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Bod 1. Po adové a organiza ní zabezpe ení 8. zasedání Zastupitelstva
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. Jana Máchová

   David Kubas

2. ov ovatelé zápisu ve složení:
  Mgr. Jan Sk ížala
  Milan Starostka

vodová zpráva

Organiza ní zabezpe ení pro 8. zasedání ZM, dne 16. 03. 2016

Termín 16. 03. 2016 v 16:30 h v KD Rychvald

Návrhová komise: Ing. Ladislav Sitko
Ing. Jana Máchová

  David Kubas

Ov ovatelé zápisu:   Mgr. Jan Sk ížala
  Milan Starostka

Zapisovatelka: Jana Kiková

Skrutáto i: Jana Dostálová
Jana Kostruhová
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Po ad pro 8. zasedání Zastupitelstva m sta Rychvald, dne 16. 3. 2016

1. Po adové a organiza ní zabezpe ení 8. zasedání ZM Rychvald
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva o innosti RM
4. Zpráva o innosti KV
5. Zpráva o innosti FV
6. Poskytnutí ú elových neinvesti ních dotací nad K  50.000,-- pro rok 2016 z rozpo tu M sta

Rychvald
7. Návrh majetkoprávního vypo ádání vlastnických vztah  k pozemk m pod místními komunikacemi

v k.ú. Rychvald pro rok 2016; nabytí nemovitých v cí v k.ú. Rychvald
8. Dohoda o splátkách dluhu
9. Projednání návrh  na zm nu Územního plánu Rychvaldu
10. 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

vodová zpráva
Spln no
5/11.b)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
ZM 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

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 09. 12. 2015 do 16. 03. 2016 se uskute nila dne 14. 12. 2015 Valná
hromada spole nosti SMR, spol. s. r. o., která projednala výsledky hospoda ení spole nosti za leden až
listopad s cílem nulového hospodá ského výsledku za r. 2015. V dalším bod  valná hromada p ijala
návrh jednatele spole nosti na odvolání všech len  sou asné dozor í rady, kterou tvo ili Ing. Jan Herda
- p edseda dozor í rady, Ing. Ji í Somerlík – len dozor í rady a JUDr. Karel Vaší ek – len dozor í rady.
Valná hromada schválila návrh jednatele spole nosti na jmenování nových len  dozor í rady: p.
Lubomír Skýba, p. Ing. Michal Jane ko a p. Michaela Tka íková.
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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 m sta o
stavu a kone ném do ešení p ípadu týkajícího se „Návrhu odkupu pohledávky za spole ností Služby

sta Rychvald spol. s r.o.“

Stav ke dni  16. 03. 2016 :
Na základ  dostupných informací se v této v ci v dob  od 09. 12. 2015 do 16. 03. 2016 uskute nilo níže
uvedené:
Usnesením Krajského soudu v Ostrav  ze dne 8. 9. 2015 se ve v ci žalobce p. Ing. Zde ka Sokolíka proti
žalovanému Služby m sta Rychvald, spol. s.r.o. o ástku 1 750 tis. K  se ízení zastavuje. Jelikož se
žalobce proti tomuto usnesení ze dne 8. 9. 2015 neodvolal, nabývá toto dnem 18. 1. 2016 právní moci.
Navrhuji tento bod vyjmout ze sledování.

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 16. 12. 2015 se v kancelá i starostky m sta uskute nila sch zka se zástupci spole nosti
Financial Found a.s..
Paní starostka podala informace o uložení stavby OV Rychvald do pozemku p. . 4749/1 v k.ú.
Rychvald, ve vlastnictví spole nosti i o závazku m sta užívání ásti pozemku majetkov  ošet it.
Zástupci spole nosti p islíbili, že do konce ledna roku 2016 m stu p edloží návrh ešení. I p es
písemnou urgenci paní starostky zástupci spole nosti návrh ešení nep edložili.
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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

vodová zpráva
Zpráva o innosti Rady m sta Rychvald

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

37. sch zi ze dne 14. 12. 2015
38. sch zi ze dne 18. 12. 2015
39. sch zi ze dne 06. 01. 2016
40. sch zi ze dne 18. 01. 2016
41. sch zi ze dne 01. 02. 2016
42. sch zi ze dne 15. 02. 2016
43. sch zi ze dne 29. 02. 2016

viz usnesení z t chto zasedání



8. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 16. 03. 2016

Zpracoval: Ing. Miroslav P ímek
edkládá:  Ing. Miroslav P ímek 7 z 27

Bod 4. Zpráva o innosti kontrolního 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 kontrolního výboru za období od 18.01.2016 do 14.03.2016

vodová zpráva

Kontrolní výbor Zastupitelstva m sta Rychvald

ZPRÁVA
O innosti kontrolního výboru za období

od 18.01.2016 do 14.03.2016

1) Prob hly 3 sch ze kontrolního výboru.

2) Kontrolní innost za uvedené období:
V uvedeném období neprob hly kontrolní innosti, z d vodu dlouhodobé nemoci
zapisovatelky KV.

Projednáno dne 14.03.2016                                                                   Ing. P ímek Miroslav
                                                                                                                              p edseda KV
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Bod 5. Zpráva o innosti finan ního výboru zastupitelstva m sta

Obsah:
1. vodová zpráva

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m sta

b e r e  n a  v d o m í
zprávu o innosti Finan ního výboru Zastupitelstva m sta Rychvald
za období od 10. 12. 2015 do 16. 3. 2016

bod 5

vodová zpráva

Od posledního zasedání zastupitelstva m sta dne 9. 12. 2015 se uskute nila dv  jednání finan ního
výboru (dále jen FV) s následujícím programem:

I. Jednání FV dne 26. 1. 2016
Program: 1.  Rozpo tové opat ení . 1 pro rok 2016

2.  Žádosti o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace do K  50.000,-- pro r.2016

Usnesení
Jednání FV ídil Ing. Ladislav Sitko, který byl k tomuto pov en p edsedou FV.
1.  FV bere na v domí rozpo tové opat ení . 1 pro rok 2016.
 Pro: 4
2. FV projednal žádosti o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace pro rok 2016 a doporu uje rad  m sta

rozhodnout
     a) o výši dotací dle svého doporu ení (viz. tabulka)
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žádají: doporu ení FV:
Oblastní spolek K Karviná (MS Rychvald) 25.000,-- 25.000,--
Základní kynologická organizace - 035 Rychvald 30.000,-- 30.000,-- (na innost
15.000,-- + opravy a údržba 15.000,--)

eský svaz v ela , o. s., základní organizace Rychvald   8.000,--   8.000,--
Klub d chodc  Rychvald, z. s. 15.000,-- 15.000,--
Myslivecké spolek Rychvald 40.000,- 20.000,-- + 5.000,--   (na innost 25.000,-
- + 15.000,-- opravy a údržba)

Místní skupina Polského kulturn -osv tového svazu v Rychv. 13.000,-   3.000,-- + 5.000,-- (na innost 3.000,--
+ 10.000,-- opravy a údržba)

Svaz postižených civiliza ními chorobami ZO Rychvald 15.000,-- 15.000,--
Veterán klub Rychvald, z. s. 20.000,-- 20.000,--
Rychvaldský šachový oddíl 50.000,-- 50.000,-- (na sportovní a
organiza ní innost 42.000,-- + 8.000,-- na trenéry pro mládež)

eský svaz bojovník  za svobodu Karviná   2.000,--   2.000,--
eskomoravský svaz chovatel  poštovních holub , OS Karviná   8.000,--   8.000,--

SH MS - Sbor dobrovolných hasi  Rychvald 50.000,-- 50.000,--
Náboženská obec Církve eskoslovenské husitské v Rychvaldu 30.000,-- 30.000,--

ímskokatolická farnost Rychvald u Karviné 50.000,-- 30.000,--
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (Haví ov) 10.000,-- 10.000,--
„SOUL“ (Rychvald) 10.000,-- 10.000,--
Shanti Academy, z.s. (Rychvald) 10.000,-- 10.000,--
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. (Ostrava) 40.000,-- 10.000,--
Slezská diakonie (denní stacioná  EUNIKA Karviná) 18.000,--   8.000,-- canis/hipoterapie

ZO SOP NOVÝ JI N 70/2 (Bartošovice)   3.000,--   3.000,--

     b) že usnesení o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace z stává v platnosti i v p ípad ,
         že do doby uzav ení smlouvy o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace dojde ke zm
         názvu žadatele o dotaci
     c) že smlouva o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace bude uzav ena až název žadatele
         o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace bude v souladu ze zákonem . 89/2012 Sb.,
         ob anský zákoník
     Pro: 4

II.    Jednání FV dne 15. 2. 2016
Program: 1. Žádosti o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace nad K  50.000,-- pro r. 2016

    z rozpo tu M sta Rychvald

Usnesení
Jednání finan ního výboru zahájil Ing. Ladislav Sitko, který byl pov en ízením dnešního
jednání p edsedou FV, který se z d vodu nemoci nemohl zú astnit.
1. Finan ní výbor:
 a) projednal žádosti o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace nad K  50.000,-- pro rok 2016

z rozpo tu M sta Rychvald,
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 b) souhlasí s rozd lením ástky K  800.000,-- schválené ZM v rozpo tu pro rok 2016 (ur ené pro
dotace sportovním organizacím), dle p vodního návrhu sportovní komise ze dne 22. 10. 2015, a to, co
se tý e celkových ástek jednotlivým žadatel m, tedy:
TJ Baník  179.700,--

 TJ Slavoj  245.800,--
 TJ Sokol  324.500,--
 Rychvaldský spolek šachový 1945    50.000,--

 c) doporu uje zastupitelstvu m sta rozhodnout o  výši  dotací  nad  K  50.000,--  následovn  (viz.
tabulky):

Základní um lecká škola
žádá 80.000,--
Finan ní výbor doporu uje: 80.000,--
Pro: 4

locvi ná jednota Sokol Rychvald
Na innost: Na trenéry pro

mládež:
Na opravy a
údržbu:

Celkem:

žádá 194.500,-- 40.000,-- 90.000,-- 324.500,--
Fin. výbor
doporu uje:

194.500,-- 40.000,-- 90.000,-- 324.500,--

Pro: 4
TJ Slavoj Rychvald

Na innost: Na trenéry pro
mládež:

Na opravy a
údržbu:

Celkem:

žádá 155.800,-- 40.000,-- 50.000,-- 245.800,--
Fin. výbor
doporu uje:

155.800,-- 40.000,-- 50.000,-- 245.800,--

Pro: 4

 TJ Baník Rychvald
Na innost: Na trenéry pro

mládež:
Na opravu s echy
nad t locvi nou a
šatnami:

Celkem:

žádá 145.000,-- 15.000,-- 150.000,-- 310.000,--
Fin. výbor
doporu uje:

64.700,-- 15.000,-- 100.000,-- 179.700,--

Pro: 4

Bc. Ji í Absolon, v. r.
edseda finan ního výboru
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Bod 6. Poskytnutí ú elových neinvesti ních dotací nad K  50.000,--pro rok
2016 z rozpo tu M sta Rychvald

 Obsah:
1. vodová zpráva
2. Žádost Základní um lecké školy, v . záznamu VSK a návrh smlouvy
3. Žádost T locvi né jednoty Sokol Rychvald, v . záznamu VSK a návrh smlouvy
4. Žádost TJ Slavoj Rychvald, v . záznamu VSK a návrh smlouvy
5. Žádost TJ Baník Rychvald, v . záznamu VSK a návrh smlouvy
6. ehled poskytnutých ú elových dotací TJ v roce 2007- 2015
7. Usnesení z jednání Finan ního výboru, ze dne 15. 2. 2016
8. Zápis z jednání sportovní komise . 11/2015, 2/2016
9. Sd lení k žádosti o poskytnutí ú elové dotace na rok 2016 - v p ípad  neposkytnutí
(VSK - ve ejnosprávní kontrola)

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
a) 1. o poskytnutí elové neinvesti ní dotace Základní um lecké škole, Rychvald, I

62331698, ve výši  80.000,--,  na  innost  školy  v  roce  2016  (provozní  náklady  -
služby, revize, nákup drobného hmotného majetku)
2. o uzav ení smlouvy, dle § 85 písm. c) zákona o obcích, se Základní um leckou
školou, Rychvald, I  62331698, o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace ve výši
80.000,-- na innost školy v roce 2016 (provozní náklady - služby, revize, nákup
drobného hmotného majetku)

b)  1. o poskytnutí elové neinvesti ní dotace T locvi né jednot  Sokol Rychvald,
Rychvald, I  44938152, na sportovní a organiza ní innost do výše  194.500,--, na
trenéry pro mládež do výše  40.000,-- a na opravy a údržbu do výše  90.000,--
v roce 2016
2. o uzav ení smlouvy, dle § 85 písm. c) zákona o obcích, s T locvi nou jednotou
Sokol Rychvald, Rychvald, I  44938152, o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace na
sportovní  a  organiza ní  innost  do  výše  194.500,--, na trenéry pro mládež do
výše  40.000,-- a na opravy a údržbu do výše  90.000,--, v roce 2016

c)  1. o poskytnutí elové neinvesti ní dotace TJ Slavoj Rychvald, Rychvald,
44938357, na sportovní a organiza ní innost do výše  155.800,--, na trenéry pro
mládež do výše 40.000,-- a na opravy a údržbu do výše  50.000,--, v roce 2016
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2. o uzav ení smlouvy, dle § 85 písm. c) zákona o obcích, s TJ Slavoj Rychvald,
Rychvald,  I  44938357,  o  poskytnutí  ú elové  neinvesti ní  dotace   na  sportovní  a
organiza ní  innost  do  výše  155.800,--,  na  trenéry  pro  mládež  do  výše
40.000,-- a na opravy a údržbu do výše  50.000,--, v roce 2016

d)  1. o poskytnutí elové neinvesti ní dotace TJ Baník Rychvald, Rychvald, I
45239142, na sportovní a organiza ní innost do výše  64.700,--,  na trenéry pro
mládež do výše  15.000,-- a na opravu st echy nad t locvi nou a šatnami do výše

 100.000,--, v roce 2016
     2. o uzav ení smlouvy, dle § 85 písm. c) zákona o obcích, s TJ Baník Rychvald,

Rychvald,  I  45239142,  o  poskytnutí  ú elové  neinvesti ní  dotace  na  sportovní  a
organiza ní innost do výše  64.700,--, na trenéry pro mládež do výše  15.000,-
- a na opravu st echy nad t locvi nou a šatnami do výše  100.000,--, v roce 2016

e) že usnesení o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace z stává v platnosti i
v p ípad , že do doby uzav ení smlouvy o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace
dojde ke zm  názvu žadatele o dotaci

                   f) že smlouva o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace bude uzav ena až
název žadatele o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace bude v souladu ze
zákonem . 89/2012 Sb., ob anský zákoník

vodová zpráva         bod 6
Materiál „Poskytnutí ú elových neinvesti ních dotací nad K  50.000,-- pro rok 2016“ zahrnuje žádosti
spolk , pobo ných spolk , neziskových a jiných organizací, které provád jí ve ejn  prosp šnou innost
(výchovnou, kulturní, sportovní, sociáln  zdravotní), o poskytnutí dotace z rozpo tu M sta, a to na jejich
innost, na opravy a údržbu jejich majetku nebo na podporu realizace jejich konkrétních projekt

s ástkou nad  50.000,--,  o  kterých,  dle  §  85  písm.  c)  zákona  o  obcích,  rozhoduje  zastupitelstvo
sta. Žadatelé jsou organizace a spolky, které svou innost již dlouhá léta vykonávají na území m sta

Rychvald a jejich lenové jsou v p evážné v tšin  obyvatelé m sta Rychvald.
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edkládáme žádost:

a)
Základní um lecké školy

žádá 80.000,--
Finan ní výbor doporu uje: 80.000,--
Rada m sta doporu uje: 80.000,--

r. 2012   70.000,-- (na provoz a rozvoj innosti)
r. 2013   80.000,-- (na provoz a rozvoj innosti)
r. 2014 160.000,-- (80.000,-- na provoz a rozvoj innosti + 80.000,-- na cimbál)
r. 2015   80.000,-- (na provoz a rozvoj innosti)
Nemá nesplacený finan ní závazek v i M stu Rychvald.

b)
locvi né jednoty Slavoj Rychvald

Na innost: Na trenéry pro
mládež:

Na opravy a
údržbu:

Celkem:

žádá 194.500,-- 40.000,-- 90.000,-- 324.500,--
Fin. výbor
doporu uje:

194.500,-- 40.000,-- 90.000,-- 324.500,--

Sport. komise
doporu uje:

194.500,-- 40.000,-- 90.000,-- 324.500,--

Rada m sta
doporu uje:

194.500,-- 40.000,-- 90.000,-- 324.500,--

Nemá nesplacený finan ní závazek v i M stu Rychvald.

c)
TJ Slavoj Rychvald

Na innost: Na trenéry pro
mládež:

Na opravy a
údržbu:

Celkem:

žádá 155.800,-- 40.000,-- 50.000,-- 245.800,--
Fin. výbor
doporu uje:

155.800,-- 40.000,-- 50.000,-- 245.800,--

Sport. komise
doporu uje:

155.800,-- 40.000,-- 50.000,-- 245.800,--

Rada m sta
doporu uje:

155.800,-- 40.000,-- 50.000,-- 245.800,--
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Nemá nesplacený finan ní závazek v i M stu Rychvald.

d)
 TJ Baník Rychvald

Na innost: Na trenéry pro
mládež:

Na opravy a údržbu
(oprava st echy):

Celkem:

žádá 145.000,-- 15.000,-- 150.000,-- 310.000,--
Fin. výbor
doporu uje:

64.700,-- 15.000,-- 100.000,-- 179.700,--

Sport. komise
doporu uje:

145.000,-- 15.000,-- 150.000,-- 310.000,--

Rada m sta
doporu uje:

64.700,-- 15.000,-- 100.000,-- 179.700,--

Nemá nesplacený finan ní závazek v i M stu Rychvald.

Dotace m že být v rámci sportovní a organiza ní innosti použita též na úhradu elektrické energie, tepla
a  vody,  a  to  v max. výši 2/3 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 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.

ehled poskytnutých dotací TJ v letech 2007-2015 je samostatnou p ílohou tohoto materiálu.

Schválený rozpo et m sta na rok 2016 obsahuje finan ní prost edky na poskytování dotací spolk m,
ZUŠ, církvím a podobným organizacím ve výši 500 tis. K , z toho již bylo vy erpáno  319.000,--
(z statek K  181.000,--) a sportovním organizacím ve výši 800 tis. K , z toho již bylo vy erpáno K
50.000,-- - Rychvaldský spolek šachový 1945 ( statek K  750.000,--)

S ú inností od 1. 1. 2014 došlo ke zrušení zákona o sdružování ob an  a k p esunutí právní úpravy
ob anských sdružení (resp.spolk ) do nového ob anského zákoníku (zákon . 89/2012 Sb., ob anský
zákoník). Transformace ob anských sdružení na spolky prob hla z velké ásti automaticky, v n kterých
ohledech však ob anská sdružení musela vyvinout ur itou aktivitu, a to zejména v p ípad  pot eby

izp sobit sv j název nové právní úprav  v termínu do 1. 1. 2016, což n které spolky zatím v daném
termínu nestihly.
Po konzultaci s právním zástupcem M sta navrhujeme schválit následující usnesení:
Zastupitelstvo m sta rozhodlo

1. že usnesení o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace z stává v platnosti i v p ípad , že do doby
uzav ení smlouvy o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace dojde ke zm  názvu žadatele o
dotaci

2.  že smlouva o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace bude uzav ená, až název žadatele o
poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace bude v souladu ze zákonem . 89/2012 Sb., ob anský
zákoník
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Bod 7. Návrh majetkoprávního vypo ádání vlastnických vztah
k pozemk m pod místními komunikacemi v k.ú. Rychvald pro rok
2016; nabytí nemovitých v cí v k.ú. Rychvald

Obsah:
1. vodová zpráva

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m sta dle zákona o obcích . 128/2000 Sb., v úplném zn ní a dle
Koncepce majetkoprávního vypo ádání vlastnických vztah  k pozemk m pod místními
komunikacemi v k.ú. Rychvald schválené Radou m sta Rychvald usnesením íslo 104/7,
ze dne 28.7.2014, s ú innosti od 1.8.2014,

a ) r e v o k u j e
usnesení zastupitelstva m sta Rychvald . 6/12 odst. 5. ze dne 9.12.2015,

b ) r o z h o d l o
o nabytí nemovité v ci - pozemku p. . 6806/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o
vým e 168 m2 v k.ú. Rychvald, úplatným p evodem od pana JS, za kupní cenu 80,-

/m2 a úhrad  jedné poloviny náklad  s tím spojených

7.

vodová zpráva

i  p íprav  usnesení  íslo 6/12 odst.  5. o nabytí nemovité v ci - pozemku p. . 6806/3, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o vým e 168 m2 v k.ú. Rychvald, úplatným p evodem od pana JS, za kupní cenu
80,- K /m2 a úhrad  jedné poloviny náklad  s tím spojených, o kterém bylo rozhodnuto zastupitelstvem

sta Rychvald dne 9.12.2015, došlo k chyb  psaní k estního jména pana S – správn  pat í pan JS.

Na základ  této skute nosti rada m sta doporu uje zastupitelstvu m sta:

a) revokovat usnesení zastupitelstva m sta Rychvald . 6/12 odst. 5. ze dne 9.12.2015,

b) rozhodnout o nabytí nemovité v ci - pozemku p. . 6806/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o
vým e 168 m2 v k.ú. Rychvald, úplatným p evodem od pana JS, za kupní cenu 80,- K /m2 a
úhrad  jedné poloviny náklad  s tím spojených
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Bod 8. Dohoda o splátkách dluhu

Obsah:
1. vodová zpráva
2. Žádost ze dne 9.9.2015
3. íloha . 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
a) revokovat usnesení . 6/13 Zastupitelstva m sta ze dne 9.12.2015
b) vyhov t žádosti paní PS ze dne 9. 9. 2015 o uzav ení Dohody o splátkách dluhu a souhlasí

s uzav ením Dohody o splátkách dluhu s paní PS s lh tou splatnosti 25 m síc
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8.

vodová zpráva
Usnesením .  6/13 ze dne 9.12.2015 rozhodlo Zastupitelstvo m sta o vyhov ní  žádosti  paní  PS ze dne
9.9.2015 o uzav ení dohody o splátkách dluhu.

Rada m sta p edkládá zastupitelstvu m sta žádost paní PS o uzav ení dohody o splátkách dluhu.

Na základ  nájemní smlouvy uzav ené dne 26. února 2007 užívá paní PS byt o velikosti 2+1/standart. Byt
obývá se svým studujícím synem (20 let). Doba nájmu byla nájemní smlouvou sjednána na dobu
neur itou.

V nájemní smlouv  je mimo jiné sjednáno, že nájemce je povinen platit pronajímateli nájemné, zálohy
na služby poskytované v souvislosti s nájmem a vyú tování t chto služeb. Paní S tuto ást nájemní
smlouvy neplní od srpna roku 2013. Od této doby nemá uhrazeny nedoplatky z vyú tování služeb.

Paní PS žádá o uzav ení Dohody o splátkách dluhu na neuhrazené nedoplatky z vyú tování služeb za rok
2012, 2013 a 2014. Jelikož je paní S momentáln  ve špatné finan ní situaci, žádá o uzav ení splátkového
kalendá e na neuhrazené nedoplatky s m sí ní splátkou po 500,-- K . Dne 5.10.2015 byla s paní S
dohodnuta maximální výše m sí ní splátky po 800,--K  (splátky na dobu 25 m síc ).

Ke dni 25.2.2016 dluží paní PS za vyú tování služeb spojených s užíváním bytu ástku ve výši 8 536,-- K  a
poplatek z prodlení ve výši 8 562,-- K , tj. celkem 17 098,-- K .

Dluh se sestává z ástek:
- nedoplatek z vyú tování služeb za rok 2012                811,--
- nedoplatek z vyú tování služeb za rok 2013               7.666,--
- nedoplatek z vyú tování služeb za rok 2014                  59,--
- poplatek z prodlení ke dni 25.2.2016   8.562,--

celkem 17.098,--

Dle zákona o obcích . 128/2000 Sb., je v kompetenci zastupitelstva m sta rozhodovat o uzavírání dohod
o splátkách dluhu s lh tou splatnosti delší než 18 m síc .

Rada m sta projednala následující varianty ešení:

VARIANTA 1.
Doporu it ZM:

a) revokovat usnesení . 6/13 Zastupitelstva m sta ze dne 9.12.2015
b) vyhov t žádosti paní PS ze dne 9.9.2015 o uzav ení Dohody o splátkách dluhu a souhlasit

s uzav ením Dohody o splátkách dluhu s paní PS s lh tou splatnosti 25 m síc .
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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 paní S výhodu splátek a je povinna zaplatit v iteli celý zbývající dluh najednou.

VARIANTA 2.
a) nevyhov t žádosti paní PS ze dne 9.9.2015 o uzav ení Dohody o splátkách dluhu,
b) init úkony nutné k vymáhání pohledávky soudní cestou prost ednictvím právního zástupce m sta

Na základ  výše uvedeného rada m sta doporu uje zastupitelstvu m sta Variantu 1. tj.:
Revokovat  usnesení  .  6/13  Zastupitelstva  m sta  ze  dne  9.12.2015  a  vyhov t  žádosti  paní  PS  ze  dne
9.9.2015 o uzav ení Dohody o splátkách dluhu a souhlasit s uzav ením Dohody o splátkách dluhu s paní
PS s lh tou splatnosti 25 m síc .
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Bod 9. Návrhy na po ízení zm ny Územního plánu Rychvald

Obsah:
1. vodová zpráva zpracovaná ú adem územního plánování M Ú Bohumín

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

a ) r o z h o d l o
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona, nepo ídit zm nu Územního
plánu Rychvaldu podle návrh  N10 – N15, p edložených navrhovateli a posouzených
po izovatelem dle ustanovení § 46 odst. 2 a 3 a zárove  § 55 odst. 4 stavebního zákona
– M stským ú adem Bohumín, ú adem územního plánování, dle p ílohy materiálu,

b ) u k l á d á
starostce m sta Rychvald informovat žadatele o zm nu územního plánu o rozhodnutí
zastupitelstva v souladu s bodem a.

bod 9

vodová zpráva
zpracovaná ú adem územního plánování M Ú Bohumín
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stský ú ad Bohumín

Materiál do zasedání zastupitelstva m sta Rychvald dne 16.3.2016
íslo

Název materiálu: Návrhy na po ízení zm ny Územního plánu Rychvald

edkládá: odbor rozvoje a investic
Bohumín, dne: 24.2.2016

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo m sta Rychvald po projednání

1. rozhodlo
podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona, nepo ídit zm nu Územního plánu
Rychvaldu podle návrh  N10 – N15, p edložených navrhovateli a posouzených po izovatelem dle
ustanovení § 46 odst. 2 a 3 a zárove  § 55 odst. 4 stavebního zákona – M stským ú adem Bohumín,

adem územního plánování, dle p ílohy materiálu,

2. ukládá
stu Rychvald informovat žadatele o zm nu územního plánu o rozhodnutí zastupitelstva v souladu

s bodem 1 a 2.

edkládá:  Bc. Šárka Kapková, starostka m sta Rychvald
Zpracoval: po izovatel - M stský ú ad Bohumín, odbor rozvoje a investic, odd lení rozvoje

a územního plánování, Ing. Dalibor T askoš - vedoucí odd lení

íloha: Seznam navrhovatel  zm ny Územního plánu Rychvald

vodová zpráva
Na základ  § 6 odst. 5 písm. a) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon), ve zn ní pozd jších p edpis  rozhoduje v samostatné p sobnosti zastupitelstvo m sta
o po ízení územního plánu nebo jeho zm ny. Dle usnesení rady m sta . 43/12 ze dne 4. ervna 2012
byl schválen jednoro ní cyklus p edkládání zpráv zastupitelstvu m sta s novými požadavky na zm nu
územního plánu a to tak, že tyto zprávy mají být p edkládány vždy na prvním jednání zastupitelstva

sta v novém kalendá ním roce. Naposledy jednotlivé návrhy ob an  a organizací projednávalo
zastupitelstvo m sta Rychvald dne 11.3.2015, kdy vzalo na v domí informaci o odmítnutí návrhu
ozna eného jako N1 a to z d vodu, že p edm tnému návrhu bylo vyhov no již ve vydaném územním
plánu a po ízení zm ny územního plánu nebylo t eba. Dále zastupitelstvo na uvedeném zasedání
rozhodlo nepo ídit zm nu územního plánu u návrh  ozna ených jako N2 – N9 a to z d vod , že n které
návrhy již byly posuzovány v rámci po izování nového územního plánu a nebylo jim vyhov no a u
zbývajících návrh  se jednalo o požadavky na nové zastavitelné plochy, p emž v územním plánu je
vymezeno dostate né množství ploch a neexistovala pot eba vymezovat další nové plochy.
Nový územní plán byl vydán zastupitelstvem m sta Rychvald dne 3.9.2014 usnesením . 18/6 a nabyl

innosti dne 23.9.2014. Vydáním nového územního plánu byl dovršen více než 4 roky trvající proces
jeho tvorby, ve ejného projednávání a dohodování s orgány ve ejné moci.
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Návrhy na po ízení územního plánu nebo jeho zm ny se podle § 46 odst. 1 stavebního zákona podávají
u obce, pro jejíž území se územní plán nebo jeho zm na po izuje. Od b ezna 2015 bylo u m sta
Rychvald podáno 6 nových návrh , které  po izovatel obdržel dne 1.2.2015. Seznam návrh ,
se azených a ozna ených jako N10 – N15, je p ílohou k tomuto materiálu. U p ti návrh  se jedná
o požadavky na rozší ení zastavitelných ploch pro individuální výstavbu rodinných dom  (N10 až N14) a
v jednom p ípad  (N15) se jedná o požadavek na zm nu využití plochy lehkého pr myslu, kdy by bylo
vylou eno nakládání s odpady.
Na základ  § 46 odst. 2 a 3 stavebního zákona po izovatel posoudil úplnost všech p ijatých návrh
a vyhodnotil jejich soulad s právními p edpisy.
Všechny návrhy (N10 – N15) na zm nu územního plánu Rychvaldu, spl ují náležitosti stanovené v § 46
odst. 1 stavebního zákona a po izovatel je p edkládá spole  se svým stanoviskem k rozhodnutí
zastupitelstvu.

Zastupitelstvo m sta má v zásad  t i možnosti, jak se s návrhy na zm nu územního plánu vypo ádat:
1. rozhodnout o po ízení zm ny územního plánu a stanovit, kterých návrh  se bude tato zm na

týkat;
2. rozhodnout, že nebude po izována zm na územního plánu;
3. rozhodnout, že o návrzích bude rozhodovat až v rámci návrhu zprávy o uplat ování územního

plánu.

Pro dopln ní k možnosti . 3 uvádíme, že dle ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona je po izovatel
územního plánu povinen p edložit zastupitelstvu m sta nejpozd ji do 4 let od vydání územního plánu a
po té pravideln  nejmén  jednou za 4 roky zprávu o uplat ování územního plánu v uplynulém období.
V p ípad  Rychvaldu má být uvedená zpráva p edložena nejpozd ji na podzim roku 2018.

Jak bylo uvedeno výše, na minulém jednání zastupitelstva dne 11.3.2015 bylo rozhodnuto, že nebude
po izována zm na územního plánu u návrhu ozna ených N2 – N9.

K bodu . 1 usnesení
Návrhy zm n ozna ené jako N10 – N14 tvo í požadavek na vymezení nové zastavitelné plochy pro
rodinné domy. Ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona uvádí „Další zastavitelné plochy lze zm nou
územního plánu vymezit pouze na základ  prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné
plochy a pot eby vymezení nových zastavitelných ploch.“
Vymezení dalších zastavitelných ploch musí být ádn  od vodn no, což v sou asné dob  nelze z t chto

vod :
 územní plán vymezil cca 132 hektar  zastavitelných ploch,
 další disponibilní plochy jsou v rámci vymezeného zastav ného území,
 p i obvyklé velikosti parcely pro rodinný d m 1500m2 (0,15 hektaru) se nabízí možnost realizace až

880 rodinných dom  (dnes má m sto Rychvald na svém území cca 1950 rodinných dom ),
 dle dostupných údaj  se ro  realizuje cca 20 nových rodinných dom  a z toho plyne dostatek

ploch na cca 40 let (územní plán se po izuje s horizontem cca 15 let),
 nelze rovn ž opomenout, že rozsah zábor  p dy byl dohodnut s dot eným orgánem a dle novely

zákona o ochran  zem lského p dního fondu, která je v platnosti p ibližn  jeden rok došlo ke
zp ísn ní ochrany zem lské p dy a to zejména I. a II. t ídy ochrany.

Z výše uvedených d vod  po izovatel navrhl zastupitelstvu m sta Rychvald, aby bylo rozhodnuto
nepo izovat zm nu územního plánu.
Návrh zm ny ozna ený jako N15 se týká požadavku na zm nu využití plochy ploše „výroba a skladování
– lehký pr mysl“ (kód plochy VL) – lokalita Myslivecká, kdy by bylo vylou eno nakládání s odpady.
Uvedený návrh nebyl podán vlastníky dot ených pozemk , nicmén  obyvateli m sta Rychvald s celkem
490 podpisy. Dle ustanovení § 44 písm. c) m že návrh na zm nu územního plánu podat také ob an
obce a podaný návrh je tudíž legitimní.
Celá plocha výroby a skladování u ulic Myslivecká a Mezi lány je ve vlastnictví celkem 4 subjekt
DIAMO, státní podnik, Asental Land, s.r.o., ORC Recycling s.r.o. a Moramis s.r.o., kde se nacházejí

zné skladovací plochy i objekty, p vodní zem lské stavby atd.
K uvedenému návrhu na zm nu územního plánu je nezbytné uvést, že v dané lokalit  Myslivecká je
evidován zám r pod názvem „Centrum výzkumu a vývoje inova ních technologií“, jehož p edm tem je
provedení rekonstrukce p vodních zem lských staveb (skladové haly) s následnou zm nou v užívání
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stavby na výrobní halu a investorem je spole nost ORC Recycling. Dle p edloženého projektu
v uvedených objektech dojde k instalaci technologické za ízení pro drcení a sušení materiálu a inovativní
separa ní technologie v etn  druhotných surovin ur ená k zhodnocení druhotných surovin. Vstupním
materiálem budou výp rky z recykla ního zpracování papíru, kdy se jedná o sm s plast , papír  a kov .
Dalším stavebním objektem bude administrativní budova, úprava zpevn ných ploch, oprava a dopln ní
oplocení v etn  sadových úprav, p ípojka plynu, p ípojka elektro NN. K tomuto zám ru a p edložené
projektové dokumentaci k vydání rozhodnutí o umíst ní stavby již bylo vydáno kladné vyjád ení ú adu
územního plánování (M stský ú ad Bohumín) z hlediska územního plánu s podmínkou, že p ípadné
negativní vlivy z provozované innosti nebudou p ekra ovat hranici plochy areálu a nebude nakládáno
s nebezpe nými odpady.
Pokud by zastupitelstvem bylo rozhodnuto o po ízení zm ny územního plánu, která by po svém vydání

la znemožnit uskute ní výše uvedeného zám ru, pak m že nastat n kolik situací:
1. v dob  vydání zm ny územního plánu již m že být vydáno povolení stavebního ú adu v souladu

s dosud platným územním plánem a provedená zm na územního plánu by ešila pouze stavby,
které by byly povolovány pozd ji, ale nem la by žádný vliv na povolenou stavbu,

2. v dob  vydání zm ny územního plánu nemusí být stále vydáno povolení stavebního ú adu a
nabytím ú innosti zm ny by stavební ú ad již povolení vydat nemohl.

Pro ob  varianty platí, že vlastník nemovitostí a investor stavby se m že bránit všemi dostupnými
prost edky v rámci po izování zm ny územního plánu (uplat ovat p ipomínky, námitky, využití ádných a
mimo ádných opravných prost edk ). V p ípad  první varianty nebude dosaženo ú elu provedené
zm ny, jelikož nelze zm nou územního plánu zvrátit p edchozí právoplatné povolení stavebního ú adu a
byly by zma eny nemalé náklady na po ízení zm ny územního plánu. V p ípad  druhé varianty m že
vyvstat ze strany vlastníka nemovitosti i investora stavby požadavek na náhradu vzniklé škody
zp sobenou územním celkem (obcí) v samostatné p sobnosti, kterou zp sobily p i výkonu ve ejné
správy viz ustanovení § 19-25 zákona . 82/1998 Sb., o odpov dnosti za škodu zp sobenou p i výkonu
ve ejné moci rozhodnutím nebo nesprávným ú edním postupem a o zm  zákona eské národní rady
. 358/1992 Sb., o notá ích a jejich innosti (notá ský ád), ve zn ní pozd jších p edpis  s ohledem na

legitimní o ekávání vlastníka nemovitostí a investora (nap . na dokumentaci zám ru, p edpokládané
výnosy z podnikání).
V p ípad  rozhodnutí o po ízení zm ny územního plánu by bylo nutno zp esnit uvedený zákaz
s nakládáním s odpady, jelikož „nakládání s odpady obecn  zahrnuje veškeré innosti, které s odpady
souvisí. Od samotné produkce, kdy odpad vznikne, p es odvoz a p epravu odpad , nejr zn jší možné
úpravy až po finální využití, kdy se z odpadu stane surovina pro další výrobu nebo jiný výrobek, p ípadn
se odpad využije pro výrobu energie. Nakládání s odpady zahrnuje také odstra ování odpad , kdy jsou
nevyužitelné odpady uloženy na skládku, nebo spáleny“. Pokud by bylo v ploše obecn  zakázáno
nakládání s odpady, nemohly by zde ani vznikat, p emž odpad vzniká nap . u všech rodinných dom .
Dále by bylo nutno zp esnit, zda se zákaz má týkat pouze této konkrétní plochy na ulici Myslivecká a
Mezi lány nebo všech ploch výroby a skladování – lehký pr mysl, které jsou v územním plánu Rychvaldu
vymezeny.

Z výše uvedených d vod  po izovatel navrhl zastupitelstvu m sta Rychvald, aby bylo rozhodnuto
nepo izovat zm nu územního plánu.

K bodu . 2 usnesení
Dle ustanovení § 46 odst. 3 stavebního zákona je obec povinna informovat bezodkladn  navrhovatele o
výsledku jednání zastupitelstva.
Záv r

stský ú ad Bohumín, odbor rozvoje a investic jako po izovatel územn  plánovací dokumentace pro
sto Rychvald tímto materiálem navrhuje, aby s ohledem na nemožnost prokázání d vod  pro

vymezení nových zastavitelných ploch a p ípadného nedosažení ú elu zm ny územního plánu v lokalit
Myslivecká, bylo rozhodnuto o nepo ízení zm ny územního plánu.
Pro informaci rovn ž uvádíme, že po izovatel v souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona je povinen

edložit zastupitelstvu obce nejpozd ji do 4 let od vydání územního plánu zprávu o uplat ování
územního plánu v uplynulém období (nejpozd ji v zá í 2018). V rámci této zprávy bude možno lépe
vyhodnotit, zda vzniká pot eba vymezení nových zastavitelných ploch, p ípadn  se m že prokázat
nemožnost využití již vymezených zastavitelných ploch. Poté lze rozhodnout o po ízení zm ny územního
plánu.
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íloha k materiálu pro zasedání zastupitelstva
Seznam navrhovatel  zm ny Územního plánu Rychvald

. Jméno
navrhovatele

Termín
podání
návrhu

(doru ení
po izovateli)

Opakovaný
návrht

Parcelní íslo
(p edm t návrhu)

Stanovisko po izovatele

N10 AL 1.7.2015
(29.1.2016)

ANO
(1.6.2009)

3687/1 (4939 m2)
- výstavba RD na
ásti pozemku

NE-  – nelze prokázat pot ebu
vymezení nových zastavitelných
ploch,

N11 AG 16.12.2015
(29.1.2016)

ANO
(17.5.2012)

4443/3 (2047 m2)
- výstavba RD

NE – nelze prokázat pot ebu
vymezení nových zastavitelných
ploch,

N12 AS 28.12.2015
(29.1.2016)

ANO
(28.5.2010)

2813/1 (22547
m2), - výstavba
RD

NE – nelze prokázat pot ebu
vymezení nových zastavitelných
ploch, ást pozemku je vymezena
pro výstavbu RD

N13 PV 15.1.2016
(29.1.2016)

NE 4921/2 (5781 m2)
- výstavba RD

NE – nelze prokázat pot ebu
vymezení nových zastavitelných
ploch

N14 LM 29.1.2016
(29.1.2016)

NE 1478 (1326 m2),
1444/9 (4002 m2),
- výstavba RD

NE – nelze prokázat pot ebu
vymezení nových zastavitelných
ploch

N15 DP
+489 ob an

25.1.2016
(29.1.2016)

NE Plocha výroby
lehké na ul.
Myslivecká a Mezi
lány
- vylou it
nakládání s
odpady

Ne – nelze garantovat spln ní
elu zm ny územního plánu

s ohledem na zapo atou p ípravu
zám ru stavby Centra výzkumu a
vývoje inova ních technologií
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