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Bod 1. Po adové a organiza ní zabezpe ení 9. 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
 Mgr. Jana Šilerová

   Šárka Gul íková

2. ov ovatelé zápisu ve složení:
Ing. Bc. Kate ina P ímková
Ing. Jana Máchová
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 bod 1

vodová zpráva

Organiza ní zabezpe ení pro 9. zasedání ZM, dne 10. 06. 2016

Termín 10. 06. 2016 v 10:00 h v KD Rychvald

Návrhová komise: Ing. Ladislav Sitko
Mgr. Jana Šilerová

  Šárka Gul íková

Ov ovatelé zápisu:  Ing. Bc. Kate ina P ímková
 Ing. Jana Máchová

Zapisovatelka: Jana Kiková

Skrutáto i: Bc. Jana Kras anová
ra Vaší ková
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Po ad pro 9. zasedání Zastupitelstva m sta Rychvald, dne 10. 6. 2016

1. Po adové a organiza ní zabezpe ení 9. zasedání ZM Rychvald
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva o innosti RM
4. Zpráva o innosti KV
5. Zpráva o innosti FV
6. Zpráva  o  innosti  P R  obvodního  odd lení  Bohumín  a  m stské  policie  ve  m st  Rychvald  za  r.

2015
7. Souhrnná zpráva o vy ízení dotaz  z 8. zasedání Zastupitelstva m sta Rychvald,

 dne 16. 03. 2016
8. Vy azení movitého majetku v MŠ, Mírová 1744, Rychvald a v ZŠ, Školní 1600, Rychvald,

ísp vkové organizace
9. 1. Záv re ný ú et m sta Rychvald za rok 2015

2.  Ú etní záv rka m sta Rychvald sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2015
10. Rozpo tové opat ení . 4
11. Záv re ný ú et Svazku m st a obcí okresu Karviná za rok 2015 a Zpráva o výsledku p ezkoumání

hospoda ení dobrovolného svazku obcí Svazek m st a obcí okresu Karviná za rok 2015
12. Zásady pro poskytování návratných bezúro ných záp ek z rozpo tu M sta Rychvald na

financování vým ny kotl  na pevná paliva v rodinných domech na území m sta Rychvald
v souvislosti s poskytováním dotací z Opera ního programu Životní prost edí 2014-2020

13. Úplatný p evod pozemk  p. . 6400/2, p. . 6402 a p. . 6406 v katastrálním území Rychvald
14. 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

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 16. 03. 2016 do 10. 06. 2016 se uskute nila dne 25. 04. 2016 Valná
hromada spole nosti SMR, spol. s. r. o., která schválila rozd lení zisku za r. 2015 ve výši 110 973,51 K .

evod do rezervního fondu spole nosti ve výši 5 % z dosaženého zisku a zbývající ást na áste né
pokrytí neuhrazené ztráty z minulých let. V dalším bod  jednatel spole nosti seznámil valnou hromadu
s podnikatelským zám rem SMR, spol. s.r.o. na
r. 2016. Dále valná hromada projednala žádost jednatele o doplatek odm ny za r. 2015.
Valná hromada navrhla navýšení jm ní m stské spole nosti.

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
Od prosincové sch zky se zástupci spole nosti Financial Found a.s., nedošlo k žádnému posunu
v jednání. Dle informací z katastru nemovitostí je pozemek p. . 4749/1 zatížený exekutorským
právem.

Návrhy na po ízení zm ny Územního plánu Rychvald
8/9 b) ZM  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.
Informace zaslána písemn .
Spln no.
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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 5x  a to na
své:

45. sch zi ze dne 29. 03. 2016
46. sch zi ze dne 11. 04. 2016
47. sch zi ze dne 25. 04. 2016
48. sch zi ze dne 09. 05. 2016
49. sch zi ze dne 23. 05. 2016

viz usnesení z t chto zasedání
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Bod 4. Zpráva o innosti kontrolního výboru Zastupitelstva m sta Rychvald
za období od 14. 3. 2016 do 10. 6. 2016

Obsah:
1. Zpráva o innosti kontrolního výboru za období od 14. 3. 2016 do 10. 6. 2016

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 14. 3.
2016 do 10. 6. 2016
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vodová zpráva 4.

Kontrolní výbor Zastupitelstva m sta Rychvald

ZPRÁVA
O innosti kontrolního výboru za období od 14. 3. 2016 do 10. 6. 2016

1) Prob hly 3 sch ze kontrolního výboru
2) Kontrolní innost za uvedené období

V uvedeném období prob hlo 33 kontrolních inností.

Kontrolní innost 1/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 39/1 – bez nápravných opat ení
Kontrolní innost 2/2016 Kontrola pln ní usnesení zastupitelstva m sta 6/17, 6/18 – bez

nápravných opat ení
Kontrolní innost 3/2016 Kontrola pln ní usnesení zastupitelstva m sta 6/14 – bez nápravných

opat ení
Kontrolní innost 4/2016 Kontrola pln ní usnesení zastupitelstva m sta 6/12 bod 1 a 2 –

smlouva uzav ena, bez nápravných opat ení
Kontrola pln ní usnesení zastupitelstva m sta 6/12 bod 3 smlouva
uzav ena, bez nápravných opat ení
Kontrola pln ní usnesení zastupitelstva m sta 6/12 bod 4 – smlouva
uzav ena, bez nápravných opat ení
Kontrola pln ní usnesení zastupitelstva m sta 6/12 bod 5 –
revokováno usnesením 8/7B z 16.3.2016, smlouva uzav ena, bez
nápravných opat ení
Kontrola pln ní usnesení zastupitelstva m sta 6/12 bod 6 – smlouva
uzav ena, bez nápravných opat ení
Kontrola pln ní usnesení zastupitelstva m sta 6/12 bod 7 – smlouva
uzav ena, bez nápravných opat ení
Kontrola pln ní usnesení zastupitelstva m sta 6/12 bod 8 – smlouva
uzav ena, bez nápravných opat ení
Kontrola pln ní usnesení zastupitelstva m sta 6/12 bod 9 – smlouva
uzav ena, bez nápravných opat ení
Kontrola pln ní usnesení zastupitelstva m sta 6/12 bod 10 – smlouva
uzav ena, bez nápravných opat ení
Kontrola pln ní usnesení zastupitelstva m sta 6/12 bod 11 – smlouva
uzav ena, bez nápravných opat ení
Kontrola pln ní usnesení zastupitelstva m sta 6/12 bod 12 – eká se
na zam ení a zhotovení geometrického plánu (kontrolu usnesení
6/12 bod 12 uskute nit znovu v ervnu 2016)
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Kontrolní innost 5/2016 Kontrola pln ní usnesení zastupitelstva m sta 6/13 – bez nápravných
opat ení

Kontrolní innost 6/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 40/25, 40/26, 40/27, 41/13 –
vše bez nápravných opat ení

Kontrolní innost 7/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 40/14, 40/15, 40/16, 40/17,
40/18, 40/19, 41/9, 41/10 – bez nápravných opat ení

Kontrolní innost 8/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 40/20, 40/28 – bez nápravných
opat ení

Kontrolní innost 9/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 40/11 – bez nápravných
opat ení

Kontrolní innost 10/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 45/4 – bez nápravných opat ení

Kontrolní innost 11/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 45/5, 45/7, 45/11, 45/12, 45/13,
45/14, 45/15 – vše bez nápravných opat ení

Kontrolní innost 12/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 45/6 – bez nápravných opat ení

Kontrolní innost 13/2016 Kontrola pln ní usnesení zastupitelstva m sta 8/9 – bez nápravných
opat ení

Kontrolní innost 14/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 42/4, 43/12 – bez nápravných
opat ení

Kontrolní innost 15/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 42/7 – bez nápravných opat ení

Kontrolní innost 16/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 42/8 – bez nápravných opat ení

Kontrolní innost 17/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 42/5 – smlouvu má k podpisu
spole nost EZ Distribuce, a.s., již 3x urgováno, smlouva zaslána na

Ú Rychvald dne 20.5.2016

Kontrolní innost 18/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 43/8 – Návrh dodatk .1 ke
smlouvám o poskytnutí paušální náhrady náklad  na pracovníky
ve ejn  prosp šných prací -   dodatky uzav eny, není jasné v jakých
položkách oproti minulým rok m došlo k navýšení ceny. KV
požaduje objasnit, za co se paušální náhrady na pracovníky
vyplácejí. Strukturu t chto náhrad a objasn ní toho, k navýšení
kterých cen došlo, aby byly náhrady zvýšeny z p vodních 2300,00

 na nyn jších 2700,00 K  bez DPH za pracovníka

Kontrolní innost 19/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 43/20 – bez nápravných
opat ení



9. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10. 6. 2016

Zpracovala: Marcela Obadalová – ú edník odboru investic a správy majetku
edkládá: Ing. Miroslav P ímek, v.r. 10 z 64

Kontrolní innost 20/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 43/14, 43/15, 43/16, 43/17 –
pachtovní a nájemní smlouvy uzav eny, bez nápravných opat ení

Kontrolní innost 21/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 44/6 – bez nápravných opat ení

Kontrolní innost 22/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 44/7– bez nápravných opat ení

Kontrolní innost 23/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 44/8 – bez nápravných opat ení

Kontrolní innost 24/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 46/3, 46/4, 46/5 – bez
nápravných opat ení

Kontrolní innost 25/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 46/8 – bez nápravných opat ení

Kontrolní innost 26/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 46/10 - bez nápravných
opat ení

Kontrolní innost 27/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 46/11 – bez nápravných
opat ení

Kontrolní innost 28/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 46/12 – bez nápravných
opat ení

Kontrolní innost 29/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 47/5 – bez nápravných opat ení

Kontrolní innost 30/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 47/7, 47/16, 47/17 – bez
nápravných opat ení

Kontrolní innost 31/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 47/11 – bez nápravných
opat ení

Kontrolní innost 32/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 47/12, 47/13 – bez nápravných
opat ení

Kontrolní innost 33/2016 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 47/17 – bez nápravných
opat ení

Ing. Miroslav P ímek
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 17. 3. 2016 do 10. 6. 2016
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bod 5

vodová zpráva

Od posledního zasedání zastupitelstva m sta dne 16. 3. 2016 se uskute nila dv  jednání finan ního
výboru (dále jen FV) s následujícím programem:

I. Jednání FV dne 18. 4. 2016
Program: 1.  Záv re ný ú et M sta Rychvald za rok 2015 a ú etní záv rka M sta Rychvald

 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2015
2.  Vývoj p íjm  a výdaj  za 1. tvrtletí 2016
3.  Rozpo tové opat ení . 3 pro rok 2016

Usnesení
Jednání finan ního výboru zahájil op t Ing. Ladislav Sitko, který byl pov en ízením také
dnešního jednání p edsedou FV, který se z d vodu stále trvající nemoci nemohl zú astnit.
1. Finan ní výbor projednal a doporu uje ZM
a) schválit Záv re ný ú et m sta Rychvald za rok 2015 dle p ílohy písm. a) až písm. i) a ú etní záv rku

sta Rychvald sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015 dle p ílohy písm. l) až písm. n)
b) vyjád it souhlas s celoro ním hospoda ením s výhradou a p ijmout opat ení k náprav  zjišt né chyby

a nedostatku dle p ílohy písm. g)
c) vzít na v domí zprávu o výsledcích hospoda ení za rok 2015 p ísp vkových organizací z ízených

stem Rychvald a spole nosti Služby m sta Rychvald, s. r. o., dle p ílohy písm. j) a písm. k)
Pro: 3

2. Finan ní výbor vzal na v domí informaci o vývoji p íjm  a výdaj  za 1. tvrtletí 2016, kdy vývoj p íjm
je pozitivní. P íjmy jsou o 13,5 mil. K  vyšší než výdaje.
Pro: 3

3. FV projednal rozpo tové opat ení . 3 pro rok 2016 a doporu uje rad  m sta ke schválení.
Pro: 3
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II.    Jednání FV dne 16. 5. 2016
Program: 1.  Rozpo tové opat ení . 4 pro rok 2016

2.  Rozpo tové opat ení . 5 pro rok 2016
3.  Hospoda ení m sta Rychvald za I. tvrtletí 2016
4.  Zásady pro poskytování návratných bezúro ných záp ek z rozpo tu M sta Rychvald na

financování vým ny kotl  na pevná paliva v rodinných domech na území m sta Rychvald
v souvislosti s poskytováním dotací z Opera ního programu Životní prost edí 2014-2020

Usnesení
Jednání finan ního výboru zahájil také tentokrát Ing. Ladislav Sitko, který byl pov en ízením
dnešního jednání p edsedou FV, který se z d vodu stále trvající nemoci nemohl zú astnit.
1. Finan ní výbor projednal a doporu uje ZM ke schválení rozpo tové opat ení . 4 pro rok 2016.
Pro: 4

2. FV dále projednal rozpo tové opat ení . 5 pro rok 2016 a doporu uje ho RM ke schválení.
Pro: 4

3. Finan ní výbor bere na domí hospoda ení M sta Rychvald za I. tvrtletí 2016 a doporu uje rad
sta vzít na domí.

Pro: 4

4. Posledním bodem po adu byly „Zásady pro poskytování návratných bezúro ných záp ek z rozpo tu
sta Rychvald na financování vým ny kotl  na pevná paliva v rodinných domech na území m sta

Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací z Opera ního programu Životní prost edí 2014-2020“, které
FV rovn ž projednal a doporu uje ZM ke schválení. V p ípad , že záp ky budou zneužívány k jinému

elu nebo je vydlužitelé nebudou vracet v daném termínu, navrhuje finan ní výbor záp ky v dalších
letech neposkytovat.
Pro: 4

Bc. Ji í Absolon, v. r. Ing. Ladislav Sitko, v. r.
edseda finan ního výboru               len FV



9. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10. 06. 2016

Zpracoval(a): npor.Bc.Martin Wastl - vedoucí odd lení P R Bohumín; Ing.Karel Vach - editel MP
Bohumín      14 z 64

edkládá: npor.Bc.Martin Wastl - vedoucí odd lení P R Bohumín; Ing.Karel Vach - editel MP
Bohumín

Bod 6. Zpráva o innosti M stské policie Bohumín ve m st  Rychvald za rok
2015 a Zpráva o bezpe nostní situaci na teritoriu obvodního
odd lení Policie eské republiky v Bohumín  za rok 2015

Obsah:
1. Zpráva o innosti M stské policie Bohumín
2. Zpráva o bezpe nostní situaci na teritoriu obvodního odd lení Policie R Bohumín

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m sta

b e r e  n a  v d o m í
1. Zprávu o innosti M stské policie Bohumín ve m st  Rychvald za rok 2015
2. Zprávu o bezpe nostní situaci na teritoriu obvodního odd lení Policie eské

republiky v Bohumín  za rok 2015
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bod 6

vodová zpráva
Zpráva o innosti MP Bohumín v Rychvald  za rok 2015:

1.1 Zahájení innosti - personální záležitosti:

V pr hu roku 2015 se rozsah innosti MP v Rychvald  zásadním zp sobem zm nil dle novelizované
platné ve ejnoprávní smlouvy na dobu neur itou. Od 1.9. 2015 jsme pro innost v Rychvald  p ijali 4
nové strážníky, kte í nejd íve absolvovali t ím sí ní školící kurz a po získání osv ení strážník  jsme od
26.11. 2015 v Rychvald  zahájili nep etržitý provoz innosti MP Bohumín.

1.2 P estupková a trestná innost:

 Strážnici v Rychvald ešili ve sledovaném období celkem 324 p estupk  a z toho 193                 v
blokovém ízení. 131 p estupk  a dalších 49 podn  bylo postoupeno jiným orgán m. Blokových pokut

. blok   na míst  nezaplacených bylo uloženo za  106 600,-k . Z toho pokut na blok na míst
nezaplacený bylo uloženo za 30 000,-k . Donucovacích prost edk  p i zákrocích strážník  dle zákona o
obecní policii nebylo použito. Technický prost edek                      k zabrán ní odjezdu vozidla (autobota)
jsme použili v 23 p ípadech.  P i páchání trestné innosti i závažných majetkových p estupk  zadrželi
strážnici v 5 p ípadech celkem                         9 podez elých pachatel . Dále p i své innosti strážníci v 1

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

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. Strážníky bylo odchyceno celkem 49 ps .
Plošný odchyt ps  neprovádíme z d vodu omezené kapacity útulku pro psy. V n kolika p ípadech jsme
zjistili nep ihlášené psy a jejich majitelé byli oznámení na finan ní odbor M Ú.  P estupky majitel  ps
byly blokov ešeny ve 16 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 ú adu, které není možno doru it ádnou ú ední
cestou. Dále strážnici zjiš ují nedostatky v oblastí životního prost edí, erných skládek (v roce 2015 bylo
zjišt no 5 tv rc  skládek), poškození a nesjízdnosti komunikací a nesch dnosti chodník , poškozování
ob anské vybavenosti m sta, dopravního zna ení a ozna ení ulic a všechny tyto poznatky jsou
postoupeny M Ú, v jehož kompetenci je sjednání nápravy t 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.

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 239
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íšník , kte í p ekro ili povolenou rychlost min. o 10 km/h.  109 t chto p estupk  bylo ešeno blokovou
pokutou a zbývajících 130 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. Luty ská,                   ul. Bohumínská a ul. 1. máje. Dále pak všechny
ulice s obytnou zónou a s dopravním omezením s vyzna ením nejvyšší dovolené rychlosti 30 km/h.

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.

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 p 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. Škola v Rychvald  již opakovan  nevyužila naší
nabídky pro bezplatný (hradí pouze jednu cestu autobusem) víkendový pobyt d tí na chat  Slaví , který
pravideln  realizujeme v rámci projektu prevence kriminality.

1.6 Záv re né hodnocení:

 V pr hu  roku 2015  došlo v Rychvald  oproti  roku 2014 k poklesu trestné innosti (ze 128 trestných
in  na 73 spáchaných trestných in ). Objasn nost trestné innosti se pak  zvýšila ze 50,48% na 53,26%.
esn jší rozbor trestné innosti a její objasn nosti v Rychvald  m že doložit pouze P R.

V Bohumín  dne 12.1. 2016                                                         ing. Karel Vach

editel MP Bohumín
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9. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10. 06. 2016

Zpracoval(a): Jana Kiková – ú edník org. odboru
edkládá :   Rada m sta 27 z 64

Bod 7. Souhrnná zpráva o vy ízení dotaz   z  8. zasedání  Zastupitelstva
sta Rychvald,  dne 16. 03. 2016

Obsah:
1. vodová zpráva
2. íloha – odpov  starostky Bc. Šárky Kapkové

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 z 8. zasedání Zastupitelstva m sta ze dne 16. 03.
2016 vznesených paní Pížovou

bod 7

vodová zpráva

Dne 16. 03. 2016 se konalo 8. zasedání Zastupitelstva m sta Rychvald, na kterém paní P. vznesla dotazy
na paní starostku:

1. Kde má m sto záruky, že se nejedná pouze o dota ní podvod a tuny navezeného odpadu ve finále
nez stanou ve m st  a na í náklad se p ípadné odpady budou odstra ovat, pokud fa sko ní v
insolvenci?
2. Jak m sto uhlídá, co se v areálu bude skute  provozovat, a to nejen v nejbližší dob , ale i v
budoucnu, když už nyní b hem krátkého asového období fa ORC neustále m nila své zám ry?
3. Jak nám m sto zaru í, jaký odpad se k nám bude dovážet a jaké kontrolní mechanismy má
nachystány, když na p edminulém zastupitelstvu padl výrok, že nelze vstupovat do objekt  a na
pozemky v soukromém vlastnictví?
4. Pro  si necháme dovážet odpady do Rychvaldu, když se na okraji Horní Suché buduje mnohem v tší
závod na jejich zpracování?

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  z 8. zasedání Zastupitelstva

sta ze dne 16. 03. 2016, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
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9. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10. 6. 2016

Zpracoval (a): Mgr. Jana Malyszová – ú edník OŠKSaVS 30 z 64
edkládá: Rada m sta

Bod 8. Vy azení movitého majetku v MŠ, Mírová 1744, Rychvald a v ZŠ, Školní 1600,
Rychvald, p ísp vkové organizace

Obsah:
1.   D vodová zpráva
2.   P íloha . 1 a . 2

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m sta dle zákona o obcích . 128/2000 Sb., v úplném zn ní a Sm rnice
upravující postup a podmínky p i p evodu a likvidaci movitých v cí z vlastnictví M sta
Rychvald ze dne 24. 1. 2005 (sm rnice MŠ a ZŠ Rychvald) a Sm rnice upravující postup

i vy azování movitého majetku m sta Rychvald ze dne 21. 11. 2011

r o z h o d l o
1. o vy azení dlouhodobého hmotného majetku v majetku MŠ, Mírová 1744, Rychvald,

ísp vková organizace v hodnot  38 203,00,- K  (sporák kombinovaný)
2. o vy azení dlouhodobého hmotného majetku v majetku ZŠ Rychvald, Školní 1600,

Rychvald, p ísp vková organizace v hodnot  38.627,40,- K  (pr lezka) a 51,527,00,-
 (dome ek se skluzavkou)

Celková hodnota movitého majetku 128. 357,40,- K

                           Tento majetek bude fyzicky zlikvidován.
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Zpracoval (a): Mgr. Jana Malyszová – ú edník OŠKSaVS 31 z 64
edkládá: Rada m sta

8 bod

vodová zpráva

Rada m sta na svém 49. zasedání dne 23. 5. 2016 projednala návrh na vy azení p edloženého majetku a
svým usnesením . 49/4 rozhodla doporu it ZM vy adit movitý majetek v celkové hodnot  128.357,40,-

.

Jedná se o majetek Mate ské školy, Mírová 1744, který je umíst n ve školní jídeln  této mate ské školy:

- sporák kombinovaný, SPE 40A s po izovací cenou 38.203,00,-K , inventární íslo 028.20/016, rok
po ízení 12/2003, který dle protokolu odborné firmy je nefunk ní, zreziv lý a jeho oprava je
nerentabilní (viz p íloha . 1).

Celkem majetek za 38.203,00,- K

Dále pak majetek Základní školy, Školní 1600, který je umíst ný na víceú elovém h išti odlou eného
pracovišt  ZŠ Václav

- pr lezka za 38.627,40,-K , inventární íslo 2, rok po ízení 12/2004 a dome ek se skluzavkou za
51.527,00,-K , inventární íslo 3, rok po ízení 12/2004, které jsou dle vy azovacího protokolu
odborné firmy vyhnilé (vyrobený z m kkého d eva) a nebezpe né pro užívání d tmi (viz p íloha .
2).

Celková hodnota majetku navrženého k vy azení iní  90.154,40,-K

 Tento majetek je navržen k fyzické likvidaci.

íloha . 1- Vy azovací protokol k za ízení – kombinovaný sporák

íloha . 2- Vy azovací protokol k d tským prvk m
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MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10. 6. 2016

Zpracoval(a): Jana Strniš ová - vedoucí ú edník odboru finan ního
edkládá :   Rada m sta 34 z 64

Bod 9. 1. Záv re ný ú et m sta Rychvald za rok 2015
2. Ú etní záv rka m sta Rychvald sestavená

k rozvahovému dni 31. 12. 2015

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 2015
g) Opat ení k náprav  zjišt ných chyb a nedostatk
h) Zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazk  m sta Rychvald za rok 2015
i) Zpráva o výsledcích finan ních kontrol za rok 2015
j) Zpráva o výsledku hospoda ení p ísp vkových organizací z ízených m stem Rychvald
k) Zpráva o výsledku hospoda ení spole nosti Služby m sta Rychvald s.r.o.
l) Rozvaha
m) Výkaz zisku a ztrát
n) íloha k ú etní záv rce

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 2015 dle p ílohy
písm. a) až písm. i)

2.  Ú etní záv rku m sta Rychvald sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015 dle p ílohy
písm. l) až písm. n)

b ) s o u h l a s í
s celoro ním hospoda ením s výhradami a p ijímá opat ení k náprav  zjišt né chyby a
nedostatku dle p ílohy písm. g)

c ) b e r e  n a  v d o m í
zprávu o výsledcích hospoda ení za rok 2015 p ísp vkových organizací          z ízených

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



9. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10.06. 2016

Zpracovala: Jana Strniš ová - vedoucí ú edník odboru finan ního
edkládá :  Rada m sta 35 z 64

Bod 10. Rozpo tové opat ení . 4 pro rok 2016

Obsah:
1. vodová zpráva
2. íloha . 1
3. Žádost Domu d tí a mládeže o navýšení p ísp vku z izovatele pro rok 2016

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 . 4 pro rok 2016 dle p ílohy . 1
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Bod 11. Záv re ný ú et Svazku m st a obcí okresu Karviná za rok 2015 a
Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení dobrovolného svazku
obcí Svazek m st a obcí okresu Karviná za rok 2015

Obsah:
1. vodová zpráva
2. Záv re ný ú et SMOOK za rok 2015
3. Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení SMOOK za rok 2015

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 2015
a Zprávu o výsledku p ezkoumání hospoda ení Svazku za rok 2015 bez výhrad
(p íjmy ve výši 7 563 tis. K  a výdaje ve výši  4 689 tis. K ).

Bod 11

vodová zpráva

Záv re ný ú et Svazku m st a obcí okresu Karviná za rok 2015 a Zpráva o výsledku p ezkoumání
hospoda ení dobrovolného svazku obcí Svazek m st a obcí okresu Karviná za rok 2015 byl projednán a
schválen  na  lenské  sch zi  Svazku  m st  a  obcí  okresu  Karviná  (dále  SMOOK)  dne  26.  05.  2016.
Hospoda ení SMOOK za rok 2015 bylo ukon eno p evahou výdaj  nad p íjmy ve výši 2 874 tis. K .

ezkoumání hospoda ení SMOOK provedl odbor kontroly a interního auditu Krajského ú adu
Moravskoslezského kraje dne 02. 02. 2016, 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 12. Zásady pro poskytování návratných bezúro ných záp ek z rozpo tu
sta Rychvald na financování vým ny kotl  na pevná paliva

v rodinných domech na území m sta Rychvald v souvislosti
s poskytováním dotací z Opera ního programu Životní prost edí
2014-2020

Obsah:
1. vodová zpráva
2. Zásady pro poskytování návratných bezúro ných záp ek z rozpo tu M sta Rychvald na

financování vým ny kotl  na pevná paliva v rodinných domech na území m sta Rychvald
v souvislosti s poskytováním dotací z Opera ního programu Životní prost edí 2014-2020

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 návratných bezúro ných záp ek z rozpo tu M sta Rychvald
na financování vým ny kotl  na pevná paliva v rodinných domech na území m sta
Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací z Opera ního programu Životní prost edí
2014-2020, v . p ílohy, s ú inností dnem schválení
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bod 12

vodová zpráva
Ministerstvo životního prost edí vyhlásilo dne 15. 7. 2015 prost ednictvím Státního fondu životního
prost edí R 16. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Opera ního programu Životní
prost edí 2014–2020 (dále jen OPŽP) z Fondu soudržnosti.

Jedná se o Prioritní osu 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, Specifický cíl 2.1 - Snížení emisí z
lokálního vytáp ní domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím
zne iš ujících látek.

Moravskoslezský  kraj,  který  se  p ihlásil  k  tomuto  projektu,  vyhlásil  dne  18.  prosince  2015  výzvu
k dota nímu programu „kotlíkových dotací“ s p íjmem žádostí od 1. února 2016 do 29. dubna 2016.
V roce 2016 m žou ob ané erpat prost edky na vým nu starých neekologických kotl  na pevná paliva
s ru ním p ikládáním za kotle na pevná paliva, biomasu nebo kombinaci obou (vždy s emisní t ídou 5+),
tepelná erpadla a plynové kondenza ní kotle.

Výše dotace je odstup ovaná podle typu kotle - 70 až 80 procent náklad  domácností z maximální
ástky 150 tisíc korun. Tato je navýšena o dalších 5 procent, protože m sto spadá do tzv. prioritního

území s dlouhodob  zne išt ným ovzduším. Dalšími p ti procenty navíc podpo í vým nu neekologických
kotl  ze svého rozpo tu také Moravskoslezský kraj a 10 procenty (max. K  15.000,--) i M sto Rychvald.

V souvislosti s „dota ním programem“ byly zpracovány rovn ž p edkládané „Zásady pro poskytování
návratných bezúro ných záp ek z rozpo tu M sta Rychvald na financování vým ny kotl  na pevná
paliva v rodinných domech na území m sta Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací z Opera ního
programu Životní prost edí 2014-2020“. Poskytnutím bezúro né Záp ky je realizována snaha pomoci
ob an m M sta k p eklenutí doby od vlastní realizace nového nízkoemisního vytáp ní do doby, než jim
bude po ukon ení samotné realizace vyplacena dotace Krajským ú adem Moravskoslezského kraje.
Maximální ástka Záp ky je navržena ve výši K  50.000,--.

Návrh Zásad byl dne 16. 5. 2016 projednán Finan ním výborem ZM Rychvald a dne 23. 5. 2016 radou
sta s tím, že je doporu ují ZM ke schválení.
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Bod 13. Úplatný p evod pozemk  p. . 6400/2, p. . 6402 a p. . 6406
v katastrálním území Rychvald

Obsah:

vodová zpráva
1. Žádost ze dne 27.4.2016 a 9.5.2016
2. Znalecký posudek ze dne 7.9.2016, k nahlédnutí na odboru investic a správy majetku
3. Zásady pro prodej pozemk  z vlastnictví m sta Rychvald v k.ú. Rychvald – lokalita Rychvald –

Stará Kolonie, k nahlédnutí na odboru investic a správy majetku
4. Geometrický plán
5. Informace o pozemku p. . 6400/2, p. . 6402 a p. . 6406
6. Informace o stavb .p. 2145
7. Územn  plánovací informace ze dne 11.5.2016
8. Zápis . 4/2016 ze dne 16.5.2016

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 pozemk  p. . 6400/2 zastav ná plocha a nádvo í o vým e 99 m2,
p. . 6402 zahrada o vým e 188 m2 a p. . 6406 zahrada o vým e 190 m2, všechny
v katastrálním území Rychvald, paní AK za kupní cenu 149 720,00 K  a zaplacení dan
z nabytí nemovitostí
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vodová zpráva

Paní AK, vlastník rodinného domu v Rychvald  Staré Kolonii, dopisem ze dne 27.4.2016 požádala o odkoupení
pozemk  p. . 6400/2 zastav ná plocha a nádvo í o vým e 99 m2,  p. . 6402 zahrada o vým e 188 m2 a p. . 6406
zahrada o vým e 190 m2, všechny v k.ú. Rychvald.

Zastupitelstvo m sta Rychvald usnesením . 6/8 ze dne 12.12.2007
a) schválilo Zásady pro prodej pozemk  z vlastnictví m sta Rychvald v k.ú. Rychvald – lokalita Rychvald – Stará
Kolonie, dále jen „Zásady“
b) rozhodlo o vyhlášení zám ru na p evod stavebních pozemk  a zahrad v Rychvald  – Staré Kolonii.

Zám r p evodu pozemk  p. . 6400/2*, p. . 6402 a p. . 6406 v k.ú. Rychvald byl vyhlášený dle zákona o obcích.
Na odboru investic a správy majetku byla zaevidovaná žádost paní AK ze dne 9.5.2016. K žádosti paní K p iložila
znalecký posudek ze dne 7.5.2016 vypracovaný znalcem panem Ing. Stanislavem Macurou.
Paní K žádá o odkoupení stavebního pozemku a zahrad u rodinného domu p. 2145 o celkové vým e 477 m2.
Pozemky jsou barevn  ozna ené v p iloženém geometrickém plánu. Aktuální informace o pozemcích a budov
tvo í p ílohu tohoto materiálu.

Paní K na základ  nájemní smlouvy užívá ideální polovinu pozemku p. . 6400 a pozemky p. . 6401, p. . 6402 a p. .
6406 jako zahrady u rodinného domu.
Pozemek p. . 6401 není p edm tem prodeje dle tohoto materiálu. Podle stávajících údaj  z katastru nemovitostí
je sou ástí pozemku p. . 6401 stavba/garáž ve vlastnictví t etí osoby, která byla do katastru nemovitostí zapsána
na základ  chybné listiny. V sou asné dob  chybu v katastrálním operátu nelze opravit. Pozemek p. . 6401 bude
paní K užívat dle nájemní smlouvy a p ístup na pozemek p. . 6401 bude ošet ený v kupní smlouv .

Žádost byla dopln ná o vyjád ení:
- Odboru stavebního a životního prost edí z hlediska územního plánu – Územn  plánovací informace ze dne
11.5.2016.
- Komise výstavby a životního prost edí – Zápis . 4/2016 ze dne 16.5.2016.
Výše uvedená vyjád ení tvo í p ílohu tohoto materiálu.

Minimální kupní cena doporu ená radou m sta dle schválených Zásad je cena pozemku stanovená znaleckým
posudkem, zvýšená o konkrétní náklady související s prodejem.
Obvyklá cena pozemk  dle znaleckého posudku je v celkové výši 149 720,00 K  tj. 313,88 K /m2.
Paní K souhlasí se zaplacením dan  z nabytí nemovitostí.
Na základ  výše uvedeného rada m sta doporu uje zastupitelstvu m sta rozhodnout dle p edloženého návrhu
usnesení.

* Pozemek p. . 6400/2 v k.ú. Rychvald, jehož sou ástí je rodinný d m p. 2145, vznikl rozd lením pozemku p. .
6400 zastav ná plocha a nádvo í o vým e 198 m2 v k.ú. Rychvald na pozemek p. . 6400/1 zastav ná plocha a
nádvo í o vým e 99 m2 jehož sou ástí je rodinný d m p. 424 a pozemek p. . 6400/2 zastav ná plocha a nádvo í
o vým e 99 m2 jehož sou ástí je rodinný d m p. 2145.
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