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Bod 1. Po adové a organiza ní zabezpe ení 13. zasedání Zastupitelstva m sta
Rychvald

Obsah:
1. D 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
          Šárka Gul íková
          Ing. Miroslav P g ímek

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

                                    Ing. Bc. Kate ina P g ímková

Zapisovatelka: Jana Kiková

Skrutáto i: Bc. Jana Kras anová
Jind iška Poskerová
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Po ad pro 13. zasedání Zastupitelstva m sta Rychvald, dne 15. 03. 2017

1. Po adové a organiza ní zabezpe ení 13. zasedání ZM Rychvald
2. Kontrola usnesení
3. Zpráva o innosti Rady m sta Rychvald
4. Zpráva o innosti kontrolního výboru Zastupitelstva m sta Rychvald
5. Zpráva o innosti finan ního výboru Zastupitelstva m sta Rychvald
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 2016
7. Poskytnutí ú elových neinvesti ních dotací nad K  50.000,-- pro rok 2017 z rozpo tu M sta Rychvald
8. Záznam o zm n  ísla položky rozpo tové skladby ve schváleném rozpo tu m sta Rychvald na rok

2017
9. Rozpo tové opat ení . 2
10. Dodatek . 3 „Zásad pro poskytování návratných bezúro ných záp j 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 a individuálních dotací
z rozpo tu Moravskoslezského kraje“

11. Volba p ísedících Okresního soudu v Karviné pro volební období let 2017 až 2021
12. Smlouva o budoucí smlouv  o z ízení v cného b emene (služebnosti inženýrské sít ) na pozemku p. .

3439/1 v k.ú. Rychvald
13. Návrh M sta Orlová na zm nu hranice katastru - obce
14. Návrhy na po ízení zm ny územního plánu Rychvald
15. Diskuse
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Bod 2. Kontrola usnesení

Obsah:
1. D vodová zpráva

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m sta

b e r e  n a  v d o m í
kontrolu svých p ijatých usnesení

bod 2

D 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 15. 12. 2016 do 15. 03. 2017 se uskute nila valná hromada dne 23. 01. 2017,
na které se projednalo a schválilo:

Valná hromada vzala na v domí p edb žné výsledky hospoda ení spole nosti za r. 2016, zisk iní 492
tis.K
Valná hromada rozhodla o výplat  1. ásti odm ny jednateli spole nosti za p edb žné výsledky r.
2016
Valná hromada uložila jednateli spole nosti v termínu do 28. 02. 2017 zpracovat a p edložit
podnikatelský zám r na r. 2017.

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
K 15. 03. 2017 nedošlo k žádnému posunu v jednání se zástupci spole nosti Financial Found a.s.
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Bod 3. Zpráva o innosti Rady m sta Rychvald

Obsah:
1. D 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

D 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
své:

64. sch zi ze dne 19. 12. 2016
65. sch zi ze dne 09. 01. 2017
66. sch zi ze dne 23. 01. 2017
67. sch zi ze dne 06. 02. 2017
68. sch zi ze dne 23. 02. 2017
69. sch zi ze dne 06. 03. 2017

viz usnesení z t chto zasedání
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Bod 4. Zpráva o innosti kontrolního výboru Zastupitelstva m sta Rychvald za
období od 15. 12. 2016 do 15. 3. 2017

Obsah:
1. Zpráva o innosti kontrolního výboru za období od 15.12.2016 do 15.3.2017

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 15. 12.
2016 do 15. 3. 2017

bod 4
Kontrolní výbor Zastupitelstva m sta Rychvald

ZPRÁVA
O innosti kontrolního výboru za období od 15.12.2016 do 15.3.2017

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

V uvedeném období prob hlo 20 kontrolních inností.

Kontrolní innost 1/2017 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 59/3 – bez nápravných opat ení
Kontrolní innost 2/2017 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 59/8,9,10,19 a) b) – bez nápravných

opat ení
Kontrolní innost 3/2017 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 59/11a) b) – bez nápravných opat ení,

Kontrola pln ní usnesení rady m sta 59/12 – smlouva uzav ena
Kontrola pln ní usnesení rady m sta 59/13 a) b) – stanovisko Rady m sta
Rychvald zasláno spole nosti RWE GasNet s.r.o.

Kontrolní innost 4/2017 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 59/15 1. 2., 59/16 a) b) – bez nápravných
opat ení

Kontrolní innost 5/2017 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 59/17 a) b) – bez nápravných opat ení
Kontrolní innost 6/2017 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 60/3 – bez nápravných opat ení
Kontrolní innost 7/2017 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 60/4 – bez nápravných opat ení
Kontrolní innost 8/2017 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 60/5, 6, 7, 15 – smlouvy podepsány, bez

nápravných opat ení,
Kontrola pln ní usnesení rady m sta 60/10 – smlouva k podpisu u spole nosti

EZ Distribuce a.s., p i další kontrolní innosti zkontrolovat
Kontrolní innost 9/2017 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 60/11, 12 – bez nápravných opat ení
Kontrolní innost 10/2017 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 60/13 a) b) – bez nápravných opat ení
Kontrolní innost 11/2017 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 60/16 – bez nápravných opat ení
Kontrolní innost 12/2017 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 61/10, 11, 12, 13, 62/10 – bez nápravných

opat ení
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Kontrola pln ní usnesení rady m sta 61/16 – smlouva bude znovu uzav ena na
dobu platnosti 3 let,
Kontrola pln ní usnesení rady m sta 63/19 smlouva je stále u spole nosti EZ
Distribuce a.s. k podpisu

Kontrolní innost 13/2017 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 61/14, 15, 17, 19, 62/19, 63/14, 15 – bez
nápravných opat ení

Kontrolní innost 14/2017 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 62/8, 9 – bez nápravných opat ení
Kontrolní innost 15/2017 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 62/17, 63/11, 12 – bez nápravných

opat ení
Kontrolní innost 16/2017 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 62/20, 63/8, 9 – bez nápravných opat ení
Kontrolní innost 17/2017 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 63/17, 20 – bez nápravných opat ení
Kontrolní innost 18/2017 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 63/18, 62/18 – bez nápravných opat ení
Kontrolní innost 19/2017 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 61/21, 63/22 – bez nápravných opat ení
Kontrolní innost 20/2017 Kontrola pln ní usnesení rady m sta 61/8, 63/7 – bez nápravných opat ení

Ing. Miroslav P g ímek v.r.
P edseda KV
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Bod 5. Zpráva o innosti finan ního výboru zastupitelstva m sta

Obsah:
1. D 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 15. 12. 2016 do 15. 3.
2017

D vodová zpráva
Od zasedání zastupitelstva m sta konaného dne 14. 12. 2016 se uskute nila t i jednání finan ního výboru
(dále jen FV) s následujícím programem:

I. Jednání FV dne 23. 1. 2017
Program: 1.  Žádosti o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace do K  50.000,- pro rok 2017

2. Dodatek . 3 Zásad pro poskytování návratných bezúro ných záp j 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 a individuálních dotací z rozpo tu Moravskoslezského kraje,

Usnesení
Jednání finan ního výboru zahájil len FV pan Ing. Ladislav Sitko, pov ený p edsedou FV.
1.  FV projednal žádosti o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace pro rok 2017 do K  50.000,-- a doporu uje

rad  m sta rozhodnout o výši dotací dle svého doporu ení (viz. tabulka)
žádají: doporu ení FV:

Oblastní spolek K Karviná (MS Rychvald) 25.000,-- 25.000,--
eský kynologický svaz ZKO Rychvald - 035 30.000,-- 30.000,-- (na innost 15.000,--

+ opravy a údržba 15.000,--)

Klub d chodc  Rychvald, z. s. 20.000,-- 20.000,--
Myslivecké spolek Rychvald 40.000,- 40.000,--    (na innost 20.000,-
- + 10.000,-- nákup zv e + 10.000,-- opravy a údržba)

Místní skupina Polského kulturn -osv tového svazu v Rychv. 15.000,-  15.000,-- (na innost 5.000,--
+ 10.000,-- opravy a údržba)

Svaz postižených civiliza ními chorobami v R ZO Rychvald 15.000,--  15.000,--
Veterán klub Rychvald, z. s. 20.000,--  20.000,--

eský svaz bojovník  za svobodu, Karviná   2.000,--    2.000,--
eskomoravský svaz chovatel  poštovních holub , OS Karviná 10.000,--  10.000,--
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SH MS - Sbor dobrovolných hasi  Rychvald 50.000,--  50.000,--
ímskokatolická farnost Rychvald u Karviné 50.000,--  50.000,--

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (Haví ov) 10.000,--  10.000,--
Spolek SOUL (Rychvald) 10.000,--  10.000,--
Shanti Academy, z.s. (Rychvald) 10.000,--  10.000,--
Slezská diakonie (denní stacioná  EUNIKA Karviná) 16.000,--  16.000,--

ty lístek - centrum pro osoby se zdrav.postiž. Ostrava 10.000,--  10.000,--
St edisko rané pé e SPRP, pobo ka Ostrava 10.000,--  10.000,--
Spolek rodi  p i ZŠ Rychvald, z. s. 25.000,--    5.000,--
ZO SOP NOVÝ JI N 70/2 (Bartošovice)   3.000,--    3.000,--
Celkem:             371.000,--           351.000,--

ástka (K  80.000,--) pro ZUŠ bude v p ípad  rozhodnutí ZM o poskytnutí dotace poskytnuta z položky „dotace pro spolky, ZUŠ,
církve…“.
Pro: 4

2. Materiál . 2 byl odložen na p íští jednání FV.
II.    Jednání FV dne 15. 2. 2017
Program: 1.  Rozpo tové opat ení . 1 pro rok 2017

2. Dodatek . 3 Zásad pro poskytování návratných bezúro ných záp j 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 a individuálních dotací z rozpo tu Moravskoslezského kraje

3. Žádosti o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace nad K  50.000,- pro rok
 2017

Usnesení
Jednání finan ního výboru zahájil len FV pan Ing. Ladislav Sitko, pov ený
p edsedou FV.
1. V prvním bod  po adu FV projednal rozpo tové opat ení . 1 pro rok 2017 a nedoporu uje RM toto
rozpo tové opat ení ke schválení, a to z titulu neprovázanosti se schváleným rozpo tem pro rok 2017.
Pro: 3

2. Následn  FV projednal a doporu uje ZM ke schválení Dodatek .  3 Zásad pro poskytování návratných
bezúro ných záp j 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 a individuálních dotací z rozpo tu Moravskoslezského kraje.
Pro: 3

3.  V posledním bod  FV projednal žádosti o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace pro rok
2017 nad K  50.000,-- a doporu uje zastupitelstvu m sta rozhodnout o výši dotací dle svého
doporu ení (viz. tabulky)
a)

Základní um lecké školy



13. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 15. 3. 2017

Zpracovala: Jana Kras anová - ú edník odboru finan ního
P edkládá :  Bc. Absolon Ji í - p edseda finan ního výboru 10 z 56

žádá 80.000,--
Finan ní výbor doporu uje: 80.000,--

b)
Náboženské obce Církve eskosl. husitské

žádá 500.000,--
Finan ní výbor doporu uje: 500.000,--

c)
Rychvaldského spolku šachového 1945

žádá 73.400,--
Finan ní výbor doporu uje: 73.400,--

d)
T locvi né jednoty Sokol Rychvald

Na innost: Na trenéry pro
mládež:

Na opravy a
údržbu:

Celkem:

žádá 214.800,-- 50.000,-- 90.000,-- 354.800,--
Fin. výbor
doporu uje: 214.800,-- 50.000,-- 90.000,-- 354.800,--
Sport. komise
doporu uje: 354.800,--

e)
TJ Slavoj Rychvald, z. s.

Na innost: Na trenéry pro
mládež:

Na opravy a
údržbu:

Celkem:

žádá 169.500,-- 62.000,-- 50.000,-- 281.500,--
Fin. výbor
doporu uje: 169.500,-- 62.000,-- 50.000,-- 281.500,--
Sport. komise
doporu uje: 281.500,--

f)
T.J. Baník Rychvald z. s.

Na innost: Na trenéry pro
mládež:

Na opravu st echy
nad t locvi nou a
šatnami - II. etapa:

Celkem:

žádá 140.000,-- 15.000,-- 80.000,-- 235.000,--
Fin. výbor
doporu uje: 95.300,-- 15.000,-- 80.000,-- 190.300,--
Sport. komise
doporu uje:

(vzhledem k ástce K
900.000,-- schválené
v rozpo tu)

190.300,--
Pro: 3
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III.    Jednání FV dne 1. 3. 2017
Program: 1.  Rozpo tové opat ení . 2 pro rok 2017

Usnesení
Jednání finan ního výboru zahájil len FV pan Ing. Ladislav Sitko, pov ený
p edsedou FV.
1. V  jediném  bod  po adu  FV  projednal  rozpo tové  opat ení  .  2  pro  rok  2017  a doporu uje ZM toto
rozpo tové opat ení ke schválení.
Pro: 4

Bc. Ji í Absolon, v. r.             Ing. Ladislav Sitko, v. r.

p edseda finan ního výboru   len finan ního výboru



13. zasedání ZM Rychvald
MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 15. 03. 2017

Zpracoval: Ing. Karel Vach, editel MP Bohumín, npor. Bc. Martin Wastl, vedoucí odd lení P R Bohumín
12 z 56
P edkládá: Ing. Karel Vach, editel MPBohumín, npor. Bc. Martin Wastl, vedoucí odd lení P R 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 ve m st  Rychvald za rok 2016
2. Zpráva o bezpe nostní situaci na teritoriu obvodního odd lení Policie R Bohumín za rok 2016

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 2016
2. Zprávu o bezpe nostní situaci na teritoriu obvodního odd lení Policie eské

republiky v Bohumín  za rok 2016
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Bod 7. Poskytnutí ú elových neinvesti ních dotací nad K  50.000,--pro rok
2017 z rozpo tu M sta Rychvald

Obsah:
1. D vodová zpráva
2. P ehled poskytnutých ú elových dotací TJ v roce 2007- 2016
3. Žádost Základní um lecké školy, v . záznamu VSK a návrh smlouvy
4. Žádost Náboženské obce Církve eskoslovenské husitské v Rychvald , v . záznamu VSK a návrh

smlouvy
5. Žádost Rychvaldského spolku šachového 1945, v . záznamu VSK a návrh smlouvy
6. Žádost T locvi né jednoty Sokol Rychvald, v . záznamu VSK a návrh smlouvy
7. Žádost TJ Slavoj Rychvald, z. s., v . záznamu VSK a návrh smlouvy
8. Žádost T.J. Baník Rychvald z. s., v . záznamu VSK a návrh smlouvy
9. Usnesení z jednání Finan ního výboru, ze dne 15. 2. 2017
10. Zápis z jednání sportovní komise . 1/2017
11. Sd lení k žádosti o poskytnutí ú elové dotace na rok 2017 - 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 ú elové  neinvesti ní  dotace  pro  rok  2017  Základní  um lecké  škole,  Rychvald,  I

62331698, ve výši K  80.000,--, na innost školy (provozní náklady, 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 pro rok 2017 ve výši K  80.000,-- na innost školy
(provozní náklady, nákup drobného hmotného majetku)

b) 1. o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace pro rok 2017 Náboženské obci Církve eskoslovenské
husitské v Rychvaldu, Rychvald, I  60336765, ve výši K  500.000,-- na opravu krov  a plech  st echy v že
2. o uzav ení smlouvy, dle § 85 písm. c) zákona o obcích, s Náboženskou obcí Církve eskoslovenské
husitské v Rychvaldu, Rychvald, I  60336765, o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace pro rok 2017 ve
výši K  500.000,-- na opravu krov  a plech  st echy v že

c) 1. o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace pro rok 2017 Rychvaldskému spolku šachovému 1945,
Rychvald, I  62331469, ve výši K  73.400,--, z toho K  63.400,-- na sportovní a organiza ní innost spolku
a K  10.000,-- na trenéry pro mládež
2. o uzav ení smlouvy, dle § 85 písm. c) zákona o obcích, s Rychvaldským spolkem šachovým 1945,
Rychvald, I  62331469, o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace pro rok 2017 ve výši K  73.400,--, z toho
K  63.400,-- na sportovní a organiza ní innost spolku a K  10.000,-- na trenéry pro mládež
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d) 1. o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace pro rok 2017 T locvi né jednot  Sokol Rychvald, Rychvald,
I  44938152, ve výši K  354.800,--, z toho K  214.800,-- na sportovní a organiza ní innost, K  50.000,--
na trenéry pro mládež a K  90.000,-- na opravy a údržbu
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 pro rok 2017 ve výši K  354.800,--,
z toho K  214.800,-- na sportovní a organiza ní innost, K  50.000,-- na trenéry pro mládež a K  90.000,-
- na opravy a údržbu

e) 1. o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace pro rok 2017 TJ Slavoj Rychvald, z. s., Rychvald, I  44938357,
ve výši K  281.500,--, z toho K  169.500,-- na sportovní a organiza ní innost , K  62.000,-- na trenéry pro
mládež a K  50.000,-- na opravy a údržbu
2. o uzav ení smlouvy, dle § 85 písm. c) zákona o obcích, s TJ Slavoj Rychvald, z. s., Rychvald, I  44938357,
o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace pro rok 2017 ve výši K  281.500,--, z toho K  169.500,-- na
sportovní a organiza ní innost , K  62.000,-- na trenéry pro mládež a K  50.000,-- na opravy a údržbu

f) 1. o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace pro rok 2017 T.J. Baník Rychvald z. s., Rychvald, I  45239142,
ve výši K  190.300,--, z toho K  95.300,-- na sportovní a organiza ní innost, K  15.000,-- na trenéry pro
mládež a K  80.000,-- na opravu st echy nad t locvi nou a šatnami - II. etapa
2. o uzav ení smlouvy, dle § 85 písm. c) zákona o obcích, s T.J. Baník Rychvald z. s., Rychvald, I  45239142,
o poskytnutí ú elové neinvesti ní dotace pro rok 2017 ve výši K  190.300,--, z toho K  95.300,-- na
sportovní a organiza ní innost, K  15.000,-- na trenéry pro mládež a K  80.000,-- na opravu st echy nad
t locvi nou a šatnami - II. etapa

D vodová zpráva
Materiál „Poskytnutí ú elových neinvesti ních dotací nad K  50.000,-- pro rok 2017“ zahrnuje žádosti spolk
a organizací, které provád jí ve ejn  prosp šnou innost (výchovnou, kulturní, sportovní…), o poskytnutí
ú elové 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 K  50.000,--, o kterých, dle § 85 písm.c) zákona o obcích,
rozhoduje zastupitelstvo m 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.

P edkládáme žádost:
a)

Základní um lecké školy
žádá 80.000,--
Finan ní výbor doporu uje: 80.000,--
RM doporu uje: 80.000,--

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)
r. 2016   80.000,-- (na innost školy - provozní náklady, nákup drobného hmotného

       majetku…)
Nemá nesplacený finan ní závazek v i M stu Rychvald.



13. zasedání RM Rychvald
MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 15.3.2017

Zpracoval(a): Jana Kras anová - ú edník fin. odboru
P edkládá:  Rada m sta

26 z 56

b)
Náboženské obce Církve eskosl. husitské

žádá 500.000,--
Finan ní výbor doporu uje: 500.000,--
RM doporu uje: 500.000,--

r. 2013 30.000,--
r. 2014 55.000,-- (oprava varhan)
r. 2015 30.000,-- (oprava varhan)
r. 2016 30.000,-- (zabezpe ení havarijního stavu st echy v že)
Nemá nesplacený finan ní závazek v i M stu Rychvald.

c)
Rychvaldského spolku šachového 1945

Na innost: Na trenéry pro
mládež:

Celkem:

žádá 73.400,--
Finan ní výbor doporu uje:    73.400,--
Sportovní komise doporu uje: 73.400,--
RM doporu uje: 63.400,-- 10.000,-- 73.400,--

Nemá nesplacený finan ní závazek v i M stu Rychvald.

d)
T locvi né jednoty Sokol Rychvald

Na innost: Na trenéry pro
mládež:

Na opravy a
údržbu:

Celkem:

žádá 214.800,-- 50.000,-- 90.000,-- 354.800,--
Fin. výbor
doporu uje: 214.800,-- 50.000,-- 90.000,-- 354.800,--
Sport. komise
doporu uje: 354.800,--
RM doporu uje: 214.800,-- 50.000,-- 90.000,-- 354.800,--

Nemá nesplacený finan ní závazek v i M stu Rychvald.

e)
TJ Slavoj Rychvald, z. s.

Na innost: Na trenéry pro
mládež:

Na opravy a
údržbu:

Celkem:

žádá 169.500,-- 62.000,-- 50.000,-- 281.500,--
Fin. výbor
doporu uje: 169.500,-- 62.000,-- 50.000,-- 281.500,--
Sport. komise
doporu uje: 281.500,--
RM doporu uje: 169.500,-- 62.000,-- 50.000,-- 281.500,--

Nemá nesplacený finan ní závazek v i M stu Rychvald.

f)
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 T.J. Baník Rychvald z. s.
Na innost: Na trenéry pro

mládež:
Na opravu st echy
nad t locvi nou a
šatnami - II. etapa:

Celkem:

žádá 140.000,-- 15.000,-- 80.000,-- 235.000,--
Fin. výbor
doporu uje: 95.300,-- 15.000,-- 80.000,-- 190.300,--
Sport. komise
doporu uje:

(vzhledem k ástce K
900.000,-- schválené
v rozpo tu)

190.300,--
RM doporu uje: 95.300,-- 15.000,-- 80.000,-- 190.300,--

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.

P ehled poskytnutých dotací TJ s šachist  v letech 2007-2016 je samostatnou p ílohou tohoto materiálu.

Schválený rozpo et m sta na rok 2017 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 K  351.000,-- (z statek K
149.000,--) a sportovním organizacím ve výši 900 tis. K .
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P íloha
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Bod 8. Záznam o zm n  ísla položky rozpo tové skladby ve schváleném
rozpo tu m sta Rychvald na rok 2017

Obsah:
1. Záznam o zm n  ísla položky rozpo tové skladby

Návrh na usnesení:

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

b e r e   n a   v  d o m í
p edložený záznam o zm n  ísla položky rozpo tové skladby ve schváleném rozpo tu m sta
Rychvald na rok 2017

Záznam o zm n  ísla položky

Dne 1. ledna 2017 nabyla ú innost vyhláška . 463/2016 Sb., kterou se m ní vyhláška                                .
323/2002  Sb.,  o  rozpo tové  skladb .  V  této  dob  již  byl  rozpo et  m sta  Rychvald  na  rok  2017  schválen
usnesením zastupitelstva m sta . 12/6 ze dne 14.12.2016, tudíž nebylo možné na zm ny reagovat p ed jeho
schválením.

Novelizací vyhlášky o rozpo tové skladb  došlo u n kolika položek bu  k jejich zrušení a nahrazení novou
položkou, nebo ke zm n  textu u položky, kdy obsahové vymezení se nem ní. V žádném z t chto p ípad
nedochází ke zm n  schváleného finan ního objemu.

P ehled zm n:

1. položky p íjm (druhové t íd ní)

a) zm na textu
pol. 1111 da  z p íjm  fyzických osob placená plátci (obsahové vymezení se nem ní)

pol. 1112 da  z p íjm  fyzických osob placená poplatníky (obsahové vymezení se nem ní)

pol. 1113 da  z p íjm  fyzických osob vybíraná srážkou (obsahové vymezení se nem ní)

pol. 2119 ostatní p íjmy z vlastní innosti (obsahové vymezení se nem ní)

b) zrušená položka
pol. 1351 odvod výt žku z provozování loterií
pol. 1355 odvod z výherních hracích p ístroj
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pol. 2343 úhrada z dobývacích prostor

c) nová položka
pol. 1381  da  z hazardních her
pol. 1356  p íjmy úhrad za dobývání nerost  a poplatk  za geologické práce

2. paragrafy výdaj (odv tvové t íd ní)

a) zrušený paragraf
§ 2221 provoz ve ejné silni ní dopravy

b) nový paragraf
§ 2292   dopravní obslužnost
§ 3369  ostatní správa v oblasti kultury, církví a sd lovacích prost edk

(nahrazuje § 3330, který má novou nápl )
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Bod 9. Rozpo tové opat ení . 2 pro rok 2017

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

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

s c h v a l u j e
rozpo tové opat ení . 2 pro rok 2017 dle p ílohy . 1

bod  9

D vodová zpráva
je sou ástí samostatné p ílohy
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Bod 10. Dodatek . 3 Zásad pro poskytování návratných bezúro ných záp j 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 a individuálních dotací z rozpo tu Moravskoslezského kraje.

Obsah:
1. D vodová zpráva
2. Dodatek . 3
3. Usnesení FV ze dne 15. 2. 2017

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
Dodatek  .  3 Zásad pro poskytování návratných bezúro ných záp j 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 a individuálních dotací z rozpo tu
Moravskoslezského kraje, s ú inností dnem schválení

Bod 10

D vodová zpráva
Zastupitelstvo m sta na svém 9. zasedání dne 10. 6. 2016 schválilo „Zásady pro poskytování návratných
bezúro ných záp j 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“ (dále jen „Zásady“), dne 14. 9. 2016 usn. . 11/7 Dodatek . 1 a dne 14. 12. 2016 usn.
. 12/7 Dodatek . 2 k t mto Zásadám.

Vzhledem k tomu, že dne 1. 12. 2016 nabyl ú innosti zákon 257/2016 Sb., o spot ebitelském úv ru, který
významn  reguluje p j ování finan ních prost edk  a áste n  se dotýká rovn ž záp j ek na financování
vým ny kotl , nebo  dle § 2 je spot ebitelským úv rem rovn ž pen žitá záp j ka, p edkládáme na dnešním
jednání návrh Dodatku . 3 Zásad.

Dle vyjád ení právního zástupce m sta se na Zásady a smlouvy o záp j ce (na kotle) uzavírané m stem
Rychvald nový zákon nevztahuje jako celek. Dle ust. § 5 odst. 3 Zákona totiž platí, že na spot ebitelský úv r
poskytnutý bez úroku a jakékoli úplaty jiné než úhrady ú eln  vynaložených náklad  p ímo spojených se
zajišt ním spot ebitelského úv ru (což je práv  p ípad bezúro ných smluv o záp j ce na kotle) se použijí
pouze ust. § 1 až 4, § 122 až 124 a §168 Zákona.
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Jediným  ustanovením,  které  se  p edm tných  smluv  a  Zásad  dotýká,  je  ust.  §  122  a  §  168  Zákona,  které
stanoví maximální možnou výši úroku z prodlení a smluvní pokuty.

Úprava Zásad se tedy bude týkat pouze lánku IX „Sankce“, který zní nov  takto:
1. Pro p ípad prodlení s vrácením Záp j ky je Vydlužitel povinen zaplatit Zap j iteli úrok z prodlení ve výši

dle platných a ú inných obecn  závazných právních p edpis .

2. Pro p ípad neohlášení neuskute n né realizace projektu vým ny kotle m že být Vydlužiteli uložena
povinnost zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,-- K .

3. Pro p ípad porušení povinnosti Vydlužitele dle Smlouvy, vyjma povinnosti dle p edchozího odstavce (2),
se sjednává smluvní pokuta ve výši 10  %  p.  a. z dlužné ástky za každé jednotlivé porušení, a to i
opakované.

4. Souhrn výše všech uplatn ných smluvních pokut dle této smlouvy nesmí p esáhnout sou in ísla 0,5 a
celkové výše Záp j ky, nejvýše však ástku ve výši 200,000,-- K .

Ustanovení lánku IX odst. 2 z stává bez zm ny, nebo  v tomto p ípad  se jedná o smluvní pokutu
uplatn nou v d sledku neohlášení neuskute n né realizace projektu vým ny kotle, což není pln ní pen žité
povahy.

Ustanovení lánku IX odst. 3 smlouvy rovn ž není v rozporu s §122 odst. 2 zák. . 257/2016 nebo sjednaná
smluvní pokuta ve výši 10% p. a. (ro n ) je nižší než maximální zákonem stanovená výše 0,1 % p. d.
(denn ).
P vodní zn ní lánku IX Zásad:

lánek IX
Sankce

(1) Pro p ípad prodlení s vrácením Záp j ky je Vydlužitel povinen zaplatit Zap j iteli úrok z prodlení. Výše úroku
z prodlení se sjednává na 10 % p.a. z dlužné ástky.

(2) Pro p ípad neohlášení neuskute n né realizace projektu vým ny kotle m že být Vydlužiteli uložena povinnost
zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- K .

(3) Pro p ípad porušení povinností Vydlužitele dle této smlouvy, vyjma povinnosti dle p edchozího odstavce (2), se
sjednává smluvní pokuta ve výši 10 % p. a. za každé jednotlivé porušení, a to i opakované.

Dodatek . 3 eší také zm nu termínu podání žádosti o Záp j ku a termínu použití Záp j ky, a to vzhledem
k tomu, že vyhlášení nového kola dota ního ízení krajem neprob hlo ve stejném termínu, nebo  je závislé
na celorepublikovém vy erpání financí z EU, vyhodnocení p edešlého kola Ministerstvem životního
prost edí a jednání o nových podmínkách s Evropskou komisí. V roce 2017 by dota ní výzva kraje m la být
uskute n na teprve snad koncem II. tvrtletí, a v tom p ípad  by byl termín 25. 8. pro podání žádosti o
záp j ku, vzhledem k asové náro nosti vy ízení žádosti o dotaci na kraji, bezp edm tný.  Navrhujeme
tedy pro další léta zobecn ní termín , jak pro podání žádosti o Záp j ku, tak pro použití Záp j ky,
obdobn , jako je to u individuálních dotací MSK ( l. XI Zásad).

Nové ustanovení lánku IV odst. 3 by zn lo takto:
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Žádost m že být podána kdykoliv po dni vydání „Vyrozum ní/oznámení o poskytnutí dotace“ nebo uzav ení
„Smlouvy o poskytnutí dotace“, nejpozd ji však 4 m síce p ed termínem stanoveným pro vyú tování dotace.

Nové ustanovení lánku VIII odst. 3 písm. a) by zn lo takto:
Vydlužitel se zavazuje použít Záp j ku výlu n  v souladu s ú elem, na který byla poskytnuta, nejpozd ji do
data uvedeného ve Smlouv .

Poslední zm na se týká rovn ž zobecn ní, a to lánku XI Individuální dotace MSK, kde jsou uvedeny
uznatelné typy kotl , které kraj pr b žn  m ní a dopl uje. Nap . pro rok 2017 vyhlásil kraj individuální
dotaci na vým nu kotl , ovšem v podmínkách vy adil plynové kotle kondenza ní a p idal tepelná erpadla.

Nové ustanovení lánku XI písm. a) by zn lo takto:
Záp j ka m že být poskytnuta jen pro typy kotl  - nové zdroje tepla, uvedené ve výzv  dota ního programu
Moravskoslezského kraje.

P íloha
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Bod 11. Volba p ísedících Okresního soudu v Karviné pro volební období let
2017 až 2021

Obsah:
1. D vodová zpráva
2. Návrh na volbu p ísedících OS Karviná pro volební období let 2017 až 2021

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m sta
dle § 64 odst. 3 zák. . 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, p ísedících a státní správ  soud  a
o zm n  n kterých dalších zákon

r o z h o d l o  z v o l i t
Ing. Old icha Barana,
Ing. Janu Gibarti, Ph.D.,
Ing. Jana Kuse,
p. Mojmíra Pácla,
p. Davida Stefana Schostoka
do funkce p ísedícího Okresního soudu Karviná pro období let 2017-2021

D vodová zpráva

Volby p ísedících OS Karviná pro volební období let 2017-2021 -  zpráva
M stský ú ad Rychvald obdržel dne 16. 11. 2016 žádost p edsedkyn  Okresního soudu Karviná JUDr.
Pavlíny Juráškové o navržení 5 nových kandidát  na funkci p ísedícího pro nové  volební období 2017-2021
v souladu s ust. § 64  odst. 3 zák. . 6/2002 Sb., ve kterém  se uvádí :

(1) P ísedící okresních soud  volí zastupitelstva obcí v obvodu p íslušného okresního soudu. V hlavním
m st  Praze volí p ísedící obvodních soud  zastupitelstva m stské ásti v obvodu p íslušného obvodního
soudu.

(2) P ísedící krajských soud  volí zastupitelstva kraj , jejich území je alespo  z ásti v obvodu p íslušného
krajského soudu. V hlavním m st  Praze volí p ísedící M stského soudu v Praze  zastupitelstvo hlavního
m sta Prahy.

(3) Kandidáty do funkce p ísedícího navrhují lenové p íslušného zastupitelstva. K navrženým kandidát m si
zastupitelstvo vyžádá vyjád ení p edsedy p íslušného soudu.

(4) P ísedícím m že být zvolen ob an, který je p ihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva, jímž je
do funkce volen, a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen, nebo  který v t chto obvodech pracuje.

M stský ú ad Rychvald dne 01.03.2017 obdržel od p edsedkyn  Okresního soudu v Karviné JUDr. Pavlíny
Juráškové sd lení, že k uvedeným kandidát m nemá dle ust. § 64 odst. 3 zák. . 6/2002 Sb.,  žádné
p ipomínky.
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Bod 12. Smlouva o budoucí smlouv  o z ízení v cného b emene (služebnosti
inženýrské sít ) na pozemku p. . 3439/1 v k.ú. Rychvald

Obsah:
1. D vodová zpráva
2. Smlouva o budoucí smlouv  o z ízení v cného b emene (služebnosti inženýrské sít ), Vyty ovací

návrh a informace o pozemku p. . 3439/1 jsou k nahlédnutí na odboru investic a správy majetku

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

s c h v a l u j e
uzav ení Smlouvy o z ízení v cného b emene (služebnosti inženýrské sít ) na pozemku p. .
3439/1 v k.ú. Rychvald

12.
D vodová zpráva

Rada m sta Rychvald usnesením . 56/5 ze dne 22.8.2016 rozhodla:
o uzav ení Smlouvy o budoucí smlouv  o z ízení v cného b emene (služebnosti inženýrské sít ) pro stavbu:
„Deš ová kanalizace ulice Poto ní Rychvald“ mezi vlastníkem pozemku p. . 3439/1 v k.ú. Rychvald paní MV,
jako budoucím povinným a M stem Rychvald, jako budoucím oprávn ným, za jednorázovou úhradu ve výši
150,- K  za 1 m2 vým ry dot eného pozemku (v rozsahu stanoveném geometrickým plánem zam ení
dot ené stavby).

Smlouva o budoucí smlouv  o z ízení v cného b emene s paní MV byla uzav ena dne 27.1.2017.

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

Rada m sta na doporu ení právního zástupce m sta JUDr. Ji ího Obluka, k výše uvedenému doporu uje
zastupitelstvu m sta schválit uzav ení Smlouvy o z ízení v cného b emene (služebnosti inženýrské sít ) na
pozemku p. . 3439/1 v k.ú. Rychvald.
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Bod 13. Návrh M sta Orlová na zm nu hranice katastru – obce

Obsah:
1. D vodová zpráva
2. Návrh na zm nu hranice katastru – obce ze dne 11.1.2017
3. Snímek se zákresem zm ny hranice katastru
4. Informace o pozemku p. . 1284/2
5. Sd lení ze dne 27.2.2017
6. Zápis . 2/2017 ze dne 20.2.2017
7. ást mapy m sta Rychvald s ozna ením místa navrhované zm ny

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

a) p r o j e d n a l o
návrh m sta Orlová na zm nu hranice katastru a zm nu hranice obce

b) n e s o u h l a s í
s návrhem m sta Orlová na zm nu hranice katastru a zm nu hranice obce

13.

D vodová zpráva

M stu Rychvald byl dne 16. ledna 2017 doru en dopis m sta Orlová, jehož p edm tem je návrh na zm nu
hranice katastru - obce, který spo ívá v tom, že pozemek p. . 1284/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o
vým e 98 m2 v k.ú. Rychvald, obec Rychvald, ve vlastnictví m sta Orlová, jehož sou ástí je ást komunikace
ul. P ší ve vlastnictví m sta Orlová, by se stal sou ástí obce Orlová a k.ú. Horní Lutyn .
D vodem pro navrhovanou zm nu je sjednotit ásti komunikace ul. P ší do jednoho k.ú. Horní Lutyn , obce
Orlová tak, jak je zakresleno v p iloženém snímku se zákresem zm ny hranice katastru.

Na základ  jednání vyplývá, že m sto Orlová navrhuje zm nu hranice katastru i zm nu hranice obce.
Zm na hranice katastru se provádí v režimu jiného právního p edpisu než zm na hranice obce.
O zm n  hranice obce se dohodnou obce postupem dle ust. § 26 zákona o obcích, p i emž tuto zm nu
s katastrálním ú adem projednají. Dohodu o zm n  hranice obce schvaluje zastupitelstvo m sta.
O zm n  hranice katastru rozhoduje katastrální ú ad, který vydá rozhodnutí, jímž žádosti o zm nu hranice
katastru bu  vyhoví, nebo nevyhoví.

Návrh m sta Orlová byl dopln ný o vyjád ení:
- Odboru stavebního a životního prost edí z hlediska územního plánu – Sd lení ze dne 27.2.2017,
- Komise výstavby a životního prost edí – dle Zápisu . 2/2017 ze dne 20.2.2017 navrhovanou zm nu

nedoporu uje.
Výše uvedená vyjád ení tvo í p ílohu tohoto materiálu.
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Vzhledem k tomu, že dohodu o zm n  hranic obce musí v posledním kroku schválit zastupitelstvo m sta,
právní zástupce m sta pan JUDr. Ji í  Obluk doporu uje, aby (p edb žný i p edchozí) souhlas k zahájení
krok  vedoucích k uzav ení dohody obcí vyslovilo i nevyslovilo i zastupitelstvo m sta.

S p ihlédnutím na vyjád ení komise výstavby a životního prost edí rada m sta doporu uje zastupitelstvu
m sta:

a) projednat návrh m sta Orlová na zm nu hranice katastru a zm nu hranice obce,
b) s návrhem nesouhlasit.
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Bod 14. Návrhy na po ízení zm ny Územního plánu Rychvald
Obsah:

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

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo m sta
dle zákona o obcích . 128/2000Sb., 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  N16 – N27, 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
m stu Rychvald informovat žadatele o zm nu územního plánu o rozhodnutí zastupitelstva
v souladu s bodem 1.

bod 14

D vodová zpráva zpracovaná ú adem územního plánování M Ú Bohumín
Nový územní plán Rychvaldu byl vydán zastupitelstvem m sta Rychvald dne 3. 9. 2014 usnesením . 18/6
a nabyl ú innosti dne 23. 9. 2014. 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 m sta v novém kalendá ním roce.
Po vydání nového územního plánu byly zastupitelstvu p edloženy dv  zprávy s návrhy na zm nu územního
plánu a to 11. 3. 2015 (návrhy N1 – N9), kdy bylo rozhodnuto nepo izovat zm nu územního plánu a dne
16. 3. 2016 (návrhy N10 – N15), kdy bylo rozhodnuto po ídit zm nu . 1 územního plánu dle návrhu N15 a
ostatní návrhy byly zamítnuty. Zamítnuté návrhy vesm s sm ovaly pro vytvo ení nových zastavitelných
ploch pro bydlení, p i emž v územním plánu je vymezeno dostate né množství ploch a neexistovala pot eba
vymezovat další nové plochy.
P edm tem probíhající zm ny . 1 územního plánu je zm na využití plochy „výroba a skladování – lehký
pr mysl“ (kód plochy VL) – lokalita Myslivecká, aby bylo vylou eno nakládání s odpady. V rámci této zm ny
se rovn ž aktualizuje zastav né území a limity využití území.
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 2016 bylo u m sta Rychvald
podáno 12 nových návrh , které po izovatel obdržel dne 7. 2. 2017. Seznam návrh , se azených
a ozna ených jako N16 – N27, je p ílohou k tomuto materiálu.
U devíti návrh  se jedná o požadavky na rozší ení zastavitelných ploch pro individuální výstavbu rodinných
dom  (N17 až N20, N22 až N25 a N27), v jednom p ípad  (N16) se jedná o požadavek na zm nu využití
plochy ob anského vybavení sport na ob anské vybavení komer ní, v jednom p ípad  (N21) se jedná o
požadavek na zm nu využití plochy bydlení hromadného na plochu bydlení individuální a v posledním
p ípad  (N26) se jedná o požadavek na zm nu využití plochy ve ejného prostranství na plochu bydlení.
V daném p ípad  byla na pozemku vymezena plocha ve ejného prostranství s ohledem na okolní vymezené
zastavitelné plochy pro bydlení. V souladu s ustanovením § 7 vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, je nezbytné pro každé dva hektary zastavitelných ploch pro bydlení vymezit
související plochu ve ejného prostranství o vým e nejmén  1000 m2.
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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 (N16 – N27) na zm nu územního plánu Rychvaldu, spl ují náležitosti stanovené v § 46 odst.
1 stavebního zákona a po izovatel je p edkládá spole n  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.

K bodu . 1 je nutno doplnit, že v sou asné dob  je po izována zm na územního plánu a nemohou být
sou asn  po izovány dv  r zné zm ny, jelikož každá zm na územního plánu musí být po izována nad tzv.
právním stavem neboli nad úplným zn ním územního plánu. Z tohoto d vodu nelze p ijmout usnesení o
po izování další zm ny územního plánu.

K bodu . 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.

K bodu . 1 usnesení
Návrhy zm n ozna ené jako N17 až N20 a N22 až N27 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
d 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 n  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 d lského p dního fondu, která je v platnosti p ibližn  jeden rok došlo ke zp ísn ní
ochrany zem d lské p dy a to zejména I. a II. t ídy ochrany.

Návrh zm ny ozna ený jako N21 se rovn ž týká požadavku na vymezení plochy pro výstavbu rodinného
domu, nicmén  v platném územním plánu se jedná o plochu bydlení hromadného, tedy pro výstavbu
bytových dom . Nejedná se v tomto p ípad  o vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení, ale pouze o
zm nu typu bydlení a z tohoto d vodu, je provedení zm ny územního plánu možné. Stejn  tak v p ípad
požadavku N16 se jedná pouze o zm nu funkce plochy ob anského vybavení sport na ob anské vybavení
komer ní a v územním plánu je zárove  využití této plochy podmín no zpracováním územní studie.

A  by bylo možné provést zm nu územního plánu týkající se obou uvedených návrh , jelikož v sou asné
dob  již probíhá po izování jiné zm ny územního plánu, nelze zahájit další zm nu územního plánu a z t chto
d vod  po izovatel doporu uje 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
M stský ú ad Bohumín, odbor rozvoje a investic jako po izovatel územn  plánovací dokumentace pro m sto
Rychvald tímto materiálem navrhuje, aby s ohledem na nemožnost prokázání d vod  pro vymezení nových
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zastavitelných ploch a z d vodu probíhajícího po izování zm ny . 1 územního plánu, bylo rozhodnuto o
nepo ízení další zm ny územního plánu.
Pro informaci rovn ž uvádíme, že po izovatel v souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona je povinen p 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.

P 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

N16 19.4.2016
(7.2.2017)

NE 6582/1 (7100 m2)
- zm na plochy
ob anského
vybavení sport na
ob anské vybavení
komer ní

ANO – jedná se o zm nu funkce již
d íve vymezené plochy, ale až po
vydání zm ny . 1 územního plánu

N17 19.9.2016
(7.2.2017)

NE 1709/1 (1329 m2)
1709/2 (1047 m2)
1710 (283 m2)
- výstavba RD

NE – nelze prokázat pot ebu vymezení
nových zastavitelných ploch

N18 19.9.2016
(7.2.2017)

NE 2394 (2886 m2)
2279 (9776 m2)
- výstavba RD

NE – nelze prokázat pot ebu vymezení
nových zastavitelných ploch

N19 5.10.2016
(7.2.2017)

NE 6029 (700 m2)
- výstavba RD

NE – nelze prokázat pot ebu vymezení
nových zastavitelných ploch

N20 31.10.2016
(7.2.2017)

ANO
(31.5.2010,
31.1.2011)

5357/1 (2837 m2)
- výstavba RD na
ásti pozemku

NE – nelze prokázat pot ebu vymezení
nových zastavitelných ploch

N21 14.11.2016
(7.2.2017)

ANO
(28.5.2010)

2756 (1663 m2)
- zm na plochy
bydlení hromadné na
bydlení individuální

ANO – jedná se o zm nu funkce
plochy v zastav ném území, ale až po
vydání zm ny . 1 územního plánu

N22 30.11.2016
(7.2.2017)

ANO
(17.5.2012
16.12.2015)

4443/3 (2047 m2)
- výstavba RD

NE – nelze prokázat pot ebu vymezení
nových zastavitelných ploch

N23 15.12.2016
(7.2.2017)

NE 5638 (1690 m2)
- výstavba RD

NE – nelze prokázat pot ebu vymezení
nových zastavitelných ploch

N24 20.12.2016
(21.12.2016)

ANO
(1.6.2009
1.7.2015))

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

NE – nelze prokázat pot ebu vymezení
nových zastavitelných ploch

N25 13.2.2017
(13.2.2017)

ANO
(16.8.2011)

1756/1 (11736 m2)
1770 (1996 m2)
- výstavba RD

NE – nelze prokázat pot ebu vymezení
nových zastavitelných ploch

N26 15.2.2017
(15.2.2017)

NE 1236/4 (1499 m2)
- výstavba RD

NE – nelze prokázat pot ebu vymezení
nových zastavitelných ploch

N27 23.2.2017
(23.2.2017)

ANO
(15.1.2016)

4921/2 (5781 m2)
- výstavba RD

NE – nelze prokázat pot ebu vymezení
nových zastavitelných ploch


