotaci nebo její ást,  a  to  ve  lh
splatnosti do patnácti (15) dn  ode dne doru ení výzvy Poskytovatele k vrácení
Dotace nebo její ásti,

zaplatit Poskytovateli penále ve výši a za podmínek dle ust. § 22 odst. 8 Zákona.
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2. Za mén  závažné porušení závazku p íjemce Dotace ve smyslu ust. § 10 a odst. 6 Zákona
je považováno, pokud p íjemce:

 neprokáže zp sob použití Dotace p edložením ú etních doklad  nejpozd ji v termínu
dle Smlouvy,

 nevrátí ást Dotace nevyužité v roce jejího poskytnutí na ú et Poskytovatele uvedený
ve Smlouv  nejpozd ji ve lh  dle Smlouvy,

 neprodlen , nejpozd ji do 10 kalendá ních dn , neinformuje Poskytovatele o vlastní
em  nebo zrušení s likvidací, v p ípad  p em ny i o tom, na který subjekt p ejdou

práva a povinnosti z této smlouvy, a dále v téže lh  nep edloží veškeré doklady
týkající se Dotace a jejího užití,

 nep edloží Poskytovateli na jeho žádost a v Poskytovatelem stanovené lh  ú etní
knihu, ú etní výkazy, ú etní doklady, bankovní výpisy, p íjmové a výdajové ú etní
doklady, da ové doklady - faktury, paragony, a jakékoliv jiní doklady týkající se
Dotace a jejího užití.
Za tato porušení rozpo tové kázn  se stanoví odvod ve výši 5 % z poskytnuté Dotace.

3. Jsou-li v rámci VSK p edloženého vyú tování tzv. administrativní (následné) kontroly
zjišt na odstranitelná pochybení ve smyslu § 22 odst. 6 zákona . 250/2000 Sb., o
rozpo tových pravidlech územních rozpo , v platném zn ní, je p íjemce obratem
vyzván ke zjednání nápravy do ur eného termínu.

l. IX
Ukon ení smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukon it smluvní vztah:
a) dohodou,
b) odstoupením od smlouvy ze strany Poskytovatele v p ípad , že p íjemce poruší

jakékoliv ustanovení smlouvy.

2. K rozhodnutí o odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele je p íslušný ten orgán,
který o poskytnutí Dotace rozhodl.

3. Návrh na rozhodnutí o odstoupení od smlouvy p edkládá na základ  výsledk  VSK
edb žné a pr žné OŠKSaVS a na základ  VSK následné odbor finan ní, p íslušnému

orgánu m sta.

4. Právo na odstoupení od smlouvy podle bodu 1. písm. b) tohoto lánku nemusí být
uplatn no za podmínky, že p íjemce ádn  spolupracuje a realizuje uložená nápravná
opat ení.

5. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
Smlouvy.
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l. IX
Záv re ná ustanovení

1. Konkrétní podmínky užití Dotace se ídí platnou Smlouvou, obecn  závaznými právními
edpisy a t mito Zásadami, které byly schváleny na zasedání Zastupitelstva m sta

Rychvald dne 9. 9. 2015 usnesením . 5/7 a jsou ú inné ode dne schválení.

 ________________  ______________
Bc. Šárka Kapková    Tomáš Gul ík
          starosta      místostarosta
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Bod 8. Bezúplatný p evod – nabytí ásti pozemku p. . 6831/1 v k.ú.
Rychvald do vlastnictví m sta Rychvald

Obsah:
1. vodová zpráva
2. Žádost ze dne 29.5.2015
3. íloha . 1  - Geometrický plán
4. Informace o pozemku p. . 6831/1

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

r o z h o d l o
o nabytí nemovité v ci – bezúplatným p evodem od Moravskoslezského
kraje, zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, p ísp vkovou
organizací, který spo ívá v ásti pozemku p. . 6831/1, dle geometrického
plánu . 3656-124/2014, nov  ozna ené jako pozemek p. . 6831/12 ostatní
plocha, ostatní komunikace o vým e 361 m2 v k.ú. Rychvald, do vlastnictví

sta Rychvald
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8.

vodová zpráva

Správa silnic Moravskoslezského kraje, p ísp vková organizace dopisem ze dne 29.5.2015
nabízí m stu k bezúplatnému p evodu ást pozemku p. . 6831/1, dle geometrického plánu .
3656-124/2014, nov  ozna ené jako pozemek p. . 6831/12 ostatní plocha, ostatní
komunikace o vým e 361 m2 v k.ú. Rychvald, do vlastnictví m sta Rychvald.
Jedná se o majetkoprávní vypo ádání pozemku po výstavb  chodníku podél ul.
Michálkovické v Rychvald .
Podle aktuálního listu vlastnictví je pozemek p. . 6831/1 ostatní plocha, silnice o vým e
2406 m2 v k.ú. Rychvald ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a Správa silnic
Moravskoslezského kraje, p ísp vková organizace je p íslušná s tímto pozemkem hospoda it.

Pozemek p. . 6831/12 je barevn  ozna ený v geometrickém plánu, který tvo í p ílohu . 1
tohoto materiálu. Celková vým ra pozemku nabízeného k bezúplatnému p evodu je 361 m2.

Na základ  výše uvedeného rada m sta doporu uje zastupitelstvu m sta rozhodnout dle
návrhu usnesení.
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Bod 9. Úplatný p evod nemovitostí – pozemku p. . 5043/1 jehož
sou ástí je i budova .p. 476 na ul. Orlovské v Rychvaldu,
pozemku p. . 5043/3 a pozemku p. . 5044, všechny v k.ú.
Rychvald („Pekárna“)

Obsah:
1. vodová zpráva
2. Žádost o koupi ze dne 19.2.2015
3. Znalecký posudek . 41-14 ze dne 6.1.2015, Posouzení stavebn  technického stavu

budovy p. 476 v k.ú. Rychvald a Znalecký posudek . 402-5/2015 ze dne 10.5.2015 (k
nahlédnutí na odboru investic a správy majetku)

4. Katastrální mapa
5. Sd lení ze dne 29.4.2015
6. Zápis . 3/2015 ze dne 16.3.2015
7. Žádost o koupi ze dne 7.7.2015
8. Protokol o otevírání obálek ze dne 17.7.2015 jehož p ílohou je 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 úplatném p evodu nemovitostí ve vlastnictví m sta Rychvald:

- 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, do vlastnictví spole nosti Rychvaldská pekárna
s.r.o., za kupní cenu ve výši 2.000.000,- K , zaplacení dan  z nabytí
nemovitostí a sjednání p edkupního práva ve prosp ch m sta Rychvald po
dobu 5-ti let
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9.

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.

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 spole nosti Rychvaldská pekárna 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.

Nemovitosti byly ocen né Znaleckým posudkem . 402-5/2015 ze dne 10.5.2015
vypracovaným znalcem panem Ing. Petrem Sk íšovským. Tento posudek byl p iložený
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k materiálu pro 4. zasedání Zastupitelstva m sta Rychvald dne 10.6.2015, bod 16.
Objednatelem posudku bylo m sto Rychvald.

Zastupitelstvo m sta usnesením . 4/16 ze dne 10.6.2015 rozhodlo o vyhlášení zám ru na
prodej nemovitostí, za podmínek stanovených v zám ru . 9/2015. P edm tem zám ru .
9/2015 je mezi jiným i minimální nabídková cena za nemovitosti, která musí init 2 000 000,-

. Tato cena p ibližn  odpovídá cen  nemovitostí zjišt né porovnávací metodou dle
znaleckého posudku . 402-5/2015, str. 32.

Zám r . 9/2015 byl vyhlášený dle zákona o obcích. Na odboru investic a správy majetku byla
zaevidovaná žádost spole nosti Rychvaldská pekárna s.r.o. ze dne 7.7.2015. Spole nost za
nemovitosti nabídla 2 000 000,- K . Žádost o koupi ze dne 7.7.2015 a Protokol o otevírání
obálek k vyhlášenému zám ru . 9/2015 ze dne 17.7.2015, tvo í p ílohu tohoto materiálu.
K prodeji byl zpracovaný pr kaz energetické náro nosti budovy p. 476.

Rada m sta projednala následující varianty ešení:

VARIANTA A
Prodej nemovitostí spole nosti Rychvaldská pekárna s.r.o. za kupní cenu ve výši 2 000 000,-

 s podmínkou, že dan  z nabytí nemovitostí zaplatí kupující. Da  z nemovitostí je ve výši
4% z kupní ceny, tj. 80 000,- K . Paní Mgr. Pelikánová, jednatelka spole nosti Rychvaldská
pekárna s.r.o. se zaplacením dan  souhlasí.

VARIANTA B
Prodej nemovitostí spole nosti Rychvaldská pekárna, s.r.o. za kupní cenu ve výši 2 000 000,-

 s podmínkou, že dan  z nabytí nemovitostí zaplatí kupující a v kupní smlouv  bude
sjednáno p edkupního práva ve prosp ch m sta Rychvald po dobu 5-ti let.

Pan JUDr. Ji í Obluk sjednání p edkupního práva nedoporu uje, a to z d vodu, že není
pravd podobné, že by m sto Rychvald m lo v budoucnu budovu, v niž jsou z ejm
instalována technologická za ízení jednoú elov  využitelná, pro ú ely pekárenského provozu
a  obchodní  innost,  z  ehož  vyplývá,  že  úprava  budovy,  pro  jakékoliv  jiné  využití,  by  si  ze
strany m sta vyžádala náklady ve výši obtížn  odhadnutelné.

Rada m sta doporu uje zastupitelstvu m sta rozhodnout dle varianty B  - tj. prodej
nemovitostí se sjednáním p edkupního práva.
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Bod 10. Vyhlášení zám ru na p evod pozemku p. . 4066/2 v k.ú.
Rychvald

Obsah:
1. vodová zpráva
2. Žádost ze dne 22.6.2015
3. Znalecký posudek . 340-18/2015 ze dne 3.6.2015 (k nahlédnutí na odboru investic a

správy majetku)
4. Územn  plánovací informace ze dne 20.7.2015
5. Zápis . 8/2015 ze dne 19.8.2015
6. Kopie katastrální mapy
7. Informace o pozemku p. . 4066/2

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 p evod pozemku p. . 4066/2 – ostatní plocha, jiná
plocha, o vým e 914 m2 v k.ú. Rychvald, za minimální kupní cenu
stanovenou dle znaleckého posudku (cena tržní) v dob  p evodu v etn
vynaložených náklad  spojených s p evodem
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10.

vodová zpráva

Dopisem ze dne 22.6.2015 manželé M. a I. O. požádali o odkoupení pozemku p. . 4066/2
v k.ú. Rychvald. Za pozemek nabízejí ástku 74 480,- K . K žádosti manželé O. p iložili
znalecký posudek . 340-18/2015 ze dne 3.6.2015 vypracovaný znalcem paní Ing. Renátou
Makovcovou.

Pozemek p. . 4066/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o vým e 914 m2, v k.ú. Rychvald je ve
vlastnictví m sta Rychvald. Pozemek se nachází poblíž DPS Rychvald na ul. Revolu ní a
sousedí s pozemkem p. . 4066/4 - zastav ná plocha a nádvo í, o vým e 932 m2, jehož
sou ásti je i budova s íslem popisným .p. 1708 se zp sobem využití jako stavba
ob anského vybavení, ve vlastnictví pana M. O.

ást pozemku je rovinná (cca 690 m2) a ást pozemku (cca 224 m2) je v prudkém svahu
tvo eným násypem. Pozemek je zatravn ný a na ásti pozemku se nacházejí trvalé porosty.
Pozemek p. . 4066/2 je udržovaný m stem  - se ení trávy 6 x ro . Celkové ro ní náklady
iní 5 484,- K .

Na ásti pozemku p. . 4066/2 se rovn ž nachází žumpa pro budovu .p. 1708. V dubnu
letošního roku se p. O. informoval na M stském ú adu Rychvald o možnosti
majetkoprávního ošet ení pozemku. Po konzultaci s JUDr. Oblukem, byly p. O. doporu ené
následující varianty ešení:

- prodej celého nebo ásti pozemku,
- ízení v cného b emene.

Pozemek p. . 4066/2 je barevn  ozna ený v p iložené katastrální map .

Materiál byl dopln ný o vyjád ení:
- Odboru stavebního a životního prost edí z hlediska územního plánu – Územn

plánovací informace ze dne 20.7.2015
- Komise výstavby a životního prost edí – dle Zápis . 8/2015 ze dne 19.8.2015

doporu ila následující ešení:
a) odkup za tržní cenu cca 500,00 K /m2
b) pronájem pozemku
c) prodej formou licitace (obálkovou metodou).

Výše uvedená vyjád ení tvo í p ílohu tohoto materiálu.

Odbor stavební a životního prost edí M stského ú adu Rychvald prov il možnosti pro
využití pozemk  p. . 4066/2 m stem (nap . umíst ní kontejner  na t íd ný odpad). Využití je
bezú elové.
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Cena pozemku p. . 4066/2 dle znaleckého posudku . 340-18/2015 ze dne 3.6.2015
vypracovaného znalcem paní Ing. Renátou Makovcovou je ve výši 74 480,00 K , tj. 81,49

/m2.
Ke znaleckému posudku paní Ing. Makovcová sd lila, že se jedná o aktuální vyhláškovou
cenu pozemku.
Odbor investic a správy majetku požádal p. Ing. Makovcovou o dopln ní znaleckého posudku
o tržní cenu p edm tného pozemku.
Aktuální tržní cena pozemku p. . 4066/2 je ve výši 110 000,00 K , tj. 120,35 K /m2.

Rada m sta projednala tyto návrhy pro stanovení výše kupní ceny:
a) dle znaleckého posudku (cena dle vyhlášky) v dob  p evodu v etn  vynaložených

náklad  spojených s p evodem,
b) dle znaleckého posudku (cena tržní) v dob  p evodu v etn  vynaložených náklad

spojených s p evodem,
c) 500,00 K /m2 dle doporu ení komise výstavby a životního prost edí.

Na základ  výše uvedeného rada m sta doporu uje zastupitelstvu m sta rozhodnout o
vyhlášení zám ru na p evod pozemku p. . 4066/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o vým e 914
m2 v k.ú. Rychvald, za minimální kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku (cena tržní)
v dob  p evodu v etn  vynaložených náklad  spojených s p evodem.
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Bod 11. Návrh zn ní podpory ke snížení v kové hranice odchodu do
chodu o p t let u pracovní skupiny horník , kte í

nastoupili do dolu po 31. 12. 1992

Obsah:
1. vodová zpráva

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

a) s o u h l a s í
s návrhem zn ní podpory ke snížení v kové hranice odchodu do d chodu o p t
let u pracovní skupiny horník , kte í nastoupili do dolu
po 31. 12. 1992

b) u k l á d á
starostce m sta Rychvald paní Bc. Šárce Kapkové zaslat souhlasné stanovisko
hornickým odborá m ze Sdružení hornických odbor

T: ihned
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bod 11

vodová zpráva

Rada m sta projednala žádost, kterou obdržel dne 24. 8. 2015 p. místostarosta Tomáš Gul ík
od odborá  ze Sdružení hornických odbor  o vyjád ení souhlasu s návrhem zn ní podpory
ke snížení v kové hranice odchodu do d chodu o p t let u pracovní skupiny horník , kte í
nastoupili do dolu po 31. 12. 1992 zaslaný hornickými odborá i Sdružení hornických odbor .

Z prezentace hornických odbor  je z ejmé, že pracovat v podzemí dol  je možné jen ást
aktivního v ku, o emž sv í i sou asná v ková struktura horník , pracujících v podzemí
dol  OKD. Vysoký po et chorob z povolání, obecných onemocn ní, ztráta fyzické zdatnosti,
ada  pracovních  úraz  –  to  vše  je  z  hornické  práce  vy adí  daleko  p ed  60  let  v ku,  mnozí

z nich se tohoto v ku ani nedožijí. Ve všech zemích civilizované Evropy v okolí naší republiky
to již dávno pochopili a horníci odcházejí z práce v podzemí v rozmezí 43 - 55 let v ku
s nárokem na d chod.

V OKD stále z stává nedo ešena situace pro zhruba 3 690 horník , kte í nastoupili do dolu
po 31. 12. 1992. P edpoklad, že zám r novely zákona 155/1995 Sb. bude vy ešen na jednání
vlády v ervenci v Ostrav , z stal nenapln n. Návrhy z ministerstva financí, aby se na ešení

chod  horník  podílel i zam stnavatel, jsou nyní prakticky nereálné.

Snížení v kové hranice odchodu do d chodu u této pracovní skupiny horník  o p t let a
domnívá se, že toto ešení je sch dné a nijak neomezuje jiné pojišt nce v solidárním

chodovém systému. Požadavek na snížení d chodového v ku „hlubinných horník “ je
nutno prosazovat samostatn  s ohledem na objektivní a zcela specifické okolnosti.

íme, že vláda p ihlédne ke všem aspekt m, zejména zdravotním d vod m požadavku
horník  a tuto žádost pln  podpo í.

Rada m sta doporu uje zastupitelstvu m sta ud lit souhlas s návrhem zn ní podpory ke snížení
kové hranice odchodu do d chodu o p t let u pracovní skupiny horník , kte í  nastoupili do dolu po

31. 12. 1992.
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