
MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 2.11.2006

v kině v Městě Albrechticích
číslo usnesení                                                                            termín                         zodpovídá

06/1/1  schválilo
mandátovou komisi ve složení předseda p.Ing.Hynek Vavera a p.Bohumíra Druláková

06/1/2  schválilo
zprávu mandátové komise o provedené kontrole vydaných osvědčení zvolených kandidátů za 
členy zastupitelstva města Město Albrechtice, kde komise konstatovala, že všichni zvolení 
zastupitelé osvědčení o zvolení obdrželi a přítomni zastupitelé města jsou právoplatně zvoleni 
pro volební období 2006 – 2010. 
  
06/1/3/1  schválilo
počet členů návrhové komise – 3 členy. 
           
06/1/3/2  schválilo
návrhovou komisi ve složení p.Ing.Jitka Hanusová a členy Mgr.Jiří Kropáč a p.Miluše 
Kaletová.
 
06/1/4/1  schválilo
počet ověřovatelů zápisu – 2 členy
  
06/1/4/2  schválilo
ověřovatele zápisu ve složení: p.Ing. Ivo Vykopal, p.Richard Kubla 

06/1/5  schválilo
jednací řád zastupitelstva města Město Albrechtice pro volební období roku 2006 – 2010

06/1/6  schválilo
program 1.ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 2.11.2006
                                                                                          
06/1/7/1  schválilo
veřejnou volbu starosty, místostarosty a členů rady města

06/1/7/2  schválilo
volební řád

06/1/8/1  schválilo
volební komisi v počtu tří členů                                                                                           

06/1/8/2  schválilo
předsedu volební komise p.Ing. Dušana Vopelku



06/1/8/3  schválilo
členy volební komise p.Vladimíru Žandovskou a p.Alenu Bodnárovou

06/1/9   schválilo
dvě uvolněné funkce členů zastupitelstva města - starosta a místostarosta
                                                                                             
06/1/10/1  neschválilo
p. Ing.Igora Kozelka, bytem Pod Hůrkou 18, Město Albrechtice starostou města

06/1/10/2   schválilo
p.Petra Šolce, bytem Pod Hůrkou 18, Město Albrechtice, starostou města
  
06/1/11/1  neschválilo
p.Karla Gančarčíka, bytem Nábřežní 19, Město Albrechtice místostarostou města

06/1/11/2  neschválilo
p.Ing.Igora Kozelka, Pod Hůrkou 18, Město Albrechtice místostarostou města

06/1/11/3  schválilo
p.Luďka Volka, bytem Celní 56, Město Albrechtice, místostarostou města

06/1/12/1  schválilo
počet členů rady města – 7 členů

06/1/12/2  schválilo
p.Karla Gančarčíka, bytem Nábřežní 13, Město Albrechtice, členem rady města

06/1/12/3  neschválilo
p.Ing.Karla Handlíře, bytem Dělnická 12, Město Albrechtice, členem rady města

06/1/12/4  schválilo
p.Ing.Jitku Hanusovou, bytem K.Čapka 15, Město Albrechtice, členem rady města

06/1/12/5  neschválilo
p.Mgr.Marcela Jedelského, bytem nám.ČSA 10, Město Albrechtice, členem rady města

06/1/12/6  schválilo
p.MUDr.Zuzanu Juráňovou, bytem Lázeňská 2, Město Albrechtice, členem rady města

06/1/12/7  neschválilo
p.Lukáše Kozelského, bytem Nábřežní 47, Město Albrechtice, členem rady města

06/1/12/8  schválilo
p.Mgr.Jiřího Kropáče, bytem Nádražní 17, Město Albrechtice, členem rady města

06/1/12/9  schválilo
p.Oldřicha Pustku, bytem Hynčice 210, Město Albrechtice, členem rady města

06/1/13  schválilo
že místostarosta bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu

06/1/14/1  schválilo
pětičlenný finanční výbor, s tím, že tři členi a z nich předseda budou zvoleni na dnešním 
zasedání a zbývající dva členové budou zvoleni na příštím zasedání zastupitelstva města



06/1/14/2  schválilo
p.Mgr.Jiřího Kropáče, bytem Nádražní 17, Město Albrechtice předsedou finančního výboru

06/1/14/3  schválilo
p.Richarda Kublu, bytem, Odboje1, Město Albrechtice a p.Ing.Ivo Vykopala, bytem Zahradní 
11, Město Albrechtice, členy finančního výboru

06/1/15/1  schválilo
pětičlenný kontrolní výbor, s tím, že tři členi a z nich předseda budou zvoleni na dnešním 
zasedání a zbývající dva členové budou zvoleni na příštím zasedání zastupitelstva města

06/1/15/2  schválilo
p.Miluši Kaletovou, bytem Tyršova 41, Město Albrechtice, předsedou kontrolního výboru

06/1/15/3  neschválilo
p.Ing.Karla Handlíře, bytem Dělnická 12, Město Albrechtice, členem kontrolního výboru

06/1/15/4  schválilo
p.Ing.Jitku Hanusovou, bytem K.Čapka 15, Město Albrechtice, členem kontrolního výboru

06/1/15/5  schválilo
p.Dagmar Horákovou, bytem Lázeňská 9, Město Albrechtice, členem kontrolního výboru

06/1/16  schválilo
do funkce oddávajících pro volební období 2006 – 2010

1. p.Petra Šolce, bytem Pod Hůrkou 18, Město Albrechtice, starosta
      2.   p.Luďka Volka, bytem Celní 56, Město Albrechtice, místostarosta
      3.   p.MUDr.Zuzanu Juráňovou, bytem Lázeňská 2, Město Albrechtice
      4.   p.Miluši Kaletovou, bytem Tyršova 41, Město Albrechtice

06/1/17  schválilo
termín 2. zasedání zastupitelstva města na den 23.11.2006 v 18.00 hodin v klubovně 
tělocvičny základní školy v Městě Albrechticích

06/1/18  schválilo
usnesení z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva města ze dne 2.11.2006

                                                                              ………………………………         
                                                                                           Petr  Š o l c
                                                                                              starosta

                                                                               ……………………………….       
                                                                                         Luděk  V o l e k  
                                                                                           místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.11.2006

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
číslo usnesení                                                                            termín                         zodpovídá

06/2/19  schválilo
program 2.zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.11.2006

06/2/20  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Karel Gančarčík. Mgr.Marcel Jedelský, Lukáš Kozelský
a ověřovatelé zápisu:  pp.MUDr.Hana Jelínková, Mgr.Karel Handlíř   
  
06/2/21  vzalo na vědomí
zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného 2.11.2006
           
06/2/22  schválilo
posunutí termínu prodeje zahrady v k.ú.Město Albrechtice, p.č. 1721,  do 30.6.2007

                                                                                          do 31.12.2006    Ing.Kumpoštová    
06/2/23  vzalo na vědomí
písemné žádosti občanů a organizací o členství v komisích a výborech města.
  
06/2/24  schválilo
prominutí penále Mikroregionu Krnovsko, Hlavní nám.1, Krnov, ve výši 120,50 Kč.
 
                                                                                            do 31.12.2006      p.Bodnárová 

06/2/25  schválilo
žádost p.Davida Strnada, Lázeňská 1, M.Albrechtice, o prodloužení doby splatnosti bytu č.3 
v domě na ul.Lázeňská 1, M.Albrechtice do 31.1.2007.
                                                                                             do 31.1.2007        p.Bodnárová 
06/2/26  schválilo
následující smlouvy na zimní údržbu:

a) Smlouva o dílo č.1/2006 Christos Liolisos – Rychlostav, Holčovice 244,
b) Smlouva  o  dílo  č.  2/2006  Savický  Jan  –  EPIGON,  Českých  Legií  11,  Město 

Albrechtice, 
c) Smlouva o dílo č. 3/2006 CE WOOD – doprava a.s., Přílucká 360, Zlín, 
d) Smlouva o dílo č. 4/2006 Služby obce Město Albrechtice s.r.o., Nemocniční 13, 

Město Albrechtice, 
e) Smlouva  o  dílo  č.  5/2006  Střední  škola  zemědělství  a  služeb,  příspěvková 

organizace, Nemocniční 11, Město Albrechtice
f) Smlouva o dílo č. 6/2006 Zemědělský podnik a.s., Zámecká 2, Město Albrechtice,
g) Smlouva o dílo č. 7/2006 Správa silnic Moravskoslezského kraje, střed.Bruntál, 



Zahradní II/19, Bruntál

a pověření starosty podpisem těchto smluv.
                                                                                             do 30.11.2006    místostarosta 
                                                                                      
06/2/27  schválilo
Dodatek č.1 ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem v městě Město Albrechtice mezi 
městem Město Albrechtice a Josefem Žídkem, ze dne 10.12.2006 s platností od 1.ledna 2007 
a pověření starosty podpisem této smlouvy.
                                                                                             do 31.11.2006        Ing.Vavera 

06/2/28  schválilo
Smlouvu o dílo s firmou Hydro-Koneko s.r.o. Ostrava – Vítkovice na  akci „Dostavba 
kanalizačního systému města Město Albrechtice – investiční záměr“ za cenu 83.300,-Kč 
vč.DPH a pověření starosty podpisem smlouvy.
                                                                                             do 31.11.2006         Ing.Vavera 
06/2/29  schválilo
Záměr prodeje pozemků

k.ú.Město Albrechtice
1) Pozemky    parcelní číslo 692/3 o výměře 157 m2, zahrada 
                       parcelní číslo 692/5 o výměře 138 m2, zahrada
                       parcelní číslo 699/1 o výměře 365 m2, zahrada

2)   Pozemky   parcelní číslo 1501 o výměře 266 m2, TTP
                        parcelní číslo  932 o výměře 369 m2, ostatní plocha, manipulační pl.
                        parcelní číslo  372 o výměře 609 m2, zahrada

k.ú.Hynčice u Krnova
3) Pozemek parcelní číslo 1794 o výměře 596 m2, orná půda

                                                                                              do 31.12.2006    Ing.Kumpoštová 

06/2/30/1  revokuje
usnesení zastupitelstva města č.06/35/444, kterým byl schválen záměr nakoupení pozemků 
p.č. 2162/2, 2162/50, 2162/55, 2162/56, 2162/72, 2162/91 a 2162/93 vše v k.ú.Město 
Albrechtice od Biskupství ostravsko-opavského, Kostelní nám.1, Ostrava 1, a to za cenu do 
40,-Kč/m2.
                                                                                             do 30.11.2006     Ing.Kumpoštová 
06/2/30/2  schválilo
odkoupení pozemků p.č. 2162/2, 2162/50, 2162/55, 2162/56, 2162/72, 2162/91 a 2162/93 vše 
v k.ú.Město Albrechtice od Biskupství ostravsko-opavského, Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava 
1, za cenu 75,-Kč/m2.
                                                                                             do 31.1.2007       Ing.Kumpoštová 
06/2/30/3   ukládá
starostovi  města  Petru  Šolcovi  jednat  s  Biskupstvím  ostravsko-opavským  o  možném 
splátkovém kalendáři, ve věci nákupu pozemků na ul.K.Čapka Město Albrechtice.

                                                                                             do 31.12.2006            starosta 

                                                                                         
06/2/31   vzalo na vědomí
žádost Základní školy o dokrytí skutečných nákladů ve výši 296.397,-Kč na pořízení nové 



učebny PC, úhrady energií a zvýšeného nákladu za protipožární dveře a její projednání na 
příštím zasedání zastupitelstva města.
                                                                                             do 14.12.2006            starosta 

06/2/32   schválilo
Rozpočtové opatření č.5 po úpravě:
                                                                                                                                  z toho
Schválený rozpočet :    příjmy                     57.106.070,00   -3000,00 dotace na sociál.dávky
                                   snížení o                      -2.045.436,00    310,70 doplnění o přiznané dotace

                                                                                                  397,00  navýšení–daň z příjmů práv.os.

celkem příjmy                                             55.060.634,00            
financování celkem (5.146.989,-)                 5.532.271,00  
snížení přebytku hospodaření                       -385.282,00
                                            
Celkem příjmy a financování                     60.207.623,00

Výdaje upravený   rozpočet                           59.420.041,00         z toho např.
zvýšení o                                                         -2.430.718,00      -3000,00 výpl.soc.dávek(dle KÚ)
                                                                                                                      310,70 výdaje z přiznaných dotac 
                                                                                                                        58,00 transfér Sdružení Praděd
                                                                                                                        88,21 plynofikace nám.ČSA 18
                                                                                                                       
celkem výdaje :                                             56.989.323,00
financování zůstává stejné                              3.218.300,00
Celkem výdaje a financování                      60.207.623,00

                                                                                           průběžně 31.12.2006  p.Bodnárová 
  
06/2/33/1  ukládá
starostovi jednat ve věci problematice výstavby podkrovních bytů v DPS - dořešení oken
                                                                                             do 31.12.2006            starosta 

06/2/33/2  schválilo
doplnění částky 200,-tis.korun do rozpočtu města na rok 2007 na dřevěný střešní záklop na 
Domově s byty pro důchodce v Městě Albrechticích.
                                                                                              do 27.11.2006         p.Bodnárová 
06/2/33/3  ukládá
starostovi do příštího konání ZM zajistit rozklíčování položky 5169 v činnosti místní správy a 
rozklíčování položky za výherní hrací přístroje.
                                                                                             do 14.12.2006            starosta 

06/2/33/4  bere na vědomí
návrh rozpočtu na rok 2007 včetně Plánu hospodářské činnosti na rok 2007 tak jak byl 
předložen a doplněn
                                                                                              do 27.11.2006         p.Bodnárová 
06/2/34  schválilo
Obecně závaznou vyhlášku č.2/2206 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s cenou za odvoz ko
munálního odpadu s účinností od 1.1.2007.
                                                                                                  průběžně            p.Bodnárová 
06/2/35  bere na vědomí
návrh finančního rozdělení dlouhodobých grantů pro rok 2007.



06/2/36  schválilo
měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva města od 23.11.2006 ve výši: 
člen rady města                                  1.300,-Kč
člen zastupitelstva                                 400,-Kč   
předseda výboru nebo komise               500,-Kč
člen výboru nebo komise                       300,-Kč 

při souběhu funkcí budou vyplaceny odměny:
- člen rady + předseda výboru nebo komise  
- člen rady + člen výboru nebo komise
- člen zastupitelstva + předseda výboru nebo komise  
- člen zastupitelstva + člen výboru nebo komise
                                                                                                  průběžně             p.Kostrošová 
06/2/37/1  schválilo 
členem kontrolního výboru pana Ing.Igora Kozelka, Pod Hůrkou 12, Město Albrechtice
                                                                                               do 10.12.2006           Ing.Vavera 
06/2/37/2  neschválilo
členem kontrolního výboru p.Mgr. Olga Iliadisová, Tyršova 45, Město Albrechtice
                                                                                               do 10.12.2006           Ing.Vavera 
06/2/37/3  schválilo
členem kontrolního výboru pana Lubomíra Stýskalu, Celní 57, Město Albrechtice
                                                                                               do 10.12.2006           Ing.Vavera 
06/2/38  schválilo 
členem finančního výboru p. Dagmar Hanzlíkovou, Celní 29, Město Albrechtice 
a p.Miroslava Papaje Pod Hůrkou 6, Město Albrechtice.
                                                                                               do 10.12.2006           Ing.Vavera 
06/2/39   vzalo na vědomí
písemné žádosti zájemců o práci v bytové komisi.
  
06/2/40  bere na vědomí
informaci starosty o zajištění péče o seniory a občany s omezenou mobilitou v Městě 
Albrechticích a spádových oblastech, včetně ustanovení komise k projednání návrhu na 
zajištění sociálních služeb pro tyto občany na rok 2007 - 2010.
 
06/2/41  schválilo
usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města ze dne 23.11.2006

                                                                              ………………………………         
                                                                                           Petr  Š o l c
                                                                                              starosta

                                                                               ……………………………….       
                                                                                        Luděk  V o l e k   
                                                                                           místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2006

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
číslo usnesení                                                                            termín                         zodpovídá

06/3/42  schválilo
program 3.zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2006

06/3/43  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Igor Kozelek, Lukáš Kozelský, Lubomír Wof 
  
a ověřovatelé zápisu:  pp. Oldřich Pustka, Martin Špalek   
  
06/3/44  vzalo na vědomí
zápis z 2. zasedání zastupitelstva města konaného 23.11.2006
           
06/3/45  schválilo
OZV č.3/2006, kterou se ruší OZV č.1/2000 o náhradách za dočasné užívání pozemků
                                                                                          do 31.12.2006    Ing.Vavera    
06/3/46  schválilo
kupní smlouvu na zakoupení pozemků p.č.2162/ 91 – orná o výměře 16.683m2, p.č. 2165/20 – 
zastavěná plocha o výměře 69m2, p.č. 2165/55 – zastavěná plocha o výměře 164m2,  p.č. 
2162/56 – zastavěná plocha o výměře 136m2, p.č. 2162/72 -  zastavěná plocha o výměře 
203m2, p.č. 2162/93 – zastavěná plocha o výměře 94m2, p.č. 2162/2 – zastavěná plocha o 
výměře 95m2,  všechny pozemky v k.ú.Město Albrechtice  v lokalitě Karla Čapka od 
Římskokatolické farnosti Město Albrechtice, nám.ČSA 3/3, Město Albrechtice a pověření 
starosty podpisem této smlouvy.
                                                                                          do 31.12.2006    Ing.Kumpoštová 
06/3/47  schválilo
vyúčtovatelnou zálohu na poskytování sociálních služeb pro Město Město Albrechtice ve výši 
12,5 tis.korun Help-in, o.p.s., U rybníka 4, Bruntál,  včetně rozvozu obědů a 15,-tis.korun 
Charita Krnov, Hlubčická 3, Krnov na I.čtvrtletí roku 2007. 
                                                                                            do 31.12.2006      p.Bodnárová 
06/3/48  schválilo
smlouvu s Českou pojišťovnou a.s. na pojištění mobiliáře na zámku v Linhartovech za roční 
úhradu 4.006,-Kč 
                                                                                             do 31.1.2007        p.Vávra 
06/3/49/1  schválilo
prodej  pozemku  v k.ú.Město  Albrechtice  p.č.1501  o  výměře  266  m2,  TTP,  paní  Zdence 
Kiculisové,  bytem  K.Čapka 36,  793 95 Město Albrechtice,  cena 40,-Kč/m2 a vynaložené 
náklady.
                                                                                             do 31.3.2007    Ing.Kumpoštová 
                                                                                      



06/3/49/2  schválilo
prodej  pozemku v k.ú.Město  Albrechtice  p.č.  932 o  výměře  369 m2,  zahrada,  manželům 
Martě a Ing.Valtru Meletzkému, bytem Hlavní třída 867/30, 708 00 Ostrava, cena 40,-Kč/m2 
a vynaložené náklady.
                                                                                             do 31.3.2007      Ing.Kumpoštová 
06/3/49/3/1  neschválilo
snížení kupní ceny ze 40,-Kč na 10,-Kč za m2 za pozemek v k.ú.Město Albrechtice p.č. 690/6 
o výměře 372 m2, manželům Poláchovým, bytem Odboje 23, 793 95 Město Albrechtice 
                                                                                             do 31.1.2007       Ing.Kumpoštová 
06/3/49/3/2  schválilo
prodej pozemku v k.ú.Město Albrechtice, p.č. 690/6 o výměře 372 m2, zahrada, manželům 
Jaroslavovi a Anně Polachovým bytem Odboje 23, 793 95 Město Albrechtice, cena 40,-
Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                             do 31.3.2007      Ing.Kumpoštová 
06/3/49/4  schválilo
prodeje pozemku v k.ú.Město Albrechtice p.č.690/5 o výměře 95 m2 a 692/5 o výměře 138 
m2,  orná  půda  manželům Ondřeji  a  Ireně  Lovasovým,  bytem  Odboje  25,  793 95 Město 
Albrechtice, za cenu 40,-Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                             do 31.3.2007      Ing.Kumpoštová 
06/3/49/5  schválilo
prodeje pozemku v k.ú.Hynčice p.č. 1794 o výměře 596 m2, orná půda, panu Janu Jahodovi, 
bytem Hynčice č.26, 793 95 Město Albrechtice 
                                                                                             do 31.1.2007       Ing.Kumpoštová 
06/3/50/   schválilo
záměr prodeje pozemků v k.ú.Česká Ves, parcelní číslo 147/1 o výměře 6070 m2, trvalý 
travní porost a parcelní číslo 1152/21 část, výměra dle GP, ost. plocha,komun. a v k.ú.Město 
Albrechtice pozemek parcelní číslo 1577 o výměře 91 m2, ostatní plocha, jiná plocha, 
pozemek parcelní číslo 226 o výměře 410 m2, zahrada 
                                                                                             do 31.1.2007        Ing.Kumpoštová 
06/3/51   schválilo
bezúplatný převodu historického majetku od Pozemkového fondu ČR na Město Město 
Albrechtice:

 k.ú. Město Albrechtice
                           Pozemek parcelní číslo 1093 část,  trvalý travní porost
                           Pozemek parcelní číslo 1838 část,  trvalý travní porost
                           Pozemek parcelní číslo 1839 část,  ostatní plocha
k.ú. Burkvíz
                           Pozemek parcelní číslo  140 část, zahrada
                           Pozemek parcelní číslo  139 část, zahrada
                           Pozemek parcelní číslo  129 část, ostatní plocha, jiná plocha  
                           Pozemek parcelní číslo  126 část, zahrada
                           Pozemek parcelní číslo  125 část, trvalý travní porost  
                                                                                             do 31.1.2007        Ing.Kumpoštová 

06/3/52   schválilo
sepsání prohlášení formou notářského zápisu, že Město Město Albrechtice je výlučným 
vlastníkem nemovitostí, které jsou doposud zapsány na LV č.1 – pro českou republiku – 
MNV M. Albrechtice:
katastrální území – Město Albrechtice
     parcela číslo     1473  o výměře  253 m2  zahrada
                              1563  o výměře  641 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
                              2162/3 o výměře 61 m2, orná půda



   katastrální území – Rudíkovy
     parcela číslo     695  o výměře 411 m2, ostatní plocha, neplodná půda
                                                                                             do 31.1.2007        Ing.Kumpoštová 

06/3/53  schválilo
Záměr prodeje pozemků v lokalitě K.Čapka, k.ú.Město Albrechtice
    Pozemky parcelní číslo 2162/50 o výměře   69 m2, zastavěná plocha a nádv.
                                          2162/56 o výměře 136 m2, zastavěná plocha a nádv.
                                          2162/55 o výměře 164 m2, zastavěná plocha a nádv.
                                          2162/72 o výměře 203 m2, zastavěná plocha a nádv.
                                          2162/93 o výměře   94 m2, zastavěná plocha a nádv. 
                                          2162/91 část, výměra bude upřesněna GP, orná půda
                                                                                             do 31.1.2007        Ing.Kumpoštová 

06/3/54  schválilo
rozpočet města Město Albrechtice na rok 2007, kdy příjmy včetně financování činí 
37.755.300,-Kč  a výdaje včetně financování jsou 37.755.300,-Kč 
                                                                                              průběžně                p.Bodnárová 
06/3/55  schválilo
plánu hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok 2007, kdy ve výdajové části i 
příjmové části se jedná o vyrovnanou částku 6.581.000,00 Kč
                                                                                              průběžně                p.Bodnárová 
06/3/56  schválilo
přidělení dlouhodobých grantů na rok 2007 celkové částce 785.000,-Kč dle tabulky 
„Dlouhodobé granty na rok 2007“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
                                                                                               průběžně                p.Bodnárová 
06/3/57  schválilo
Rozpočtového opatření č.6/2006
Upravený rozpočet : příjmy                  55.060.634,00     
                              zvýšení o                   1.326.710,00              daň z přidané hodnoty
Celkem příjmy                                      56.387.344,00
financování celkem (5.146.989,-)           4.431.679,00
snížení přebytku hospodaření
Celkem příjmy a financování             60.819.023,00

výdaje upravený rozpočet                      56.989.323,00
                          zvýšení o                           611.400,00             nákup pozemků,
                                                                                                   příspěvek ZŠ
celkem výdaje:                                       57.600.723,00 
financování zůstává stejné                       3.218.300,00
Celkem výdaje a financování               60.819.023,00
                                                                                               průběžně                p.Bodnárová 

06/3/58  vzalo na vědomí 
rozpočtový výhled města Město Albrechtice na rok 2009 v celkové výši 51.958.500,- Kč 
                                                                                               průběžně                p.Bodnárová 

06/3/59  vzalo na vědomí 
výhledový plán hospodářské činnosti na rok 2009 ve výši náklady 6.033.747,-Kč a výnosy ve 
výši 6.457.800,-Kč, hospodářský výsledek – zisk 424.053,-Kč 
                                                                                               průběžně                p.Bodnárová 

06/3/60  schválilo
odměny členům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města ve výši 300,-Kč mě



síčně, vypláceno čtvrtletně, s platností od 14.12.2006
                                                                                               průběžně           p.Kostrošová 
06/3/61/1  vzalo na vědomí
zápis z hlavní inventarizační komise města Město Albrechtice za inventarizaci majetku města 
roku 2006
                                                                                          do 31.12.2006           p.Bodnárová 

06/3/61/2  schválilo 
vyřazení  a  likvidaci  majetku  dle  zápisu  z hlavní  inventarizační  komise  města  Město 
Albrechtice za rok 2006 ve výši  184.069,40 Kč
                                                                                           do 31.12.2006           p.Bodnárová 

06/3/62   schválilo
odpis pohledávky v celkové částce 20.645,57 Kč  za Ingstav Opava
                                                                                           do 31.12.2006           p.Bodnárová 
  
06/3/63  bere na vědomí
projednání změny č.1 ÚP města Město Albrechtice na  zasedání ZM dne 28.12.2006
                                                                                            do 28.12.2006             starosta    
06/3/64  bere na vědomí
návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2007, kde příjmy jsou ve výši 1,698.200,-Kč a 
výdaje 1,698.200,-Kč
                                                                                            do 31.1.2007             starosta    
06/3/65  bere na vědomí
rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na rok 2008 –  kde příjmy i výdaje jsou ve výši 
640 tis.Kč a rok 2009 – kde příjmy i výdaje jsou ve výši 680 tis.Kč
                                                                                            do 31.1.2007             starosta    
06/3/66  bere na vědomí
rozpočet Sdružení obcí Praděd na rok 2007, příjmová i výdajová část rozpočtu je ve výši 
2.204.800,-Kč
                                                                                            do 31.1.2007             starosta    
06/3/67  bere na vědomí
závěrečnou zprávu kontrolního orgánu Sdružení obcí Praděd za rok 2006
                                                                                            do 31.1.2007             starosta    
06/3/68  bere na vědomí
závěrečnou zprávu kontrolního orgánu Sdružení obcí Praděd za rok 2005
                                                                                             do 31.1.2007             starosta    
06/3/69  bere na vědomí
informaci o povýšení dotace na výkon státní správy v průměru o 10 % u obcí s rozšířenou 
působností II.typu, u Města Albrechtice asi o 18,6%

06/3/70   schválilo
pokračování výstavby kanalizace v městě Město Albrechtice a strategii postupu Sdružení obcí 
Praděd v dalších letech při výstavbě „velké kanalizace“.

06/3/71   pověřilo
finanční a kontrolní výbor prověrkou podání pana Petra Marka, reálnosti této nabídky v 
souvislosti s hospodařením v městských lesích
                                                                                            do 31.1.2007          místostarosta    

06/3/72   schválilo
mediální radu Města Město Albrechtice ve složení Petr Šolc, Mgr. Karel Handlíř, Ing.Igor 
Kozelek, Lukáš Kozelský a Lubomír Wolf



                                                                                               průběžně                p.Hlaváček 
06/3/73   schválilo
plánu kontrolní činnosti finančního výboru na rok 2007
                                                                                               průběžně               místostarosta 
06/3/74   ukládá
informovat občany o tom, že svoz velkoobjemových odpadů nebude v roce hrazen 2007 
z rozpočtu města a že každý občan si likvidaci takového odpadu bude muset zajišťovat sám na 
své náklady. Informovat občany, kde a za jakých podmínek bude možno tento velkoobjemový 
odpad uložit.
                                                                                             do 28.2.2007               starosta    
06/3/75   ukládá
přehodnotit ceny a provést návrh na prodej pozemků v majetku města  
                                                                                             do 31.1.2007               starosta    
06/3/76  schválilo
usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 14.12.2006

                                                                              ………………………………         
                                                                                           Petr  Š o l c
                                                                                              starosta

                                                                               ……………………………….       
                                                                                        Luděk  V o l e k   
                                                                                           místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28.12.2006

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
číslo usnesení                                                                            termín                         zodpovídá

06/4/77  schválilo
program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 28.12.2006

06/4/78  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Ing.Ivo Vykopal, Ing.Karel Handlíř, Mgr. Marcel Jedelský 
  
a ověřovatelé zápisu:  pp. Miluše Kaletová, Karel Gančarčík   
  
06/4/79  vzalo na vědomí
zápis z 3. zasedání zastupitelstva města konaného 14.12.2006
           
06/4/80  schválilo
Rozpočtové opatření č.7/2006

Upravený rozpočet : příjmy                  56.387.344,00     
                              zvýšení o                   2.445.738,00              
Celkem příjmy                                      58.833.082,00
financování                                              4.431.679,00
snížení o                                                 -5.133.841,00
financování celkem:  -702.162,-Kč

Celkem příjmy a financování             58.130.920,00

výdaje upravený rozpočet                      57.600.723,00
                         snížení o                         -2.688.103,00            
                                                                                                   
celkem výdaje:                                       54.912.620,00 
financování zůstává stejné                       3.218.300,00

Celkem výdaje a financování               58.130.920,00

                                                                                          do 31.12.2006    p.Bodnárová    
06/4/81  schválilo
změnu č.3 Plánu hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok 2006

Náklady                                                                     6.093.002,00
zvýšení nákladů dle jednotlivých středisek                  245.966,00
Celkem náklady :                                                    6.338.968,00



Výnosy                                                                      6.093.002,00
zvýšení výnosů dle jednotlivých středisek                   907.610,00
Celkem výnosy :                                                       7.000.612,00

zisk                                                                                661.644,00

                                                                                          do 31.12.2006    p.Bodnárová    

06/4/82  schválilo
odpisové plány na rok 2007 příspěvkových organizací města Základní školy ve výši 862.306,-
Kč a Mateřské školy ve výši 141.851,-Kč
Základní škola Město Albrechtice                          862.306,00Kč
Mateřská škola Město Albrechtice                         141.851,00Kč
celkem                                                                 1.004.157,00Kč

                                                                                            do 31.12.2006      p.Bodnárová 
                                                                                    
06/4/84/1  schválilo
dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a dle § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s drobnými úpravami dle přílohy č. l, změnu č. l 
územního plánu sídelního útvaru Město Albrechtice
                                                                                             do 31.1.2007        Ing.Vavera 
06/3/84/2  vymezilo
dle § 29 odst. l zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, závaznou část změny č. l územního plánu  sídelního útvaru Město 
Albrechtice, včetně veřejně prospěšných staveb, jak je vyjádřena ve vyhlášce o závazných částech 
změny  č.  l  územního  plánu  sídelního  útvaru  Město  Albrechtice  (příloha č. 2 předloženého 
materiálu),
                                                                                             do 31.1.2007        Ing.Vavera 
                                                                                      
06/4/84/3  vydalo
dle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve  
znění pozdějších předpisů, a dle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb.,  o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku obce č. 4 /2006 ze dne 
28.12.2006, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. l ÚPNSÚ Město Albrechtice, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu
                    
                                                                          do 31.1.2007        Ing.Vavera         
06/4/84/4  vzalo na vědomí
sdělení, že není třeba přijímat rozhodnutí o námitkách fyzických a právnických osob, jejichž 
práva mohou být návrhem změny č. l ÚPNSÚ dotčena, neboť žádné námitky ani nesouhlasy ne
byly při projednání návrhu změny č. l územního plánu sídelního útvaru uplatněny
                                                                                               do 31.1.2007       Ing.Vavera 
06/4/84/5  vzalo na vědomí
zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu změny č. l ÚPNSÚ Město Albrechtice s dotčenými 
orgány státní správy, ostatními orgány územního plánování sousedních územních obvodů, 
právnickými a fyzickými osobami a občany a vyhodnocení všech stanovisek a připomínek, 
zpracované dle § 23 odst. l zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 3 předloženého 

                                                                                               do 31.1.2007      Ing.Vavera         
06/4/84/6  vzalo na vědomí



stanovisko  nadřízeného  orgánu  územního  plánování  k  návrhu  změny  č.  l  ÚPNSÚ  Město 
Albrechtice vydané dle § 25 odst. l zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně 
plánovacích podkladech a územně plánovací  dokumentaci,  ve znění vyhlášky č. 570/2002 Sb., 
které je obsaženo v příloze č. 4 předloženého materiálu
                                                                                             do 31.1.2007      Ing.Vavera 
06/4/85/1  revokuje
usnesení zastupitelstva č.06/36/470 o bezúplatném nabytí 2 ks ocelových věží od společnosti 
Telefónica  O2 Czech Republic, a.s., Praha 3 
                                                                                              do 31.1.2007        místostarosta 
06/4/85/2   schválilo
kupní smlouvu na odkoupení 2 kusů věží od společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 
za cenu 1.190,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy 
                                                                                               do 31.1.2007        místostarosta 
06/4/86   schválilo
program Prevence kriminality v Městě Albrechticích pro rok 2007, prevence v dopravě a 
bezpečnosti silničního provozu v městě na komunikaci I/57
                                                                                                průběžně            Ing.Vavera 

06/4/87   uložilo
projednat s Policií ČR možnost dozoru na frekventovaném silničním přechodu u „Mrazíka“ 
v Městě Albrechticích v době přecházení dětí do školy 
                                                                                                   do 31.1.2007        starosta 

06/4/88  schválilo
usnesení z 4. zasedání zastupitelstva města ze dne 28.12.2006

                                                                              ………………………………         
                                                                                           Petr  Š o l c
                                                                                              starosta

                                                                               ……………………………….       
                                                                                        Luděk  V o l e k   
                                                                                           místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.2.2007

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
číslo usnesení                                                                            termín                         zodpovídá

07/5/89  schválilo
program 5.zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.2.2007

07/5/90  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Richard Kubla , Oldřich Pustka, Dagmar Horáková 
a ověřovatelé zápisu:  pp. Lukáš Kozelský, Josef Žídek   
  
07/5/91  vzalo na vědomí
zápis z 4. zasedání zastupitelstva města konaného 28.12.2006
           
07/5/92  schválilo
Dohodu o převodu práv a závazků vyplývající ze smlouvy o poskytování telekomunikační 
služby mezi Městem Město Albrechtice a firmou - Ing. Jiří Tkáč - TKC COMPUTERS, která 
převádí  své  závazky na  firmu TKC system s.r.o.  a  pověření  místostarosty  podpisem této 
smlouvy.
                                                                                            do 15.3.2007     Ing.Vavera         

07/5/93/1  schválilo
Smlouvu  o  závazku  veřejné  služby  ve  veřejné  linkové  dopravě  mezi  Městem  Město 
Albrechtice  a  Osoblažskou  dopravní  společností,  s.r.o,  Krnov.  Jedná  se  o  ztrátovost  v 
autobusové dopravě za rok 2007 ve výši 21 415,-Kč a pověření místostarosty podpisem této 
smlouvy. 
                                                                                            do 15.3.2007     místostarosta         
07/5/93/2  schválilo
Smlouvu č. 71033-07 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi Městem 
Město Albrechtice a Connex Morava a.s.,Vítkovická 3056/2, Ostrava, obchodní oblast 
Bruntál. Jedná se o ztrátovost v autobusové dopravě za rok 2007 ve výši 57 750,-Kč a 
pověření místostarosty podpisem této smlouvy.
                                                                                            do 15.3.2007     místostarosta         
07/5/94  schválilo
Smlouvu mezi Městem Město Albrechtice a Uměleckou agenturou Aleny Bastlové, Opava, na 
uspořádání vystoupení Televarieté v operetě, konané dne 5.4.2007 v 19 hodin v sále kina. 
Cena za vystoupení 6 400,-Kč + 120,-Kč za umělecký klavír + doprava 2 osobní auta 6,-
Kč/km a pověření místostarosty podpisem této smlouvy.
                                                                                            do 15.3.2007     místostarosta      
   

07/5/95  schválilo



Smlouvu  o  poskytování  regionálních  služeb  a  služeb  knihovnických  mezi  městem Město 
Albrechtice a Městskou knihovnou v Bruntále na rok 2007 za dohodnutou cenu 60 000,-Kč a 
pověření místostarosty podpisem této smlouvy. 
                                                                                            do 15.3.2007       místostarosta 
07/5/96  schválilo
odložení  projednávání  Smlouvy  o  poskytnutí  činností  odpovědného  zástupce  pro  Město 
Město Albrechtice až do doby zvolení starosty města
                                                                                                                        místostarosta 
                                                                                                                             
07/5/97  schválilo
Smlouvu mezi Městem Město Albrechtice a firmou HELP – IN, o.p.s. Bruntál, na zajištění 
rozvozu obědů seniorům nebo klientům se zdravotním postižením splatností od 1.4.2007 za 
dohodnutou cenu 75,-tis. Kč na rok 2007 a pověření místostarosty podpisem této smlouvy.
                                                                                               do 15.3.2007     místostarosta 
07/5/98  schválilo
Smlouvu mezi mezi Městem Město Albrechtice a Službami obce Město Albrechtice o nájmu 
zařízení vodovodu a kanalizace a provozování vodovodu a kanalizace na území Města Město 
Albrechtice a pověření místostarosty podpisem této smlouvy.
                                                                                               do 15.3.2007      místostarosta 
07/5/99/1  schválilo
Dohodu  mezi  společností  PAP  OIL  a.  s.  se  sídlem Praha  6  -  Ruzyně  a  Městem Město 
Albrechtice  o  zrušení  smlouvy  o  koupi  pohonných  hmot  ze  dne  20.1.2003,  a  to  ke  dni 
31.1.2007 a pověření místostarosty podpisem této dohody.
                                                                                               do 15.3.2007       místostarosta 
07/5/99/2  schválilo
Smlouvu o koupi pohonných hmot mezi městem Městem Albrechtice obchodní společností 
PAP OIL čerpací stanice, s.r.o., Praha 6 – Ruzyně, uzavřená s platností od 1.2.2007 s 
dohodnutou množstevní slevou ve výši 0,40 Kč/l načerpaných PHM a pověření místostarosty 
podpisem této smlouvy.                                                                                                    
                                                                                               do 15.3.2007        místostarosta 
07/5/99/3   schválilo
Smlouvu o koupi a používání platební karty KREDIT  mezi Městem Město Albrechtice a 
obchodní společností PAP OIL čerpací stanice s.r.o., Praha 6 – Ruzyně, s platností od 
1.2.2007, a to za kupní cenu 205,-Kč bez DPH a pověření místostarosty podpisem této 
smlouvy. 
                                                                                               do 15.3.2007        místostarosta 
07/5/100/1   schválilo
Ing.Malchárková Naděžda, Vysoká 72,  793 99 Osoblaha prodej pozemku parcelní číslo 1577 
o výměře 91 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú.Město Albrechtice za cenu.40,-Kč/m2 a 
vynaložené náklady.
                                                                                               do 30.4.2007     Ing.Kumpoštová 

07/5/100/2  schválilo
manž. Martin a Regina Hajní, Palackého 4, 793 95 Město Albrechtice, prodej pozemku  
parcelní číslo 471 část, výměra dle GP, ost.plocha,zeleň v k.ú.Město Albrechtice za cenu
40,-Kč/m2 a vynaložené náklady.          
                                                                                               do 30.8.2007     Ing.Kumpoštová 
  
07/5/100/3  schválilo
manž. Luděk a Danuše  Volkovi, Celní 56, 793 95 Město Albrechtice, prodej pozemku
parcelní číslo 372 o výměře 609 m2, zahrada v k.ú.Město Albrechtice za cenu
40,-Kč/m2 a vynaložené náklady.          
                                                                                               do 30.4.2007     Ing.Kumpoštová 



07/5/101/1 schválilo
manž. Pavel a ing.Jitka Hanusovi, K.Čapka 15, 793 95 Město Albrechtice, prodej pozemků
parcelní číslo 2162/50 o výměře 69 m2, zastavěná plocha a nádvoří a parcelní číslo 2162/91 
část, výměra dle GP, orná půda v k.ú.Město Albrechtice za cenu  150,-Kč/m2 a vynaložené 
náklady
                                                                                             do 30.10.2007     Ing.Kumpoštová 
07/5/101/2 schválilo
pp.Nikolaos Stefanidis a ing.Michal Stefanidis, K.Čapka 5/768, 793 95 Město Albrechtice, 
prodej pozemků parcelní číslo 2162/93 o výměře 94 m2, zastavěná plocha a nádvoří a 
parcelní číslo 2162/91 část, výměra dle GP, orná půda v k.ú.Město Albrechtice za cenu 150,-
Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                              do 30.10.2007     Ing.Kumpoštová 
07/5/101/3 schválilo
manž. Jan Metzl, Zámecká 86/7, 793 95 Město Albrechtice a ing. Lenka Metzlová, K.Čapka 
764/13, 793 95 Město Albrechtice, prodej pozemků parcelní číslo 2162/56 o výměře 136 m2, 
zastavěná plocha a nádv. parcelní číslo 2162/91 část, výměra dle GP, orná půda v k.ú.Město 
Albrechtice za cenu 150,-Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                              do 30.10.2007     Ing.Kumpoštová 
07/5/101/4 schválilo
žadatel.Martin Vaněk, Hynčice 242, 793 95 Město Albrechtice, a Soňa Martinková, Bližčická 
30, 794 01 Krnov, prodej pozemku p.č.2162/91 část, výměra dle GP, orná půda v k.ú.Město 
Albrechtice za cenu 150,-Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                              do 30.10.2007     Ing.Kumpoštová
07/5/102/1 neschválilo
novou prodejní cenu pozemků v lokalitě K.Čapka v Městě Albrechticích za 150,-Kč/m2 
a vynaložené náklady

07/5/102/2 schválilo
novou prodejní cenu pozemků v lokalitě K.Čapka v Městě Albrechticích za 250,-Kč/m2 
a vynaložené náklady
                                                                                                 průběžně        Ing.Kumpoštová 
07/5/103/1 schválilo
pp.Petr Polák, Třemešná ve Sl. 359, 793 82 Třemešná ve Slezsku a Katrin Daňková, 
Třemešná ve Slezsku. 356, 793 82 Třemešná ve Slezsku, prodej pozemku parcelní číslo 
2169/91 část, výměra dle GP, orná půda v k.ú.Město Albrechtice k výstavbě RD za cenu 
250Kč/m2 a vynaložené náklady.  
                                                                                              do 30.10.2007     Ing.Kumpoštová 
07/5/103/2 schválilo
manž. Štefan a Olga Michalákovi, 793 03 Dětřichov nad Bystřicí 160, prodej pozemku 
parcelní číslo 2169/91 část, výměra dle GP, orná půda v k.ú.Město Albrechtice k výstavbě RD 
za cenu 250Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                              do 30.10.2007     Ing.Kumpoštová 

07/5/103/3 schválilo
manž.Petr a Romana Kotulkovi, Nádražní 288/29, 793 95 Město Albrechtice, prodej pozemku 
parcelní číslo 2169/91 část, výměra dle GP, orná půda v k.ú.Město Albrechtice, k výstavbě 
RD za cenu 250Kč/m2 a vynaložené náklady.

do 30.10.2007     Ing.Kumpoštová 

07/5/104  schválilo
záměr prodeje pozemků v k.ú.Město Albrechtice:
 parcelní číslo 1166/12 o výměře 683 m2, TTP, parcelní číslo 1166/14 o výměře 677 m2, 
TTP, parcelní číslo 1166/15 o výměře 705 m2, TTP, parcelní číslo 1166/20 o výměře 333 m2, 



TTP a 1762/6 o výměře 95 m2, ostatní plocha, 
parcelní číslo 1230/2 o výměře 202 m2, TTP, parcelní čísla 66 o výměře 152 m zastavěná 
plocha a nádvoří, parcelní číslo 71 o výměře 337 zastavěná plocha a nádvoří-dvůr, 73/2 o 
výměře 236 m2 zahrada, 74/2 o výměře 89 m2 zahrada, 75 o výměře 83 m2 ostatní plocha-
jiná pl., 76/2 o výměře 165 m2 ostatní plocha-jiná pl., 79/2o výměře 208 m2 zastavěná plocha
a nádvoří-dvůr, 105 o výměře 131 m2 orná půda, 1475 o výměře 289 zahrada, 1531 o výměře 
661 m2 TTP
                                                                                                  průběžně      Ing.Kumpoštová 
07/5/105/1 schválilo
záměr prodeje pozemků v k.ú.Linhartovy:
parcelní číslo 63 o výměře 1245 m2,TTP, parcelní číslo 66 o výměře692 m2, ostatní plocha, 
parcelní číslo 70 o výměře 317 m2, ostatní plocha, komun., parcelní číslo 256 o výměře 129 
m2, ostatní plocha,komun. a parcelní číslo 259 o výměře 410 m2, ostatní plocha, komunikace.
                                                                                                  průběžně      Ing.Kumpoštová  
   07/5/105/2 schválilo  
záměr prodeje pozemků v k.ú.Opavice:
parcelní číslo 138 o výměře 212 m2, zahrada.
                                                                                                  průběžně      Ing.Kumpoštová  
07/5/106/1 schválilo
záměr prodeje pozemků v k.ú.Burkvíz:
parcelní číslo 21 o výměře 309 m2, zastavěná plocha a nádvoří a parcelní  číslo 22 o výměře 
100 m2, zahrada.
                                                                                                  průběžně      Ing.Kumpoštová  
07/5/106/2 schválilo
záměr prodeje pozemků v k.ú.Piskořov:
parcelní číslo 4/1 o výměře 328 m2, zahrada, parcelní číslo 14 o výměře1087 m2, TTP, 
parcelní číslo 15/1 o výměře 783 m2, zahrada, parcelní číslo  58 o výměře 21 m2, zahrada, 
parcelní číslo 61 o výměře 1082 m2, zahrada, parcelní číslo 64/1 o výměře 29 m2 zahrada, 
parcelní číslo 65/2 o výměře 62 m2, zastavěná plocha a nádvoří-dvůr, parcelní číslo 66/1 o 
výměře 302 m2, zahrada, parcelní číslo 75 o výměře 2860 m2, zahrada a parcelní číslo 103 o 
výměře 1218 m2, zahrada.

07/5/107/1 schválilo
revokaci usnesení č.06/35/430 z jednání 35.schůze zastupitelstva města dne 31.8.2006 –    
ve věci schválení smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytu v domě Nemocniční  15 v Městě 
Albrechticích p.Petru Hynčicovi a Daně Zátopkové 
                                                                                                                      Ing.Kumpoštová  
07/5/107/2 schválilo
Smlouvu o budoucí smlouvě na prodej ½ domu Nemocniční 15 na pozemku p.č.1393 ve 
Městě Albrechticích a části zahrady p.č. 1394/3 panu Petru Hynčicovi, Nemocniční 15, 793 
95 Město Albrechtice
                                                                                               do 30.4.2007     Ing.Kumpoštová 
07/5/108/1 schválilo
revokaci usnesení 06/35/442/2 z jednání 35.schůze zastupitelstva města dne 31.8.2006  - ve 
věci schválení prodeje pozemku p.č.1394, výměra dle GP,orná půda v k.ú.Město Albrechtice
                                                                                                                      Ing.Kumpoštová  

07/5/108/2 schválilo
prodej bytového domu Nemocniční 15 na pozemku p.č.1393 a pozemku p.č.1393 zastavěná 
plocha,nádvoří  o  výměře  95  m2  a  zahrady  p.č.  1394/3  o  výměře  709  m2 v  k.ú.Město 
Albrechtice v podílech každému ½,  a to p.Jarmila Jaššová  /byt č.1/ za základní smluvní cenu 



113 073,-Kč, p.Petr Hynčica /byt č.2/ za základní smluvní cenu 87 410,-Kč. K ceně bytů bude 
připočtena cena za stavební pozemek dle platných cen, cena zahrady 40,-Kč/m2. K cenám 
bude připočtena daň z převodu nemovitostí a ostatní vynaložené náklady  
                                                                                              do 30.10.2007     Ing.Kumpoštová 
07/5/109 schválilo
neodblokování pozemku p.č. 2346 ost.plocha v k.ú.Hynčice jehož vlastníkem je Pozemkový 
fond ČR
                                                                                                  průběžně      Ing.Kumpoštová  
07/5/110 schválilo
vyvěšení tibetské vlajky v kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10.3.2007 na budově Městského 
úřadu v Městě Albrechticích.
                                                                                                   10.3.2007          místostarosta 
07/5/111 schválilo
prodloužení termínu splnění závazku vůči městu panu Lukáši Pobuckému do konce roku 2007 
s tím, že do konce roku 2007 bude závazek vůči městu panem Lukášem Pobuckým splněn.
                                                                                                do 31.12.2007     místostarosta
07/5/112 schválilo
čerpání přidělených dlouhodobých grantů za rok 2006 včetně zjištěných nedostatků
                                                                                                                               Bodnárová
07/5/113/1-19 schválilo
smlouvy na poskytnuté  dlouhodobé granty pro rok 2007.  Jedná se celkem o 19 smluv v 
celkové výši 785,-tis.Kč (viz tabulka).

                                                                                                do 31.3.2007         Bodnárová

07/5/114 neschválilo
žádost mysliveckého sdružení Oldřich o neinvestiční dotaci  z rozpočtu města na rok 2007
ve výši 20 000,-Kč,
                                                                                                do 31.3.2007         Bodnárová

FK Avízo Město Albrechtice Štít Albrechtic 2007
FK Avízo Město Albrechtice Celoroční činnosti fotbalového klubu
IPA International Policie Mezinárodní turnaj v sálové kopané
Sbor dobrovolných hasičů M.Al-ce Mladí hasiči 2007
Svaz chovatelů - Ranč Solný potok Klub jezdecké turistiky
Základní umělecká škola M.Al-ce Chrámové koncerty
Český kynologický svaz ZKO 664 Podpora aktivit mládeže, naplnění ……
ZKO Město Albrechtice 030 Opavice Rozvoj ZKO 030 M.Al-ce Opavice v r 2007
TJ Tatran Hynčice Sportovní činnosti - kopaná
TJ Město Albrechtice - oddíl stolního tenisu Činnost oddílu stolního tenisu TJ M.Al-ce
TJ Město Albrechtice - oddíl volejbalu Činnost oddílu volejbalu v roce 2007
TJ Město Albrechtice - oddíl SPV muži Činnost oddílu SPV muži
TJ Město Albrechtice - oddíl SPV ženy Činnost oddílu sport pro všechny - ženy 2007
TJ Město Albrechtice - oddíl tenisu Činnost oddílu tenisu v roce 2007
TJ Město Albrechtice - oddíl kondičního pos. Činnosti oddílu kondičního posilování TJ 
Dechový orchestr Slezanka Město Albrechti Dlouhodobý kulturní spolupráce v příhraničí
Jaroslav Hrubý, Město Albrechtice Výtvarná dílna na základní škole v M.Al-cích
Římskokatolická farnost Město Albrechtice Pravidelné bohoslužby v modlitebně v domě…
Klub důchodců v Městě Albrechticích Senioři sobě

Celkem:

30 000,00
370 000,00
10 000,00
72 000,00
2 000,00
8 000,00

20 000,00
20 000,00
20 000,00
30 000,00
50 000,00
15 000,00
12 000,00
36 000,00
12 000,00
10 000,00
37 000,00
15 000,00
16 000,00

785 000,00



07/5/115 schválilo
Odměňování  neuvolněných  členů  zastupitelů  města  dle  Nařízení  vlády  č.  37/2003  Sb.  v 
platném znění, od 1.1.2007 ve stejné výši jako v roce 2006.
                                                                                                  průběžně           Kostrošová

07/5/116 schválilo
Odměňování nových členů ZM pro volební období 2006 – 2010. Odměna bude počítána vždy 
od prvního dne následujícího měsíce po jeho zvolení do ZM ve stejné výši jako v roce 2006.
                                                                                                  průběžně           Kostrošová

07/5/117 schválilo
rozdělení výtěžku z VHP za rok 2006 pro účely sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, 
kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel
                                                                                                   průběžně         Bodnárová

07/5/118 schválilo
Rozpočtové opatření č.1/2007
Schválený rozpočet:    příjmy                   33 767 700,00      z toho
                                 zvýšení o                   17 501 619,00       17 138 973,00 dotace na sociální dávky
celkem příjmy                                           51 269 319,00
financování celkem                                      3 987 600,00
úprava ve financování – snížení                    -341 946,00
financování celkem    3 645 654,-

Celkem příjmy a financování           54 914 973,00

Výdaje schválený rozpočet                        34 683 911,00
                             zvýšení o                        17 159 673,00     17 138 973,00 výplata sociální dávky
celkem výdaje                                            51 843 584,00
financování zůstává stejné                            3 071 389,00

Celkem výdaje a financování            54 914 973,00
                                                                                                   průběžně         Bodnárová

07/5/119 schválilo
prodeje služebního auta Škoda Felicia „pick-up“ BRE 81 -70 za nejvyšší možnou nabídku a 
38ks jídlonosičů včetně jejich přepravek za cenu 16 tis.Kč.
                                                                                                 do 30.6.2007      místostarosta 

07/5/120/1 schválilo
Revokaci usnesení č. 06/3/47 z 3. zasedání zastupitelstva konaného dne 14.12.2006, kterým 
byla  schválena  vyúčtovatelná  záloha  na  poskytování  sociálních  služeb  pro  Město  Město 
Albrechtice  ve  výši  12,5 tis.Kč pro Help.in,  o.p.s.,  U rybníka  4,  Bruntál,  včetně  rozvozu 
obědů a 15,-tis.Kč pro Charitu Krnov, Hlubčická 3, Krnov na I.čtvrtletí roku
                                                                                                                            Bodnárová

07/5/120/2 schválilo
vyúčtovatelnou zálohu  na poskytování sociálních služeb pro Město Město Albrechtice ve 
výši  5,-tis.  Kč pro Help- in,  o.p.s.,  U rybníka  4,  Bruntál a 15,-tis.Kč pro Charitu  Krnov, 
Hlubčická 3, na I. čtvrtletí roku 2007.
                                                                                                do 15.3.2007         Bodnárová

07/5/121 vzalo na vědomí



Zpráva předsedů kontrolního a finančního výboru z jednání konaného na popud podání pana 
P.Marka – reálnost nabídky v souvislosti s hospodařením v městských lesích, adresovaného 
zastupitelům města.

07/5/122 vzalo na vědomí
Zprávu o hospodaření v městských lesích města Města Albrechtice za rok 2006

07/5/123 schválilo
zachovat údržbu veřejné zeleně Službám obce Město Albrechtice, s.r.o., ve stejném rozsahu 
jako v loňském roce a za ceny roku 2006 a uzavřít s nimi smlouvu
                                                                                                    do 15.3.2007            Vávra

07/5/124 schválilo
OZV č.1/2007, kterou se ruší OZV č.2/2000 o úpravě základního nájemného podle polohy 
bytu
                                                                                                    do 28.2.2007            Vávra

07/5/125 vzalo na vědomí
přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 22.2.2007

                                                                              

                                                                               ……………………………….       
                                                                                          Luděk  V o l e k   
                                                                                            místostarosta

                                                                              …................................................
                                                                                          Mgr. Jiří Kropáč
                                                                                           člen rady města



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 1.3.2007

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
číslo usnesení                                                                            termín                         zodpovídá

07/6/126  schválilo
program 6.zasedání zastupitelstva města konaného dne 1.3.2007

07/6/127  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. MUDr.Zuzana Juráňová , Miluše Kaletová, Kateřina 
Vrbová 
a ověřovatelé zápisu:  pp. MUDr.Jiří Šupík, Lubomír Wolf,    
  
07/6/128  vzalo na vědomí
zápis z 5. zasedání zastupitelstva města konaného 22.2.2007.
           
07/6/129/1  neschválilo
návrh na tajnou volbu starosty.

07/6/129/2  schválilo
volební řád pro veřejnou volbu starosty.
      
07/6/130  schválilo
tříčlenné volební komise ze zaměstnanců města Město Albrechtice.        

07/6/131/1  schválilo
předsedu volební komise panu Ing. Dušanu Vopelkovi.
                                                                                            
07/6/131/2  schválilo
členy volební komise pp. Vladimíru Žandovskou a Alenu Bodnárovou.
         
07/6/132/1  neschválilo
p. Ing. Karla Stolka, bytem Sokola Tůmy 5, Město Albrechtice, starostou města.
                                                                                              
07/6/132/2  schválilo
p. Luďka Volka, bytem Celní 56, Město Albrechtice, starostou města.
                                                                                                                                                  
07/6/133  schválilo
změnu programu v bodu 6, doplněn o bod 6.2 – volba místostarosty a 6.3. - volba člena rady.
  



07/6/134/1  neschválilo
p. Ing. Karla Handlíře, bytem Dělnická 12, Město Albrechtice, místostarostou města.
         
07/6/134/2  schválilo
p.Ing. Jitku Hanusovou, bytem K.Čapka 15, Město Albrechtice, místostarostou města.
  
07/6/135  schválilo
p.Miluši Kaletovou, bytem Tyršova 41, Město Albrechtice, členem rady města.
                                                                                            
07/6/136  schválilo
Smlouvu o dílo č. 233/2007 mezi městem Město Albrechtice a firmou ENVIprojekt s.r.o., 
Tř.Tomáše Bati 3672, 760 01 Zlín, na zajištění inženýrské činnosti k projektové dokumentaci 
ODPADPOVÉ CENTRUM – Město Albrechtice. Cena díla je 30.000,-Kč bez DPH a 
pověření starosty podpisem této smlouvy.
                                                                                               do 15.3.2007      Ing.Vavera 

07/6/137 vzalo na vědomí
přijatá usnesení z 6. zasedání zastupitelstva města ze dne 1.3.2007

                                                                              

                                                                               ……………………………….       
                                                                                        Luděk  V o l e k   
                                                                                               starosta

                                                                              ……………………………….       
                                                                                         Ing.Jitka Hanusová   
                                                                                              místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26.4.2007

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
číslo usnesení                                                                            termín                         zodpovídá

07/7/138  schválilo
program 7.zasedání zastupitelstva města konaného dne 26.4.2007

07/7/139  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Ing.Karel Stolek, Ing.Karel Handlíř, Antonín Mura 
  
a ověřovatelé zápisu:  pp. Mgr.Karel Handlíř, Martin Špalek    
  
07/7/140  vzalo na vědomí
zápis z 6. zasedání zastupitelstva města konaného 1.3.2007.
           
07/7/141  schválilo
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2007 pro 
jednotku sboru dobrovolných hasičů kategorie II. Města Město Albrechtice, v celkové výši Kč 
150.000,-Kč a pověření starosty podpisem této smlouvy
                                                                                             5.5.2007                  starosta 
07/7/142  schválilo
zmocnění starosty p.Luďka Volka podpisem příjmových smluv (smlouvy na účelové nebo 
neinvestiční  dotace  pro  příspěvkové  organizace  města,  hasiče  apod.)  na  dobu  do  konce 
volebního období s platností od 26.4.2007 a ukládá starostovi o tom informovat  zastupitelé 
na nejbližším jednání zastupitelstva
                                                                                            průběžně                  starosta 
07/7/143  schválilo
pověření zaměstnance města p.Jana Vávru k podpisu smluv se Službami obce s.r.o. Město 
Albrechtice o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod pro objekty, které jsou majetkem 
města        
                                                                                            průběžně                    Vávra 
07/7/144  schválilo
Dodatek č.1 ke smlouvě č. 10/2006 na vypracování projektové dokumentace s panem 
Rudolfem Honem, Podvihovská 4, Opava a pověření starosty podpisem tohoto dodatku. 
                                                                                             11.5.2007                  Ing.Vavera 
07/7/145  neschválilo
veřejnoprávní smlouvu mezi městem Město Albrechtice a obcí Třemešná na výkon přenesené 
působnosti v projednávání přestupků 
                                                                                             11.5.2007                  Ing.Vavera 
07/7/146  schválilo
zrušení Mandátní smlouvy mezi Městem Město Albrechtice a Službami obce M.Albrechtice, 



s.r.o., s platností od 1.5.2007 a pověření starosty podpisem smlouvy
                                                                                             11.5.2007                  místostarosta 
07/7/147  schválilo
smlouvu mezi Městem Město Albrechtice a TJ TATRAN Hynčice na poskytnutí příspěvku ve 
výši 10.000,-Kč a pověření starosty podpisem smlouvy
                                                                                             30.5.2007                  p.Bodnárová 
07/7/148  schválilo
Smlouvu o dílo mezi Městem Město Albrechtice a Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, 
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava,  na provádění rozborů chemické a mikrobiologické ana
lýzy bazénových vod a pověření starosty podpisem smlouvy
                                                                                             11.5.2007                       Vávra 
07/7/149  schválilo
zmocnění starosty města k přijímání sponzorských finančních darů – Smlouvy o podpoře 
sportu – na vybudování plážového volejbalové hřiště na koupališti v Městě Albrechticích a 
podpisu těchto smluv a ukládá starostovi o tom informovat  zastupitelé na nejbližším jednání 
zastupitelstva
                                                                                              průběžně                     starosta 
07/7/150  schválilo
smlouvu o zprostředkování mezi Městem Město Albrechtice a Realitní kanceláři Krnov, s.r.o., 
Na hradbách 25, na prodej zbývajících bytových jednotek v domě na ul.Celní 48/417 v k.ú. 
Město Albrechtice na pozemku p.č. 230.
                                                                                             11.5.2007                       Vávra 
07/7/151  schválilo
ceny pozemků na území města Město Albrechtice a ostatních katastrálních území:
k.ú.Město Albrechtice:                                                       cena
l/ stavební pozemky
nádvoří,zbořeniště                                                  100,-Kč/m2
2./ zahrady
pozemky přiléhající k nemov.                                         60,-Kč/m2
3/ orná,TTP, ost. plochy samostatně položené             40,-Kč/m2

v případě, že tyto pozemky dle Územního plánu jsou určené k zástavbě, cena pozemků bude 
stanovena zastupitelstvem města. 

ostatní katastrální území :                                        cena            
l/ stavební pozemky
nádvoří,zbořeniště                                                    90,-Kč/m2
2/ zahrady
pozemky přiléhající k nemov.                                        50,-Kč/m2
3/ orná,TTP, ost.plochy samostatně položené           30,-Kč/m2

v případě, že tyto pozemky dle Územního plánu jsou určené k zástavbě, cena pozemků bude 
stanovena zastupitelstvem města. 
                                                                                                  průběžně      Ing.Kumpoštová 
07/7/152  schválilo
záměr vyvolat s vlastníky nemovitosti Lázeňská 2, Město Albrechtice jednání, informovat je o 
možném prodeji a z dnešního schvalování záměru prodeje celé nemovitosti upustit.
                                                                                                   15.5.2007               Vávra 

07/7/153 schválilo
záměr  prodeje  bytového  domu  Nádražní  33,  Město  Albrechtice,  p.č.613  v k.ú.Město 
Albrechtice  



ii. Vávra   
07/7/154/1 schválilo
prodej pozemku manželům Jaroslav a Marie Dohnalovi, Odboje 17,  793 95 Město 
Albrechtice, pozemek parcelní číslo 698/4 o výměře 98 m2, orná půda za cenu 60,-Kč/m2 a 
vynaložené náklady.  
                                                                                                  31.8.2007      Ing.Kumpoštová 
07/7/154/2 schválilo
prodej pozemku manželům ing.Vlastimil a Jindřiška Sedláčkovi, K.Čapka 24, 793 95 Město 
Albrechtice, pozemek parcelní číslo 1475 o výměře 289 m2, zahrada za cenu 60,-Kč/m2 a 
vynaložené náklady.
                                                                                                  31.8.2007      Ing.Kumpoštová 
07/7/154/3 schválilo
prodej pozemku manželům Pavel a Jarmila Hájkovi,.Smetany 27, 793 95 Město Albrechtice, 
pozemek parcelní číslo 1230/2 o výměře 202 m2, trvalý travní porost za cenu 60,-Kč/m2 a 
vynaložené náklady.
                                                                                                  31.8.2007      Ing.Kumpoštová 
07/7/155 schválilo
prodej pozemku p. Grigorios Akritidis, Tolstého 5, Krnov, pozemek parcelní číslo 2162/106 o 
výměře 1616 m2, orná půda za cenu 250,-Kč/m2 a vynaložené náklady
                                                                                                  31.8.2007      Ing.Kumpoštová 
07/7/156 schválilo
prodej pozemků p. Vladan Orel, Petrovická 25, 794 01 Krnov, pozemky v k.ú.Burkvíz 
parcelní číslo 21 o výměře 309 m2, zasta.plocha a nádvoří, zbor a  par.č. 22 o výměře 100 m2, 
zahrada za cenu 90,-Kč/m2 zast.plocha a nádvoří, 50,-Kč/m2 zahrada a vynaložené náklady. 
                                                                                                  31.8.2007      Ing.Kumpoštová 

07/7/157 schválilo
prodej pozemku manželům Josef a Miroslava Menzelovi, Opavice 20, 793 95 Město 
Albrechtice,  pozemek v k.ú. Opavice parcelní číslo 138 o výměře 212 m2, zahrada
za cenu 50 Kč/m2 a vynaložené náklady
                                                                                                  31.8.2007      Ing.Kumpoštová 

07/7/158/1 neschválilo
prodej pozemku p.Lucie Burschiková, Za hřbitovem 343/3, 725 28 Ostrava 28, pozemek 
v kú.Linhartovy,  parcelní číslo 70 o výměře 317 m2, ost.plocha – komunikace
                                                                                                  31.5.2007      Ing.Kumpoštová 
07/7/158/2 schválilo
prodej pozemků p.Lucie Burschiková, Za hřbitovem 343/3, 725 28 Ostrava 28, pozemky 
v kú.Linhartovy,  parcelní číslo 63 o výměře 1245 m2, TTP, p.č. 66 o výměře 692 m2,ostatní 
plocha , p.č. 256 o výměře 129 m2, ostatní plocha a  p.č. 259 o výměře 410 m2, ostatní 
plocha-komunikace za cenu 30,-Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                                  31.8.2007      Ing.Kumpoštová 
07/7/159/1  schválilo
prodej pozemků p.Jana Růžičková, Kudeříkové 8/1162, 736 01 Havířov, pozemky 
v k.ú.Piskořov,  parcelní číslo 75 část, 77/1 část, p.č. 77/2 část – výměry dle GP, zahrady
za cenu 50,-Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                                  31.8.2007      Ing.Kumpoštová 

07/7/159/2 schválilo
prodej pozemků manželům.JUDr. Emil a Eva Gřeškovi, Na nábřeží 119, 736 01 Havířov, 
pozemky v k.ú.   Piskořov, parcelní čísla 75 část a 77/1 část – výměra dle GP, zahrady za 
cenu 50,-Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                                  31.8.2007      Ing.Kumpoštová 



07/7/159/3 schválilo
prodej pozemku p.Vendula Hájková, Jaselská 1463/7, 746 01 Opava, pozemek 
v k.ú.Piskořov, parcelní číslo 103 o výměře 1218 m2, zahrada za cenu 50,-Kč/m2 a 
vynaložené náklady.
                                                                                                  31.8.2007      Ing.Kumpoštová 
07/7/160 schválilo
prodej pozemku manželům RNDr.Gedeon a Milada Mohrovi,Vítkovická 14, 702 00 Ostrava,
pozemky v k.ú.Piskořov, parcelní číslo 14 o výměře 1087 m2 TTP a p.č.15/1 o výměře 783 
m2, zahrada za cenu 50 Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                                  31.8.2007      Ing.Kumpoštová 
07/7/161 schválilo
prodej pozemku manželům Ing.Jaromír a Vlasta Kukelkovi, Dělnická 305, 708 00 Ostrava, 
Piskořov 36, 793 95  Město Albrechtice, pozemek v k.ú.Piskořov, parcelní číslo 61 část 
výměra dle GP,zahrada za cenu 50,-Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                                  31.8.2007      Ing.Kumpoštová 
07/7/162 neschválilo
záměr prodeje pozemku parcelní číslo 1578 o výměře 371 m2, ostatní plocha, k.ú.Město 
Albrechtice.
                                                                                                  31.6.2007      Ing.Kumpoštová 
07/7/163/1  schválilo
záměr prodeje pozemku parcelní číslo 259 o výměře 840 m2, zahrada, k.ú.Město Albrechtice.
                                                                                                  31.6.2007      Ing.Kumpoštová 
07/7/163/2  schválilo
záměr prodeje pozemku parcelní číslo 615/1 o výměře 264 m2, zamokřená plocha, vodní 
plocha, k.ú.Hynčice u Krnova
                                                                                                  31.6.2007      Ing.Kumpoštová 
07/7/164 schválilo
záměr prodeje pozemků parcelní číslo 119 o výměře 177 m2, zahrada a p.č.120 o výměře 538 
m2 ostatní plocha, komunikace v k.ú.Piskořov.
                                                                                                  31.6.2007      Ing.Kumpoštová 
07/7/165 schválilo
Rozpočtové opatření č.2/2007 Města Město Albrechtice
Schválený rozpočet:    příjmy                   51 269 319,00      z toho
                                  snížení o                      -333 901,00        374 500,00 dotace na kanalizaci
celkem příjmy                                           50 935 418,00
financování celkem                                      3 645 654,00
úprava ve financování – zvýšení                  3 285 298,00
financování celkem    6 930 952,-
Celkem příjmy a financování           57 866 370,00

Výdaje schválený rozpočet                        51 843 584,00
                             zvýšení o                          2 951 397,00     
celkem výdaje                                            54 794 981,00
financování zůstává stejné                            3 071 389,00
Celkem výdaje a financování            57 866 370,00
                                                                                                       průběžně          p.Bodnárová 
07/7/166 schválilo

Změnu plánu hospodářské činnosti č.1 Města Město Albrechtice

náklady celkem                           6.581.000,00        výnosy                                   6.581.000,00
koupaliště – opravy a udržování    100.000,00        koupaliště – dotace z rozpočtu 100.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



náklady celkem                           6.681.000,00        výnosy celkem                      6..681.000,00 
zisk / ztráta                                                0,00
                                                                                                       průběžně          p.Bodnárová 

07/7/167 vzalo na vědomí
Informaci o stavu finančních prostředků, úvěrů a půjček k 31.3.2007 

Zůstatek fin.prostředků rozpočtu                                                          16.219.170,51
Zůstatek fin.prostředků sociálního fondu                                                    27.812,10
Zůstatek fin.prostředků fondů bytové výstavby (půjčky)                          964.505,71
Zůstatek fin.prostředků hospodářské činnosti (včetně rezerv na lesy)   2.174.965,70
Zůstatek fin.prostředků depozitní účet (Lázeňská 2, zádržné Kareta)         55.513,60

Zůstatky poskytnutých půjček a úvěrů k 31.3.2007

SFŽP – půjčka na kanalizaci a ČOV                                                     1.300.000,00
SFŽP – půjčka na kanalizaci K.Čapka                                                     968.378,00
ČMHB – úvěr na byty pro důchodce Nemocniční 6                             8.057.392,97
KB – úvěr na rekonstrukci zámku                                                              79.389,00
KB – úvěr na velkou kanalizaci                                                                920.000,00
Sdružení obcí Praděd – úvěr v rámci výstavby kanalizace                    2.783.992,00
dlouhodobý závazek – splácení rekonstrukce veřejného osvětlení        2.023.226,18

                                                                                                       průběžně          p.Bodnárová 

07/7/168 bere na vědomí 
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice za rok 2006

07/7/169 schválilo
člena kontrolního výboru pana Lukáše Kozelského, Nábřežní 47, Město Albrechtice 
                                                                                                                               Ing.Hanusová 
07/7/170 doporučuje
radě města vybrat a jmenovat nové členy do Dozorčí rady Služeb obce Město Albrechtice, 
s.r.o. dle návrhu kandidátů: Mgr. Karla Handlíře, Ing.Karla Stolka, p.Josefa Žídka  
                                                                                                         9.5.2007             starosta 

07/7/171 schválilo
doplnění člena školské rady o nového člena starostu Luďka Volka, Celní 56, Město 
Albrechtice
                                                                                                        31.5.2007             starosta 
07/7/172 schválilo
vestavbu 6 podkrovních bytů v Domě s byty pro důchodce na ul.Nemocniční v Městě 
Albrechticích a pro celkovou rekonstrukci střešního pláště s použitím krytiny Katepal.
                                                                                                                               Ing.Vavera 
07/7/173 schválilo
uvolnění finanční částky ve výši 547.241,-Kč bez DPH, na zpracování projektové 
dokumentace pro územní řízení na „Dostavbu kanalizačního systému měata Město 
Albrechtice – etapa I. spojené s obnovou vodovodního řádu ve vilové čtvrti v Městě 
Albrechticích, dle nabídky Hydrokoneka Ostrava s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava.
                                                                                                                               Ing.Vavera 
07/7/174 schválilo
odložení projednávání změny OZV o místních poplatcích do dalšího jednání ZM
                                                                                                30.6.2007                  starosta 



07/7/175 vzalo na vědomí
přijaté usnesení z 7.zasedání zastupitelstva města ze dne 26.4.2007

  
                                                                    

                                                                               ……………………………….       
                                                                                        Luděk  V o l e k   
                                                                                               starosta

                                                                              ……………………………….       
                                                                                         Ing.Jitka Hanusová   
                                                                                              místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28.6.2007

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
číslo usnesení                                                                            termín                         zodpovídá

07/8/176  schválilo
program 8.zasedání zastupitelstva města konaného dne 28.6.2007

07/8/177  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. MUDr.Jiří Šupík, Ing.Přemysl Bareš, Mgr.Karel Handlíř 
a ověřovatelé zápisu:  pp. Ing.Karel Handlíř, MUDr.Zuzana Juráňová    
  
07/8/178  vzalo na vědomí
zápis z 7. zasedání zastupitelstva města konaného 26.4.2007.
           
07/8/179  neschválilo
žádost p. Čuláka Vladimíra, U Lazebníka 19, Krnov  na rozšíření zázemí na koupališti 
z finančních prostředků města. 
                                                                                             21.7.2007                  starosta 
07/8/180  schválilo
proplacení částky 35.000,-tis.Kč p. Vladimíru.Čulákovi, U Lazebníka 19, Krnov na úhradu 
výkopových a jiných prací provedených na koupališti v Městě Albrechticích.

                                                                                            31.7.2007                  Bodnárová 
07/78/181  neschválilo
nabídku bezúplatného převodu bývalého vojenského objektu /ženijního úkrytu/ na pozemku 
p.č. 33/1, 30 a 34 v k.ú.Česká Ves od Vojenské ubytovací a stavební správy Oloumouc 

                                                                                             31.7.2007               místostarosta 
07/8/182  schválilo
svoz domovního odpadu z místní části Biskupice Město Albrechtice formou popelových 
nádob s účinností od 1.7. 2007
                                                                                              31.7.2007                  Adámková 
07/8/183  schválilo
smlouvu o dílo s firmou Hydro-Koneko s.r.o. Ostrava, Mírová 151/19, Ostrava Vítkovice,
na projekt  „Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice – etapa I“ a pověření 
starosty podpisem této smlouvy 
                                                                                             11.7.2007                  Ing.Vavera 

07/8/184  schválilo
Mandátní smlouvu „Prodloužení vodovodu Linhartovy za tratí“ na výkon inženýrské činnosti 
s p. Ing. Dobroslavem Jankem, Albrechtická 16, Krnov za cenu 12.000,-Kč + DPH a pověření 
starosty podpisem mandátní smlouvy.
                                                                                            15.7.2007                  Ing.Vavera 



07/8/185  schválilo
Mandátní smlouvu „Rekonstrukce ulice B. Smetany, Město Albrechtice“ na výkon inženýrské 
činnosti  s  p.  Ing.Dobroslavem Jankem dle návrhu za cenu 16.730,-Kč + DPH a pověření 
starosty podpisem této mandátní smlouvy.
                                                                                             15.7.2007                  Ing.Vavera 
07/8/186  schválilo
Obchodní smlouvu s Menu Servis s.r.o. Ostrava na dodání stravovacích poukázek s účinností 
od 1.7.2007 a pověření starosty podpisem obchodní smlouvy.

                                                                                             15.7.2007                 Ing.Hanusová 
07/8/187  schválilo
Smlouvu mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice a Hasičským 
záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava o bezúplatném 
převodu majetku speciální plošiny TATRA 148, inv.číslo 193, reg. značka OVC 72-45, 
výrobní číslo podvozku 51819-37, pořizovací cena 486.000,-Kč, rok výroby 1978, a pověření 
starosty podpisem této smlouvy.
                                                                                              15.7.2007                     starosta 
07/8/188  schválilo
Smlouvu o poskytování služeb na dobu určitou mezi TKC systém s.r.o., Nám. Minoritů 13/89, 
Krnov, jako poskytovatel a městem Město Albrechtice jako uživatel. Předmětem smlouvy je 
závazek poskytnout  uživateli  soubor  služeb nazvaný TKC INTERNET SERVIS ACCESS 
spočívající  v připojení  uživatele  k síti  Internet.  Cena za poskytovanou službu se skládá z 
pravidelné měsíční platby 8 500,-Kč bez DPH ( obsahuje připojení o rychlosti 4 096 kb/s 
neomezenou linkou) a jednorázový zřizovací poplatek ve výši 3 000,-Kč.smlouvu 

                                                                                                15.7.2007                       Vavera 
07/8/189/1  schválilo
Smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací mezi Městem 
Město Albrechtice a Telefónicou O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3.

                                                                                                  15.7.2007                 Ing.Vavera 
07/8/189/2  schválilo
Smlouvu o poskytování Hlasového řešení mezi Městem Město Albrechtice a Telefónicou O2 
Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3.
                                                                                                  15.7.2007                 Ing.Vavera 

07/8/190  schválilo
Smlouvu o poskytnutí veřejné komunikační služby mezi Městem Město Albrechtice o občany 
města, - všeobecné podmínky a ceníku internetu po kabelové televizi od 1.7.2007. (Cena 
internetu 512 kb/s – 450,-Kč vč.DPH, 1024 kb/s – 630,-Kč vč.DPH) a pověření starosty 
podpisem těchto smluv (smlouvy s občany) na dobu do konce volebního období s platností od 
1.7.2007.
                                                                                                   průběžně               Hlaváček 
07/8/191  schválilo
OZV č.2/2007, kterou se ruší OZV č.4/2002 řád veřejného pohřebiště.   

07/8/192  schválilo
Opatření č.1/2007 – Řád veřejného pohřebiště s platností od 1.7.2007.

                                                                                   průběžně      Ing.Vaverová, Vávra

07/8/193  schválilo
OZV č.3/2007 O znaku a vlajce města Město Albrechtice a jejich užívání 



07/8/194  schválilo
Dohodu  o  zajištění  provozu  stálého  kina  v  Městě  Albrechticích  mezi  Městem  Město 
Albrechtice  a  MIKS –  KINO MŔ 70,  Náměstí  Míru  14,  Krnov  na  rok  2007 a  pověření 
starosty podpisem dohody 
                                                                                                  31.7.2007          Ing.Hanusová 
07/8/195 schválilo
Smlouvu o přenechání majetku do užívání č.80111/2007 mezi Městem Město Albrechtice a 
Ministerstvem práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2 a pověření starosty 
podpisem této smlouvy.
                                                                                                   15.7.2007              Ing.Vavera 
07/8/196 schválilo
Změnu č.1 Přílohy č. 1B ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem v městě Město 
Albrechtice mezi Městem Město Albrechtice a firmou Žídek Josef  a pověření starosty 
podpisem této Změny č.1 Přílohy 1B.
                                                                                                    15.7.2007             Adámková 

07/8/196 schválilo
Dodatek č.3 ke smlouvě o kontrolní činnosti mezi Městem Město Albrechtice a Ing.Karlem 
Ondráškem, Libina 95. (zrušení veřejnoprávní kontroly u příspěvkových organizací  – MŠ, 
ZŠ, v Městě Albrechticích, kde zřizovatelem je město Město Albrechtice) a pověření starosty 
podpisem Dodatku č.3.
                                                                                                     10.7.2007          Ing.Vavera 

07/8/197  schválilo
prodej ucelené části  nebytových prostor pod bytem manž.Tkadlečkových o ploše asi 85 m2 
nebytových prostor v  Lázeňská 2, Město Albrechtice manž. Blance a JUDr. Jaromíru 
Tkadlečkovým, Lázeňská 2, Město Albrechtice za odhad včetně vynaložených nákladů prodej 
pozemku nemovitosti.
                                                                                                  31.5.2007      Ing.Kumpoštová 

07/8/198/1 schválilo
prodej pozemku p. Josef Ulčák,  Celní 633/42,  793 95 Město Albrechtice, pozemek parcelní 
číslo 259 v k.ú.Město Albrechtice o výměře 840 m2, zahrada za cenu 60,-Kč/m2 a vynaložené 
náklady.
                                                                                                  30.11.2007      Ing.Kumpoštová 
07/7/198/2 schválilo
prodej pozemků p.Jiří Bušos, K.Čapka 9, 793 95 Město Albrechtice, pozemky parcelní čísla 
2162/72 o výměře 203 m2, zastavěná plocha a nádvoří a  2162/97 o výměře 1193 m2, orná 
půda v k.ú.Město Albrechtice za cenu 150,-Kč/m2 a vynaložené náklady.

Ing.Kumpoštová                                

07/8/198/3  schválilo
prodej pozemků manž. Nikos Busios, Odboje 14, 793 95 Město Albrechtice a Lenka Busiu, 
K.Čapka 11, 793 95 Město Albrechtice, pozemky parcelní čísla 2162/55 o výměře 164 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří a  2162/96 o výměře 1061 m2, orná půda, v k.ú.Město Albrechtice 
za cenu 150,-Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                                  30.11.2007      Ing.Kumpoštová 
07/8/199 schválilo
prodej pozemku manž. Petr a Jana Mozgovi, Nádražní 19, 793 95 Město Albrechtice, 
pozemek parcelní číslo 1166/14 o výměře 677 m2 v k.ú.Město Albrechtice, trvalý travní 
porost za cenu 150,-Kč/m2 
a vynaložené náklady.



                                                                                                  30.11.2007      Ing.Kumpoštová 
07/8/200/1 schválilo
prodej pozemku manž. Vladimír a Monika Vojáčkovi, Celní 55, Město Albrechtice, pozemek 
parcelní číslo 226, k.ú. Město Albrechtice o výměře 410 m2, za cenu 60 Kč/m2 a vynaložené 
náklady.
                                                                                                  30.11.2007      Ing.Kumpoštová 
07/8/200/2  schválilo
prodej pozemků manž.Daniel a Lucie Halešovi, V Sadě 3, 793 95 Město Albrechtice, 
pozemky parcelní čísla  690/1 část, výměra dle GP, orná půda a 690/4 o výměře 95 m2, orná 
půda v k.ú.Město Albrechtice za cenu 60,-Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                                  30.11.2007      Ing.Kumpoštová 
07/8/201/1 schválilo
prodej pozemku manž. Petr a Emilie Steigerovi, Havlíčkova 204, 747 41 Branka u Opavy, 
pozemek parcelní číslo 75 část v k.ú.Piskořov, cena  50,-Kč/m2 a vynaložené náklady

                                                                                                  31.12.2007      Ing.Kumpoštová 
07/8/201/2  schválilo
prodeje pozemku René Santarius, Hynčice 114, 793 95 Město Albrechtice, pozemek parcelní 
číslo 615/1 o výměře 264 m2, vodní plocha, zamokřená plocha v k.ú.Hynčice u Krnova za 
cenu 50,-Kč/m2 a vynaložené náklady
                                                                                                  31.12.2007      Ing.Kumpoštová 
07/7/202/1  schválilo
záměr prodeje pozemku parcelní číslo 19 o výměře 493 m2, zahrada, k.ú.Burkvíz 
                                                                                                    31.7.2007      Ing.Kumpoštová 
07/7/202/2  schválilo
záměr prodeje pozemku parcelní číslo st. 90/1 o výměře  217 m2, zastavěná plocha, zbor, k.ú. 
Česká Ves u Města Albrechtic.

Ing.Kumpoštová  
07/7/202/3  schválilo
záměr prodeje pozemku parcelní číslo 9/2 část ,výměra dle GP,ostatní plocha, komunikace, 
k.ú. Piskořov 
                                                                                                    31.7.2007      Ing.Kumpoštová 
07/7/202/4  schválilo
záměr prodeje pozemku parcelní číslo 25/1 o výměře 865 m2, zahrada, k.ú.Piskořov 
                                                                                                    31.7.2007      Ing.Kumpoštová 
07/7/202/5  schválilo
záměr prodeje pozemku parcelní číslo 1342/2 část dle GP cca 50 m2 v k.ú.Město Albrechtice 
                                                                                                    31.7.2007      Ing.Kumpoštová 
             
07/8/203  neschválilo
záměr nabytí  pozemku p.č. 197 v k.ú.Opavice od Zemědělského podniku Rázová s.p., 
Revoluční 18, 792 01 Bruntál
                                                                                                    31.7.2007      Ing.Hanusová 
07/8/204  neschválilo
žádost manž.Mohrových, Vítkovická 14, 702 00 Ostrava, na snížení prodejní ceny pozemku 
p.č. 14 o výměře 1087 m2 TTP k.ú.Piskořov.  
                                                                                                    31.7.2007      Ing.Kumpoštová 
07/8/205  schválilo
záměr nabytí pozemku p.č.1918 o výměře 6490 m2 k.ú.Město Albrechtice od Pozemkového 
fondu Bruntál za účelem výstavby odpadového centra a pověřilo starostu jednáním 
s vlastníkem pozemku.
                                                                                                    30.9.2007            starosta 
07/8/206  schválilo



záměr nabytí pozemku p.č. 1751/1 o výměře cca 20000 m2, orná půda k.ú.Město Albrechtice, 
od Pozemkového fondu Bruntál, za účelem výstavby inženýrských sítí pro rodinné domky – 
lokalita Poutní hora a pověřilo starostu jednáním s vlastníkem pozemku.

                                                                                                    30.9.2007             starosta 
07/8/207  schválilo
záměr nabytí pozemku p.č. 242/7 o výměře 14 m2, ostatní plocha / sjezd k ČOV/ k.ú.Město 
Albrechtice od manž.Gavendových,Okružní 39, Město Albrechtice a pověřilo starostu 
jednáním s vlastníkem pozemku.
                                                                                                    30.9.2007             starosta 
07/8/208  schválilo
převod historického majetku - pozemky p.č.  1666/2část, 1652část a 2288/1, k.ú.Hynčice u 
Krnova od Pozemkového fondu ČR.
                                                                                                    30.11.2007    Ing.Kumpoštová 
07/8/209 schválilo
závěrečný účet města Město Albrechtice za rok 2006 (včetně vyúčtování finančních vztahů ke 
státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a přerozdělení finančních prostředků města a příspěvkových 
organizací zřízených městem) a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.

07/7/210 schválilo
Rozpočtové opatření č.3/2007 Města Město Albrechtice
Schválený rozpočet:    příjmy                   50 935 418,00      
                                  zvýšení o                       375 823,00        
celkem příjmy                                           51 311 241,00
financování celkem                                      6 930 952,00
úprava ve financování – zvýšení                  1 309 193,00
financování celkem    8 240 145,-
Celkem příjmy a financování           59 551 386,00

Výdaje schválený rozpočet                        54 794 981,00
                             zvýšení o                          1 685 016,00     
celkem výdaje                                            56 479 997,00
financování zůstává stejné                            3 071 389,00
Celkem výdaje a financování            59 551 386,00

                                                                                                       průběžně            Bodnárová 

07/8/211 schválilo
Změnu plánu hospodářské činnosti č.2 Města Město Albrechtice -  navýšení v nákladech na 
částku 6 767 952,-Kč a příjmech na 6 797 632,-Kč.
                                                                                                       průběžně           Bodnárová 
07/8/212 schválilo
převedení výsledku hospodářské činnosti za rok 2006 ve výši 411 676,56 Kč  na účet 932 - 
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 
                                                                                                       31.7.2007            Bodnárová 
07/8/213 schválilo 
neinvestiční náklady na jednoho žáka Základní školy v Městě Albrechticích za rok 2006 ve 
výši 3.500,-Kč
                                                                                                       průběžně            Bodnárová 
07/8/214 vzalo na vědomí
závěrečný účet svazku obcí Sdružení obcí Praděd, Hlavní nám. 1a, Krnov, za rok 2006, kde 
rozpočtové příjmy a výdaje po změnách činí 1.361.200,-Kč
                                                                                                                                   Bodnárová 



07/8/215  vzalo na vědomí
závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2006 kde příjmy a financování celkem 
3,156.200,-Kč a výdaje 3,156.200,-Kč.
                                                                                                                                   Bodnárová 
07/8/216  schválilo
odvoz tuhého komunálního odpadu z chatovišť v katastru obce Město Albrechtice formou 
popelnicových nádob od 1.1.2008

   30.10.2007      Adámková 
07/8/217 schválilo
lokalitu „Poutní hora“ v Městě Albrechticích k nové výstavbě rodinných domků a příslušných 
inženýrských sítí.
                                                                                                                                  Ing.Vavera 
07/8/218 schválilo
záměr vybudování nové příjezdové komunikace na ul.Tyršova k RD p.Novákové a p.Dunčovi 
v Městě Albrechticích.
                                                                                                                                  Ing.Vavera 
07/8/219 schválilo
vypuštění neinvestičního dílčího projektu – nasvětlení přechodů z „Programu prevence 
kriminality na místní úrovni – Partnerství 2007“ 
                                                                                                     31.7.2007             Ing.Vavera 
07/8/220 schválilo
přijaté usnesení z 8.zasedání zastupitelstva města ze dne 28.6.2007
  
                                                         

                                                                               ……………………………….       
                                                                                        Luděk  V o l e k   
                                                                                               starosta

                                                                              ……………………………….       
                                                                                         Ing.Jitka Hanusová   
                                                                                              místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 9. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.9.2007

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
číslo usnesení                                                                            termín                         zodpovídá

07/9/221  schválilo
program 9.zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.9.2007

07/9/222  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. pp. Dagmar Horáková, Richard Kubla, Martin Špalek 
  
a ověřovatelé zápisu:  pp. Ing. Karel Stolek, Kateřina Vrbová     
  
07/9/223  vzalo na vědomí
zápis z 8. zasedání zastupitelstva města konaného 28.6.2007.
           
07/9/224  neschválilo
žádost p.Jiřího Bartoše a Vladimíra Prekopa, Celní 48, Město Albrechtice o uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí na zakoupení bytů Celní 48, Město Albrechtice. 
                                                                                             15.10.2007                Vávra 
07/9/225  schválilo
zřízení dvou veřejných kanalizačních přípojek k řadové zástavbě na ulici  Odboje v Městě 
Albrechticích hodnotě díla cca 40.000,-Kč + DPH .
                                                                                              15.10.2007            místostarosta 
07/9/226  pověřilo
starostu k jednání s Energetikou Vítkovice, a.s. ve věci odkupu veřejného 
                                                                                             10.11.2007                  starosta 
07/9/227  vzalo na vědomí
žádost Charity Krnov, Hlubčická 3, o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města na rok 
2008 ve výši 75,-tis.Kč

07/9/228  vzalo na vědomí
zveřejnění záměru pronájmu rybníka „CELŇÁK“ v Městě Albrechticích 
                                                                                              15.10.2007         Ing.Kumpoštová 
07/9/229  schválilo
poplatek SZZ Krnov,  příspěvková organizace,  I.  P.  Pavlova,  794 01  Krnov,  na připojení 
Nemocnice  Město  Albrechtice  na  kabelovou  televizi:  jednorázový  poplatek  za  připojení 
nemocnice  ve výši 2000,- Kč + DPH, poplatek za každý  napojený televizní přijímač ve výši  
60,- Kč s DPH měsíčně a nutno předložit  projektovou dokumentaci pro určení celkového 
počtu přijímačů.
                                                                                             15.10.2007                Hlaváček 
07/9/230  schválilo
Licenční smlouvy VP-283715 o veřejném provozování hudebních děl s OSA – Ochranným 



svazem  autorským  Praha  6  v  celkové  částce  904,-Kč  včetně  DPH  a  pověření  starosty 
podpisem této licenční smlouvy.
                                                                                               15.10.2007             Bodnárová   
07/9/231  schválilo
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. BR/4/i/2007/Ha mezi městem Město 
Albrechtice a Moravskoslezským krajem na darování pozemku pod chodníkem mezi 
ul.Hašlerova a Odboje a pověření starosty podpisem smlouvy
                                                                                                15.10.2007            Ing.Vavera 

07/9/232  vzalo na vědomí
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem M.Albrechtice a MSK 
Ostrava na Dostavbu kanalizačního systému města Město Albrechtice – II.etapa za jedno
rázovou částku 2.000,-Kč včetně DPH
                                                                                                   15.10.2007            Ing.Vavera 

07/9/233  schválilo
Smlouvu o dílo č.34/2007 mezi městem Město Albrechtice a Výtahy Opava s.r.o., na údržbu 
výtahu v Domě s byty pro důchodce, Nemocniční 6, Město Albrechtice v částce 950,-Kč + 
DPH/měsíčně a pověření starosty podpisem této smlouvy 
                                                                                                   15.10.2007               Vávra 
07/9/234  schválilo
Smlouvu  o  dílo   na  zhotovení  dokumentace  stavby  Rekonstrukce  kuchyně  MŠ  Město 
Albrechtice,  mezi městem Město Albrechtice a p. Martinou Švecovou, Okružní 30, Město 
Albrechtice v částce 45.000,-Kč včetně DPH a pověření starosty podpisem této smlouvy
     
                                                                                                   15.10.2007            Ing.Vavera 
07/9/235  schválilo
Smlouvu č. 8/2007 na vypracování projektové dokumentace p.Rudolfem Honem, Opava, na 
opravu smuteční síně a výstavbu nového kolumbária v ceně díla 151.622,-Kč včetně DPH a 
pověření starosty podpisem této smlouvy
                                                                                                     15.7.2007            Ing.Vavera 
07/9/236  schválilo
Smlouvu č.7/2007 o vypracování projektové dokumentace Studie rozšíření hřbitova Město 
Albrechtice p.Rudolfem Honem, Opava, za celkovou částku 45.600 Kč včetně DPH a 
pověření starosty podpisem této smlouvy
                                                                                                      15.7.2007            Ing.Vavera 
07/9/237  schválilo
Smlouvu o dílo č.01/2007 na dodávku a montáž 2 ks informativních panelů RMR-2 firmou 
Značky Morava, a.s., Krnov za cenu díla 276.758,-Kč včetně DPH a pověření starosty 
podpisem smlouvy. 
                                                                                                     15.10.2007           Ing.Vavera 
07/9/238  schválilo
Smlouvu o poskytnutí práv k užívání softwaru č. 5148 pro matriku s firmou ALIS spol. s.r.o.,  
Česká Lípa, za cenu 3.000,-Kč + DPH a pověření starosty podpisem smlouvy
                                                                                                     15.10.2007           Ing.Vavera 
07/9/239  neschválilo
Dodatek č.1 ke smlouvě č.233/2007 ze dne 14.5.2007 s firmou ENVIprojekt s.r.o. Zlín 

                                                                                                     15.10.2007           Ing.Vavera 
07/9/240  schválilo
Smlouvu o dílo s agenturou HRAT Třinec na přípravu, zpracování a podání žádosti o dotaci 
pro projekt Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice za cenu 325.000,-Kč + 
DPH a pověření starosty podpisem smlouvy 



                                                                                                     15.10.2007           starosta 

07/9/241  vzalo na vědomí
Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene na akci: Dostavba kanalizačního 
systému města Město Albrechtice a budoucích povinných z věcného břemene - Leun Eduard a 
Anna, Zahradní 732/25, M.Albrechtice,  Jana Fofová,  Zahradní 323/19, M.Albrechtice,  Fof 
Mečislav a Jiřina, Zahradní 324/21, M.Albrechtice a Vladimír Hlaváček a Věra, Dvořákova 
254/9, M.Albrechtice

07/9/242  schválilo
Smlouvu o dílo s Karetou s.r.o. Bruntál na vybudování účelové komunikace na ulici Tyršova v 
hodnotě 501.432,60 Kč včetně DPH a pověření starosty podpisem smlouvy 
                                                                                                   15.10.2007          Ing.Vavera 
07/9/243  vzalo na vědomí
informaci o uzavření smlouvy mezi Městem Město Albrechtice a Euroregionem Praděd z 
programu Interreg IIIA. 

07/9/244  pověřilo
starostu podpisem smluv o smlouvách budoucích na koupi bytů v bytovém domě Nádražní 33 
v Městě Albrechticích s nájemníky bytového domu Nádražní 33 v Městě Albrechticích 
                                                                                                  průběžně        Ing.Kumpoštová 

07/9/245  schválilo
Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace p.Karlem Záleským – ATM 
PROJEKT Opava v částce 40.000,-Kč + DPH a pověření starosty podpisem smlouvy 
                                                                                                    15.10.2007    Ing.Vavera 

07/9/246/1  schválilo
prodej pozemku p. manželé Jiří a Věra Staňkovi  Fryčovice189, 739 45 Fryčovice, p.p.č.19 o 
výměře 493 m2 v k.ú.Burkvíz 50,-Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                                  31.12.2007      Ing.Kumpoštová 
07/9/246/2a  schválilo
prodej části pozemku ½ dle geometrického plánu manželům Josef a Alena Videčtí Česká Ves 
70, 793 95 Město Albrechtice, p.p.č. st.90/1 o výměře 217 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
zbor v k.ú.Česká Ves za cenu 90,-Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                                  31.12.2007      Ing.Kumpoštová 

07/9/246/2 b schválilo
prodej části pozemku ½ dle geometrického plánu, manželům Petr a Ludmila Poledníkovi
Masarykova třída 916, 735 14 Orlová-Lutyně , p.p.č. st.90/1 o výměře 217 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, zbor v k.ú.Česká Ves za cenu 90,-Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                                  31.12.2007      Ing.Kumpoštová 

07/9/246/3  schválilo
prodej pozemků manželům Ing.Iva Ircingová, Piskořov 22, Pavel Ircing, Piskořov 33 
pozemek parcelní číslo  9/2 část dle GP, ostatní plocha, komunikace, k.ú.Piskořov, za cenu 
50,-Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                                  31.12.2007      Ing.Kumpoštová 
07/9/246/4  schválilo
prodej pozemku m manželům Ing.Milan a ing.Renata Kolderovi Čs.Exilu 473/17, 708 00 
Ostrava, pozemek parcelní číslo 25/1 o výměře 865 m2, zahrada v k.ú.Piskořov za cenu 50,-
Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                                  31.12.2007      Ing.Kumpoštová 



07/9/247/1 schválilo
prodej pozemku manželům Petr a Iveta Chovaniokovi Sokola Tůmy 2, 793 95 Město 
Albrechtice, pozemek parcelní číslo 1342/2 část, výměra dle GP, zastavěná plocha  nádvoří 
v k.ú.Město Albrechtice za cenu 100 Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                                  31.12.2007      Ing.Kumpoštová 
07/9/247/2  schválilo
prodej pozemků Leon Raptis, Celní 247/3, 793 95 Město Albrechtice, pozemky parcelní číslo 
2162/100 o výměře 1057 m2, orná půda a  parcelní číslo 2162/110 o výměře 153 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Město Albrechtice za cenu 150,-Kč/m2 a vynaložené 
náklady.
                                                                                                  31.12.2007      Ing.Kumpoštová 
07/9/248/1  revokovalo
usnesení z 5.zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.2.2007 č.usn. 07/5/103/1 – prodej 
pozemku p.č. 2169/91 část v k.ú.Město Albrechtice Petru Polákovi, Třemešná 359 a Katrin 
Daňkové, Třemešná
                                                                                                                          Ing.Kumpoštová 
07/9/248/2  revokovalo
usnesení z 7.zasedání zastupitelstva města konaného dne 26.4.2007 č.usn. 07/7/155 – prodej 
pozemku p.č. 2162/106 o výměře 1616 m2 v k.ú.Město Albrechtice Grigoriosu Akritidisovi, 
Petrovická 25, Krnov
                                                                                                                          Ing.Kumpoštová 
07/9/249/1  schválilo
prodej pozemku manželům Alena Konečná, K.Čapka 32 a Štěpán Konečný, Dělnická 26
793 95 Město Albrechtice, pozemek parcelní číslo 2162/108 o výměře 1238 m2, orná půda v 
k.ú.Město Albrechtice za cenu 250,-Kč/m2 a vynaložené náklady       
                                                                                            

 Ing.Kumpoštová  
07/9/249/2  schválilo
prodej pozemku p.Robert Polách, Třemešná 174, 793 82 Třemešná, pozemek parcelní číslo 
2162/106 o výměře 1616 m2, orná půda v k.ú.Město Albrechtice za cenu 250,-Kč/m2 a 
vynaložené náklady                                                                                                   
                                                                                                    31.12.2007    Ing.Kumpoštová 
07/9/250/1  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 910/1 o výměře 171 m2, orná půda a p.č. 910/2 o výměře 8 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Město Albrechtice.

i.       Ing.Kumpoštová  
07/9/250/2  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1528/2 o výměře 87 m2, trvalý travní porost, k.ú.Město 
Albrechtice  
                                                                                                  31.10.2007      Ing.Kumpoštová 
07/9/250/3  schválilo
záměr prodeje pozemku parcelní číslo 690/1, výměra dle GP, orná půda, k.ú.Město 
Albrechtice 
                                                                                                  31.10.2007      Ing.Kumpoštová 

07/9/250/4  schválilo
záměr prodeje pozemku parcelní číslo 1166/2, výměra dle GP, trvalý travní porost, k.ú.Město 
Albrechtice   
                                                                                                  31.10.2007      Ing.Kumpoštová 
07/9/250/5  schválilo
záměr prodeje  pozemku parcelní číslo1148/1 část, výměra dle GP, trvalý travní porost, 
k.ú.Město Albrechtice 



                                                                                                  31.10.2007      Ing.Kumpoštová 
07/9/250/6  schválilo
záměr prodeje pozemku parcelní číslo1285/1 část, výměra dle GP, zahrada v k.ú. Město 
Albrechtice  
                                                                                                  31.10.2007      Ing.Kumpoštová 
07/9/250/7  schválilo
záměr prodeje pozemku  p.č. 58 o výměře  211 m2, zahrada, k.ú.Piskořov
                                                                                                 31.10.2007      Ing.Kumpoštová 
07/9/251   schválilo
záměr bezúplatného převodu pozemků ve vlastnictví města 
       k.ú.Valštejn  -  p.č. 936, vodní plocha o výměře 9837 m2
                                      937, vodní plocha o výměře 5999 m2
                                    2332, vodní plocha o výměře 7862 m2
       k.ú. Hynčice u Krnova  - p.č. 2333 vodní plocha o výměře 4909 m2
                                                      2334 vodní plocha o výměře 4203 m2
                                                                                                  31.10.2007      Ing.Kumpoštová 

07/9/252/1   vzalo na vědomí
informaci o  nemožnosti prodeje pozemku pozemek p.č. 226/2 v k.ú.Opavice manž. 
Šebelovým z důvodu, že vlastnictví k tomuto pozemku je zapsáno na MNV Město 
Albrechtice

07/9/252/2   pověřilo
starostu v termínu do dalšího zasedání ZM jednáním ve věci převodu daného pozemku na 
Město Město Albrechtice.
                                                                                                   15.11.2007          starosta 
07/9/253  schválilo
Rozpočtové opatření č.4/2007 Města Město Albrechtice
Upravený rozpočet:    příjmy                    51 311 241,00    
                                  zvýšení o                       506 573,00        
celkem příjmy                                           51 817 814,00
financování celkem                                      8 240 145,00
úprava ve financování – zvýšení                  1 768 225,00
financování celkem    10 008 370,-

Celkem příjmy a financování                  61 826 184,00

Výdaje upravený rozpočet                         56 479 997,00
                             zvýšení o                          2 251 798,00     
celkem výdaje                                            58 731 795,00
financování                                                   3 071 389,00 
             zvýšení o                                               23 000,00
financování celkem: 3 094 389
Celkem výdaje a financování                    61 826 184,00

                                                                                                       průběžně            Bodnárová 

07/9/254  schválilo
Změnu plánu hospodářské činnosti č.3 Města Město Albrechtice -  navýšení v nákladech na 
částku 7,527.414,-Kč a příjmech na 7,527.414,-Kč.
                                                                                                       průběžně           Bodnárová 
07/9/255  schválilo
uvolnění částky z rozpočtu města Město Albrechtice pro rok 2007 ve výši 10.000,-Kč pro 
Charitu Krnov, Hlubčická 3, 794 01 Krnov a 20.000,-Kč pro Help-in o.p.s., U rybníka 4,



 792 01 Bruntál
                                                                                                     15.10.2007            Bodnárová 

07/9/256 schválilo 
záměr prodeje garáží ul.Lázeňská p.p.č. 341, 342, 343,344 v k.ú.Město Albrectice, obytný 
dům Slezská č.p.2 – 4 byty, p.p.č. 1322 v k.ú.Město Albrechtice, obytný dům Nerudova č.p.6 
– 5 bytů, p.p.č.100 v k.ú.Město Albrechtice, obytný dům Linhartovy č.p.12 – restaurace + 2 
byty, p.p.č. 213 v k.ú.Linhartovy, Hynčice školka, p.p.č. 159 stavební, kú.Hynčice,  obytný 
dům Hynčice č.p.184 (bývalá školka DAKONU)  – 4 byty  p.p.č. 242 stavební k.ú.Hynčice + 
garáže, p.p.č. 283 stavební v k.ú.Hynčice,  chata Anna p.p.č. 159/9 v k.ú.Piskořov, vinný 
sklípek park Linhartovy, p.p.č. 114 –část dle GP, Linhartovy 19 – hospodářská budova p.p.č. 
105/6 v k.ú.Linhartovy.
                                                                                                      30.10.2007              Vávra
07/9/257 neschválilo
splátkové kalendáře na zaplacení pozemků v lokalitě na ulici Karla Čapka v Městě 
Albrechticích
                                                                                                     průběžně     Ing.Kumpoštová 
07/9/258  schválilo
zasílání usnesení z rady města zastupitelům města.
                                                                                                     průběžně            Druláková 
07/9/259  vzalo na vědomí
zprávu finančního výboru přednesenou předsedou výboru Mgr.Kropáčem 

07/9/260 schválilo
přijaté usnesení z 9.zasedání zastupitelstva města ze dne 20.9.2007
  
                                                         

                                                                               ……………………………….       
                                                                                        Luděk  V o l e k   
                                                                                               starosta

                                                                              ……………………………….       
                                                                                         Ing.Jitka Hanusová   
                                                                                              místostarosta

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE



USNESENÍ
z 10. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.10.2007

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
číslo usnesení                                                                            termín                         zodpovídá

07/10/261  schválilo
program 10.zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.10.2007

07/10/262  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. MUDr. Zuzana Juráňová, Miluše Kaletová, Mgr.Jiří Kropáč 
  
a ověřovatelé zápisu:  pp. Dagmar Horáková, Mgr.Marcel Jedelský    
  
07/10/263  vzalo na vědomí
zápis z 9. zasedání zastupitelstva města konaného 20.9.2007.
           
07/10/264/1  schválilo
přidělení mimořádných finančních prostředků z rozpočtu města pro zajištění opravy střechy 
na nové budově ZŠ v Městě Albrechticích, Opavická 1.
                                                                                             15.11.2007            p.Bodnárová 

07/10/264/2  pověřilo
starostu zajištěním studie výstavby sedlové střechy na nové budově ZŠ v Městě Albrechticích, 
Opavická 1.
                                                                                             31.12.2007                  starosta 

07/10/265  vzalo na vědomí
žádost pana Ladislava Tarabíka, Hynčice 103, o prodeji bytového domu na ul. B. Němcové 
č.24, Město Albrechtice za celkovou částku 100.000,-Kč
                                                                                              30.11.2007                p.Vávra 

07/10/266/1 revokovalo
usnesení č. 3/13/4 ze dne 30.1.2003, kterým byl schválen prodej přečerpávací stanice v Městě 
Albrechticích p. Jiřímu Čížkovi za odhadní cenu a vynaložené náklady.

                                                                                              30.11.2007        Ing.Kumpoštová 
07/10/266/2  schválilo
prodej tlakové přečerpávací stanice  na ulici Pod Hůrkou v Městě Albrechticích na  na p.č. 
1089/2  a 1758/2 v k.ú. Město Albrechtice panu Jiřímu Čížkovi, Pod Hůrkou 43, Město 
Albrechtice za cenu 200.000,-Kč 
                                                                                              31.12.2007        Ing.Kumpoštová
                

07/10/267  schválilo
smlouvu „Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci“ a pověření starosty podpisem této 
smlouvy 
                                                                                              31.10.2007             starosta 
07/10/268  schválilo
změnu účelového určení neinvestiční dotace přijaté z rozpočtu Moravskoslezského kraje v 
roce  2007  na  základě  smlouvy  č.  00567/2007/KH  ze  dne  15.5.2007  pro  jednotku  sboru 



dobrovolných hasičů kategorie II města Město Albrechtice, v celkové výši 150.000,-Kč  a 
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku 
                                                                                              31.10.2007              starosta 
07/10/269  schválilo
přijetí  neinvestiční  účelové  dotace  z  rozpočtu  Moravskoslezského  kraje  v roce  2007  pro 
jednotku sboru dobrovolných hasičů města Město Albrechtice, v celkové výši Kč 46.600,--Kč 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
                                                                                               31.10.2007              starosta   
07/10/270 schválilo
přijetí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2007 v rámci Dotačního 
programu podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství pro Město 
Město Albrechtice ve výši max. Kč 873.700,-Kč a to pouze za účelem spolufinancování 
uznatelných nákladů souvisejících s realizací „Příprava projektové dokumentace k dostavbě 
kanalizačního systému města a rekonstrukce vodovodu“, souhlasí s uzavřením smlouvy s 
MSK dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

                                                                                                31.10.2007            Ing.Vavera 
07/10/271  schválilo
další pokračování prací na  projektové dokumentaci „Dostavba kanalizačního systému Města 
Město Albrechtice I. etapa“ fi. Hydrokoneko Ostrava a.s., Mírová 151/19, Ostrava až do fáze 
stavebního povolení.
                                                                                                   31.10.2007            Ing.Vavera 
07/10/272  schválilo
Dodatek č.3 ke smlouvě o obstarání správy nemovitostí uzavřené dne  30.12.1999 se 
Službami obce Město Albrechtice s.r.o., Nemocniční 13, Město Albrechtice, IČ 25844067, a 
to ke dni 31.12.2007 a pověření starosty podpisem tohoto dodatku č.3.

                                                                                                   15.11.2007             starosta 
07/10/273  revokovalo
usnesení ZM č.06/33/368 ze dne 25.5.2006 a usnesení č.06/35/433/2 ze dne 31.8.2006
     
                                                                                                   30.10.2007               Vávra 
07/10/274  schválilo
dohodu o zániku Kupní smlouvy ze dne 21.6.2006 mezi městem Město Albrechtice, nám.ČSA 
10, Město Albrechtice, IČO: 00296228 a p. Martinem Morbitzerem, SPC F 421/23, Krnov dle 
návrhu a pověření starosty podpisem této dohody 
                                                                                                     30.10.2007              Vávra 

07/10/275  schválilo
kupní smlouvu s p.Ing.Jiřím Turýnem, Úvalno 320 a Miloslavem Procházkou, Jesenická 8, 
Krnov, na prodej bytového domu Celní čp. 417/48 na pozemku p.č. 230 a pozemku p.č. 230 v 
k.ú. Město Albrechtice za celkovou cenu 620.000,-Kč a pověřuje starostu podpisem této kupní 
smlouvy
                                                                                                      30.10.2007              Vávra 

07/10/276  schválilo
Smlouvu o dílo s fa. PROFIS Rýmařov s.r.o., 8.května 46, 795 01 Rýmařov, IČ 258 51 853, 
DIČ CZ 25851853, na zhotovení nové střešní krytiny na rovné střeše Základní školy Město 
Albrechtice, ulice Opavická, za cenu 469.612,44 Kč včetně DPH a pověřuje starostu 
podpisem této smlouvy.
                                                                                                     31.10.2007          Vávra 
07/10/277  schválilo
OZV č.  4/2007  o  místním  poplatku  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy, 



třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2008.
                                                                                                     průběžně        finanční odbor 
07/10/278  schválilo
OZV č. 5/2007 o nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě 
Město Albrechtice.
                                                                                                      průběžně         p.Adámková 
07/10/279/1  vzalo na vědomí
zprávu kontrolního výboru. 

07/10/279/2  uložilo
starostovi zajistit znalce v oboru dřeva, ke zjištění znaleckého posudku stavu dveří – zámek 
Linhartovy.
                                                                                                   31.12.2007              starosta 
07/10/280  schválilo
bezúplatný převod pozemků p.č. 1652, 1666/2 a 2288/1 v k.ú. Hynčice do majetku města 
Město Albrechtice od Pozemkového fondu ČR.

07/10/281  vzalo na vědomí
zprávu p. Marka Kittela o záměru EVi – Energetiky Vítkovice a.s. na odkoupení a 
provozování veřejného osvětlení v Městě Albrechticích 
 
07/10/282  schválilo
ceny 6 bytů domu na ulici Nádražní 33 v Městě Albrechticích, p.č. 613 o výměře 1188 m2 dle 
přílohy č.2.
                                                                                                            28.2.2008        Vávra 
07/10/283  schválilo
Rozpočtového opatření č.5/2007, kde  příjmy a výdaje jsou ve výši 51 657 318,-Kč
                                                                                                     průběžně        finanční odbor 

07/10/284/1  schválilo
zástavu budovy mateřské školy v Městě Albrechticích  - budova č. p. 473 na p. č. 455 a 
pozemek p. č. 455 o výměře 1116 m2 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. M. Albrechtice a 
bytového domu nám.ČSA 7, budova č. p. 101 na p.č. 1344 a pozemek p. č. 1344 o výměře 
424 m2 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. M. Albrechtice pro Hypoteční banku a.s.
                                                                                                          31.1.2008      starosta 

07/9/284/2  schválilo
uzavření zástavní smlouvy mezi městem Město Albrechtice a Hypoteční bankou, a.s. a 
pověření starosty podpisem této smlouvy.
                                                                                                           31.1.2008      starosta 

07/10/285  schválilo
záměr prodeje budovy kina č.p. 84 v Městě Albrechticích na p.č. 841 o výměře 1589 m2 
v k.ú.Město Albrechtice.
                                                                                                        30.11.2007          Vávra 
07/10/286  schválilo
záměr prodeje budovy čekárny na autobusovém nádraží v Městě Albrechticích p.č. 833 
v k.ú.Město Albrechtice.
                                                                                                        30.11.2007          Vávra 
07/10/287  schválilo
záměr prodeje buňky umístěné na přechodu v Linhartovech
                                                                                                        31.11.2007          Vávra 



07/10/288 schválilo
přijaté usnesení z 10.zasedání zastupitelstva města ze dne 25.10.2007

  
                                                         

                                                                               ……………………………….       
                                                                                        Luděk  V o l e k   
                                                                                               starosta

                                                                              ……………………………….       
                                                                                         Ing.Jitka Hanusová   
                                                                                              místostarosta

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE



USNESENÍ
z 11. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2007

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
číslo usnesení                                                                            termín 
zodpovídá

07/11/289  schválilo
program 11.zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2007

07/11/290  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp.Ing. Ivo Vykopal, Ing. Karel Stolek, Ing. Karel Handlíř 
a ověřovatelé zápisu:  pp. Mgr. Jiří Kropáč, Richard Kubla
  
07/11/291  vzalo na vědomí
zápis z 10. zasedání zastupitelstva města konaného 25.10.2007.
           
07/11/292  vzalo na vědomí
přijaté opatření ke stížnosti p. Štefana Varechy, Linhartovy 28 
                                                                                               15.1.2008               starosta 
07/11/293  vzalo na vědomí
přijaté opatření k žádosti občanů a chalupářů z Hynčic k technickému a materiálnímu řešení 
regulace přítoků srážkových vod v katastru  
                                                                                               15.1.2008                starosta 
07/11/294  schválilo
prodej  části  nebytových  prostor,  dle  prohlášení  vlastníka,  nemovitosti  Lázeňská  2,  Město 
Albrechtice,  na  pozemku  p.č.339/1  a  p.č.  339/1  –  zastavěná  plocha,  manželům Blance  a 
JUDr.Jaromíru Tkadlečkovým, Lázeňská 2, Město Albrechtice za prodejní cenu a to odhad + 
vynaložené náklady, ale maximálně do výše 380,-tis.Kč.
                                                                                              28.2.2008                p.Vávra 
07/11/295 schválilo
prodej  bytového domu B.Němcové  24,  Město  Albrechtice,  na  pozemku p.č.  940/1  a  p.č. 
940/1- zastavěná plocha panu Ladislavu Tarabíkovi, bytem Město Albrechtice Hynčice 103, 
za prodejní cenu 105,-tis.Kč.

                                                                                                 28.2.2008              p.Vávra 
07/11/296  vzalo na vědomí
uzavření smlouvy s firmou VPO PLAST, s.r.o., Polská 4, 790 81 Česká Ves, IČ 25815491, 
DIČ CZ 25815391, na dodávku a montáž plastových oken a dveří do Základní školy Město 
Albrechtice, Opavická 1, v celkové částce 1.531.386,-Kč včetně DPH.

07/11/297  schválilo
smlouvy a dohody na zimní údržbu a pověřilo starostu podpisem těchto smluv:
a)1) Smlouva o dílo č.1/2007 Christos Liolisos – Rychlostav, Holčovice
b)2) Smlouva o dílo č. 2/2007 Epigon – p.Savický Město Albrechtice
c)3) Smlouva o dílo č. 3/2007 CE WOOD – doprava a.s. Zlín
d)4) Smlouva o dílo č. 4/2007 Služby obce s.r.o. Město Albrechtice
e)5) Smlouva o dílo č. 5/2007 Střední škola zemědělství a služeb, příspěvková organizace, 
Město Albrechtice
f)6) Dohoda se  Správou silnic Moravskoslezského kraje, střed.Bruntál



                                                                                              12.12.2007            místostarosta 
07/11/298  schválilo
smlouvu o poskytnutí práv k užívání softwaru č. 5148 s firmou ALIS, spol.s r.o., Mariánská 
538,  470  04 Česká  Lípa,  IČ  00672416,  DIČ CZ00672416 na  program hřbitovy za  cenu 
1.500,-Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
                                                                                              12.12.2007                 tajemník 
07/11/299  schválilo
Dohodu  č.82/2007 s firmou Josef Žídek, Okružní 31, Město Albrechtice, IČ 12086169, na 
vývoz košů, úklid autobusových zastávek, údržbu zeleně v blízkém okolí uvedených zastávek, 
v zimních  měsících  odklizení  sněhu  ze  zastávek  v majetku  města  za  cenu  4150,-Kč  + 
DPH/měsíc a pověřuje starostu podpisem této dohody.
                                                                                                12.12.2007                 p.Vávra   
07/11/300 schválilo
Dodatek č.2 ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem v městě Město Albrechtice 
s firmou Josef Žídek, Okružní 31, Město Albrechtice, IČ 12086169 a pověřuje starostu 
podpisem tohoto dodatku.
                                                                                                  12.12.2007          p.Adámková 
07/11/301  vzalo na vědomí
uzavření  dodatku č.1 ke smlouvě o financování v rámci Iniciativy společenství Interreg III.A 
o navýšení dotace pro rok 2007 o 100,-tis.Kč.
                                                                                                   12.12.2007          p.Bodnárová 
07/11/302  neschválilo
smlouvu na zajištění technického dozoru investora pro stavbu Dodávka a montáž plastových 
oken a dveří v objektu ZŠ Město Albrechtice, Opavická č. 1, s Projekční kanceláří Martiny 
Švecové, Okružní 30, M. Albrechtice za dohodnutou cenu 15000,-Kč.
                                                                                                  12.12.2007           místostarosta 
07/11/303  schválilo
OZV č. 6/2007 o nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě 
Město Albrechtice.   
                                                                                                   průběžně           p.Adámková 
07/11/304  revokovalo
usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města konaného dne  20.9.2007 č.usn. 07/9/249/1 – 
prodej pozemku p.č. 2162/108 o výměře 1238 m2, k.ú.Město Albrechtice manž. Aleně 
Konečné, K.Čapka 32 a Štěpánu Konečnému, Dělnická 26,Město Albrechtice.
                                                                                                                          Ing.Kumpoštová 
07/11/305/1  schválilo
p.Radku Obšívačovi, Vysoká 82, prodej pozemek p.č.2162/108 o výměře 1238 m2, orná 
půda, k.ú. Město Albrechtice, cena 250,- Kč/m2 a vynaložené náklady. 
       
                                                                                                  31.5.2008       Ing.Kumpoštová 
07/11/305/2  schválilo
p.Jiřímu Michalčíkovi, B.Němcové 21,Město Albrechtice, prodej pozemků p.č. 910/1 o 
výměře 171 m2,orná půda a p.č. 910/2 o výměře 8 m2, zastavěná  plocha a nádvoří, k.ú. 
Město Albrechtice, cena 60,-Kč/m2/orná/, 100,-Kč/m2/zast.pl./ a vynaložené náklady. 
                                                                                                   31.5.2008       Ing.Kumpoštová 
07/11/305/3  schválilo
manželům Adolfu a Aleně Bannertovým,Tyršova 305/22, Město Albrechtice, prodej 
pozemku p.č. 1528/2 o výměře 87 m2, TTP, k.ú. Město Albrechtice, cena 60,-Kč/m2 a 
vynalož.náklady. 
                                                                                                   31.5.2008       Ing.Kumpoštová 
07/11/305/4  schválilo



manželům Ondřeji a Ireně Lovasovým, Odboje 25, Město Albrechtice, prodej pozemku p.č. 
690/1 část,výměra dle GP,orná půda, k.ú. Město Albrechtice, cena 60,-Kč/m2 a 
vynalož.náklady. 
                                                                                                   31.5.2008       Ing.Kumpoštová 
07/11/305/5  schválilo
manželům Jaroslavu a Anně Poláchovým, Odboje 23, Město Albrechtice, prodej pozemku     
p.č. 690/1 část,výměra dle GP, orná půda,k.ú. Město Albrechtice, cena 60,-Kč/m2  a   
vynalož.náklady. 
                                                                                                   31.5.2008       Ing.Kumpoštová 
07/11/305/6  schválilo
manželům Milanu Obracaníkovi Opavská 1132/52 Ostrava a Drahomíře Obracaníkové,   
Pod Hůrkou 790/39,Město Albrechtice, prodej pozemku p.č. 1166/11 část,výměra dle 
GP,TTP, k.ú.Město Albrechtice, cena 60,-Kč/m2 a  vynalož.náklady.
                                                                                                   31.5.2008       Ing.Kumpoštová 
07/11/305/7  schválilo
p. Drahomíře Gwuzdiochové, Radvanická 1130/24,Ostrava, prodej pozemku p.č. 1166/11 
část, výměra dle GP, TTP, k.ú. Město Albrechtice, cena 60,-Kč/m2 a vynalož.náklady. 
                                                                                                   31.5.2008       Ing.Kumpoštová 
07/11/305/8  schválilo
p.Ladislavu Mičolovi, Olomoucká 34, Opava, prodej pozemku p.č. 1148/1 část, výměra dle 
GP, TTP, k.ú.Město Albrechtice, cena 60,-Kč/m2 a vynalož.náklady. 
                                                                                                   31.5.2008       Ing.Kumpoštová 
07/11/306/1  schválilo
prodej pozemku p.č. 1341/1 část výměra dle GP, ost.plocha, k.ú. Město Albrechtice, cena 60,-
Kč/m2 a vynalož.náklady p.Romanu Rossmanithovi, Míru 15, Město Albrechtice
                                                                                                   31.5.2008       Ing.Kumpoštová 

07/11/306/2  neschválilo
prodej pozemku p.č.1285/1 část k.ú.Město Albrechtice p.Romanu Rossmatnithovi, Míru 15, 
Město Albrechtice
                                                                                                 31.12.2008       Ing.Kumpoštová 

07/11/307  schválilo
prodej pozemku p.č. 58 o výměře 211 m2, zahrada, k.ú.Piskořov, cena 50,-Kč/m2 a 
vynalož.náklady manž. Zdeňku a Janě Kopřivovým, Piskořov 7, Město Albrechtice
                                                                                                   31.5.2008       Ing.Kumpoštová 
07/11/308  schválilo
bezúplatný  převod  pozemků  z majetku  města  Město  Albrechtice,  nám.ČSA  10,  Město 
Albrechtice v k.ú. Valštejn a k.ú.Hynčice Lesům ČR, Správě toků povodí Odry,  Nádražní 
2811, Frýdek:

k.ú.Valštejn –                 p.č. 936 o výměře 9837 m2, vodní plocha
                                       p.č. 937 o výměře 5999 m2, vodní plocha
k.ú.Hynčice u Krnova – p.č. 2332 o výměře 7862 m2, vodní plocha
                                       p.č. 2333 o výměře 4909 m2, vodní plocha
                                       p.č. 2334 o výměře  4203 m2, vodní plocha
                                                                                                   31.1.2008       Ing.Kumpoštová 
07/11/309  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 698/6 o výměře 328 m2, orná půda, k.ú.Město Albrechtice
                                                                                                 31.12.2007       Ing.Kumpoštová 
07/11/310  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1166/11 o výměře dle GP, k.ú.Město Albrechtice 



                                                                                                 31.12.2007       Ing.Kumpoštová 
07/11/311  schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. 1234 o výměře 548 m2, zahrada, k.ú. Město Albrechtice, p.č. 
105 o výměře 131 m2, orná půda, k.ú.Město Albrechtice a pozemek p.č. 1344 díl o výměře 17 
m2, zastavěná plocha, k.ú.Město Albrechtice
                                                                                                 31.12.2007       Ing.Kumpoštová 
07/11/312  neschválilo
záměr prodeje pozemku p.č.1357 část výměra dle GP,ost.plocha-komunikace /ul.Úzká/, 
k.ú.Město Albrechtice
                                                                                                 31.12.2007       Ing.Kumpoštová 
07/11/313  schválilo
záměr vzájemných darů – pozemky p.č. 1371/4 o výměře 1257 m2, zast.pl. /pozemek pod 
domem s byty pro důchodce/ a p.č. 1371/5 o výměře 2798 m2, zahrada, které jsou ve   
vlastnictví Moravskoslezského kraje za pozemek p.č. 310/2 o výměře 740 m2,  zahrada,  
který je ve vlastnictví města Město Albrechtice. 
                                                                                                 31.12.2007       Ing.Kumpoštová 
07/11/314  neschválilo
nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věci majetkových na převodu pozemků státu, na 
kterých jsou umístěny tělesa místních komunikací v k.ú.Město Albrechtice, p.č. 250 o výměře 
35 m2,ostatní komunikace a  v k.ú.Česká Ves u Města Albrechtic p.č. 1193/1 o výměře 86 
m2, ostatní komunikace na Město Město Albrechtice. 
                                                                                                 31.12.2007           starosta 
07/11/315  neschválilo
žádost p.Ing.Vlastimila Sedláčka, K.Čapka 24, Město Albrechtice, o snížení kupní ceny za 
pozemek p.č. 1475 o výměře 289 m2, zahrada, k.ú.Město Albrechtice 
                                                                                                 31.12.2007       Ing.Kumpoštová 

07/11/316  schválilo
přejetí účelové dotace z Ministerstva financí ve výši 2,-mil.korun na opravy budovy Základní 
školy Město Albrechtice, Opavická 1 
                                                                                                                          p.Bodnárová 
07/11/317  schválilo
provedení personálního a organizačního auditu na městském úřadě v Městě Albrechticích.
                                                                                                   31.5.2008          tajemník 
07/11/318  vzalo na vědomí
návrh rozpočtu na rok 2008, který byl povýšen o 2,-mil.korun v daňových příjmech a 
ponechat je v rezervě na případné investice a zvýšení ve výdajové časti o cca 180 tis.Kč 
včetně DPH na provedení personálního auditu a zvýšení financování o tutéž částku. Takto 
upravený návrh rozpočtu na rok 2008 zveřejnit po dobu 15 dnů na  úřední desce.

viii. p.Bodnárová
07/11/319  vzalo na vědomí
návrh Plánu hospodářské činnosti pro rok 2008, kde výnosy činí 7.683.784,-Kč a náklady 
7.275.140,- + zisk 408.644,-Kč, a takto upravený plán zveřejnit po dobu 15 dnů na  úřední 
desce.
                                                                                                     30.11.2007     p.Bodnárová 
07/11/320  schválilo
výjimku z podmínek na udělení grantu p.Jaroslavu Hrubému
                                                                                                     30.11.2007     p.Bodnárová 
07/11/321  schválilo
financování dlouhodobých grantů - na rok 2008 viz. tabulka a pověřilo starostu podpisem 
smluv se žadateli.



p.č. Název žadatele

Schváleno 
zastupitelstvem 

města
1 Dechová hudba Slezanka 11 000,00 Kč
2 Tělovýchovná jednota M.Al-ce oddíl SPV muži 12 000,00 Kč
3 Tělovýchovná jednota M.Al-ce oddíl volejbal 49 000,00 Kč
4 United games of nations ČR (workshop) 0,00 Kč
5 Římskokatolická farnost M. Al-ce  (DPS) 25 000,00 Kč
6 Římskokatolická farnost M. Al-ce (pouť) 10 000,00 Kč

7
Farní sbor Českobraterské církve evangelické 
Krnov 10 000,00 Kč

8 Tělovýchovná jednota M.Al-ce oddíl tenisu 40 000,00 Kč
9 ZUŠ Město Albrechtice – hudební setkání 10 000,00 Kč
10 IPA (policie) – turnaj v sálové kopané 10 000,00 Kč
11 Jaroslav Hrubý 37 000,00 Kč
12 Tělovýchovná jednota M.Al-ce oddíl SPV ženy 10 000,00 Kč
13 TJ Tatran Hynčice 30 000,00 Kč
14 Tělovýchovná jednota M.Al-ce oddíl stolní tenis 30 000,00 Kč

15
Tělovýchovná jednota M.Al-ce oddíl kondiční 
posilování 12 000,00 Kč

16 Klub důchodců 16 000,00 Kč
17 SDH Město Albrechtice (hasiči) 60 000,00 Kč
18 Myslivecké sdružení o.s. OLDŘICH 6 000,00 Kč
19 Miroslav Hrbáček (šipky) 0,00 Kč

20
FK Avízo Město Albrechtice (vánoční turnaj 
nohejbal) 5 000,00 Kč

21
FK Avízo Město Albrechtice (vánoční turnaj 
fotbal) 5 000,00 Kč

22 FK Avízo Město Albrechtice (štít 2008) 0,00 Kč
23 FK Avízo Město Albrechtice celoroční činnost 400 000,00 Kč
24 Základní kynologická organizace (Konečný) 15 000,00 Kč
25 Základní kynologická organizace (Frančák) 20 000,00 Kč
   
 celkem 823 000,00 Kč

průběžně              p.Bodnárová    
07/11/321  schválilo
Rozpočtového opatření č.6/2007 dle návrhu navýšeného v příjmech s financováním a ve 
výdajích s financováním na částku 53 405 875,-Kč.

průběžně              p.Bodnárová    
07/11/322  vzalo na vědomí
rozpočet Sdružení obcí Praděd na rok 2008 v příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši 
6.932.340,-Kč.

07/11/323  vzalo na vědomí
rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2008 v příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši 
515.500,-Kč
07/11/324  bere na vědomí



informaci o náhradní výsadbě dřevin kolem silnice I/57 v úseku M.Albrechtice – Burkvíz.

07/11/325  bere na vědomí 
program vánočních akcí pořádaných na území obce Město Albrechtice
 
07/11/326  schválilo
umístění a případnou výstavbu víceúčelového hřiště v areálu bývalého Svazarmu na p.p.č. 
1375 k.ú.Město Albrechtice
                                                                                                 31.12.2007           starosta 
07/11/327/1  schválilo
zástavu nemovitostí – Hynčice 184  - budova č. p. 184  na parc.č.242 st., o výměře 181 m2, 
zast.plocha a nádvoří v k.ú.Hynčice u Krnova, a dále v k.ú.Město Albrechtice bytový dům 
Slezská 2 – budova č.p. 44, parc.č.1322 o výměře 273 m2, zast.plocha a nádvoří a bytový 
dům Nerudova 6, budova č.p. 113, na parc.č. 1000, o výměře 906 m2, zast.plocha a nádvoří
pro Hypoteční banku a.s. Praha
                                                                                                 31.1.2008           starosta 
07/11/327/2  schválilo
uzavření zástavní smlouvy mezi městem Město Albrechtice a Hypoteční bankou, a.s. a 
pověřuje starostu podpisem této smlouvy
                                                                                                 28.2.2008           starosta 
07/11/328/1  schválilo
termín konání zasedání zastupitelstva města  dne 17.12.2007 v klubovně tělocvičny v 18.00 
hod.
                                                                                                                            starosta 
07/11/328/2  schválilo
přenesení pravomoci zastupitelstva města na radu města pro  přijetí rozpočtového opatření 
č.7/2007.

07/11/329  uložilo
starostovi jednat ve věci připomínkování dopravního značení na úseku silnice Město 
Albrechtice ul.Nerudova od firmy STG po začátek Hynčic ohledně úpravy rychlosti.
                                                                                                 28.2.2008           starosta 
07/11/330  pověřilo
místostarostu  příjímáním žádostí o granty z rozpočtu města a kontroly jejich správnosti
                                                                                                 průběžně      místostarosta 
07/11/331 vzalo na vědomí
přijatá usnesení z 11.zasedání zastupitelstva města ze dne 29.11.2007
                                                               
                                                      
                                                                               ……………………………….       
                                                                                        Luděk  V o l e k   
                                                                                               starost

                                                                              ……………………………….       
                                                                                         Ing.Jitka Hanusová   
                                                                                              místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 17.12.2007

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
číslo usnesení                                                                            termín                         zodpovídá

07/12/332  schválilo
program 12.zasedání zastupitelstva města konaného dne 17.12.2007



07/12/333  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp.Mgr. Karel Handlíř, Lukáš Kozelský, Mgr. Marcel Jedelský 
a ověřovatelé zápisu:  pp. Kateřina Vrbová, Karel Gančarčík
  
07/12/334  vzalo na vědomí
zápis z 11. zasedání zastupitelstva města konaného 29.11.2007.
           
07/12/335  schválilo
rozpočet  pro rok 2008 dle předloženého materiálu v členění příjmy   35 962 913,- Kč, 
financování  5 676 000,- Kč, výdaje 41 638 913,-  Kč 
                                                                                               průběžně            p.Bodnárová 
07/12/336  schválilo
závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2008 dle přílohy, která je nedílnou 
součásti zápisu, v  celkové výši 5 916 000,- Kč. Příspěvek na provoz pro Mateřskou školu na 
rok 2008 je  1 560 000,- Kč. Příspěvek na provoz pro Základní školu na rok 2008 je 
4 356 000,- Kč
                                                                                               15.1.2008             p.Bodnárová 
07/12/337  schválilo
neinvestiční  dotace  a  příspěvky  pro  rok  2008  ve  výši  258.950,-Kč  dle  přílohy,  která  je 
nedílnou součástí zápisu
                                                                                               průběžně              p.Bodnárová 
07/12/338 schválilo
investiční příspěvek pro Sdružení Praděd pro rok 2008 ve výši 232.016,- Kč
                                                                                                                28.2.2008              p.Bodnárová 
07/12/339  schválilo
plán hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok 2008. Náklady pro rok 2008 na 
hospodářskou činnosti města jsou ve výši 7 275 140,- Kč a výnosy 7 683 784,- Kč.
                                                                                               průběžně              p.Bodnárová 
07/12/340  schválilo
g)aktualizaci  rozpočtového  výhledu  na  rok  2009  v celkové  výši  příjmy  a  financování 
42 202 761,- Kč a výdaje ve výši 42 202 761,- Kč. 
                                                                                               průběžně              p.Bodnárová 
07/12/341  schválilo
rozpočtový výhled na roky 2010 -2020 dle přílohy, která je nedílnou součásti zápisu
                                                                                               průběžně              p.Bodnárová 
07/12/342  schválilo
výhledový plán hospodářské činnosti na rok 2009, kde náklady jsou ve výši 8, 074.748,- Kč a 
výnosy jsou ve výši 8,074.748,- Kč.
                                                                                               průběžně              p.Bodnárová 
07/12/343  schválilo
výhledový plán hospodářské činnosti na roky 2010 a 2011 dle přílohy, která je nedílnou 
součásti zápisu, kde pro rok 2010 jsou náklady a výnosy ve výši 8 361 548,- Kč a pro rok 
2011 náklady a výnosy ve výši 8 420 048,- Kč.
                                                                                               průběžně              p.Bodnárová 
07/12/344/1  vzalo na vědomí
zápis hlavní inventarizační komise z provedené inventarizace majetku města za rok 2007, ten
to je nedílnou součásti zápisu.
                                                                                                31.1.2008          p.Bodnárová 
07/12/344/2  schválilo
vyřazení majetku Města Město Albrechtice plynoucí z provedené inventarizace majetku města 
a to ve výši 462.202,68 Kč dle přílohy, která je nedílnou součástí zápisu
                                                                                                31.1.2008          p.Bodnárová 



 07/12/345  schválilo
odepsání pohledávek Města Město Albrechtice v celkové částce 40.846,-Kč, dle přílohy, která 
je nedílnou součástí zápisu
                                                                                                31.1.2008          p.Bodnárová 
07/12/346  schválilo
mandátní smlouvu mezi Městem Město Albrechtice a Českou poštou s.p., se sídlem Praha 3, 
Olšanská 38/9, PSČ 225 99, IČ 47114983, DIČ CZ47114983 a popvěřilo starostu podpisem 
této smlouvy.                                                             
                                                                                                  31.12.2007          p.Bodnárová 
07/12/347  schválilo
smlouvu o dodávce tepla pro vytápění a teplé užitkové vody pro Dům s byty pro důchodce 
mezi Městem Město Albrechtice a firmou Ing.František Gajdoš, Chářovská 1, 794 01 Krnov, 
IČ 12087050, DIČ CZ5801177305 a pověřilo starostu podpisem této smlouvy.
                                                                                                31.12.2007          p.Vávra 
07/12/348  schválilo
smlouvu o poskytování regionálních služeb a služeb knihovnických mezi Městem Město 
Albrechtice a Městskou knihovnou v Bruntále, se sídlem 792 01 Bruntál, Brožíkova 4, IČO 
66185033, kdy celková částka pro rok 2008 na nákup knihovního fondu bude činit 60.000,-Kč 
a pověřilo starostu podpisem této smlouvy.
                                                                                                31.1.2008          p.Bodnárová 
07/12/349  schválilo
smlouvu o dílo č. GHC/2007-12-55 mezi Městem Město Albrechtice a zhotovitelem GHC 
regio s.r.o., zastoupena p.Ing.Alešem Calábkem, Dolní náměstí 22/43, 779 00 Oloumouc, IČ 
27790797, DIČ CZ 277790797,  na akci:  „Modernizace školského zařízení – škola 21 a 
pověřilo starostu podpisem této smlouvy. 
                                                                                                31.1.2008             starosta 

07/12/350  schválilo
smlouvu o dílo č. GHC/2007-12-56 mezi Městem Město Albrechtice a zhotovitelem GHC 
regio s.r.o., zastoupena p.Ing.Alešem Calábkem, Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olomouc,  IČ 
27790797, DIČ CZ 277790797, na akci: „Realizace úspor energie – ZŠ Město Albrechtice“ a 
pověřilo starostu podpisem této smlouvy.
                                                                                                31.1.2008             starosta 

07/12/351  schválilo
smlouvu o dílo na vypracování energetického auditu zařízení : Komplex budov Základní 
školy Město Albrechtice, Opavická 1, mezi Mětem Město Albrechtice a zhotovitelem 
Ing.Ivanem Sovišem, Okružní 41, 795 01 Rýmařov, IČ 43996809, DIČ CZ 461101443, za 
celkovou cenu 61.880,-Kč včetně DPH a pověřilo starostu podpisem této smlouvy.
                                                                                                31.1.2008             starosta 
07/12/352  schválilo
přenesení kompetencí na radu města pro schvalování smluv na zhotovení studií 
proveditelnosti popřípadě smluv ke zhotovení projektové dokumentace k vyhlášeným 
dotačním programům.                                                             průběžně             starosta
  
07/12/353  schválilo
zrušení usnesení č. 25/65/c/9 ze 25 ZM ze dne 2.1.1997, ke dni 31.12.2007, kterým bylo 
odsouhlaseno placení stočného  v  poloviční výši pro domácnosti, které nemají možnost být 
připojené na kanalizační řád v Městě Městě Albrechticích.
                                                                                                15.1.2008          místostarosta 
07/12/354  schválilo
poplatek za kabelovou televizi s účinností od 1.1.2008 na 150,-Kč/měsíčně s tím, že budou 



spuštěny 4 programy navíc, a to Nova Cinema, Animal Planet, CS Film a Galaxie Sport
                                                                                                 průběžně              p.Bodnárová 

07/12/355  schválilo
revokaci usnesení zastupitelstva č. 07/08/197 ze dne 28.6.2007, kterým byl schválen Dodatek 
č. 2 ke smlouvě o kontrolní činnosti s firmou Ing. Karel Ondrášek, Libina 95, Libina. 
                                                                                                  31.1.2008            tajemník 
07/12/356/1  schválilo
revokaci usnesení č. 07/11/326 ze dne 29.11.2007, kterým byla určena plocha pro výstavbu 
víceúčelového hřiště na ploše bývalého Svazarmu p.p.č. 1375 k.ú.Město Albrechtice.

07/12/356/2  schválilo
plochu pro výstavbu víceúčelového hřiště v areálu fotbalového hřiště v Městě Albrechticích 
na p.p.č. 542 k.ú.Město Albrechtice.
                                                                                                31.1.2008             starosta 
07/12/357  schválilo
poplatek v knihovně u dospělých osob na 100,-Kč/osoba/rok od 1.1.2008 a ostatní sazby 
zachovat /důchodci a studenti 40,-Kč, děti 20,-Kč/
                                                                                                15.1.2008          místostarosta 
07/12/358 vzalo na vědomí
přijatá usnesení z 12.zasedání zastupitelstva města ze dne 17.12.2007
                                               

                
                                                      
                                                                               ……………………………….       
                                                                                        Luděk  V o l e k   
                                                                                               starost

                                                                              ……………………………….       
                                                                                         Ing.Jitka Hanusová   
                                                                                              místostarosta

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.2.2008

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
číslo usnesení                                                                            termín                         zodpovídá

08/13/359  schválilo
program 13.zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.2.2008

08/13/360  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp.Dagmar Horáková, Oldřich Pustka, Martin Špalek 
a ověřovatelé zápisu:  pp. Miluše Kaletová, Lukáš Kozelský 



  
08/13/361  vzalo na vědomí
zápis z 12. zasedání zastupitelstva města konaného 17.2.2007.
           
08/13/362  schválilo
záměr TJ Město Albrechtice požádat v roce 2008 o dotaci na vybudování atletického stadionu 
a pověření starosty města k dalším jednáním s TJ a koordinací tohoto projektu 
                                                                                               průběžně               starosta
08/13/363  schválilo
udělení slova p.Novosadovi 

08/13/364/1 vzalo na vědomí
návrh možného vstupu strategického partnera do společnosti Služby obce s.r.o. Město 
Albrechtice

08/13/364/2  neschválilo
žádost pana  Stanislava Berkovce na odkup společnosti Služby obce Město Albrechtice s.r.o., 
Město Albrechtice.
                                                                                               průběžně             místostarosta 
08/13/365  neschválilo
h)žádost p.Vladimíra Čuláka, U lazebníka 1042/19, Krnov na vybudování sociálního zařízení na koupališti 
v Městě Albrechticích.
                                                                                               průběžně                 p.Vávra 
08/13/366  neschválilo
žádost p.Vladimíra Čuláka, U lazebníka 1042/19, Krnov na zhotovení přípojky plynoinstalace 
a ústředního topení na koupališti v Městě Albrechticích.
                                                                                               průběžně                 p.Vávra 
08/13/367/1  schválilo
SZZ Krnov jednorázový poplatek za připojení nemocnice na rozvod TKR, dále bude platit 
měsíční poplatek 120,-Kč za nemocnici, a za každé připojené půl-patro dalších 120,-Kč. 
                                                                                               15.3.2008              p.Hlaváček
                                
08/13/367/2  revokovalo
usnesení číslo 07/9/229 z 9. veřejného zasedání ZM konaného dne 20.9.2007
                                                                                                                           p.Hlaváček 
08/13/368/1  vzalo na vědomí
stížnosti a připomínky chatařů a chalupářů týkající se svozu komunálního odpadu schválené
ho Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým 
stavebním odpadem v městě Město Albrechtice, kterou schválilo Zastupitelstvo města  dne 
29.11.2007 č.usn. 07/11/303.
                                                                                                                          p.Adámková 
08/13/368/2  neschválilo
změnu Obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým 
stavebním odpadem v městě Město Albrechtice, kterou schválilo Zastupitelstvo města  dne 
29.11.2007 pod č.usn. 07/11/303.
                                                                                                                          p.Adámková 
 08/13/369  schválilo
prodej nemovitosti Linhartovy 12, p.č. 213, k.ú. Linhartovy včetně stavební parcely č.213, 
obec  Město  Albrechtice,  okres  Bruntál,   panu  Milanu Smolárkovi,  Jasanová 18,  747 28 
Štěpánkovice, za konečnou cenu 1.400.000,-Kč.
                                                                                                30.4.2008                p.Vávra 
08/13/370  schválilo



poskytnutí dotace ve výši 10,-tis.Kč Základní škole Město Albrechtice, okres Bruntál, 
Opavická č. 1, 793 95 Město Albrechtice na realizaci projektu EVVO 2007.

                                                                                                  10.3.2008          p.Bodnárová 
08/13/371  schválilo
prodej budovy kina č.p.8 včetně garáže a stavební parcely p.č. 841 v k.ú. Město Albrechtice 
panu Lubomíru Wolfovi, Zahradní 9, Město Albrechtice, za konečnou cenu 2.800.000,-Kč. 

                                                                                                  31.5.2008             p.Vávra 
08/13/372  schválilo
prodej chaty ANNA č.e. 13 p.č. 159/9 k.ú. Piskořov Mysliveckému sdružení O. S., Oldřich, 
Město Albrechtice, IČO 48771384, za konečnou smluvní cenu 67.000,-Kč s předkupním 
právem pro Město Město Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice. 

                                                                                              15.5.2008            Ing.Kumpoštová 
08/13/373  schválilo
prodej vinného sklípku na parcele č. 114 v k.ú. Linhartovy za cenu 10.000,-Kč a pozemková 
p.č. 114 o výměře 132m2 zastavěná plocha - nádvoří, v k.ú.Linhartovy za cenu 90 kč/m2 a 
vynaložené náklady p. Františku Menzelovi, Linhartovy 71, Město Albrechtice.
                                                                                                31.1.2008             p.Vávra 
08/13/374/1  schválilo
zpracování nezávislého odborného posudku na hospodaření v městských lesích Města Město 
Albrechtice.
                                                                                                31.1.2008             starosta 
08/13/374/2  vzalo na vědomí
žádost p.Petra Marka, P. Nováka 18, Město Albrechtice, o návrhu cen za dříví z městských 
lesů Města Město Albrechtice.
                                                                                                31.1.2008             starosta 
08/13/375  schválilo
návrh Smlouvy o právu provést stavbu, kterou uzavírají vlastník nemovitosti a stavebník Město 
Město Albrechtice, nám. ČSA 10,  Město Albrechtice a výkupní ceny pozemků v k.ú.Město 
Albrechtice - orná,TTP, ost. plochy samostatně položené 40,-Kč za m2,  zahrady a pozemky 
přiléhající k nemovitostem 60,-Kč za m2, v ostatních katastrech - orná,TTP, ost. plochy samostatně 
položené 30,-Kč za m2 a pověření starosty podpisem těchto smluv.
                                                                                                   10.3.2008            tajemník 
08/13/376  schválilo
Účastnickou smlouvu o zřízení a užívání televizního a kabelového rozvodu s platností od 
1.7.2008 a pověřilo starostu podpisem těchto smluv.
                                                                                                 průběžně             p.Hlaváček 
08/13/377/1  schválilo
Smlouvu č. 7012026-08 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřená podle 
zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, dle § 19 c, ve znění pozdějších předpisů, k zajištění 
ostatní dopravní obslužnosti, uzavřená mezi městem Město Albrechtice a Connex Morava 
a.s., Vítkovická 3133/5, Ostrava, obchodní oblast Bruntál, Žlutý kopec 23. Jedná se o 
ztrátovost v autobusové dopravě za rok 2008 ve výši 59 490,-Kč a pověření starosty podpisem 
této smlouvy.  
                                                                                                 29.2.2008             starosta 
08/13/377/2  schválilo
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřená podle ustanovení § 
19 odst. 3 zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, k zajištění ostatní dopravní obslužnosti 
části území kraje Moravskoslezského, uzavřená mezi městem Město Albrechtice a 
Osoblažskou dopravní společností, s.r.o., Opavská 57, Krnov. Jedná se o ztrátovost v 



autobusové dopravě za rok 2008 ve výši 24 034,-Kč a pověření starosty podpisem této 
smlouvy.
                                                                                                 29.2.2008             starosta 
08/13/378  schválilo
Smlouvu o poskytnutí práv k užívání softwaru č.5148 – Dodatek s firmou ALIS, spol. s r.o., 
Mariánská 538, Česká Lípa, IČ: 00672416, DIČ: CZ00672416, a pověření starosty podpisem 
této smlouvy.
                                                                                                 15.3.2008            tajemník 
08/13/379/1  schválilo
Smlouvu o poskytování služeb a koupi zboží č.: 2008-1688693025 uzavřená dle § 262 a § 269 
odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
uzavřená mezi Vodafone Czech Republic a.s.,  Vinohradská 167, 100 00 Praha 10  a městem 
Město Albrechtice, nám. ČSA 10, Město Albrechtice a pověřilo starostu podpisem této 
smlouvy.
                                                                                                15.3.2008             starosta 
08/13/379/2  schválilo
Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací mezi Městem Město Albrechtice a 
Telekom Austria CZ,  a.s., U Nákladového nádraží 8, 130 00 Praha 3, IČ: 63080150, DIČ: 
CZ63080150 a pověřilo strostu podpisem této smlouvy.
                                                                                                15.3.2008             starosta 
08/13/380  schválilo
Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytování právních služeb mezi JUDr. Petrem Lindenthalem, AK 
Jindřichov 476, osvědčení č.2465, IČ: 18101003 a Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, 
Město Albrechtice a pověření starosty podpisem tohoto dodatku
                                                                                                15.3.2008             tajemník 

08/13/381  schválilo
Dohodu o partnerství mezi Regionální poradenskou agenturou, s.r.o., Starobrněnská 690/20, Brno, 
IČ: 26298163 a Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice a pověření 
starosty podpisem dohody.
                                                                                                15.3.2008              starosta 
08/13/382/1  schválilo
Hromadnou licenční smlouvu o užití repertoáru OSA při kabelovém přenosu mezi Městem Město 
Albrechtice a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. se sídlem Praha 6, 
Československé armády 20, IČ: 63839997, DIČ: CZ63839997 a pověření starosty podpisem této 
smlouvy.
                                                                                                15.3.2008              p.Hlaváček 
08/13/382/2  schválilo
Hromadnou licenční smlouvu o užití hudebních děl s textem i bez textu při vysílání programového 
kanálu a při pořizování mechanických záznamů pro vysílání uzavřená mezi městem Město 
Albrechtice a OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. se sídlem Praha 6, 
Československé armády 20, IČ: 63839997, DIČ: CZ63839997 a pověření starosty podpisem této 
smlouvy.
                                                                                                15.3.2008              p.Hlaváček 
08/13/383  schválilo
Dodatek č 1 ke smlouvě o dílo č. 233/2007 mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, Město 
Albrechtice a firmou ENVIprojekt s.r.o., Na Požáře 144, 760 01 Zlín a pověření starosty podpisem 
tohoto dodatku.
                                                                                                15.3.2008                tajemník 
08/13/384  schválilo
inominální smlouvu mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice a 
p.Jaroslavem Hrubým, bytem Sovova 19, Krnov 794 01, IČ: 10597301, pro zajištění služeb a akcí 



pořádaných na zámku v Linhartovech v roce 2008 s platností od 1.2.2008  a pověření starosty 
podpisem této smlouvy.
                                                                                                15.3.2008              místostarosta 
08/13/385  vzalo na vědomí
uzavření Smlouvy o dílo č. č L/01/08011/RV mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, Město 
Albrechtice a firmou Ing.Roman Václavík - INGENIA dřevostavby, Linhartovy 81, 793 95 Město 
Albrechtice, IČ: 14571919, na je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na 
akci : Základní škola Město Albrechtice – „Generální oprava střechy a vestavby učeben a 
příslušenství v podkroví historické budovy školy“ za cenu 190 000,- Kč bez DPH.

08/13/386  schválilo
Smlouvu o dílo mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice a firmou SAN-
JV s.r.o., Lidická 56, 787 01  Šumperk, IČ: 64618951, DIČ: CZ64618951, na vestavbu 6-ti 
bytových jednotek  „B.j. 6 PB – CHB Město Albrechtice“ v rozsahu projektové dokumentace: 
„Výstavba 6 chráněných bytů dům s byty pro důchodce Město Albrechtice, Nemocniční 6“ v částce 
4.212.495,-Kč vč.DPH a pověření starosty podpisem této smlouvy.
                                                                                                15.3.2008                tajemník 

08/13/387  schválilo
smlouvu na generální opravu hodin na věži kostela mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, 
Město Albrechtice a hodinářem Danielem Macháčem, Nerudova 4, 795 01 Rýmařov, IČ: 
73140805, za cenu 74,-tis.Kč vč.DPH a pověření starosty podpisem smlouvy.
                                                                                                15.3.2008              místostarosta 

08/13/388  schválilo
smlouvu o dílo mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice a firmou   BNV 
consulting, s.r.o., Václavské nám. 1, 110 00 Praha,  IČ: 27170241, DIČ: CZ27170241, na provedení 
personálního a organizačního auditu na městském úřadě v Městě Albrechticích za cenu 202.300,-Kč 
vč. DPH a pověření starosty podpisem této smlouvy.
                                                                                                15.3.2008                tajemník 
08/13/389/1 chválilo
prodej pozemků - manž. František a Jaromíra Sosíkovi, Dlouhá Voda 3, pozemek p.č. 698/6 o 
výměře 328 m2, orná půda, k.ú.Město Albrechtice, cena 60,-Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                            20.6.2008          Ing.Kumpoštová 
08/13/389/2  schválilo
prodej pozemků - manž. Petr a  Jana Mozgovi, Nádražní 19, Město Albrechtice, pozemek p.č. 
1166/11 , výměra dle GP, TTP, k.ú.Město Albrechtice, cena 60,-Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                            20.6.2008          Ing.Kumpoštová 
08/13/389/3  schválilo
prodej pozemků - manž. Jiří a Milada Královi, Okružní 660/1, Město Albrechtice, pozemek 
p.č. 105 o výměře 131 m2, orná půda, k.ú.Město Albrechtice, cena 60,-Kč/m2 a vynaložené 
náklady.
                                                                                            20.6.2008          Ing.Kumpoštová 
08/13/389/4  schválilo
prodej pozemku - manž. Petr a Iveta Chovaniokovi, S.Tůmy 2, Město Albrechtice, pozemek 
p.č. 1344 díl „e“  o výměře 17 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Město Albrechtice, cena 
100,-Kč/m2 a vynalož. náklady
                                                                                            20.6.2008          Ing.Kumpoštová 
08/13/389/5  schválilo
prodej pozemku  - p.Tomáš Palůch, Bedřicha Smetany 21, Město Albrechtice, pozemek p.č. 
1234 o  výměře 548 m2, zahrada, k.ú.Město Albrechtice, cena 60,-Kč/m2 a vynalož.náklady.
                                                                                            20.6.2008          Ing.Kumpoštová 



08/13/390/1  schválilo
nabýt darem do vlastnictví města Město Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice IČ: 
00296228 od  Moravskoslezského kraje,  ul.28.října, Ostrava pozemek p.č. 1371/4 o výměře 1257 
m2, zastavěná pl. a nádvoří v k.ú.Město Albrechtice
                                                                                            20.3.2008          Ing.Kumpoštová 

08/13/390/2  schválilo
darovat Moravskoslezskému kraji,  ul.28.října, Ostrava, pozemek p.č. 310/2 o výměře 740 m2, 
zahrada v k.ú.Město Albrechtice
                                                                                            20.3.2008          Ing.Kumpoštová 

08/13/391/1  schválilo
záměr prodeje pozemků pozemek p.č.698/1 část, výměra dle GP, orná půda, p.č.698/2 o 
výměře 317 m2, k.ú.Město  Albrechtice
                                                                                            20.3.2008          Ing.Kumpoštová 

08/13/391/2  schválilo
záměr prodeje pozemku pozemek p.č. 46 o výměře 582 m2, ostatní plocha,  k.ú. Linhartovy.
                                                                                            20.3.2008          Ing.Kumpoštová 
08/13/391/3  schválilo
záměr prodeje pozemků pozemek p.č. 120 o výměře 160 m2, zahrada, p.č. 121 o výměře 397 
m2, TTP, p.č. 123 o výměře 272 m2, zahrada, p.č. 124 o výměře 624 m2, ostatní plocha, k.ú. 
Linhartovy.
                                                                                            20.3.2008          Ing.Kumpoštová 
08/13/391/4  schválilo
záměr prodeje pozemku pozemek p.č. 345/1 o výměře 1315 m2, ostatní plocha k.ú. Město 
Albrechtice.
                                                                                            20.3.2008          Ing.Kumpoštová 

08/13/392  schválilo
převod historického majetku od Pozemkového fondu ČR na  v k.ú. Město Albrechtice na 
Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice:
p.č. 630 část, orná půda, výměra dle GP, p.č. 959 část, ost.plocha, výměra dle GP, p.č. 1073 
část, zahrada, výměra dle GP, č. 1090/10 část, TTP, výměra dle GP, p.č. 1093 část, 
TTP,výměra dle GP, p.č. 1424 část, zahrada, výměra dle GP, p.č. 1427 část, zahrada, výměra 
dle GP, p.č. 1751/7, výměra 9178 m2, p.č. 1782 část,ost,plocha, výměra dle GP, p.č. 1783, 
TTP, výměra 2580 m2 , p.č. 1784 část, ost.plocha, výměra dle GP, p.č. 1785 část, TTP, 
výměra dle GP, p.č. 1819 část, TTP, výměra dle GP, p.č. 1828 část, TTP, výměra dle GP, p.č. 
1836 část, orná půda, výměra dle GP, p.č. 1838 část ,TTP, výměra dle GP, p.č. 1839 část, 
ostatní plocha, výměra dle GP, p.č. 1844 část, TTP, výměra dle GP, p.č. 1918/2, orná půda, 
výměra 60 m2, p.č. 2122 část, TTP, výměra dle GP
                                                                                            průběžně         Ing.Kumpoštová 
08/13/393  schválilo
Rozpočtového opatření č.1/2008 kde příjmy a výdaje jsou ve stejné výši 54.370.589,00Kč – 
viz. příloha.
                                                                                            průběžně           p.Bodnárová 
08/13/394  schválilo
navýšení grantu z rozpočtu města Město Albrechtice na rok 2008 Klubu důchodců Město 
Albrechtice o částku 5.600,-Kč.
                                                                                               30.4.2008         p.Bodnárová 
08/13/395  schválilo



použití výtěžku z VHP za rok 2007 na účel sportovní a kulturní

08/13/396  revokovalo
usnesení č. 07/12/354 ze dne 17.12.2007, jehož znění je „Poplatek za kabelovou televizi s 
účinností od 1.1.2008 na 150,-Kč/měsíčně s tím, že budou spuštěny 4 programy navíc, a to 
Nova Cinema, Animal Planet, CS Film a Galaxie Sport“
                                                                                                        p.Bodnárová, p.Hlaváček 
08/13/397/1  revokovalo
usnesení č.07/7/153 ze dne  26.dubna 2007, kde zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje 
bytového domu Nádražní 33, Město Albrechtice, p.č. 613  v k.ú. Město Albrechtice.
                                                                                                                            p.Vávra 
08/13/397/2  revokovalo
usnesení č.07/10/282 ze dne 25.10.2007, kde zastupitelstvo města schválilo ceny 6 bytů na 
ulici Nádražní 33 v Městě Albrechticích, p.č. 613 o výměře 1188 m2 viz. přílohy č.2.
                                                                                                                             p.Vávra
08/13/398  schválilo
prodeje bytových jednotek č. 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6 v budově Nádražní č.p. 
107/33 na pozemku p.č. 613 a pozemku p.č. 613 v k.ú. Město Albrechtice, obce Město 
Albrechtice, okres Bruntál 
                                                                                                  31.5.2008           p.Vávra
08/13/399  schválilo
prodeje jednotky č.119/5 Lázeňská 2 na parcele 339/1 a části  stavební parcely č. 339/1 v k.ú. 
Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, okres  Bruntál
                                                                                                   31.5.2008            p.Vávra
08/13/400  schválilo
společný projekt Mikroregionu Krnovska  na výstavbu víceúčelových hřišť v rámci regionu a 
výstavbu tohoto víceúčelového hřiště v Městě Albrechticích a pověřuje starostu podpisem 
Partnerské smlouvy o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování projektu 
víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko.
                                                                                                                               starosta 
08/13/401  schválilo
projekt „Modernizace školského zařízení – škola 21. století“ a podáním žádosti o dotaci 
z ROP.
                                                                                                                               starosta 
08/13/402/1  schválilo
zástavu budov:  městský úřad - budova č. p. 27 na p.p. č. 1331 a pozemek p. č. 1331 o výměře 
772 m2 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. M. Albrechtice a bytový dům - Nerudova 6, 
budova č. p. 113 na p.č. 1000 a pozemek p. č. 1000 o výměře 906 m2 – zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. M. Albrechtice.
                                                                                                                             starosta 
08/13/402/2  schválilo
uzavření zástavní smlouvy mezi městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice, 
IČ: 00296228 a Hypoteční bankou, a.s., Radlická 333/150, Praha 5, IČ 13584324 a pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy.
                                                                                                                               starosta 
08/13/403  schválilo
možný způsob úhrady prodeje pozemku v lokalitě K.Čapka a to formou složení příslušné 
finanční částky za prodej pozemku u advokáta nebo notáře do zástavy, který  po podpisu 
kupní smlouvy oběma stranami převede příslušnou finanční částku na Město Město 
Albrechtice.
                                                                                                                          místostarosta 
08/13/404  schválilo



odpuštění platby 120,-Kč za měsíc prosinec 2007 uživatelům TKR, kterým nebyl z důvodu 
poruchy na kabelu dodán televizní signál.

                                                                                     30.3.2008      p.Bodnárová, p.Hlaváček 

08/13/405 vzalo na vědomí
přijatá usnesení z 13.zasedání zastupitelstva města ze dne 21.2.2008
                                               

           
                                                      
                                                                               ……………………………….       
                                                                                        Luděk  V o l e k   
                                                                                               starosta

                                                                              ……………………………….       
                                                                                         Ing.Jitka Hanusová   
                                                                                              místostarosta

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 14. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27.3.2008

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
číslo usnesení                                                                            termín                         zodpovídá

08/14/406  schválilo
program 14.zasedání zastupitelstva města konaného dne 27.3.2008

08/14/407  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Mgr.Karel Handlíř, Ing.Karel Handlíř, Josef Žídek 
a ověřovatelé zápisu:  pp. Ing.Ivo Vykopal, Oldřich Pustka 
  
08/14/408  vzalo na vědomí
zápis z 13. zasedání zastupitelstva města konaného 21.2.2008.
           
08/14/409  schválilo
realizaci komunitního plánu pro město Město Albrechtice a pověřilo p.místostarostku 
Ing.Jitku Hanusovou zajištěním jeho realizace.



                                                                                               průběžně         místostarosta
08/14/410  schválilo
prodej pozemku p.č. 355/2 v k.ú. Město Albrechtice manželům Hudečkovým, Jurčíkovým, 
Strakošovým,  pp.Volnému,  Ohnoutkovi,  Matouškovi,  Lyčkovi,  Jarošové  a  Bohačíkové 
každému stejný podíl, pokud p.Raptis a p.Bumbarisová v termínu do 31.5.2008 nezaplatí za 
užívané části pozemků této parcely jim příslušné.
                                                                                              30.6.2008            Ing.Kumpoštová 

08/14/411 schválilo
částku 20.000,-Kč pro Lesy ČR s.p., Lesní správa Město Albrechtice, Nám. ČSA 12,  z 
výtěžku VHP, na spolufinancování opravy kapličky na p.č. 1855 k.ú. Město Albrechtice
                                                                                               30.4.2008          p.Bodnárová 
08/14/412  schválilo
prodeje nemovitosti – budova na parcele 832/2 bez č.p.  v k.ú Město Albrechtice a parcela 
832/2  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2 v k.ú Město Albrechtice, obec Město 
Albrechtice, okres Bruntál za konečnou smluvní cenu 200.000,-Kč paní Vlastě Gavlasové, 
bytem Zahradní 6, Město Albrechtice
                                                                                               31.5.2008               p.Vávra 
08/14/413  schválilo
i)záměr prodeje pozemku p.č. 345/1 část  dle GP v k.ú.  Město Albrechtice a 4ks řadových 
garáží   na  parcelách č. 341, 342, 343, 344 a pozemků p.č. 341, 342, 343, 344 zast.plocha a  
nádvoří, v k.ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, okres Bruntál, jako celku.
j)
                                                                                               15.4.2008               p.Vávra
                                
08/14/414  neschválilo
žádost manželů Simiose a Stanislavy Bušosových na záměr prodeje části pozemku p.č. 1351 
k.ú.Město Albrechtice s tím, že ZM doporučuje RM jednat s manžely Bušosovými ohledně 
možného pronájmu části pozemku.
                                                                                               30.4.2008        Ing.Kumpoštová 

08/14/415  schválilo
smlouvy o dílo na úklid společných částí domu Nemocniční 6 v Městě Albrechticích mezi 
Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice, IČ: 00296228  se společností 
HELP-in. o.p.s. Bruntál, U rybníka 4, IČO: 25900757, za celkovou cenu 9.480,-Kč vč.DPH 
měsíčně a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
                                                                                                15.4.2008               p.Vávra 

8/14/416  schválilo
smlouvu o dílo na Zalesnění zemědělských pozemků v majetku města na rok 2008 mezi 
Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice, IČ: 00296228 a Karlem 
Machalou, speciální lesnické práce,  Třemešná 365, 793 82 Třemešná ve Slezsku, IČ: 
46141758, DIČ: 5609221464, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
                                                                                                15.4.2008             Ing.Macek    

08/14/417  schválilo
smlouvu o dílo 2008 mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice, IČ: 
00296228 a fi. Neuman Junior s.r.o., Nádražní 7, Město Albrechtice, IČO: 25876325, DIČ: 
CZ25876325, na provádění údržby veřejné zeleně ploch a parků ve správě města Město Al
brechtice za celkovou cenu dle nabídky ve výši 278.944,40Kč bez DPH a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy
                                                                                                 15.4.2008             Ing.Macek    



08/14/418  schválilo
smlouvu na rok 2008 mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice, IČ: 
00296228 a Českou televizí, Kavčí Hory, Praha 4, IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383, na 
poskytnutí souhlasu se zahrnutím vysílání programů ČT1, ČT2, ČT4 Sport, ČT24 do 
převzatého vysílání v kabelovém systému a oprávnění distribuovat programy v kabelovém 
systému a pověření starosty podpisem smlouvy
                                                                                                 15.4.2008             p.Hlaváček    

08/14/419/1  vzalo na vědomí
výpověď ČEZ Energetické služby s.r.o., Smlouvy o správě a provozování veřejného osvětlení 
č. 06/IES/2006 a její ukončení ke dni 31.8.2008. 
                                                                                                  15.4.2008               p.Vávra 

08/14/419/2  schválilo
vypsání výběrového řízení na údržbu  veřejného osvětlení v Městě Albrechticích 
                                                                                                  10.5.2008               p.Vávra 

08/14/420  schválilo
dodatek č.1  ke Smlouvě o poskytnutí daňového poradenství mezi Městem Město Albrechtice, 
nám.ČSA 10, Město Albrechtice, IČ: 00296228  a fi. DATEO Krnov s.r.o., Hlubčická 146/8, 
Krnov, IČ: 25360710, DIČ: CZ25360710, za daňové poradenství v ceně 1000,-Kč za každou 
započatou hodinu práce s účinnosti od 1.4.2008 a pověřuje starostu podpisem dodatku č.1
                                                                                                  15.4.2008             p.Bodnárová 
08/14/421/1 schválilo
Smlouvu mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice, IČ: 00296228 a 
společnosti HELP-IN, o.p.s., Bruntál, U rybníka 4, na poskytování sociálních služeb – 
pečovatelská a ošetřovatelská služba, rozvoz obědů pro město Město Albrechtice ve výši 
50.000,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
                                                                                                  15.4.2008           p.Bodnárová 

08/14/421/2  schválilo
Smlouvu mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice, IČ: 00296228 a 
společnosti Charita Krnov, Hlubčická 3, 794 01 Krnov, na poskytování sociálních služeb – 
pečovatelská a ošetřovatelská služba, rozvoz obědů pro město Město Albrechtice ve výši 
50.000,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
                                                                                                  15.4.2008            p.Bodnárová 
08/14/422  schválilo
odstoupení od smlouvy o dílo č.1/2004 ze dne 30.6.2004 včetně dodatku č.1, uzavřenou mezi 
Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice, IČ:00296228 firma MARA - 
JMB s.r.o., Věšínova 15, 700 30 Ostrava - Zábřeh na předmět díla: Stavební úpravy kuchyně 
ZŠ Město, která převzala závazek po bývalé fi. MARA-JMB s.r.o., E.Krásnohorské 1, 792 01 
Bruntál
                                                                                                   15.4.2008           Ing.Vavera 
08/14/423  vzalo na vědomí
Dodatek č. 1 smlouvy o poskytování služeb na dobu určitou č.8883-2007 mezi Městem Město 
Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice, IČ:00296228 a firmou TKC systém s.r.o., 
Nám. Minoritů 13/89, Krnov, IČ: 27776069, DIČ: CZ27776069, za poskytnutou Službu TKC 
Internet Servis Access, ve výši 9.900,-Kč bez DPH s účinností od 1.4.2008 a pověřuje 
starostu podpisem dodatku č.1.

                                                                                                     15.4.2008          p.Hlaváček 



08/14/424  schválilo
Smlouvu o dílo mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice, 
IČ:00296228 a fi. Regioprojekt Morava, s.r.o., Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk, IČ: 25829904, 
DIČ: CZ25829904, na vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a 
technické pomoci při zpracování žádosti o dotaci včetně podkladů na akci: „Povodňové škody na 
místních komunikacích a zpevněných plochách – Město Albrechtice“ za cenu 71.757,-Kč včetně 
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
                                                                                                      15.4.2008            tajemník 
08/14/425  schválilo
prodeje bytových jednotek v budově č.p. 107 na pozemku p.č. 613 a pozemku p.č. 613 v kú. 
Město Albrechtice, obce Město Albrechtice, okres Bruntál: 
č. 107/1 nájemníkovi panu Josefu Šírovi ml. za konečnou smluvní cenu  142 200,-Kč, 
č. 107/2 nájemníkovi panu Jiřímu Maňákovi za konečnou smluvní cenu 62 900,-Kč, 
č. 107/3 nájemníkovi paní Haně Valičkové za konečnou smluvní cenu  191 800,-Kč, 
č. 107/4 nájemníkovi paní Věře Hančilové za konečnou smluvní cenu 148 800,-Kč, 
č. 107/5 nájemníkovi panu Josefu Šírovi st. za konečnou smluvní cenu 147 400,-Kč, 
č. 107/6 nájemníkovi panu Drahomíru Jurčíkovi  za konečnou smluvní cenu 147 300,-Kč, 
                                                                                                      15.5.2008            p.Vávra 
08/14/426  schválilo
smlouvu o budoucí smlouvě kupní k prodeji bytové jednotky č. 107/1, Nádražní 33, panu 
Josefu Šírovi mladšímu, bytem Nádražní 33, 793 95 Město Albrechtice.
                                                                                                      15.4.2008            p.Vávra 
08/14/427/1  schválilo
revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 21.2.2008, č.usnesení 08/13/369 ve věci prodeje 
nemovitosti Linhartovy 12, včetně stavební p. č. 213, k.ú. Linhartovy panu Milanu 
Smolárkovi za konečnou smluvní cenu 1.400.000,-Kč.
                                                                                                     15.4.2008             p.Vávra 
08/14/427/2  schválilo
prodej nemovitosti Linhartovy 12, včetně stavební p. č. 213, k.ú. Linhartovy, paní Ireně 
Mečárové, Cechovní 6a, 794 01 Krnov, za kupní cenu 1.302,-tis.Kč.
                                                                                                     15.5.2008             p.Vávra 

08/14/428/1  schválilo
revokaci  usnesení  zastupitelstva  města  ze  dne  25.10.2007 č.usnesení  07/10/266/2  ve  věci 
prodeje  tlakové  přečerpávací  stanice  na  ulici  Pod  Hůrkou  v Městě  Albrechticích  na  p.č. 
1089/2  a  1758/2  v k.ú.  Město  Albrechtice  panu  Jiřímu  Čížkovi,  Pod  Hůrkou  43,  Město 
Albrechtice za cenu 200 000,-Kč - fyzická osoba
                                                                                                   15.4.2008     Ing.Kumpoštová 

08/14/428/2  schválilo
prodej tlakové a přečerpávací stanice na p.č. 1089/2 a  1758/2  v k.ú.Město Albrechtice  firmě 
Jiří Čížek ,793 95 Město Albrechtice, Nábřežní 43, IČO:19003862, za cenu 200 000,-Kč 
                                                                                                   15.4.2008     Ing.Kumpoštová 

08/14/429/1  schválilo
prodej pozemků p.č. 698/2 o  výměře 317 m2, orná půda, p.č. 698/1 výměra dle GP, 
k.ú.Město Albrechtice, cena 60,-  Kč/m2 a vynaložené náklady p. Rostislavu Gajdošovi, 
Odboje 21, 793 95 Město Albrechtice 
                                                                                                    30.6.2008     Ing.Kumpoštová 

08/14/429/2  schválilo
prodej pozemku p.č. 46 o výměře 582 m2, ostatní plocha, neplodná,k.ú.Linhartovy, cena 50,-



Kč/m2 a vynaložené náklady p. ing.Davidu Slavatovi, Černá 61, 747 05 Opava 
                                                                                                    30.6.2008      Ing.Kumpoštová 

08/14/430  odložilo
projednávání prodeje pozemků p.č. 120 o výměře 160 m2, zahrada, p.č.121 o výměře 397m2, 
TTP, p.č.123 o výměře 272 m2, zahrada, p.č. 124 o výměře 624 m2, ost.plocha, k.ú. 
Linhartovy p.Petru Hanušovi a p.Karině Menzelové z důvodu zjištění ochranných pásem 
vody a vodovodního řadu.
                                                                                                    30.4.2008      Ing.Kumpoštová 

08/14/431/1  schválilo
prodej pozemku p.č. 471/6 o výměře 244 m2, ostatní plocha, k.ú.Město Albrechtice, cena 60,-
Kč/m2 a vynalož.náklady p. Bohuslavu Szkowroňovi, Lázeňská 1, 793 95 Město Albrechtice. 
                                                                                                    30.6.2008      Ing.Kumpoštová 

08/14/431/2  schválilo
prodej pozemku p.č. 2162/102 o výměře 239 m2, orná půda, k.ú.Město Albrechtice, cena 
150,-Kč/m2 a vynaložené náklady manželům Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244 a Věra 
Lioliosová, K.Čapka 775/3, 793 95 Město Albrechtice
                                                                                                    30.6.2008      Ing.Kumpoštová

  
08/14/432  schválilo
revokaci usnesení zastupitelstva města  č.07/5/101/3 ze dne 26.4.2007 ve věci , prodeje 
pozemků p.č. 2162/56 o výměře 136 m2, zastavěná plocha a nádv., p.č. 2162/91 část,  výměra 
dle GP, orná půda  v  k.ú. Město Albrechtice  za cenu  150,-Kč/m2 a vynaložené náklady 
manž. Janu Metzlovi,Zámecká 86/7, 793 95 Město Albrechtice a Ing.Lence Metzlové, 
K.Čapka 764/13, 793 95 Město Albrechtice
                                                                                              15.4.2008            Ing.Kumpoštová 
08/14/433   schválilo
revokaci usnesení zastupitelstva města č.17/76 k) ze dne 24.6.2004 ve věci prodeje pozemku 
firmě Tarel - Milan Tarabík, B.Němcové 28, Město Albrechtice, p.č. 943 část, výměra dle GP, 
zast.plocha. 
                                                                                              15.4.2008            Ing.Kumpoštová 

08/14/434  schválilo
prodej pozemků p.č.2162/56 o výměře 136 m2, zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 2162/95 o 
výměře 1072 m2, orná půda v k.ú.Město Albrechtice za cenu 150,-Kč/m2 a vynaložené 
náklady Ing. Lence Metzlové, K.Čapka 764/13, Město Albrechtice
                                                                                              30.4.2008            Ing.Kumpoštová 

08/14/435  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 489/17 o výměře 1414 m2, TTP, k.ú.Valštejn
                                                                                              30.4.2008            Ing.Kumpoštová 

08/14/436  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 2162/112 o výměře 433 m2, orná půda, p.č. 2162/113 o výměře 
119 m2, orná  půda, p.č. 2162/114 o výměře 91 m2, orná půda, p.č. 2162/115 o výměře 72 
m2, orná půda,  p.č. 2162/116 o výměře 42 m2, orná půda, p.č. 2162/117 o výměře 27 m2, 
orná půda, k.ú.Město Albrechtice  v lokalitě K.Čapka
                                                                                               30.4.2008           Ing.Kumpoštová 
08/14/437 vzalo na vědomí



že pozemek p.č. 166 o výměře 441 m2, ost.plocha-komunikace, k.ú.Opavice nelze prodat z 
důvodu, že vlastnictví je vedeno na MNV Město Albrechtice 
                                                                                                15.4.2008          Ing.Kumpoštová 
08/14/438  schválilo
převodu historického majetku od Pozemkového fondu ČR na Město Město Albrechtice:

k.ú.Město Albrechtice
p.č. 1862 část, orná půda, výměra dle GP,  p.č. 1863 část, ost.plocha, výměra dle GP, p.č. 
1865 část, TTP, výměra dle GP, p.č. 1882 část, ostatní plocha, výměra dle GP, p.č. 1883/1 
část, orná půda,výměra dle GP, p.č. 1883/2 část, orná půda, výměra dle GP, p.č. 1884/1 část, 
TTP, výměra dle GP, p.č. 1884/2 část, TTP, výměra dle GP, p.č. 1888 část, orná půda, 
výměra dle GP, p.č. 1890 část,ostatní plocha, výměra dle GP, p.č. 1891 část, ostatní plocha, 
výměra dle GP, p.č. 1892 část, orná půda, výměra dle GP,  p.č. 1894 část, orná půda, výměra 
dle GP, p.č. 1898/1 část, TTP, výměra dle GP, p.č. 1901 část, ostatní plocha, výměra dle GP, 
p.č. 1903 část, orná půda, výměra dle GP, p.č. 1904 část, orná půda, výměra dle GP, p.č. 1906 
část, orná půda, výměra dle GP, p.č. 1907 část, orná půda, výměra dle GP, p.č. 1919 část, 
ostatní plocha, výměra dle GP, p.č. 1920 část, orná půda, výměra dle GP, p.č. 1922 část, TTP, 
výměra dle GP, 1923 část, TTP, výměra dle GP,  p.č. 1925 část, TTP, výměra dle GP, p.č. 
1927 část, ostatní plocha, výměra dle GP,  p.č. 1929 část, ostatní plocha, výměra dle GP, p.č. 
1930/2 část, TTP, výměra dle GP, p.č. 1932 část, ostatní plocha, výměra dle GP, p.č. 1933 
část, orná půda, výměra dle GP,p.č. 1941 část, TTP, výměra dle GP,         p.č. 1943 část, 
ostatní plocha, výměra dle GP, p.č. 1949/1 část, orná půda, výměra dle GP, p.č. 1949/5 část, 
orná půda, výměra dle GP, p.č. 1952 část, orná půda, výměra dle GP, p.č.1954 část, TTP, 
výměra dle GP, p.č. 1955 část, orná půda, výměra dle GP, p.č. 2023, ostatní plocha, výměra 
74 m2

k.ú.Piskořov
p.č. 107/7 část, zahrada, výměra dle GP

k.ú.Linhartovy
p.č. 324 část, ost.pl.-komunikace, výměra dle GP

                                                                                            30.4.2008          Ing.Kumpoštová 
08/14/439  schválilo
navýšení dlouhodobého grantu Klubu důchodců o celkovou částku 18.900,-Kč na úhradu 
nákladů na energii a služby v nebytových prostorech budovy Hynčice. 
                    
                                                                        30.4.2008           p.Bodnárová 
08/14/440/1  schválilo
měsíční odměňování za výkon funkce člena zastupitelstva města ve výši 447,-Kč s platností 
od 1.4.2008.
                                                                               průběžně          p.Kostrošová 
08/14/440/2  schválilo
měsíční odměňování za výkon funkce s platností od 1.4.2008:

i) člena rady města 1300,-Kč
j) předsedy výboru nebo komise 500,-Kč
k) člena výboru nebo komise neuvolněný člen zastupitelstva města 300,-Kč
l) člena výboru nebo komise, který není členem zastupitelstva města 300,-Kč 

                                                                                            průběžně          p.Kostrošová 

08/14/441  schválilo
Rozpočtového opatření č.2/2008 Města Město Albrechtice kde příjmy a výdaje jsou ve stejné 



výši a to 55 295 626,00Kč.
                                                                                            průběžně          p.Bodnárová 

08/14/442  schválilo
rozdělení výsledku hospodaření za rok 2007 z hospodářské činnosti města tak, že 200.000 Kč 
bude ponecháno v hospodářské činnosti města a 344.479,59 Kč bude převedeno do rozpočtu 
města na investiční výdaje pro bytové a nebytové hospodářství 
                                                                                            15.4.2008           p.Bodnárová 

08/14/443 vzalo na vědomí
zprávu o hospodaření v městských lesích města Města Albrechtice za rok 2007

08/14/444  schválilo
uvolnění částky 780.000,-Kč z rozpočtu města, na dofinancování 10% podílu města na nákup 
1 ks hasičského vozu značky Tatra s pohonem všech náprav a dostatečnou výbavou pro JSDH 
Město Albrechtice ze společného programu OPPS CZ – PL spolupráce s partnerským městem 
Prudnik 

08/14/445  schválilo
postup při vypořádávání historického majetku obce s Pozemkovým fondem ČR: Město zajistí 
podklady pro vydání obecního majetku – srovnávací sestavení parcel, zákresy v mapách, 
výpisy z PK, zjištění přídělu obce od Pozemkového úřadu, GP parcel pro potřebu města. 
Pozemkový fond ČR uhradí vyhotovení GP především v extravilánu
                                                                                       průběžně          Ing.Kumpoštová 
08/14/446  schválilo
postup při žádostech jednotlivých občanů o odkoupení pozemku(ů) dotčených historickým 
majetkem obce, který dosud není oddělen geometrickým plánem, kdy žadatel musí uhradit 
veškeré náklady spojené prodejem pozemku, včetně složení zálohy na provedení 
geometrického plánu, kde záloha bude vyúčtována se skutečnými náklady na pořízeni GP, a to 
v případě, pokud si GP na oddělení historického majetku obce nezajistí žadatel na své 
náklady.
                                                                                        průběžně          Ing.Kumpoštová 

08/14/447 schválilo
zástavu pozemku p.č. 456/1– ostatní plocha, o výměře 9800 m2 v k. ú. Město Albrechtice pro 
Hypoteční banku a.s..
                                                                                        10.4.2008           Ing.Vavera

08/14/448 vzalo na vědomí
přijatá usnesení z 14.zasedání zastupitelstva města ze dne 27.3.2008
                                               

                                                                               ……………………………….       
                                                                                        Luděk  V o l e k   
                                                                                               starosta



                                                                              ……………………………….       
                                                                                         Ing.Jitka Hanusová   
                                                                                              místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.5.2008

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
číslo usnesení                                                                            termín                         zodpovídá

08/15/449  schválilo
program 15.zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.5.2008

08/15/450  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Karel Gančarčík- předseda, Richard Kubla, Oldřich Pustka, 
a ověřovatelé zápisu:  pp. Antonín Mura, Josef Žídek
  
08/15/451  vzalo na vědomí
zápis z 14. zasedání zastupitelstva města konaného 27.3.2008.
           
08/15/452  schválilo
postupnou realizaci oprav na městském koupališti, a to v souladu se schváleným rozpočtem 
pro rok 2008, a hudební produkce na městském koupališti v sezóně 2008 v maximálním počtu 
tří.
                                                                                               průběžně                  p.Vávra
08/15/453  schválilo
zveřejnění prodeje nemovitostí: garáží p.č.  341, 342, 343, 344 včetně stavebních parcel a 
pozemku parcelní č. 345/1část vše v k.ú. Město Albrechtice v regionálním  tisku..
                                                                                               18.6.2008                  p.Vávra
08/15/454 schválilo
částku 15.000,-Kč z grantu města na nákup a výrobu dresů pro hokejový klub TJ Město 
Albrechtice, který bude reprezentovat město Město Albrechtice  v Hokejové lize 
Mikroregionu Krnovsko a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí finančního 
příspěvku z rozpočtu města. 
                                                                                               30.6.2008               p.Bodnárová
08/15/455  schválilo
vydání kladného stanoviska  zřizovatele k obsahu Školního vzdělávacího programu ZŠ Město 
Albrechtice „CESTA“, Základní škole Město Albrechtice, okres Bruntál.
                                                                                               18.6.2008               místostarosta 
08/15/456 schválilo
k)úhrady platby autobusu  oddílu přípravky FK Město Albrechtice za účelem jeho účasti na 
fotbalovém turnaji  v maďarském Kapospáru ve výši  40.000,-Kč  z  rozpočtu města  Město 
Albrechtice.
                                                                                                                              p.Bodnárová
08/15/457  schválilo
navýšení  dlouhodobého grantu  Římskokatolické  farnosti  Město  Albrechtice,  nám.  ČSA 3, 
Město Albrechtice, o částku 2.848,-Kč z důvodu zvýšení ceny nájmu nebytových prostor v 
DPS a  pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke stávající smlouvě
                                                                                               30.6.2008               p.Bodnárová



08/15/458  schválilo
Smlouvu o dílo  na akci:  „Oprava smuteční  síně a  kolumbárium v Městě Albrechticích“  s 
firmou  Aleš Fousek, E. Hakena 10, Krnov, IČ: 73168238, DIČ: CZ6312251836, za konečnou 
cenu 2.873.758,50Kč včetně DPH. Záruka na poskytnuté dílo v délce 36 měsíců a pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy.
                                                                                                11.6.2008                 tajemník 

8/15/459  schválilo
Smlouvu o dílo na akci: „Rekonstrukce vytápění v Mateřské škole, Město Albrechtice“ s 
firmou Josef Žídek, Okružní 31, Město Albrechtice, IČ: 12086169, DIČ: CZ 5501111264, a 
pověřuje starostu podpisem této smlouvy
                                                                                                18.6.2008                 p.Vávra    

08/15/460  schválilo
mandátní smlouvu na zajištění výběrového řízení na dodavatele a technického dozoru investo
ra na realizaci akce: „Realizace úspor energie – ZŠ Město Albrechtice“ za cenu 95.200,-Kč, 
v případě přidělení dotace, s firmou CPS consulting s.r.o., Havanská 22, 170 00 Praha 7, IČ: 
273 91 566, DIČ: CZ273 91 566, a pověření starosty podpisem této smlouvy

                                                                                                 20.6.2008               starosta    

08/15/461  schválilo
smlouvu o dílo s firmou Store Business s.r.o., Šumavská 525/33,  Brno, IČ: 27686965, DIČ: 
CZ27686965, na dodávku regálového systému  archivu města na zámku  Linhartovy za cenu 
116.803,30Kč vč. DPH a dopravy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

                                                                                                 20.6.2008                p.Vávra    

08/15/462  schválilo
smlouvu s firmou Pro IT, a.s., Mírová 168/23, Ostrava Vítkovice, IČ: 25848402, DIČ: CZ 
25848402, na „Zavedení systému řízení informační bezpečnosti (ISMS) na Městském úřadě 
v Městě Albrechticích“ za cenu 80.000,-Kč bez DPH a pověření starosty podpisem této 
                                                                                                  20.6.2008              tajemník 

08/15/463  schválilo
smlouvu s firmou Bulding Desing s.r.o. Město Albrechtice, IČ: 27837017, DIČ: 
CZ27837017, na dodávku a montáž plastových výplní otvorů v bytových domech  na náměstí 
ČSA  v Městě Albrechticích, za cenu 1.294.769,-Kč včetně DPH a zárukou na 10 let a 
pověřuje starostu podpisem této smlouvy 
                                                                                                    20.6.2008               p.Vávra 

08/15/464  schválilo
smlouvu s Lesy ČR s.p., Lesní správa Město Albrechtice, IČ: 42196451, na zajištění 
spolufinancování opravy kapličky na p.č. 1855 v k.ú. Město Albrechtice ve výši 20.000,-Kč
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy

                                                                                                  30.6.2008             p.Bodnárová 

08/15/465 schválilo
Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Město 
Albrechtice pro rok 2008  ve výši  18.900,-Kč Klubu důchodců v Městě Albrechticích, 



Nemocniční 6, Město Albrechtice a pověřuje starostu podpisem Dodatku č.1.

                                                                                                  30.6.2008           p.Bodnárová 
08/15/466  schválilo
přijetí účelové neinvestiční dotace z  rozpočtu  Moravskoslezského kraje pro rok 2008 k 
zabezpečení činnosti a akceschopnosti jednotky  sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II 
v celkové výši Kč 150.000,--Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
                                                                                                  18.6.2008            místostarosta 
08/15/467  schválilo
Mandátní smlouvu mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice a 
firmou Ing. Dobroslav Janko, Albrechtická 16, Krnov, IČ: 18955436, DIČ: CZ380110953, na 
inženýrskou činnost – zajištění stavebního povolení na akci: „Rekonstrukce ul.B.Smetany 
v Městě Albrechticích“ a to za cenu 16.730,-Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem této 
smlouvy.
                                                                                                   11.6.2008           Ing.Vavera 
08/15/468  schválilo
Smlouvu č.28102 o zajištění kulturního pořadu Poutníci na kulturním létě v Linhartovech dne 
6.7.2008, v 19.00 hodin, s Františkem Linhárkem, Mikulčická 4, Brno, IČ: 13370017, DIČ: 
CZ461229076, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
                                                                                                     20.6.2008         místostarosta 
08/15/469  schválilo
Dohodu o souhlasu s umístěním a realizací stavby, „Chodník ul.Nerudova a Hašlerova 
v Městě Albrechticích“, uzavřenou s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/65, 145 
05 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390 a pověřuje starostu podpisem dohody 
                                                                                                      20.6.2008            tajemník 
08/15/470  schválilo
prodejní  cenu  nebytové  jednotky č.119/5,  na pozemku p.č.339/1 a  p.č.  339/1 – zastavěná 
plocha  Lázeňská  2,   Město  Albrechtice   ve  výši   230.900,-Kč  vč.  DPH  manželům 
JUDr.Jaromíru a Blance Tkadlečkovým, bytem Lázeňská 119/2, Město Albrechtice
                                                                                                      30.6.2008            p.Vávra 
08/15/471  schválilo
uvolnění celkové částky 400.000,-Kč z rozpočtu města pro oblast kriminality pro léta 2009 – 
2012.
                                                                                                       průběžně          tajemník  
                                                                                                                                Bodnárová 
08/15/472  schválilo
Rozpočtové opatření č.3/2008

Schválený rozpočet:    příjmy                      44 884 854,00    
                                  zvýšení o                       3 419 719,00       

celkem příjmy                                              48 304 573,00
financování celkem                                       10 410 772,00
úprava ve financování – snížení                    -1 267 756,00
financování celkem    9 143 016,-

Celkem příjmy a financování                     57 447 589,00

Výdaje upravený rozpočet                         55 295 626,00
                             zvýšení o                          2 151 963,00    
celkem výdaje                                            57 447 589,00
.



                                                                                                     průběžně         p.Bodnárová 
08/15/473/1  schválilo
žadatelům manž. Jan a Hana Jelenovi, Výškovická 85, 700 30 Ostrava, prodej pozemku p.č. 
489/17 část, výměra dle GP, k.ú.Valštejn, cena 50,-Kč/m2 a vynalož.náklady.   
                                                                                                     31.12.2008 
Ing.Kumpoštová 

08/15/473/2  schválilo
žadatelům manž. Ladislav a Blanka Jelenovi, Borošinská 669, 739 44 Brušperk, prodej 
pozemku p.č. 489/17 část, výměra dle GP, k.ú.Valštejn, cena 50,-Kč/m2 a vynalož.náklady. 
                                                                                                     31.12.2008 
Ing.Kumpoštová 

08/15/473/3  schválilo
žadatelům manž. Petr a Romana Kotulkovi, Nádražní 29, 793 95 Město Albrechtice, prodej
pozemku p.č. 2162/12 o výměře 433 m2, orná půda, k.ú.Město Albrechtice, cena 60,-Kč/m2 a 
vynalož.náklady.
                                                                                                      30.9.2008    Ing.Kumpoštová 

08/15/473/4  schválilo
žadatelům manž. Bruno a Dagmar Steigerovi, Rolnická 90, 747 05 Opava, prodej pozemku 
p.č. 75/7 o výměře 382 m2, zahrada, k.ú. Piskořov,  cena 50,-Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                                       31.7.2008   Ing.Kumpoštová 

08/15/474  schválilo
záměru prodeje pozemku p.č.108 o výměře 333 m2, ostatní plocha, k.ú. Piskořov 
                                                                                                       30.6.2008   Ing.Kumpoštová 

08/15/475  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 2034/1 o výměře 1149 m2, orná půda, k.ú. Hynčice u Krnova 
                                                                                                      30.6.2008    Ing.Kumpoštová 

08/15/476  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 220 o výměře 789 m2, zahrada, k.ú. Město Albrechtice 
                                                                                                      30.6.2008    Ing.Kumpoštová 

08/15/477  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č.172 o výměre 1152 m2, ostatní plocha, k.ú. Město Albrechtice 
         
                                                                                                      30.6.2008    Ing.Kumpoštová 
08/15/478  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 44 část, výměra dle GP, ost.plocha, komunikace, k.ú.Město 
                              
                                                                                                      30.6.2008    Ing.Kumpoštová 
08/15/479   schválilo
záměr prodeje pozemku p.č.1578 část, výměra dle GP, ost.plocha, k.ú.Město Albrechtice 

                                                                                                    30.6.2008    Ing.Kumpoštová 
08/15/480  schválilo
záměr prodeje pozemků p.č.1762/6 o výměře 95 m2, ost.plocha, p.č.1166/15 o výměře 705 
m2 TTP, p.č.1166/20 o výměře 333 m2 TTP, p.č. 1166/12 o výměře 683 m2 TTP, k.ú. Město 
Albrechtice



                                                                                               30.6.2008           Ing.Kumpoštová 

08/15/481  schválilo
záměru prodeje pozemku p.č.833, výměra dle GP, zahrada, k.ú. Město Albrechtice 
                                                                                              30.6.2008            Ing.Kumpoštová 

08/15/482/1  schválilo
převod historického majetku od Pozemkového fondu ČR na Město Město Albrechtice,
k.ú.Burkvíz, parcela č. 125 část, 126 část.
                                                                                               31.7.2008           Ing.Kumpoštová 

08/15/482/2  schválilo
převod historického majetku od Lesů ČR, k.ú. Dlouhá Voda, parcela č. 507/1 část.

                                                                                              31.12.2008          Ing.Kumpoštová 

08/15/483  schválilo
odkoupení pozemku od Pozemkového fondu ČR p.č.1918/1, k.ú. Město Albrechtice, cena dle 
znaleckého posudku
                                                                                               30.10.2008         Ing.Kumpoštová 

08/15/484  schválilo
bezúplatného převodu pozemků od Pozemkového fondu ČR na Město Město Albrechtice, dle
schváleného územního plánu, k.ú.Město Albrechtice:
parc.č. 1862 část, parc.č. 60, parc.č. 61, parc.č. 62, parc.č. 176, parc.č. 2162/6 část,  parc.č. 
2162/7 část, parc.č. 2155/6, parc.č. 214/1, parc.č. 215, parc.č. 216.
                    
                                                                                                 30.11.2008       Ing.Kumpoštová 

08/15/485  schválilo
bezúplatného převod pozemku od Pozemkového fondu ČR -  komunikace k RD v Sadě, 
parc.č. 988 k.ú.Město Albrechtice, 
                                                                                                  30.11.2008      Ing.Kumpoštová 

08/15/486  schválilo
zvýšení ceny kabelové televize na 165,-Kč/měsíc vč.DPH, bez navýšení programové nabídky, 
s účinností od 1.7.2008
                                                                                                     průběžně          p.Bodnárová 

08/15/487  schválilo
vstup Města Město Albrechtice do Mikroregionu Osoblažsko 
                                                                                                                                  starosta 

08/15/488  vzalo na vědomí
informaci o připravovaných a podaných žádostech o dotace 
 

08/15/489 vzalo na vědomí
informaci ze společné schůzky RM, předsedy TJ a ředitelů školských zařízení ohledně 
zamýšlené výstavby atletického stadionu 



08/15/490  vzalo na vědomí
informaci týkající se aktivity pana Ručky, který přišel s návrhem na výrobu varhan pro 
Linhartovský zámek

           

                                                      
                                                                               ……………………………….       
                                                                                        Luděk  V o l e k   
                                                                                               starosta

                                                                              ……………………………….       
                                                                                         Ing.Jitka Hanusová   
                                                                                              místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 16. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26.6.2008

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
číslo usnesení                                                                            termín                         zodpovídá

08/16/491  schválilo
program 16.zasedání zastupitelstva města konaného dne 26.6.2008

08/16/492  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Pavel Anders, Ing. Ivo Vykopal, Ing. Karel Stolek
a ověřovatelé zápisu:  pp. Dagmar Horáková, Mgr. Jiří Kropáč
  
08/16/493  vzalo na vědomí
zápis z 15. zasedání zastupitelstva města konaného 29.5.2008.
           
08/16/494  vzalo na vědomí
postup přípravných prací zajišťovaných městem pro zabezpečení Mistrovství světa ČR dne 
16.8.2008 konaných v Městě Albrechticích na hřišti kynologického svazu v Městě 
Albrechticích u základní školy.
                                                                                               8.8.2008                    HSO
08/16/495  schválilo
prodej hospodářské budovy včetně stavební parc. č. 105/6 v k.ú.Linhartovy panu Antonínu 
Menzelovi, Linhartovy 19, za smluvní cenu 25.000,-Kč.

                                                                                               30.10.2008                OM
08/16/496  schválilo
finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč, z rozpočtu města, Římskokatolické farnosti, ČSA 3, 
Město Albrechtice,  na opravu varhan v kostele v Hynčicích a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 
                                                                                               30.7.2008                   FO
08/16/497/1  schválilo
l)Hromadnou smlouvu o užití autorských děl kabelovým přenosem rozhlasového a televizního 
vysílání s DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agenturou, o.s., Krátkého 1, 190 03 Praha 
9,  IČ: 65401875, DIČ: CZ65401875 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
                                                                                               20.7.2008                    SP 
08/16/497/2  schválilo
m)Hromadnou  licenční  smlouvu  o  užití  repertoáru  OSA při  kabelovém přenosu s OSA – 
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s., Československé armády 20, Praha 
6, IČ: 63839997, DIČ: CZ 63839997 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

                                                                                               20.7.2008                    SP 

08/16/498  pověřilo



radu města ke schválení smluv na zhotovitele a stavební dozor investora na akci: „Realizace 
úspor energie – ZŠ Město Albrechtice“  a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.

                                                                                               průběžně                  starosta

08/16/499  schválilo
Rozpočtové opatření č.4/2008 Města Město Albrechtice kde:

Schválený rozpočet:    příjmy                      48 304 573,00    
                                  zvýšení o                          218 901,00       

celkem příjmy                                              48 523 474,00
financování celkem                                       10 410 772,00
úprava ve financování – zvýšení o                     697 066,00
financování celkem   11 107 838,--

Celkem příjmy a financování     59 631 312,00

Výdaje upravený rozpočet                         57 447 589,00
                             zvýšení o                          2 183 723,00    
celkem výdaje                                            59 631 312,00

                                                                                                průběžně                     FO 

8/16/500  schválilo
závěrečný účet města Město Albrechtice za rok 2007 (včetně vyúčtování finančních vztahů ke 
státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a přerozdělení finančních prostředků města a příspěvkových 
organizací zřízených městem) a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad
                                                                                                                                     FO 
8/16/501/1  schválilo
že poplatek z prodlení u nájemného z bytů se nebude vymáhat za minulá léto tj. do 
31.12.2007 a tento spočítaný poplatek z prodlení ve výši 1.246.906,87Kč bude 
z podrozvahové evidence odepsán. 
                                                                                                31.8.2008                     FO    
08/16/501/2  schválilo
vymáhání poplatku z prodlení u nájemného z bytů od 1.1.2008, jakmile poplatek z prodlení 
přesáhne částku 100,-Kč.
                                                                                                průběžně                     FO 

08/16/502  vzalo na vědomí 
závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení Praděd za rok 2007.
                                                                                                                                     FO 

08/16/503  vzalo na vědomí
závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2007.
                                                                                                                                     FO 

08/16/504  schválilo
Změna plánu hospodářské činnosti č. 1/2008 Města Město Albrechtice

Plán hospodářské činnosti : náklady         7 275 140,00



                                             zvýšení o         405 608,00
Celkem náklady                                      7 680 748,00

Plán hospodářské činnosti :  výnosy         7 683 784,00
                                              snížení   o          -3 036,00
Celkem výnosy                                         7 680 748,00
Ztráta, zisk ………………..……………………. 0,00 

                                                                                                    průběžně                   FO 

08/16/505  schválilo
způsob fakturace za uložení odpadu na skládce v Městě Albrechticích: do 300 kg paušální 
platbou 50,- Kč včetně DPH, od 300 kg výše fakturace dle ceníku 178,50 Kč včetně DPH/1 t 
s platností od 27.6.2008.
                                                                                                  30.6.2008             p.Bodnárová 

08/16/506/1 schválilo
14. Milanu Kubíčekovi, Tulipánova 5, 747 07 Opava, prodej pozemeku p.č. 108 část, 

výměra dle GP, k.ú.Piskořov, cena 50,-Kč/m2 a vynalož.náklady.
15.

08/16/506/2 schválilo
16. manž. Kamilovi a Lucii Lovásovým, Hynčice 197, 793 95 Město Albrechtice, 

prodej pozemku p.č. 2034/1 o  výměře 1149 m2 orná půda, k.ú.Hynčice u Krnova, 
cena 50,-Kč/m2 a vynaložené náklady.

17.
08/16/506/3 schválilo
Josefu Ulčákovi, Celní 633/42, 793 95 Město Albrechtice, prodej pozemku p.č. 220 o výměře 
789 m2 zahrada, k.ú.Město Albrechtice, cena 60,-Kč/m2 a vynalož.náklady.

08/16/506/4 schválilo
manž. Petrovi a Monice Vyležíkovým, Dělnická 3, 793 95 Město Albrechtice, prodej 
pozemku p.č. 172 část, výměra dle GP ost.plocha, k.ú.Město Albrechtice, cena 60,-Kč/m2 a 
vynalož.náklady.

08/16/506/5 schválilo
ing.Zdeňku Lyčkovi, nám.Osvobození 2057/8, 794 01 Krnov, prodej pozemku p.č. 44 část, 
výměra dle GP, ost.pl., komun., k.ú. Město Albrechtice, cena 60,-Kč/m2 a vynaložené 
náklady.

08/16/506/6 schválilo
manž. Lubomíru a Lence Boháčovým, Jiráskova 16, 793 95 Město Albrechtice, prodej   
pozemku p.č. 44 část, výměra dle GP, ost.pl.,komun., k.ú.Město Albrechtice, cena 60,-
Kč/m2 a vynaložené náklady.

08/16/506/7 schválilo
Ing.Jaroslavu Křištofovi, Opavická 613/9, 793 95 Město Albrechtice, prodej pozemku p.č. 44 
část,  výměra dle GP, ost.pl.,komun.,k.ú.Město Albrechtice, cena 60,-Kč/m2 a vynaložené 
náklady.

08/16/506/8 schválilo
MUDr.Jiřímu Šupíkovi, Sokola Tůmy 10, 793 95 Město Albrechtice - pozemek p.č. 1578 



část, výměra dle GP,ost.plocha, k.ú.Město Albrechtice, cena 60,-Kč/m2 a vynaložené 
náklady.

08/16/506/9schválilo
manž.Zdeňku a Vlastě Gavlasovým, Zahradní 6, 793 95 Město Albrechtice, prodej pozemku 
p.č. 833 část, výměra dle GP, zahrada, k.ú.Město Albrechtice, cena 60,-Kč/m2 a vynaložené 
náklady.

08/16/506/10 schválilo
Petru Hanušovi, Hošťálkovy 8, 793 81 Hošťálkovy a Karin Menzelové Linhartovy 8, 793 95 
Město Albrechtice, prodej pozemků p.č. 120 o výměře 160 m2 zahrada, p.č. 121 o výměře 
397 m2 TTP, p.č. 123 o výměře 272 m2 zahrada a p.č. 124 o  výměře 624 m2 ost.plocha vše 
k.ú.Linhartovy s tím, že na pozemcích p.č. 121 a 124 k.ú.Linhartovy budou zřízena věcná 
břemena pro město z důvodu položeného vodovodního řadu ve vlastnictví města, pro 
zásobování občanů místní části Linhartovy.

                   usnesení č. 08/16/506/ 1 – 10                                  31.12.2008             OM 

08/16/507  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1812/1 část výměra dle GP, zahrada, k.ú.Město Albrechtice 
/Žáry/ 
                                                                                                     31.7.2008               OM 
08/16/508  schválilo
převod historického majetku od Pozemkového fondu ČR na Město Město Albrechtice
      k.ú.Opavice -  parcela č. 176
      k.ú. Město Albrechtice – parcela č. 2061, 2066, 2067, 2068, 2071, 2072, 2073, 2074,
      2088, 2089, 2093, 2094, 2105, 2106, 2107, 2117, 2123, 2162/1, 2162/51, 2162/52,
      2162/92, 2188, 2189, 2190, 2192, 2193, 2198, 2199, 2200, 2202, 2203.
   
                                                                                                     31.9.2008               OM 
08/16/509/1  schválilo
nabytí majetku – požárního vozu zn. LIAZ - bezúplatným převodem od HZS Bruntál. 

                                                                                                     31.12.2008         starosta 
08/16/509/2  schválilo
bezúplatný převod požárního vozu zn.Tatra, který je majetkem města Město Albrechtice, 
jednotce SDH na okrese Bruntál, dle určení velitele HZS Bruntál.
                                                                                                     31.12.2008         starosta 
 
08/16/510  schválilo
nového člena školské rady ZŠ Město Albrechtice, pracovnici městského úřadu, paní Hanu 
Kmínkovou.
 
                                                                                                      31.7.2008        místostarosta 

08/16/511  schválilo
členy výběrové komise na akci:  ZŠ Město Albrechtice 

m) výměna otvorů a zateplení 
n) stavební dozor investora

                                    Luděk Volek  - starosta                        Náhradníci:  Ing. Jitka Hanusová
                                    Ing. Hynek Vavera – tajemník                                  Josef Žídek
                                    Ing. Dušan Vopelka – stav.úřad                                Lukáš Kozelský



                                    Richard Kubla                                                           Karel Gančarčík
                                    Pavel Anders                                                      MUDr.Zuzana Juráňová

                                                                                                     4.7.2008              starosta 

 
08/16/512  schválilo
členy výběrové komise na akci: Provozování a údržba veřejného osvětlení Město Albrechtice 

                                    Ing. Hanusová Jitka – místostarosta    Náhradníci:  Luděk Volek
                                    Jan Vávra – hosp.správa                                           Karel Gančarčík
                                    Ing. Ivo Vykopal                                                       Martin Špalek
                                    Richard Kubla
                                    Ing. Karel Stolek
                                                                                                     14.7.2008                HSO 

08/16/513  schválilo
Ing.Hynka Vaveru technickým dozorem investora na akci „Vestavba 6 b.j dům s byty pro 
důchodce.

           

                                                      
                                                                               ……………………………….       
                                                                                        Luděk  V o l e k   
                                                                                               starosta

                                                                              ……………………………….       
                                                                                         Ing.Jitka Hanusová   
                                                                                              místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 1.9.2008

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
číslo usnesení                                                                            termín                         zodpovídá

08/17/514/1  schválilo
začlenění bodu „výstavba víceúčelové hřiště“ do programu 16.zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 1.9.2008

08/17/514/2  schválilo
program 16.zasedání zastupitelstva města konaného dne 1.9.2008

08/17/515  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Kateřina Vrbová Josef Žídek, Antonín Mura
a ověřovatelé zápisu:  pp. Ing. Karel Handlíř, Ing. Karel Stolek 
  
08/17/516  vzalo na vědomí
zápis z 16. zasedání zastupitelstva města konaného 26.6.2008.
           
08/17/517  schválilo
odkoupení pozemku p.č. 1918/1 od pana Ondřeje Pierana za navrhovanou cenu  50,-Kč/m2 
formou jednorázové úhrady jmenovanému a pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy 
na odkoupení pozemku 
                                                                                               1.10.2008          starosta + OM

08/17/518  schválilo
smlouvu s firmou Technoexport a.s., Václavské náměstí 846/1, 113 34 Praha 1, IČ: 
00000841, DIČ: CZ00000841, za cenu 199.000,-Kč bez DPH (236.810,-Kč vč. DPH) a 
pověřuje starostu podpisem této smlouvy
                                                                                               10.9.2008               starosta

08/17/519/1  schválilo
finanční příspěvek Tělovýchovné jednotě Město Albrechtice ve výši 45,-tis.Kč + 19%DPH v 
roce 2008 a 105,-tis.Kč + 19%DPH v roce 2009 na zajištění projektové dokumentace na 
výstavbu víceúčelového hřiště u ZŠ v Městě Albrechticích.
                                                                                               31.10.2008                   FO

08/17/519/2  pověřilo
r)starostu  jednat  s  p.Santariusem  ohledně  odkoupení  části  parcely  nutné  k  výstavbě 
víceúčelového hřiště 
                                                                                               10.9.2008                  starosta
                                



08/17/520  schválilo
smlouvu o údržbě a správě veřejného osvětlení pro město Město Albrechtice  s firmou Tech
nické služby Krnov s.r.o., Stará 256/11, 794 01 Krnov, IČ:25398547, DIČ: CZ25398547 dle 
návrhu a  pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
                                                                                                5.9.2008                     HS   

08/17/521  schválilo
smlouvu o bezúplatném převodu majetku z Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 70884561, na 
nabyvatele město Město Albrechtice, Nám ČSA 10, 793 95 Město Albrechtice. Předmětem 
smlouvy je  kompresor PKS 50-2, inv. č.86, výr. č. 7876, pořizovací cena 13 204,-Kč, rok 
pořízení 1988 pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Město Albrechtice a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy                                                                                                        
                                                                                               15.9.2008           místostarosta   
08/17/522  schválilo
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou BNV consulting, s.r.o., Palác Koruna – Václavské 
nám. 1, Praha 1, IČ: 27170241, DIČ: CZ27170241, dle návrhu a pověření starosty podpisem 
                                                                                               21.9.2008               tajemník   

08/17/523  schválilo
Licenční smlouvu VP-345647 s OSA – Ochranným svazem autorským pro práva k dílům 
hudebním, o.s., Čs.armády 786/20, 160 56 Praha 6, IČ: 63839997, DIČ: CZ63839997, za 
hudební produkci na zámku v Linhartovech v částce 934,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu 
podpisem této smlouvy
                                                                                               15.9.2008           místostarosta   
08/17/524  souhlasí
se zřízením Rady obcí pro udržitelný rozvoj území, jako zvláštního orgánu obce s rozšířenou 
působností a zároveň jmenuje členem Rady obcí starostu Luďka Volka, jako zástupce města 
Město Albrechtice
                                                                                                                               starosta 
08/16/525  schválilo
navýšení příspěvku na provoz o částku 500.000,-Kč Základní škole Město Albrechtice, okres 
Bruntál, Opavická 1.
                                                                                                10.10.2008                   FO 

           
                                                      
                                                                               ……………………………….       
                                                                                        Luděk  V o l e k   
                                                                                               starosta

                                                                              ……………………………….       
                                                                                         Ing.Jitka Hanusová   
                                                                                              místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 18. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.9.2008

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
číslo usnesení                                                                            termín                         zodpovídá

08/18/526  schválilo
program 17.zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.9.2008

08/18/527  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Mgr. Jiří Kropáč, MUDr. Zuzana Juráňová, Pavel Anders 
a ověřovatelé zápisu:  pp. Mgr. Marcel Jedelský, Kateřina Vrbová  
         
  
08/18/528  vzalo na vědomí
zápis z 17. zasedání zastupitelstva města konaného 1.9.2008.
           

08/18/529  neschválilo
žádost společnosti Devap Group s.r.o., Šubertova 1226/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
o koupi čtyř řadových garáží včetně stavebních pozemků na p.č. 341, 342, 343, 344 v k.ú. 
Město Albrechtice  za navrženou smluvní cenu 80 000,-Kč.
                                                                                               31.10.2008                 HS

08/18/530  neschválilo
žádost manželů Lovasových, Hynčice 197, 793 95 Město Albrechtice na odkoupení 
nebytových prostor Nám.ČSA 20 /18.
                                                                                               31.10.2008                  HS

08/18/531/1  neschválilo
žádost o prodej budovy Mateřské školy Hynčice č.p.159 a Linhartovy č.p.12 panu Ing.Ivanu 
Urbancovi, Čsl.Armády 2955, Karviná – Hranice, za nabídnuté ceny 550,-tis.Kč a 530,-tis.Kč.
                                                                                               31.10.2008                   HS

08/18/531/2  schválilo
s)prodej nemovitosti Linhartovy 12, p.č. 213, k.ú. Linhartovy včetně stavební parcely č.213, 
obec  Město  Albrechtice,  okres  Bruntál,  panu  Zbyňku  Pokludovi,  Opavice  26,  Město 
Albrechtice za nabídnutou cenu 700.000,-Kč + vynaložené náklady.
t)
                                                                                               31.1.2009                    HS
                                
08/18/532  schválilo



prodeje areálu garáží p.č.  341, 342, 343, 344 včetně stavebních parcel č. 341,342,343,344 
a pozemku parcelní č. 345/1část dle GP vše v k.ú. Město Albrechtice, obec Město 
Albrechtice, okres Bruntál za celkovou navrhovanou kupní cenu 360.000,-Kč  - pozemek 
250.000,-Kč a garáže 110.000,-Kč + vynaložené náklady, fi. NEUMAN junior s.r.o., Ná
dražní 7, Město Albrechtice. 
                                                                                               31.1.2009                      OM 

08/18/533  vzalo na vědomí
zprávu starosty z výběrové řízení na půdní vestavbu ZŠ Město Albrechtice.

08/18/534  schválilo
darovací  smlouvu na finanční  dar ve výši 2.300,--  Kč pro JSDH s fi.  Služby obce Město 
Albrechtice  s.r.o.,  Nemocniční  13,  793  95   Město  Albrechtice,  IČ  25844067,  DIČ 
CZ25844067 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
                                                                                               31.10.2008                     FO   

08/18/535  schválilo
smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města město Albrechtice na poskytnutí 
příspěvku TJ Město Albrechtice, zastoupené ing. Karlem Handlířem ve výši 53 550,-Kč na 
zajištění projektové dokumentace na výstavbu víceúčelového hřiště u ZŠ v Městě 
Albrechticích a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
                                                                                               31.10.2008                       FO   
08/18/536  schválilo
smlouvu o dílo č.1/2008 s Help-in, obecně prospěšná společnost, U Rybníka 4, Bruntál, IČO: 
25900757, s tím, že cena za dílo bude do maximální výše 15,-tis.Kč a hodinová sazba 180,-Kč 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
                                                                                                31.10.2008          místostarosta 

08/18/537/1  schválilo
Mandátní smlouvu č.30/2008 uzavřenou s mandatářem Ing.Ivanou Jurečkovou – IDIZ, 
Tyršova 7, 746 01 Opava, a pověřuje starostu podpisem mandátní smlouvy.
                                                                                                20.10.2008              starosta 

08/18/537/2  vzalo na vědomí
složení výběrové komise k zajištění veřejné zakázky k povodňovým škodám, jejichž členy 
jsou  pp.  Luděk  Volek,  Ing.Hynek  Vavera,  Mgr.Marcel  Jedelský,  Lukáš  Kozelský, 
MUDr.Zuzana Juráňová. Náhradníky pro tuto komisi byly jmenováni pp.Ing.Jitka Hanusová, 
Karel Gančarčík, Oldřich Pustka, Ing.Ivo Vykopal, Josef Žídek. 

                                                                                                20.10.2008              starosta 

08/18/538  schválilo
Dodatek č. 01/2008 ke smlouvě o dílo na provedení díla „Realizace úspor energie, ZŠ Město 
Albrechtice – realizace projektu“, číslo smlouvy 817R188 se zhotovitelem VPO Plast, s.r.o., 
Polská 4, 790 81 Česká Ves, IČ: 25815491, DIČ: CZ 25815491 dle návrhu  a pověření 
starosty podpisem dodatku.
                                                                                                20.10.2008              starosta 

08/18/539  schválilo



Dohodu o vzájemné součinnosti při zajišťování zimní údržby silnic se Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, střediskem Bruntál, Zahradní II/19, 792 11 Bruntál a pověřuje 
starostu podpisem dohody.
                                                                                               31.10.2008                    HS 

08/18/540/1  revokovalo
usnesení č. 07/11/305/1 ze dne 29.11.2007, kde zastupitelstvo schválilo p. Radku Obšívačovi, 
Vysoká 82, prodej pozemku p.č. 2162/108 o výměře 1238 m2 orná  půda, k.ú.Město 
Albrechtice, cena 250,-Kč/m2  a vynaložené náklady.
                                                                                                                                      OM 
08/18/540/2  revokovalo
usnesení  č.  07/9/246/3  ze  dne  20.9.2007,  kde  zastupitelstvo  schválilo  manželům  Ing.Ivě 
Ircingové, Piskořov 22 a Pavlu Ircingovi, Piskořov 33, prodej pozemku p.č.9/2 část výměra 
dle GP, ostat. plocha, komunikace, k.ú.Piskořov ze cenu 50,-Kč/m2 a vynaložené náklady .  
                                                                                                                                     OM 
 08/18/540/3  revokovalo
usnesení  č.  07/11/306/1  ze  dne  29.11.2007,  kde  zastupitelstvo  schválilo  p.Romanu 
Rossmanithovi, Míru 15, 793 95 Město Albrechtice, prodej pozemku p.č. 1341/1 část výměra 
dle GP, k.ú.Město Albrechtice, cena 60,-Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                                                                     OM 
08/18/541/1  schválilo
manželům  Luboslavovi a Kateřině Kadlíkovým, Žáry 7, 793 95 Město Albrechtice prodej 
pozemku p.č. 1812/1 část, výměra dle GP,zahrada, cena 60,-Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                               31.1.2009                      OM 
  
08/18/541/2  schválilo
manželům Martinovi a Vendulce Adamčíkovým, Slezské Rudoltice 81, 793 97 Slezské 
Rudoltice prodej pozemků p.č. 2162/108 o výměře 1238 m2  orná půda a p.č. 2162/113 o 
výměře 119 m2 orná půda, k.ú.Město Albrechtice, cena 250,-Kč/m2 /p.č. 2162/108/, cena 60,-
Kč/m2 /p.č. 2162/113/ a vynalož.náklady
                                                                                               31.1.2009                      OM 

08/18/541/3  schválilo
Ing.Ivě Ircingové, Piskořov 33, 793 95 Město Albrechtice prodej pozemku p.č. 9/2 část, 
výměra dle GP, ost.plocha, komunikace, k.ú. Piskořov, cena 50,-Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                               31.1.2009                      OM 

08/18/541/4  schválilo
manželům Luďkovi a Kateřině Vrbovým, Nábřežní 15, 793 95 Město Albrechtice prodej 
pozemku p.č. 1341/1 část, výměra dle GP, ost.plocha, k.ú.Město Albrechtice, cena pozemku 
60,-Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                               31.1.2009                      OM 

08/18/541/5  schválilo
manželům Luďkovi a Kateřině Vrbovým, Nábřežní 15, 793 95 Město Albrechtice prodej 
pozemku p.č. 1285/1 část, výměra dle GP,ost.pl., k.ú.Město Albrechtice, cena pozemku 60,-
Kč/m2 a vynaložené náklady s věcným břemenem - kanalizace.
                                                                                               31.1.2009                      OM 

08/18/542/1  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 396/2 o výměře 2063 m2 TTP, k.ú.Hynčice u Krnova



08/18/542/2  schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. 125/2 o výměře 106 m2 TTP a p.č. 126/2 o výměře 43 m2zahrada, 
k.ú.Burkvíz

08/18/542/3 schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. 109 o výměře 111 m2 orná půda, p.č. 110 o výměře 135 m2 

zahrada a  p.č. 111/1 část, výměra dle GP, zahrada, k.ú.Město Albrechtice – ze záměru 
vyloučit okolí vedení NN a lampy VO

08/18/542/4  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1152/48 o výměře 118 m2    ost.plocha.komunikace, k.ú. Česká 
Ves u Města Albrechtic.

08/18/542/5  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 22/1 o výměře 3187 m2 TTP, k.ú.Hynčice u Krnova

08/18/542/6  schválilo
záměr prodeje  pozemku p.č. 552 o výměře 3948 m2 zahrada, k.ú.Hynčice u Krnova

08/18/542/7  schválilo
záměr prodeje celého pozemku p.č. 75, výměra dle GP ostatní plocha, komunikace, k.ú. 
Burkvíz – přístupová komunikace k nemovitostem.

08/18/542/8  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 105/5 o výměře 231 m2  zastavěná plocha a nádvoří k.ú. 
Linhartovy
                                            usnesení 08/18/542/1-8          31.10.2008                      OM 

08/18/543  schválilo
převod historického majetku od  Pozemkového fondu ČR na  Město Město Albrechtice v k.ú. 
Opavice, a to p.č. 3/5, 3/6, 4/1, 6/1 6/1, 78, 92, 178, 179, 180, 182/1, 191/1, 192, 193, 195, 
196, 199,  200/1, 203/5, 203/6, 204/1, 208/1, 208/4, 209/1, 209/2, 211/1, 213, 214/1, 214/3, 
216/1, 217/1, 220/2, 223/4, 223/5,  224/3, 225,  227/4, 228, 229/3, 232, 234, 238/4, 238/5, 
238/8, 238/13, 238/14, 238/15, 238/16, 238/17, 241, 242/1, 247/6, 247/7,247/13, 247/14, 250, 
251/4, 254/1,256/1, 256/2, 256/4, 257, 261, 263, 264, 267, 269, 270/1, 271/4, 271/9, 271/10, 
271/12, 271/13, 271/14,271/15, 271/17, 272/3, 272/4, 272/5, 272/8, 272/9, 272/10, 272/11, 
272/12, 274/1, 274/3, 274/4, 276/3, 278, 279, 282, 283, 285/2, 285/3, 286/2, 286/3, 287

                                                                                               28.2.2009                      OM 

08/18/544  schválilo
záměr prodeje pozemku parc.č. 113 část, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 2108 m2, 
k.ú.Linhartovy, část Linhartovského parku
                                                                                               28.2.2009                      OM
                                

08/18/545  schválilo
neinvestiční příspěvek za rok 2007 ve výši 4.000,-Kč na žáky Základní školy Město 
Albrechtice, Opavická 1, Město Albrechtice, dojíždějící z okolních obcí, které nespadají do 



správního území našeho města.
                                                                                               30.11.2008                       FO   

08/18/546  schválilo
rozpočtové opatření č. 5/2008 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 
10 452 843,- Kč,  financování  snížení o 3 106 021,- tis. Kč, výdaje zvýšení o 7 346 822,- Kč.

                                                                                                  průběžně                       FO   
08/18/547  schválilo
změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice   č. 2/2008  
Plán hospodářské činnosti : náklady                     7 680 748,00
                                             zvýšení o                    581 358,00
Celkem náklady:                                                 8 262 106,00Kč               

Plán hospodářské činnosti: výnosy                      7 680 748,00
                                            zvýšení o                     581 358,00
Celkem výnosy:                                                   8 262 106,00Kč                
Ztráta, zisk                                                                        0,00Kč             
                                                                                                  průběžně                       FO   

08/18/548  schválilo
„Zásady a metodika pro poskytování grantů z rozpočtu města Město Albrechtice“ s platností 
pro rok 2009.
                                                                                                  průběžně                       FO   
08/18/549  vzalo na vědomí
výsledky personálního auditu zaměstnanců Městského úřadu Město Albrechtice

08/18/550  schválilo
stanovy Mikroregionu Osoblažsko,  výši členského ročního příspěvku, která činí  5,- Kč na 
občana za rok  s každoroční  splatností do 31.10 a pověřuje starostu města podpisem 
přístupové smlouvy do  Mikroregionu Osoblažsko
                                                                                                     starosta                       FO   

08/18/551  schválilo
školskou radu ve složení:

za zákonné zástupce:
Jiří Mlčoušek, bytem Nádražní 23, Město Albrechtice,
Robert Mičík, bytem Hynčice 92,
Zbyšek Pecháček, bytem Třemešná.

      za pedagogické zástupce:
Hana Macková, bytem Město Albrechtice, 
Jana Vyležíková, bytem Holčovice,
Marie Klimešová, bytem Třemešná.
                                                                                             místostarosta               průběžně  
08/18/552  schválilo
uspořádání jarmarku na náměstí v Městě Albrechticích
                                                                                             místostarosta                



           
                                                      
                                                                               ……………………………….       
                                                                                        Luděk  V o l e k   
                                                                                               starosta

                                                                              ……………………………….       
                                                                                         Ing.Jitka Hanusová   
                                                                                              místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z  19.zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.10.2008
v klubovně tělocvičny Základní školy v Městě Albrechticích

číslo usnesení                                                                            termín                       zodpovídá

08/19/553  schválilo
program 19.schůze zastupitelstva města konaného dne 30.10.2008

08/19/554  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Antonín Mura, Ing.Karel Handlíř, MUDr.Jiří Šupík
a ověřovatelé zápisu:  pp. MUDr.Zuzana Juráňová, Pavel Anders   
  
08/19/555  vzalo na vědomí
zápis z 18. zasedání zastupitelstva města konaného 29.9.2008
           
08/19/556  neschválilo
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.6.2008   o prodloužení termínu na akci „Oprava 
smuteční síně a kolumbárium Město Albrechtice“ s firmou AFstav, stavební a obchodní firma 
Aleš Fousek, E. Hakena 2150/10, 794 01 Krnov, IČO: 73168238, DIČ: CZ6312251836.
                                                                                            11.11.2008            tajemník 

08/19/557  vzalo na vědomí
žádost Charity Krnov, Hlubčická 3, Krnov, IČO: 48806510, o poskytnutí veřejné finanční 
podpory z rozpočtu města Město Albrechtice na rok 2009 ve výši 75,-tis.Kč.
                                                                                            11.11.2008          místostarosta 

08/19/558  schválilo
přijetí účelové neinvestiční dotace z  rozpočtu  Moravskoslezského kraje pro rok 2008 na 
úhradu výdajů za uskutečněné zásahy, odbornou přípravu, na věcné vybavení, neinvestiční 
opravy a revize materiálu a techniky jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši Kč 
85.800,- a pověřuje starostu podpisem smlouvy
                                                                                            11.11.2008          místostarosta 

08/19/559  schválilo
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2008 na 
úhradu výdajů za vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů věcnými prostředky požární 
ochrany v celkové výši Kč 40.000,- a pověření starosty podpisem smlouvy

                                                                                            11.11.2008          místostarosta 
08/19/560  schválilo
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko, Hrabákova 1/1861, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 75082616, DIČ: 
CZ75082616, na projekt – Modernizace vzdělávacích aktivit- ZŠ Město Albrechtice, 



registrační č. CZ.1.10/4.1.00/01.00116 – a pověření starosty podpisem smlouvy
                                                                                            11.11.2008                starosta 

08/19/561  schválilo
Smlouvu s dodavatelem stavby – Modernizace vzdělávacích aktivit – půdní vestavba ZŠ 
Město Albrechtice s firmou INGENIA, Ing.Roman Václavík, Linhartovy 81, Město 
Albrechtice, IČ: 14571919, DIČ: CZ6309032191, za celkovou cenu stavebních prací 
v hodnotě 13.496.112,50 Kč včetně DPH  a pověření starosty podpisem smlouvy
                                                                                            11.11.2008                starosta 

08/19/562  schválilo
Smlouvu s Hospodářskou rozvojovou agenturou třinecka, Podnikatelské centrum s.r.o., 
Družstevní 294, Třinec, IČ: 64087352, DIČ: CZ64087352, na zpracování kompletní žádosti o 
dotaci, včetně požadovaných příloh, na revitalizaci retenční nádrže Celňák a pověření starosty 
podpisem smlouvy
                                                                                            11.11.2008                starosta 

08/19/563/1  schválilo
Smlouvu o dílo č.01/2008 na zimní údržbu komunikací v Městě Albrechticích a místních 
částech s firmou Christos Liolios -  Rychlostav,  zastoupená  panem Christosem Lioliasem, 
Holčovice 244, 793 71, IČ: 12669750, DIČ: CZ6006121330 - všechny místní komunikace v 
k.ú města Město Albrechtice, Linhartovy, Opavice, Valštejn, Dlouhá Voda, Burkvíz a 
Biskupce a pověřilo starostu podpisem smlouvy
                                                                                            11.11.2008          místostarosta 

08/19/563/2  schválilo
Smlouvu o dílo č.2/2008 na zimní údržbu komunikací v Městě Albrechticích a místních 
částech s firmou Epigon, zastoupená panem Janem Savickým st., Českých legií 11, Město 
Albrechtice 793 95, IČ: 12671096, DIČ: CZ510813064 – část Města Albrechtic – ul. B. 
Němcové, Nábřežní, U koupaliště, Pod Hůrkou, Nerudova, V Sadě, Leoše Janáčka a Hynčice 
a pověřilo starostu podpisem smlouvy
                                                                                            11.11.2008          místostarosta 

08/19/563/3  schválilo
Smlouvu o dílo č.03/2008 na zimní údržbu komunikací v Městě Albrechticích a místních 
částech s firmou CE WOOD – doprava a.s., provoz Město Albrechtice zastoupená vedoucím 
panem Romanem Šimkem, Přílucká 360, Zlín 760 01  -  provádění zimní údržby v případě 
vyhlášení zimní kalamity a pověřilo starostu podpisem smlouvy
                                                                                            11.11.2008          místostarosta 

08/19/563/4  schválilo
Smlouvu  o dílo č.04/2008 na zimní údržbu komunikací v Městě Albrechticích a místních 
částech s firmou Služby obce Město Albrechtice s.r.o., zastoupená panem Stanislavem 
Berkovcem, Nemocniční 13, Město Albrechtice 793 95, IČ: 25844067, DIČ: 359-25844067  - 
údržba chodníku ve městě, autobusové zastávky a pověřilo starostu podpisem smlouvy
                                                                                            11.11.2008          místostarosta 

08/19/563/5  schválilo
Smlouvy  o dílo č.05/2008 na zimní údržbu komunikací v Městě Albrechticích a místních 
částech se Střední školou zemědělství a služeb, příspěvková organizace, Město Albrechtice, 
zastoupená ředitelkou p.Ing.Lenkou Metzlovou, Nemocniční 11, Město Albrechtice 793 95, 



provádění zimní údržby v případě vyhlášení zimní kalamity a pověřilo starostu podpisem 
smlouvy
                                                                                            11.11.2008          místostarosta 

08/19/564  schválilo
smlouvu s firmou Menu Servise s.r.o., Janáčkova 9, 702 00 Ostrava 1, IČ: 63321823, DIČ: 
CZ 63321823, pro odběr poukázek pro účely hmotné nouze,  na nákup potravin, základních 
hygienických potřeb, oděvů a obuvi, a pověření starosty podpisem této smlouvy
                                                                                            11.11.2008                 OS 

08/19/565  schválilo
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.08/2008 s firmou Building Design s.r.o., Petra Bezruče 
139/14, Město Albrechtice, IČ: 27837017, DIČ: CZ27837017, a pověření starosty podpisem 
dodatku
                                                                                            11.11.2008                  HS 

08/19/566/1 - 7  shválilo
„Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem zpracování střednědobého plánu 
sociálních služeb“  s obcemi spadajícími pod správní obvod Městského úřadu Město 
Albrechtice, tj. Obcí Heřmanovi, Obcí Holčovice, Obcí Jindřichov, Obcí Liptáň, Obcí 
Petrovice, Obcí Třemešná, Obcí Vysoká a  pověřuje starostu města podpisem těchto smluv
                                                                                            30.11.2008          místostarosta 

08/19/567  vzalo na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 13.10.2008  na opravy 9 komunikací po 
povodni.

08/19/568  schválilo
Dodatek č. 2 ke  Smlouvě na poskytování služeb  s firmou TKC system s.r.o., Nám. Minoritů 
13/89, Krnov, PSČ 794 01, IČ: 277760769, DIČ: CZ27776069, dle návrhu a pověřuje starostu 
města podpisem tohoto dodatku 
                                                                                            11.11.2008                     SP 

08/19/569  schválilo
Mandátní smlouvu o výkonu inženýrské činnosti s mandatářem Ing.Vladimírem Šarmanem, 
Čsl.armády 809/39, Krnov, IČ: 18114911, DIČ: CZ5602090802, na akci: „Generální oprava 
střechy a vestavby učeben a příslušenství v podkroví historické budovy školy“ Základní školy 
v Městě Albrechticích za cenu  160.650,-Kč včetně 19 % DPH a pověření starosty podpisem 
mandátní smlouvy
                                                                                            11.11.2008                starosta 

08/19/570/1  schválilo
zrušení smlouvy o hospodaření v lesních porostech na lesních pozemcích v majetku Město 
Albrechtice s firmou Oldřicha Pustky, Hynčice 210, Město Albrechtice, IČ: 41383435, 
dohodou ke dni 31.10.2008
                                                                                            11.11.2008                    LH 

08/19/570/2  uložilo
starostovi města vyhlásit výběrové řízení na  hospodaření v lesních porostech na lesních 
pozemcích v majetku města Město Albrechtice pro rok 2009
                                                                                            11.12.2008                starosta 



08/19/571/1  schválilo
p.Emilu Pennovi, Masarykovo nám. 432, 742 21 Kopřivnice, prodej pozemku  p.č. 396/2 o 
výměře 2063 m2, zahrada, k.ú. Hynčice u Krnova, cena 50,-Kč/m2 a vynalož. náklady

08/19/571/2  schválilo
manž. Zdeňku a Paraskevuli Kaperovým, Burkvíz 17, 793 95 Město Albrechtice prodej 
pozemků p.č. 125/2 o výměře 106 m2 TTP a p.č. 126/2 o výměře  43 m2 zahrada, k.ú. Burvíz, 
cena 50,-Kč/m2 a vynalož.náklady

08/19/571/3  schválilo
p.Marku Blahutovi,  Okružní 1, 793 95 Město Albrechtice,  prodej pozemků p.č. 109 o 
výměře 111 m2 orná půda, p.č. 110 o výměře 135 m2  zahrada a p.č. 111/1 část výměra dle GP 
zahrada, k.ú.Město Albrechtice. Při prodeji vyloučit okolí vedení NN a lampy VO, cena 60,-
Kč/m2  a vynalož.náklady

08/19/571/4  schválilo
p.Alexandru Postlerovi, Nám.Vítězslava Nováka  545/8, 708 00 Ostrava, prodej pozemku 
p.č. 1152/48 o výměře  118 m2, ost.plocha, ost.komunikace, k.ú. Česká Ves u Města 
Albrechtic, cena 50,-Kč/m2 a vynalož. náklady

08/19/571/5  schválilo
p.Janě Janošcové, Hynčice 239, 793 95 Město Albrechtice, prodej pozemku p.č. 22/1 část, 
výměra dle GP, k.ú. Hynčice u Krnova, cena 50,-Kč/m2  a vynalož. náklady

08/19/571/6  schválilo
manž. Marianu a Jiřině Procházkovým, Hynčice 3, 793 95 Město Albrechtice, prodej 
pozemku p.č. 552 část, výměra dle GP, k.ú.Hynčice u Krnova, cena 50,-Kč/m2  a 
vynalož.náklady

08/19/571/7  schválilo
Zemědělskému podniku a.s., Město Albrechtice, Zámecká 1 čp.83, 793 95 Město Albrechtice, 
prodej pozemku p.č. 552 část,výměra dle GP, k.ú.Hynčice u Krnova, cena 50,-Kč/m2   a 
vynalož.náklady

08/19/571/8  schválilo
manž.Lubomíru a Sylvii Walderovým, Pustkovecká 79/146, 708 00 Ostrava, prodej pozemku 
p.č.75 o výměře 552 m2  , ost. plocha, ost.komunikace, k.ú.Burkvíz, cena 50,-Kč/m2  a vynalož 
náklady za předpokladu, že bude prodán celý pozemek

08/19/571/9  schválilo
p.Michaele Němcové, Linhartovy 19, 793 95 Město Albrechtice, prodej budovy Linhartovy 
č.p. 19 za cenu 167.600,-Kč na pozemku p.č. 105/5 a  prodej pozemku p.č.105/5 o výměře 
231 m2  zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú.Linhartovy, obec Město Albrechtice, cena 90,-
Kč/m2 a  vynalož. náklady
                                                      usnesení 08/19/571/1-9        31.1.2009              ŽP 

08/19/572/1  revokovalo
usnesení č. 05/29/211/2  ze dne 24.11.2005, kterým ZM schválilo cenu pozemků p.č.642 o 
výměře 2211m², p.č. 643 o výměře 282m² a p.č.641 o výměře 202m² na ul. Hašlerova, k.ú. 
M.Albrechtice ve výši 120,-Kč/ m² a vynaložené náklady
                                                                                                      31.1.2009            ŽP 



08/19/572/2  schválilo
prodej pozemků p.č. 641 o výměře 202 m2 zastavěná plocha a nádvoří a budovu č.p.353 na 
p.č. 641, p.č. 642 část, výměra dle GP ost.plocha, man.plocha a p.č. 643 část, výměra dle GP 
zahrada k.ú. Město Albrechtice  k výstavbě  RD manž.Jiřímu Pechovi a Marii Pechové, 
Vrchlického 11, 794 01 Krnov za celkovou cenu 150,-Kč/m2 a vynaložené náklady
                                                                                                       31.1.2009            ŽP 

08/19/573/1  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 444/10 o výměře 2 m2 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Město 
Albrechtice

08/19/573/2  schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. 471 část, výměra dle GP, ostatní plocha, zeleň, k.ú.Město 
Albrechtice

08/19/573/3  schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. 1166/28 o výměře 274 m2  TTP, k.ú.Město Albrechtice

08/19/573/4  schválilo
záměr prodeje pozemku  p.č.556/1 o výměře 3060 m2, zahrada, k.ú.Hynčice u Krnova

08/19/573/5  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1152/27 o výměře 115 m2ost.plocha.komunikace, k.ú.Česká Ves 
u Města Albrechtic

08/19/573/6  schválilo
záměr prodeje  pozemku p.č. 205 o výměře 2843 m2 TTP, k.ú. Opavice

                                                      usnesení 08/19/573/1-6        30.11.2009            ŽP 

08/19/574  schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2008 - rozpočtové opatření č. 6/2008 dle § 16, 
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 31 639 015,- Kč,  financování  zvýšení o  352 
772,- tis. Kč, výdaje zvýšení o 31 991 787,- Kč
                                                                                                      průběžně            FO 

08/19/575  schválilo
změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice   č. 3/2008 
Plán hospodářské činnosti : náklady                     8 262 106,00
                                             zvýšení o                       22 961,00
Celkem náklady:                                                 8 285 067,00               
Plán hospodářské činnosti: výnosy                       8 262 106,00
                                            zvýšení o                      114 578,00
Celkem výnosy:                                                   8 367 684,00               
Zisk                                                                            91 617,00
                                                                                                       průběžně            FO 

08/19/576  schválilo
výběrovou komisi ve složení: pp.Richard Kubla, Ing.Ivo Vykopal, Karel Gančarčík, Luděk 
Volek, Pavel Anders, náhradníci – Ing.Jitka Hanusová, p.Dagmar Horáková., na vyhodnocení 



nabídek na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení akce „Odpadové 
centrum Město Albrechtice“
                                                                                                      30.11.2008         tajemník 

08/19/577  schválilo
výběrovou komisi ve složení pp.Miluše Kaletová, MUDr.Zuzana Juráňová,  Lukáš Kozelský, 
Mgr.Marcel Jedelský, Luděk Volek, náhradníci – Ing.Jitka Hanusová, p.Dagmar Horáková, na 
obsazení místa vedoucího odboru vnitřních věcí a vedoucího odboru sdělovacích prostředků a 
informační technologie
                                                                                                      30.11.2008         tajemník 

                                                                              ………………………………...         
                                                                                           Luděk V o l e k
                                                                                           starosta

                                                                       .................................................
                                                                                 Ing. Jitka Hanusová
                                                                                       místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 20. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27.11.2008
v klubovně tělocvičny Základní školy v Městě Albrechticích

číslo usnesení                                                                            termín 
zodpovídá

08/20/578  schválilo
program 20.schůze zastupitelstva města konaného dne 30.10.2008

08/20/579  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Martin Špalek, Dagmar Horáková, Karel Gančarčík
a ověřovatelé zápisu:  pp. Ing.Ivo Vykopal, Josef Žídek   
  
08/20/580  vzalo na vědomí
zápis z 19. zasedání zastupitelstva města konaného 30.10.2008
           
08/20/581  schválilo
prodej  invalidní  plošiny  umístěné  v bytovém  domě  Nám.ČSA 7,  Město  Albrechtice,  za 
smluvní  finanční  částku  100,-Kč,  kde  demontáž  a  odvoz provede kupující  na  své  vlastní 
náklady 
                                                                                            31.1.2009              FO + HS 

08/20/582  vzalo na vědomí
smlouvu mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice, IČ: 00296228 a 
firmou EKO-KOM,a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ: 25134701 k bezplatnému 
užívání 4 ks odpadových nádob na dobu určitou do 31.12.2010 s tím, že do jednoho roku od 
převzetí nádob zakoupí město Město Albrechtice 2 ks nádob z vlastních prostředků 
                                                                                            31.12.2008                 ŽP 

08/20/583  schválilo
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o místních poplatcích s  účinností od 1.1.2009 

                                                                                             průběžně                  FO 

08/20/584  schválilo
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů  s  účinností  od 
1.1.2009 
                                                                                             průběžně                  FO 

08/20/585  schválilo
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 o pořádání veřejných produkcí s účinností od 1.1.2009

                                                                                             průběžně                  FO 



08/20/586  schválilo
Opatření č. 1/2008  Řád veřejného pohřebiště s účinností od 1.12.2008
                                                                                             průběžně                  FO 

08/20/587  schválilo
Licenční  smlouvu  mezi  Městem Město  Albrechtice,  nám.ČSA 10,  Město  Albrechtice,  IČ: 
00296228 a Ochrannou asociací zvukařů – autorů, OAZA, o.s., se sídlem Lipová alej 747, 
150 00 Praha 5, IČ: 26630192 a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
                                                                                            31.12.2008                 SP 

08/20/588  schválilo
Smlouvu mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice, IČ: 00296228 
a Českou televizí, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383 a pověřuje 
starostu města jejím podpisem
                                                                                            31.12.2008                 SP 

08/20/589  schválilo
Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci „Odpadové centrum – Město 
Albrechtice“  mezi  Městem  Město  Albrechtice,  nám.ČSA 10,  793  95  Město  Albrechtice, 
IČ:00296228  a  fi   ENVIprojekt  s.r.o.,  Na  Požáře  144,  760  01  Zlín,  IČ:  60739959  za 
nabídnutou cenu 356.000,-Kč bez DPH a pověřilo starostu podpisem této smlouvy 
                                                                                            15.12.2008               tajemník 

08/20/590/1  schválilo
manž. RNDr.Gedeonu Mohrovi a Miladě Mohrové, Vítkovická 14, 702 00 Ostrava prodej 
pozemku p.č. 9/2 část, výměra dle GP, ostatní plocha, komunikace, k.ú.Piskořov cena  50,-
Kč/m2 a vynalož. náklady 
                                                                                            31.3.2009                     OM 

08/20/590/2  schválilo
p.Marcelu Volnému, Nádražní 383/5, 793 95 Město Albrechtice, prodej pozemku p.č. 444/10 
o výměře   2  m2  zastavěná  plocha  a  nádvoří,   k.ú.  Město Albrechtice,  cena  100,-Kč/m2  a 
vynalož. náklady 
                                                                                            31.3.2009                     OM 

08/20/590/3  schválilo
manž. Janu Šopíkovi a Libuši Šopíkové, Osoblažská 52, 793 95 Město Albrechtice, prodej 
pozemku p.č. 471/3 část , výměra dle GP  ostatní plocha zeleň, k.ú. Město Albrechtice, cena 
60,-Kč/m2  a vynalož. náklady 
                                                                                            31.3.2009                     OM 

08/20/590/4  schválilo
manž. Milanu Obracaníkovi, Opavská 52, 708 00 Ostrava a Drahomíře Obracaníkové, Pod 
Hůrkou  39, 793 95 Město Albrechtice,  prodej  pozemku  p.č. 1166/28  o výměře  274 m 2 

TTP, k.ú. Město Albrechtice, cena 60,-Kč/m2 a vynalož. náklady
                                                                                            31.3.2009                     OM
                                                                                             

08/20/590/5  schválilo
manž. Jiřímu Bergerovi a Jarmile Bergerové, Hynčice 9, 793 95 Město Albrechtice, prodej 



pozemku  p.č. 556/1 část, výměra dle GP zahrada, k.ú. Hynčice u Krnova, cena  50,-Kč/m2  a 
vynalož. náklady 
                                                                                            31.3.2009                     OM 

08/20/590/6  shválilo
manž. Janu Žídkovi a Anně Žídkové, Francouzská 10, 708 00 Ostrava, prodej pozemku p.č. 
1152/27 o výměře  115 m2  k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic, cena  50,-Kč/m2  a vynaložené 
náklady 
                                                                                            31.3.2009                     OM 

08/20/590/7  schválilo
manž. Jiřímu Pokludovi a Ludmile Pokludové, Opavice 10, 793 95 Město Albrechtice prodej 
pozemku  p.č. 205 o výměře  2843 m2 TTP,  k.ú. Opavice, cena  50,-Kč/m2   a vynalož.náklady 
                                                                                            31.3.2009                     OM 

08/20/591/1  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 943 část, výměra dle GP zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Město 
Albrechtice 
                                                                                            31.12.2008                     OM 

08/20/591/2  schválilo
záměr  prodeje pozemku p.č.  257 o výměře  61 m2  ostatní  plocha,  jiná plocha,  p.č.  258 o 
výměře 14 m2  ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Město Albrechtice 
                                                                                             31.12.2008                     OM 

08/20/591/3  schválilo
záměr pozemku p.č. 355/2 o výměře 1999 m2 ostatní plocha, zeleň, k.ú.Město Albrechtice 
                                                                                             31.12.2008                     OM 

08/20/592  schválilo
převodu  historického  majetku  od  Pozemkového  fondu  ČR  na  Město  Město  Albrechtice 
pozemek p.č. 1511/2 o výměře 40 m2 zahrada, k.ú.Město Albrechtice 
                                                                                              28.2.2009                     OM 

08/20/593  schválilo
bezúplatný   převodu   pozemků  z vlastnictví  Pozemkového  fondu  ČR  na  Město  Město 
Albrechtice – parcely č. 2096/2 o výměře 904 m2 TTP, 2100 o výměře 8390 m2 TTP, 2101/3 o 
výměře 941 m2  TTP, 2124/6 o výměře 55 m2  TTP, 2129 o výměře 1139 m2 vodní plocha, 
koryto  vod.toku,  2130/3  o výměře  1985 m2  TTP,  2131/3 o výměře  1520 m2 TTP,  213 o 
výměře 2472 m2vodní plocha,koryto vod.toku, 236 o výměře 423 m2 vodní plocha, koryto 
vod.toku, k.ú.Město Albrechtice
                                                                                              28.2.2009                     OM 

08/20/594  vzalo na vědomí
návrh rozpočtu města Město Albrechtice na rok 2009
                                                                                                                                   FO 

08/20/595  schválilo
návrhu hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok 2009
                                                                                                                                  FO 



08/20/596  schválilo
rozpočtové opatření  č.  7/2008 dle § 16,  odst.  3,  zákona č.  250/2000 Sb.,  o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se snížením rozpočtu v oblasti příjmů o 262 
800,- Kč,  financování  snížení o 2 121 112,- tis. Kč, výdaje snížení  o 2 383 912,- Kč 
                                                                                                                                   FO 

08/20/597  schválilo
komisi na otevírání a vyhodnocení nabídek výběrového řízení na těžební a pěstební činnost v 
lesích  města  ve složení:  Ing.  Ivo Vykopal,  Lukáš  Kozelský,  Ing.Karel  Handlíř,  Ing.Sosík 
František,  Ing.Vítězslav  Závodný,  Karel  Gančarčík,  Ing.Jiří  Macek.  Náhradníci  :  Pavel 
Anders, Martin Špalek, Luděk Volek
                                                                                              31.12.2008                   starosta 

08/20/598  schválilo
částku 1,-mil.Kč do plánu na obnovu vodovodu a kanalizací města Město Albrechtice pro rok 
2009 s tím, že částka ve výši 1,-mil.Kč je ovlivněna tím, že město v současné době investuje 
desetimilionové částky do dobudování kanalizační sítě v městě a již v příštím roce bude město 
zatíženo dalším úvěrem souvisejícím s těmito investicemi.
                                                                                                                                   FO 

                                                                              .......................................................
                                                                                             Luděk V o l e k
                                                                                           starosta

                                                                              ........................................................
                                                                                   Ing. Jitka Hanusová 
                                                                                       místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 21. zasedání zastupitelstva města konaného dne 15.12.2008
v klubovně tělocvičny Základní školy v Městě Albrechticích

číslo usnesení                                                                            termín 
zodpovídá

08/21/599  schválilo
program 21.schůze zastupitelstva města konaného dne 15.12.2008

08/21/600  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Miluše Kaletová, Kateřina Vrbová, Lukáš Kozelský
a ověřovatelé zápisu:  pp. Pavel Anders, Martin Špalek    
  
08/21/601  vzalo na vědomí
zápis z 20. zasedání zastupitelstva města konaného 27.11.2008
           
08/21/602  schválilo
rozpočet   Města  Město  Albrechtice  na rok  2009 dle  předloženého materiálu  v členění  na 
příjmy ve výši 66 223 462,- Kč, financování 7 465 000,- Kč a výdaje ve výši 73 688 462,- Kč 
                                                                                           průběžně                      FO 

08/21/603  schválilo
závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2009  v celkové výši 6 085 000,- Kč, 
příspěvek na provoz pro Mateřskou školu na rok 2009 je stanoven ve výši 1 785 000,-  Kč, 
příspěvek na provoz pro Základní školu na rok 2009 je stanoven ve výši 4 300 000,- Kč 
                                                                                            průběžně                     FO 

08/21/604  schválilo

příspěvek sdružení I/ 57 18 160,00
příspěvek Okresní knihovně Bruntál 70 000,00
příspěvek na peč.službu Help-in Bruntál 50 000,00
příspěvek na peč.službu Charita Krnov 50 000,00
příspěvek Svazu obcí a měst 11 500,00
příspěvek Sdružení Praděd 64 700,00
příspěvek Mikroregion Krnovsko 43 300,00
příspěvek Euroregion Praděd 11 000,00
příspěvek Římskokalická církev ( hodiny Hynčice) 50 000,00
Celkem: 368 660,00

neinvestiční dotace a příspěvky pro rok 2009 ve výši 368 660,- Kč
                                                                                             průběžně                  FO
                                                                                             

08/21/605  schválilo



investiční příspěvek pro Sdružení obcí Praděd pro rok 2009 ve výši 232 016,- Kč 
                                                                                             31.1.2009                  FO 
08/21/606  schválilo

neinvestiční příspěvek na granty města Město Albrechtice ve výši 900 000,- Kč 
                                                                                             průběžně                  FO 

08/21/607  schválilo
plán hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok 2009. Kde náklady na rok 2009 
v plánu hospodářské činnosti jsou ve výši 7 641 567,- Kč a výnosy ve výši 7 688 928,-Kč, 
zisk je ve výši 47 361,- Kč 
                                                                                             průběžně                  FO 
08/21/608  schválilo
přenesení pravomoci zastupitelstva města na radu města pro přijetí rozpočtového opatření č. 
8/2008 a změny plánu hospodářské činnosti č. 4
                                                                                              starosta 

08/21/609  vzalo na vědomí
provedení  inventarizace  majetku  města  Město  Albrechtice  včetně  zápisu  z hlavní 
inventarizační  komise  o  provedené  inventarizaci  města  za  rok  2008.  Tento  je  nedílnou 
součástí zápisu zastupitelstva města
                                                                                                                               FO 

08/21/610  schválilo
vyřazení  majetku  Města  Město  Albrechtice  plynoucí  z provedené  inventarizace  majetku 
města, a to ve výši  1 117 834,21 Kč, dle přílohy, která je nedílnou součástí zápisu 
                                                                                            28.2.2009                    FO 

08/21/611  vzalo na vědomí
rozpočet Sdružení obcí Praděd na rok 2009.  Příjmová i výdajová část rozpočtu je ve výši 
4.515.100,-Kč. Příjmy ve výši 1.699.800,-Kč a financování ve výši 2.815.300,-Kč 

08/21/612  vzalo na vědomí
rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2009. Příjmová i výdajová část rozpočtu ve výši 
16.548.900,-Kč.
                                                                                            průběžně                     FO 
08/21/613  vzalo na vědomí
rozpočet Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska na rok 2009, Příjmová i výdajová část 
rozpočtu ve výši 549.995,-Kč.  
                                                                                            průběžně                      FO 
08/21/614  schválilo
smlouvu  mezi  Městem  Město  Albrechtice,  nám.ČSA  10,  Město  Albrechtice  a  autorskou 
organizací DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, občanské sdružení Krátkého 1, 
190 03 Praha 9 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy 
                                                                                            15.1.2009                      SP 
08/21/615  schválilo
inominátní smlouvu o zajištění kulturních služeb na zámku Linhartovy uzavřenou mezi Město 
Město Albrechtice, IČ: 00296228, se sídlem v Městě Albrechticích, nám. ČSA 10, 793 95 
Město  Albrechtice  a  panem  Jaroslavem  Hrubým,  Sovova  1016/19,  Krnov  794  01,  IČ: 
10597301, a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
                                                                                            15.1.2009              místostarosta
                                                                                            



08/21/616  schválilo
smlouvu na administraci projektu  dotačně podpořeného z ROP, „Modernizace vzdělávacích 
aktivit – ZŠ Město Albrechtice“, CZ.1.10/4.1.00/01.00116 mezi Městem Město Albrechtice, 
nám.ČSA  10,  Město  Albrechtice  a  firmou   Hospodářská  rozvojová  agentura  třinecka, 
Podnikatelské centrum, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec s  nabídkovou cenou 108 290,-
Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
                                                                                            15.1.2009                    starosta 

08/21/617  schválilo
smlouvu o dílo na realizaci výsadby stromů mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, 
Město Albrechtice a fi  Sadové úpravy s.r.o.,  Roman Šťastný,  Úvalno 350, IČ: 27822001, 
DIČ:  CZ27822001,  cenu ve výši  99.981,42Kč včetně  DPH a  pověřuje  starostu  podpisem 
smlouvy 
                                                                                            20.12.2008               místostarosta 

08/21/618  schválilo
poskytnutí  dotace FK Avízo Město Albrechtice ve výši 150,-tis.korun na provozní výdaje 
roku 2008, částku zařadit do RO č.8/2008 a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
                                                                                            10.1.2009                       FO 

                                                                            

                                                                              .......................................................
                                                                                             Luděk V o l e k
                                                                                           starosta

                                                                              ........................................................
                                                                                   Ing. Jitka Hanusová 
                                                                                       místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 22. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26.2.2009
v klubovně tělocvičny Základní školy v Městě Albrechticích

číslo usnesení                                                                    termín                         zodpovídá

09/22/619  schválilo
program 22.schůze zastupitelstva města konaného dne 26.2.2009

09/22/620  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Karel Gančarčík, Richard Kubla, Oldřich Pustka
a ověřovatelé zápisu:  pp. Dagmar Horáková, Miluše Kaletová    
  
09/22/621  vzalo na vědomí
zápis z 21. zasedání zastupitelstva města konaného 15.12.2008
           
09/22/622  neschválilo
žádost  společnosti   HELP-IN,  U  rybníka  4,  792  01  Bruntál  o  příspěvek  na  financování 
pečovatelské služby v roce 2009 v celkové výši 100,-tis. Kč.
                                                                                            15.3.2009               místostarosta 
09/22/623  schválilo
uzavření  „Dohody o splátkách„  mezi  Městem Město  Albrechtice,  nám.ČSA 27/10,  Město 
Albrechtice a  paní Jarmilou Wendovou,  bytem Hynčice 184, 793 95 Město Albrechtice o 
splátkách dlužné částky na nájemném ve výši 25 928,-Kč a pověřilo starostu podpisem této 
dohody
                                                                                             15.3.2009                       FO 
09/22/624  schválilo
vyhlášení výběrového řízení na údržbu areálu Linhartovského parku
                                                                                              31.3.2009                      VV 

09/22/625  schválilo
žádost  FK Avízo  -  přípravka,  o  poskytnutí  dotace  ve  výši  50,-tis.Kč  z  výtěžku  VHP na 
dopravné k fotbalovému turnaji do maďarského Kaposváru a pověřilo starostu podpisem této 
smlouvy
                                                                                                31.3.2009                    FO 
09/22/626  schválilo

žádost Služeb obce s.r.o., Město Albrechtice, Nemocniční 13, Město Albrechtice na 
zajištění modernizace a rekonstrukce chlórovacího zařízení, které je majetkem města a 

nesplňuje již současné normy za cenu ve výši 81.805,-Kč vč.DPH.
                                                                                                 10.3.2009                    FO 



09/22/627  vzalo na vědomí
přechod práv ze smlouvy o prodeji části podniku firmy Josef Žídek, IČ:12086169, Okružní 
31, Město Albrechtice se společností van Gansewinkel, a.s., Modřice, U Vlečky 592, IČ: 
63483360.

09/22/628  schválilo
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem ve městě Město Albrechtice ze 
dne 10.12.2003 se společností  VAN GANSEWINKEL a.s.,  se sídlem Modřice,  U Vlečky 
592, IČ: 63483360, dle návrhu a pověřuje starostu podpisem dodatku. 
                                                                                            15.3.2009                   SÚ 
09/22/629  schválilo
Dodatek č.1 k hromadné licenční smlouvě o užití hudebních děl s textem i bez textu při vysílání  
programového  kanálu  a  při  pořizování  mechanických  záznamů  pro  toto  vysílání   OSA  – 
Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s., Československé armády 20, 
Praha  6,  IČ:  63839997,  DIČ:  CZ63839997,  dle  návrhu a  pověřuje  starostu  podpisem  této 
smlouvy 
                                                                                            15.3.2009                   SP 
09/22/630/1  schválilo
Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřenou podle ustanovení § 19 
odst.  3 zákona č.111/1994 Sb.,  o silniční  dopravě uzavřená mezi  Městem Město Albrechtice, 
nám.ČSA 27/10, Město Albrechtice a Osoblažskou dopravní společností, s.r.o., Opavská 57, 794 01 
Krnov, IČ: 48392219 a pověřilo starostu podpisem této smlouvy.
                                                                                             15.3.2009                  starosta 
09/22/630/2  schválilo
Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřenou podle ustanovení § 19 
odst. 3 zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, uzavřená mezi Městem Město Albrechtice, 
nám.ČSA 27/10, Město Albrechtice a Veolia Transport Morava a.s.,Vítkovická 3056/2, Ostrava, 
obchodní oblast Bruntál, IČ: 25827405, DIČ: CZ25827405 a pověřilo starostu podpisem této 
smlouvy.
                                                                                             15.3.2009                  starosta 
09/22/631  schválilo
Smlouvu o  hospodaření  v  lesních  porostech  na  lesních  pozemcích  v  majetku  Města  Město 
Albrechtice, nám.ČSA 27/10, Město Albrechtice uzavřená podle §536 a následujících Obchodního 
zákoníku č.513/1991 Sb., v platném znění s firmou  Rudolf Blahuš, Karlovice, IČ  14570416, DIČ 
CZ6005270942 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
                                                                                             15.3.2009                  tajemník 

09/22/632  schválilo
Mandátní  smlouvu  číslo  2/2009,  uzavřená  podle  §  566  a  násl.  Obchodního  zákoníku  č. 
513/1991  Sb.  ve  znění  pozdějších  předpisů  na  zajištění  veřejné  zakázky  „Dostavba 
kanalizačního systému města Město Albrechtice“ za cenu 83.883,-Kč vč.DPH mezi  Městem 
Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, Město Albrechtice a firmou Ing. Ivana Jurečková – IDIZ, 
Tyršova 7, 746 01 Opava, IČ: 63301474, dle návrhu a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
                                                                                             15.3.2009                   starosta 

09/22/633  schválilo
přijetí  úvěru  do  maximální  výše  15,-mil.  Kč  na  financování  realizace  akce:  „Dostavba 
kanalizačního systému města Město Albrechtice“ .
                                                                                                                              starosta 

09/22/634  schválilo



Mandátní smlouvu číslo 3/2009, uzavřená podle § 566 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 
Sb. ve znění pozdějších předpisů na zajištění veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru pro financování 
investiční akce“ mezi  Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, Město Albrechtice a firmou 
Ing.  Ivana  Jurečková  –  IDIZ,  Tyršova  7,  746 01  Opava,  za  cenu  56.799,-Kč  vč.  DPH,  IČ: 
63301474, dle návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy
                                                                                               15.3.2009                   starosta 

09/22/635  schválilo
Smlouvu  na  zpracování  projektové  dokumentace  pro  územní  rozhodnutí  na  akci   „Středisko 
hasičské a záchranné služby Město Albrechtice“ mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 
Město Albrechtice a firmou STUDIO – D Opava s.r.o., 747 74 Holasovice 171, IČ: 26833115, 
DIČ: CZ26833115 s cenovou nabídkou  270.130,-Kč včetně DPH a pověřilo starostu podpisem 
smlouvy.
 
                                                                                               15.3.2009                    starosta 
09/22/636  shválilo
Smlouvu na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci: „Rozhledna Město 
Albrechtice“  mezi  Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, Město Albrechtice a Rudolfem 
Honem, Podvihovská 4, Opava, IČ: 11544783, za cenu 154.940,-Kč“ a pověřilo starostu podpisem 
smlouvy. 
                                                                                               15.3.2009                    starosta 

09/22/637  schválilo
Mandátní  smlouvu  mezi  Městem Město  Albrechtice,  nám.ČSA 27/10,  Město  Albrechtice a 
firmou EKOTOXA s.r.o., Kosmákova 28, 615 00 Brno, IČ: 64608531, DIČ: CZ64608531, 
pobočka Opava, na podání žádosti o dotaci včetně požadovaných příloh pro projekt „Stavební 
úpravy  a  modernizace  základní  školy  Města  Albrechtice  –  kuchyně,  učebna“  a  pověřilo 
starostu podpisem smlouvy. 
                                                                                               15.3.2009               místostarosta 

09/22/638  schválilo
Smlouvu o hospodaření v lesních porostech na lesních pozemcích v majetku města Město 
Albrechtice  mezi  Městem  Město  Albrechtice,  nám.ČSA  27/10,  Město  Albrechtice a   Ing. 
Miroslavem Zavadilem,  Poštovní 1361, 739 11 Frýdlant n/O, IČO: 48757942 , DIČ: CZ 
430723406 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
                                                                                              15.3.2009                     tajemník 

09/22/639  schválilo
Smlouvu  mezi  Městem Město  Albrechtice,  nám.ČSA  27/10,  Město  Albrechtice a  autorskou 
organizací INTERGRAM, Na Poříčí 27, 110 00 Praha 1, IČ: 00537772, DIČ: CZ00537772 a 
pověřuje starostu podpisem této smlouvy
                                                                                               15.3.2009                        SP 

09/22/640  schválilo
použití  výtěžku z provozování  výherních hracích přístrojů za rok 2008 na účel  kulturní  a 
sportovní 
                                                                                                   průběžně                      FO
                                                                                             

09/22/641  schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2009 - rozpočtové opatření č. 1/2009 dle § 16, 



odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, se zvýšením  rozpočtu v oblasti příjmů o 5 690 925,-  Kč,  financování  snížení o 
167 831,- tis. Kč, výdaje zvýšení  o 5 523 094,- Kč. 
                                                                                                průběžně                       FO 

09/22/642  schválilo
dlouhodobé  projekty  z  grantů  města  Město  Albrechtice  pro  rok  2009  v  celkové  částce 
890.000,-Kč dle přílohy a pověřilo starostu podpisem smluv na granty s  jednotlivými žadateli 

                                                                                                 průběžně                       FO 
09/22/643  schválilo
„Podmínky přidělení dotace“ vyhlášené dne 1.12.2008 Ministerstvem vnitra v rámci výzvy In
tegrovaného operačního programu, Prioritní osa: 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě, Oblast 
podpory: 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě.
                                                                                                 15.3.2009                   tajemník 
09/22/644  schválilo
měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva města s platností od 1.3.2009 za výkon 
funkce: člena zastupitelstva města ve výši 447,-Kč, člena rady města 1300,-Kč, předsedy vý
boru nebo komise 500,-Kč, člena výboru nebo komise neuvolněný člen zastupitelstva města 
300,-Kč, člena výboru nebo komise, který není členem zastupitelstva města 300,-Kč.
                                                                                                  průběžně                        FO 

09/22/645  revokovalo
usnesení č. 08/19/571/8  z 19. zasedání ZM ze dne 30.10.2008, kterým ZM schválilo prodej 
pozemku parcela č. 75  o výměře 552 m2, ostatní plocha,ostatní komunikace, k.ú. Burkvíz, 
manželům Lubomíru a Silvii Walderovým, Pustkovecká 79/146. 708 00 Ostrava.
                                                                                                                                          SÚ 

09/22/646  revokovalo
usnesení  08/19/572/2 z  19.zasedání  ZM ze  dne  30.10.2008,  kterým ZM schválilo  prodej 
pozemků  parcela č. 641 o výměře 202 m2 s budovou čp. 353, parcela č. 642 část a parcela č. 
643 část o výměře dle GP, k.ú. Město Albrechtice,manželům Pechovým, Vrchlického 11, 794 
01 Krnov. 
                                                                                                                                          SÚ 
09/22/647  schválilo
záměr prodeje pozemků parcela č. 187, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 598 
m2, a  pozemku parcela č. 196, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 387 m2, k.ú. 
Piskořov 
                                                                                                           31.3.2009                SÚ 
09/22/648  schválilo
záměr prodeje pozemku parcela č. 471/3, ostatní plocha, zeleň, část výměra dle GP, k.ú. 
Město Albrechtice.
                                                                                                           31.3.2009                SÚ 
09/22/649  schválilo
prodej pozemku parcela č.121, TTP, o výměře 1496 m2,  k.ú. Piskořov s tím, že dřeviny na 
pozemku budou oceněny a zaplaceny zvlášť.
                                                                                                           31.3.2009                SÚ
                                                                                             

09/22/650  neschválilo
záměru  prodeje pozemku č. 123/1, TTP o výměře 1166 m2, k.ú. Piskořov
                                                                                                           31.3.2009                SÚ 



09/22/651/1  schválilo
prodej pozemku parcela č. 75 část, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra dle GP, k.ú. 
Burkvíz,  p.Sobotové Boženě, Burkvíz 25, 793 95 Město Albrechtice, za celkovou cenu 50,- 
Kč/ m2 a vynaložené náklady.
                                                                                                           30.6.2009                SÚ 
09/22/651/2  schválilo
prodej pozemku parcela č. 75 část, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra dle GP,  k.ú. 
Burkvíz, Lubomíru Walderovi a Silvii Walderové, Puskovecká 79/146, 708 00 Ostrava 
Pustkovec, za celkovou cenu 50,- Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                                           30.6.2009                SÚ 

09/22/652  schválilo
prodej pozemků parcely č. 257, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 61 m2, a  parcely č. 258, 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2,  k.ú. Město Albrechtice panu Karlu Blažkovi, 
Celní 38, 793 95 Město Albrechtice, za celkovou cenu 60,- Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                                           30.6.2009                SÚ 

09/22/653  schválilo
prodej pozemku parcela č. 355/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 1 999 m2,  k.ú. Město 
Albrechtice do podílového spoluvlastnictví za celkovou kupní cenu 132 420,- Kč v 
jednotlivých podílech:
Jarošová Anna                        -1/12 vzhledem k celku -11 035,-Kč
Manželé Hudeček Jiří a Hudečková Eliška              -1/12 vzhledem k celku -11 035,-Kč
Volný Petr                                                                 -1/12 vzhledem k celku -11 035,-Kč
Bohačíková Vítězslava                                              -1/12 vzhledem k celku -11 035,-Kč
Manželé Raptis Antonis a Raptisová Kateřina          -1/12 vzhledem k celku -11 035,- Kč
Manželé Jurčík Antonín a Jurčíková Marie              -1/12 vzhledem k celku -11 035,-Kč
Ohnoutek Jaroslav                                        -1/12 vzhledem k celku -11 035,-Kč
Manželé Strakoš Jaromír a Strakošová Věra            -1/12 vzhledem k celku -11 035,-Kč
Matoušek Josef             -1/12 vzhledem k celku -11 035,- Kč
Lyčka Miroslav             -1/12 vzhledem k celku -11 035,- Kč
Bumbarisová Dagmar             -2/12 vzhledem k celku - 22 070,- Kč
                                                                                                           30.6.2009                SÚ 

09/22/654  schválilo
prodej pozemků parcela č. 641 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 202 m2 s budovou č.p. 
353, parcela  č. 642 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2211 m2 a parcela č. 643 
zahrada o výměře 282 m2 v k.ú. Město Albrechtice firmě NEUMAN junior s.r.o., Nádražní 7, 
793 95 Město Albrechtice za  celkovou cenu 150,-Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                                                           30.6.2009                SÚ 

09/22/655  vzalo na vědomí 
podporu záměru návrhu řešení dopravně bezpečného propojení Města Albrechtice s částí 
Hynčice pro chodce a pro cyklisty.
                                                                                                                    starosta
                                                                                             

09/22/656  schválilo 
záměr Města Město Albrechtice připravit a vydat knihu Město Albrechtice a okolí ve 
spolupráci s firmou Advertis.
                                                                                                                    starosta 



09/22/657  schválilo
starostovi a místostarostovi města Město Albrechtice používání služebních  vozidel  Města 
Město Albrechtice 

09/22/658  schválilo
záměr Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska přihlásit se do dotačního programu 
vyhlášeného Moravskoslezským krajem Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského kraje 2009, RRC/01/2009.
                                                                                                                    starosta 

09/22/659  uložilo
finančnímu a kontrolnímu výboru zhodnotit kalkulaci k výpočtu nájmu za hrobová místa a 
starostovi města, aby jim zajistil veškeré podklady k jednání výborů.
                                                                                                           15.3.2009                FO 

                                                                              .......................................................
                                                                                           Luděk V o l e k
                                                                                                starosta

                                                                              ........................................................
                                                                                   Ing. Jitka Hanusová 
                                                                                       místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 23. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.4.2009
v klubovně tělocvičny Základní školy v Městě Albrechticích

číslo usnesení                                                                    termín                         zodpovídá

09/23/660  schválilo
program 23.schůze zastupitelstva města konaného dne 30.4.2009

09/23/661  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Mgr. Marcel Jedelský, Mgr. Jiří Kropáč, Mgr.Jiří Mlčoušek
a ověřovatelé zápisu:  pp. MUDr.Zuzana Juráňová, Miluše Kaletová     
  
09/23/662  vzalo na vědomí
zápis z 22. zasedání zastupitelstva města konaného 26.2.2009.
           
09/23/663  vzalo na vědomí
žádost Služeb obce Město Albrechtice,s.r.o., na schválení propojení vodovodní sítě z vodního 
zdroje Žáry s vodovodní sítí Město Albrechtice – vodojem za účelem dodávky pitné vody v 
množství min. 2 l/s a min 62 tis m3/rok. 
                                                                                            15.5.2009                    starosta 
09/23/664/1  vzalo na vědomí
závěry valné hromady FK Avízo ze dne 20.2.2009. 

09/23/664/2  schválilo
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Město Albrechtice FK AVÍZU, Osoblažská 1, Město 
Albrechtice ve výši 130 000,-Kč na nákup sekacího traktoru a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o poskytnutí příspěvku. 
                                                                                              15.5.2009                      FO 

09/23/665  schválilo
Mandátní  smlouvu na poradenské a konzultační  služby související  s  administrací  projektu 
„Dostavba  kanalizačního  systému  města  Město  Albrechtice“,  mezi  Městem  Město 
Albrechtice, nám.ČSA 27/10, Město Albrechtice a firmou HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 
61  Třinec,  IČ:  64087352,  za  maximální  cenu  65  000,-Kč  bez  DPH  a  pověřuje  starostu 
podpisem smlouvy.
                                                                                                15.5.2009                  starosta 
09/23/666/1  schválilo

změnu Zřizovací listiny (úplné znění) příspěvkové organizace města: Základní školy Město 
Albrechtice, okres Bruntál, IČO: 00852589. 

                                                                                                 15.5.2009                  tajemník 

09/23/666/2  schválilo



změnu Zřizovací listiny (úplné znění) příspěvkové organizace města:  Mateřské školy Město 
Albrechtice, příspěvková organizace, IČO: : 75029316.
                                                                                                 15.5.2009                  tajemník 
09/23/667  schválilo
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo za dne 18.2.2009  mezi městem Město Albrechtice, nám. 
ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a zhotovitelem ENVIprojekt s.r.o., Na Požáře 144, 760 
01 Zlín, IČ: 60739959, na akci: „Odpadové centrum město Albrechtice“ a pověřuje starostu 
podpisem Dodatku č.1. 
                                                                                                   15.5.2009                tajemník 
09/23/668  schválilo
Dohodu o spolupráci v rámci projektu „ Slezsko bez hranic – nová turistická destinace“, mezi 
městem Krnov, Hlavní nám.1, Krnov a Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, Město 
Albrechtice a pověřuje starostu podpisem dohody. 
                                                                                                    15.5.2009                starosta 
09/23/669  schválilo
Město Město Albrechtice souhlasí  s realizací  projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu 
Krnovsko“  a schvaluje partnerskou smlouvu o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a 
provozování  projektu  „Veřejná  prostranství  Mikroregionu  Krnovsko“  mezi  žadatelem 
projektu: Mikroregionem Krnovsko, se sídlem Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, IČ: 71195530 
zastoupeným Ing.Vítězslav Odložilíkem, předsedou a Městem Město Albrechtice se sídlem 
nám.  ČSA  27/10,  793  95  Město  Albrechtice  IČ:00296228  a  pověřuje  starostu  podpisem 
smlouvy. 
                                                                                                     15.5.2009                starosta 
09/23/670  schválilo
Smlouvu  o  dílo  na  „Zhotovení  nové  části  oplocení  parku  Bedřicha  Smetany  Město 
Albrechtice“  mezi firmou Jiří Kalina – AGROKAL, Boční 4, 794 01 Krnov, IČ: 18098916, a 
Městem  Město  Albrechtice  se  sídlem  nám.  ČSA  27/10,  793  95  Město  Albrechtice 
IČ:00296228 za    cenu  190  440,-Kč  včetně   DPH  a  pověřilo  starostu  města  podpisem 
smlouvy.
                                                                                                     15.5.2009                   VV 
09/23/671  schválilo
Smlouvu o dílo na „Dodávku a montáž    plastových oken budovy Městského úřadu Město 
Albrechtice “  mezi firmou  Věra Wolfová,  Město Albrechtice a Městem Město Albrechtice 
se sídlem nám.  ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice IČ:00296228,  za cenu 317.492,-Kč 
včetně  DPH  a pověřilo starostu města podpisem  smlouvy.
                                                                                                      15.5.2009                  VV 
09/23/672  schválilo
Smlouvu  o  bezúplatném  převodu  majetku  mezi  Převodcem:  Česká  republika  –  Hasičský 
záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem: Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, 
zastoupená: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem, IČ: 70884561 a  Nabyvatelem: 
Město Město Albrechtice se  sídlem:  nám. ČSA 10, 793 95 Město Albrechtice  zastoupený: 
Luďkem Volkem, starostou, IČ: 00296228 a pověřilo starostu podpisem smlouvy. 
                                                                                                      15.5.2009          místostarosta 

09/23/673  schválilo
Dodatek  ke  smlouvě  mezi  Městem  Město  Albrechtice,  nám.ČSA  27/10,  Město  Albrechtice, 
IČ:00296228 a autorskou organizací INTERGRAM, Na Poříčí 27 110 00 Praha 1, IČ: 00537772, a 
pověřuje starostu podpisem dodatku této smlouvy 
                                                                                                       15.5.2009                SP 

09/23/674/1  schválilo
Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu 



mezi společností Asekol s.r.o., Dobrušská 1/1797, Praha 4- Braník, 147 00 a městem Město 
Albrechtice, nám.ČSA 27/10, Město Albrechtice, IČ:00296228 a pověřilo starostu podpisem 
této smlouvy. 
                                                                                                        15.5.2009                  SÚ 
09/23/674/2  schválilo
udělení plné moci firmě van Gansewinkel a.s., U Vlečky 592, 664 42 Modřice, pro předávání 
elektrozařízení pocházející z domácností v rámci mobilního svozu v obci Město Albrechtice 
společnosti Asekol s.r.o. Dobrušská 1/1797, Praha 4- Bráník, 147 00, a pro plnění povinnosti 
obce týkající se tohoto mobilního svozu v souladu se smlouvou, kterou uzavřelo město Město 
Albrechtice  s firmou  Asekol  s.r.o.,  Dobrušská  1/1797,  Praha  4-  Bráník,  147  00,   IČ: 
27373231. 
                                                                                                        15.5.2009                   SÚ 
09/23/675  schválilo
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 23.4.2009  na veřejnou zakázku pod  názvem: 
„Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice“ a pověřuje starostu města,  po 
uplynutí všech zákonem stanovených lhůt pro odvolání, podpisem smlouvy s vítěznou firmou.
                                                                                                                                      starosta 

09/23/676/1  schválilo
Mandátní smlouvu uzavřenou podle § 566 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů na zajištění veřejné zakázky „ Modernizace vzdělávacích aktivit ZŠ 
-  Město  Albrechtice“  mezi  Městem  Město  Albrechtice,  nám.ČSA  27/10,  793  95  Město 
Albrechtice  a  mandatářem fi  Ing.  Ivana  Jurečková  –  IDIZ,  Tyršova 7, 746 01 Opava, IČ: 
63301474 za cenu 29.750,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
                                                                                                         15.5.2009            starosta 

09/23/676/2  schválilo
hodnotící komise ve složení Mgr.Karel Knapp, p.Miroslav Holub, Mgr.Jiří Kropáč, Ing.Ivo 
Vykopal,  Mgr.Marcel  Jedelský,  náhradníci  –  p.Luděk Volek,  Ing.Hynek Vavera,  p.Miluše 
Kaletová,  p.Darmar  Horáková,  p.Karel  Gančarčík.  na  zajištění  veřejné  zakázky: 
„Modernizace  vzdělávacích  aktivit  ZŠ  –  Město  Albrechtice“,  která  bude  zasedat  dne 
20.května ve 13.00 hodin 
                                                                                                          20.5.2009            starosta 

09/23/677  schválilo
rozdělení výsledku hospodaření města Město Albrechtice za rok 2008 z hospodářské činnosti 
města tak že 1.500.000,-Kč bude ponecháno v hospodářské činnosti města a 82.760,71 bude 
převedeno do rozpočtu města. 
                                                                                                           ihned                    FO 

09/23/678  schválilo
změnu rozpočtu města Město Albrechtice roku 2009 - rozpočtové opatření č. 2/2009, dle § 16, 
odst.3,  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  v platném 
znění, se zvýšením  rozpočtu v oblasti příjmů o 1 613 394,-  Kč,  financování  snížení o 11 
350,- tis. Kč, výdaje zvýšení  o 1 602 044,- Kč. 
                                                                                                            ihned                    FO 
09/23/679  schválilo
Změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice   č. 1/2009  
Plán hospodářské činnosti : náklady                     7 641 567,00Kč
                                             snížení  o                     998 658,00Kč
Celkem náklady:                                                 6 642 909,00Kč               
Plán hospodářské činnosti: výnosy                      7 688 928,00Kč



                                            snížení o                        94 500,00Kč
Celkem výnosy:                                                   7 594 428,00Kč           
Zisk                                                                         951 519,00Kč

                                                                                                      ihned                       FO 
09/23/680  schválilo
cenu prodeje střešní krytiny demontované z domova s byty pro důchodce, a to za cenu 
6,-Kč/ks včetně DPH. 
                                                                                                 průběžně                     VV 
09/23/681/1  schválilo
souhlas zastupitelstva města s realizací projektu „Stavební úpravy a modernizace ZŠ Město 
Albrechtice – jídelna, kuchyně a učebna“
                                                                                                 15.5.2009             místostarosta 
09/23/681/2  schválilo
souhlas zastupitelstva města s předfinancováním celkových výdajů projektu v částce 12,1 
mil.Kč a vlastním financováním podle varianty 2, tj. financování výdajů, které nebudou 
uhrazeny z dotace v částce 2.649.988,-Kč. Tato částka zahrnuje vyšší spolufinancování způso
bilých výdajů (1.440.000 Kč), spoluúčast 7,5 % na dalších způsobilých výdajích a úhradu 
ostatních nezpůsobilých výdajů 
                                                                                                 15.5.2009             místostarosta 
09/23/681/3  schválilo
souhlas  zastupitelstva  města  s financováním projektu „Stavební  úpravy a  modernizace  ZŠ 
Město Albrechtice – jídelna, kuchyně a učebna“ v provozní fázi minimálně po dobu udrži
telnosti 5 let od finančního ukončení projektu. 
                                                                                                 15.5.2009             místostarosta 
09/23/682  revokovalo
usnesení č.9/33/6 c)  9. zasedáním ZM ze dne 25.9.2003, kterým schválilo prodej pozemku 
manželům Dušanovi a Zdeňce Bernatíkovým, M. Albrechtice, parc. č. 79/2 o výměře 208 m2 

v k.ú. Město Albrechtice za cenu 80,- Kč/ m2 a vynaložené náklady.

                                                                                                   31.5.2009                        SÚ 
09/23/683  neschválilo  
záměr  prodeje  pozemku parcela  č.  2119,  ostatní  plocha  o výměře  6 718 m2,  k.ú.  Město 
Albrechtice.
                                                                                                   31.5.2009                        SÚ 
09/23/684  schválilo
záměr prodeje pozemku parcela č. 79/2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 
208 m2, k.ú. Město Albrechtice 
                                                                                                    31.5.2009                        SÚ 

09/23/685  schválilo
záměr prodeje pozemku parcela č. 152, ostatní plocha, komunikace, část, výměra dle GP, k.ú. 
Linhartovy 
                                                                                                    31.5.2009                        SÚ 
09/23/686  neschválilo
prodej pozemku p.č. 471/3 , výměra dle GP, k.ú. Město Albrechtice paní Marcele 
Poděbradské a paní Martě Čubákové, Poštovní 6, 793 95 Město Albrechtice. 
                                                                                                           31.5.2009                SÚ 

09/23/687  schválilo
prodeje pozemků p.č. 187, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5598 m2 a p.č. 196, 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 387 m2 , k.ú. Piskořov, Lesům ČR, lesní správě 



Město Albrechtice, nám. ČSA 12, 793 95 Město Albrechtice, za celkovou cenu 247 100,- Kč 
+ vynaložené náklady.
                                                                                                           31.7.2009                SÚ 
09/23/688  neschválilo
převod pozemku p.č. 280/2 o výměře 74 m2, k.ú. Hynčice u Krnova od Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha Nusle. 
                                                                                                           31.5.2009                SÚ 

09/23/689  vzalo na vědomí
zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 25.3.2009. 
                                                                                                                               místostarosta 

09/23/690  vzalo na vědomí
připravovanou studie výstavby místní komunikace pro pěší a cyklistiku Město Albrechtice – 
Hynčice. 
                                                                                                                                   starosta 
09/23/691  schválilo
termíny konání zasedání zastupitelstva města v roce 2009, a to ve dnech: 26.2., 30.4., 25.6., 
24.9., 26.11., 14.12. 
                                                                                                           průběžně           starosta 

 

                                                                              .......................................................
                                                                                             Luděk V o l e k
                                                                                           starosta

                                                                              ........................................................
                                                                                   Ing. Jitka Hanusová 
                                                                                       místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 24. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.6.2009
v klubovně tělocvičny Základní školy v Městě Albrechticích

číslo usnesení                                                                    termín                         zodpovídá

09/24/692  schválilo
program 24.schůze zastupitelstva města konaného dne 25.6.2009

09/24/693  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Stanislav Konečný, Ing.Ivo Vykopal, Ing.Karel Stolek
a ověřovatelé zápisu:  pp. Lukáš Kozelský, Mgr.Jiří Mlčoušek     
  
09/24/694  vzalo na vědomí
zápis z 23. zasedání zastupitelstva města konaného 30.4.2009.
           
09/24/695  vzalo na vědomí
radou města schválení zprávy komise o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20.5.2009  na 
veřejnou zakázku pod  názvem: „Modernizace vzdělávacích aktivit - ZŠ Město Albrechtice“ a 
uzavření smlouvy s firmou  Coda Office s.r.o., Mahenova 2226/10, 794 01 Krnov za cenu 
3.400.000,-Kč včetně DPH 

09/24/696  schválilo
smlouvu  na  akci  „Technický  dozor  investora  –  stavba:  Dostavba  kanalizačního  systému 
Město Albrechtice“ mezi  Městem Město Albrechtice,  nám.ČSA 27/10, Město Albrechtice. 
IČ:  00296228 a vítězným uchazečem -  Ing.Vladimír  Šarman,  Čsl.armády  809/39,  794 01 
Krnov  IČ:  18114911  za  cenu  232.050,-Kč  včetně  DPH  a  pověřuje  starostu  podpisem 
smlouvy. 
                                                                                              15.7.2009                  tajemník 
09/24/697  schválilo
Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Modernizace vzdělávacích aktivit – ZŠ 
Město Albrechtice“ mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, Město Albrechtice, 
IČ: 00296228 a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Hrabákova 
1/1861, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, DIČ: CZ75082616, a pověřuje 
starostu podpisem dodatku 
                                                                                              15.7.2009                    starosta 
09/24/698  schválilo
smlouvu mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, Město Albrechtice, IČ: 00296228 
a vítěznou  firmou  KARETA s.r.o.,  Krnovská  51,  792  01 Bruntál,  IČ:  62360213,    DIČ: 
CZ62360213,  s  cenovou  nabídkou  3,496.554,-Kč  včetně  DPH  na  akci  „Rekonstrukce 
ul.B.Smetany Město Albrechtice“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
                                                                                                15.7.2009                  tajemník
                                                                                             



09/24/699/1  vzalo na vědomí
uzavření smlouvy č.08019011 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci výzvy č.3. OPŽP – 
individuální projekty mezi SFŽP ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 000 Praha 11 a Městem Město 
Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ:00296228, kdy předmětem smlouvy je 
poskytnutá podpora v rámci OPŽP, Prioritní osa 1 –  1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a 
snižování rizika povodní, oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod, podoblast podpory – 1.1.1. 
Snížení znečištění z komunálních zdrojů na   akci: „Dostavba kanalizačního systému města Město 
Albrechtice“ 
                                                                                                                                  starosta 
09/24/699/2  schválilo
přenesení kompetence na Radu města na schválení smlouvy č.08019011 o poskytnutí podpory 
ze SFŽP ČR v rámci  výzvy č.3.  OPŽP – individuální  projekty mezi  SFŽP ČR, se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 000 Praha 11 a Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 
Město Albrechtice,  IČ:00296228,  kdy předmětem smlouvy je  poskytnutá  podpora v rámci 
OPŽP, Prioritní osa 1 –  1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika 
povodní, oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod, podoblast  podpory – 1.1.1. Snížení 
znečištění z komunálních zdrojů na   akci: „Dostavba kanalizačního systému města Město 
Albrechtice“  včetně pověření starosty podpisem smlouvy.
                                                                                                                                  starosta 
09/24/700  schválilo
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o přenechání majetku do Užívaní č.80111/2007 mezi Ministerstvem 
práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 a  Městem Město Albrechtice, 
nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 v hodnotě 1.863,-Kč a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. Celková hodnota předmětu smlouvy se tím zvyšuje na částku 
266.778,-Kč. 
                                                                                                   15.7.2009                  tajemník 
09/24/701  schválilo
závěrečný účet Města Město Albrechtice za rok 2008, včetně vyúčtování vztahů ke státnímu 
rozpočtu,  rozpočtu  kraje  a  přerozdělení  finančních  prostředků  města  a  příspěvkových 
organizací zřízených městem  a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad. 
                                                                                                                                        FO 
09/24/702  schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2009 - rozpočtové opatření č. 3/2009 dle § 16, 
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, se zvýšením  rozpočtu v oblasti příjmů o 459 273,-  Kč,  financování  zvýšení o 622 
126,- tis. Kč, výdaje zvýšení  o 1 081 399,- Kč. 
                                                                                                     průběžně                    FO 

09/24/703  schválilo
změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 2/2009  :

Plán hospodářské činnosti : náklady                     6 642 909,00
                                             zvýšení  o                      43 750,00
Celkem náklady:                                                 6 686 659,00               

Plán hospodářské činnosti: výnosy                      7 594 428,00
                                            zvýšení o                       14 350,00
Celkem výnosy:                                                  7 608 778,00               
Zisk                                                                        922 119,00
                                                                                                     průběžně                    FO

                                                                                            



09/24/704  schválilo
změnu  operačního  systému  „KEO“  na  Městském  úřadě  v Městě  Albrechticích  a  jeho 
nahrazení  operačním systémem  „GINIS“od firmy GORDIK s.r.o.  v průběhu  roku  2009  a 
alokování v rozpočtu města příslušné finanční prostředky na dané období dle tabulky, která je 
nedílnou součástí tohoto zápisu 
                                                                                                     31.1.2010                tajemník 
09/24/705  vzalo na vědomí
zprávu o vývoji daňových příjmů v letošním roce 

 
09/24/706  schválilo
revokaci  usnesení  08/20/590/7  z 20.  zasedání  ZM  ze  dne  27.11.2008,  kterým  schválilo 
manželům Jiřímu Pokludovi a Ludmile Pokludové, Opavice 10, 793 95 Město Albrechtice 
prodej pozemku p.č. 205 o výměře 2843 m2 TTP, k.ú. Opavice, cena 50,- Kč/m2 a vynaložené 
náklady . 
                                                                                                      15.7.2009                 SÚ 
09/24/707  schválilo
revokaci usnesení  19/84/q)  z  19 ZM 30.9.2004  – schválení  prodeje pozemku  manželům 
Kubicovým,  Francouzská  1002,  Ostrava,  p.č  6/2-  poloviny výměry 701 m2,  zahrada,  k.ú. 
Česká Ves u Města Albrechtic za cenu 30,- Kč/m2 a vynaložené náklady .
                                                                                                      15.7.2009                 SÚ 

09/24/708  schválilo
revokaci  usnesení 19/84/r ) z 19 ZM 30.9.2004 -schválení prodeje pozemku panu Jaroslavu 
Moravcovi, Příměstská 344, Ostrava-Polanka, p.č. 6/2- poloviny výměry 701 m2 zahrada, k.ú. 
Česká Ves u Města Albrechtic za cenu 30,- Kč/ m2 a vynaložené náklady 
                                                                                                        15.7.2009                  SÚ 
09/24/709  schválilo
revokaci  usnesení  7/27/g)3.  Z  7.  ZM z  12.6.2003-schválení  prodeje  parcely  p.č.  444/6  o 
výměře 28 m2 ,k.ú. Město Albrechtice, manželům Židkovým z Ostravy Poruby za cenu 80,- 
Kč/m2 + vynaložené náklady na výstavbu garáže.
                                                                                                        15.7.2009                   SÚ 

09/24/710  schválilo
záměr prodeje pozemku parcela č. 1511/2, zahrada o výměře 40 m2, k.ú. Město Albrechtice 
                                                                                                        15.7.2009                   SÚ 

09/24/711  schválilo
záměr  prodeje  pozemku  p.č.  6/2  zahrada  o  výměře  701  m2,  k.ú.  Česká  Ves  u  Města 
Albrechtice 
                                                                                                        15.7.2009                   SÚ 
09/24/712  schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. 444/4 o výměře 28 m2 ostatní plocha, jiná plocha, p.č.  444/5 o 
výměře 28 m2 ostatní  plocha,  jiná plocha,  p.č.  444/6 o výměře 28 m2 ostatní plocha,  jiná 
plocha, vše v k.ú. Město Albrechtice
                                                                                                        15.7.2009                   SÚ 
09/24/713  schválilo
prodej pozemku p.č. 205 o výměře 2843 m2  TTP, k.ú. Opavice, manželům  Jiřímu Pokludovi 
a Ludmile Pokludové, Opavice 10, 793 95 Město Albrechtice za celkovou cenu 88 364,- Kč 
                                                                                                         31.8.2009                  SÚ 

09/24/714  schválilo



prodej  pozemků p.č.  943/8  o výměře  363 m2 ostatní  plocha,  jiná  plocha  a  p.č.  943/11 o 
výměře  96  m2 zastavěná  plocha  se   zemědělskou  stavbou  bez  č.p.,  vše  v  k.ú.  Město 
Albrechtice, Vendulce Hájkové, Jaselská 7, 74 01 Opava za celkovou cenu 35 698,- Kč 
                                                                                                         31.8.2009                  SÚ 

09/24/715  schválilo
prodej  pozemků p.č.  943/9  o výměře  742 m2 ostatní  plocha,  jiná  plocha  a  p.č.  943/10 o 
výměře  195  m2 zastavěná  plocha  se   zemědělskou  stavbou  bez  č.p.,  vše  v  k.ú.  Město 
Albrechtice, Milanu Tarabíkovi, B.Němcové 26, 793 95 Město Albrechtice  za celkovou cenu 
69 316,- Kč.
                                                                                                         31.8.2009                  SÚ 
09/24/716  schválilo
prodej  pozemku  p.č.  943/7  o  výměře  175  m2 ostatní  plocha,  jiná  plocha,  k.ú.  Město 
Albrechtice,  Michalu Gregušovi, B.Němcové 22, 793 95 Město Albrechtice,   za celkovou 
cenu 14 191,- Kč. 
                                                                                                         31.8.2009                  SÚ 
09/24/717  schválilo
bezúplatný převod pozemku p.č. 507/13 o výměře 160 m2 ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. 
Dlouhá Voda od Lesů České Republiky s.p. 

09/24/718  schválilo
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na dodání: „Cisternové automobilové  stříkačky 
CAS“ a to v rámci projektu Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 Česká 
republika – Polská republika ve složení: Ing.Petr Křištof velitel SDHO Město Město Albrechtice, 
p.Pavel Hartl, ved.oddělení služeb HZS MSK Bruntál, Zeyerova 20, Bruntál, p.Luděk Volek, 
p.Karel Gančarčík, p.Stanislav Konečný a náhradníci ve složení Ing.Jitka Hanusová, Mgr.Jiří 
Mlčoušek, p.Pavel Anders, p.Lukáš Kozelský, p.Miluše Kaletová.
                                                                                                                                  tajemník 

09/24/719  schválilo
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na: „Poskytnutí úvěru k zajištění financování in
vestiční akce - Dostavba kanalizačního systému města“.  Termín zasedání komise je stanoven na 
7.7.2009 v 16.00 a komise bude pracovat v tomto složení p.Alena Bodnárová, Mgr. Jiří Kropáč, 
p.Miluše Kaletová, Ing.Jitka Hanusová, MUDr.Zuzana Juráňová a náhradníci ve složení p.Luděk 
Volek, p.Dagmar Horáková, p.Karel Gančarčík, Mgr.Marcel Jedelský, p.Pavel Anders. 
                                                                                                                                    starosta 
09/24/720  schválilo
přenesení kompetence na  Radu města schválit zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek ze 
dne  7.7.2009   na  veřejnou  zakázku  pod   názvem:  „Poskytnutí  úvěru  k zajištění  financování 
investiční  akce  -  Dostavba  kanalizačního  systému města“  včetně  pověření  starosty města,  po 
uplynutí všech zákonem stanovených lhůt pro odvolání, podpisem smlouvy s vítěznou firmou.
                                                                                                                                    starosta 

09/24/721  schválilo  
revokaci usnesení ze dne 29.9.2008 č.usnesení  08/18/531/2 - schválení prodeje nemovitosti 
Linhartovy  12,  p.č.  213,  k.ú.  Linhartovy  včetně  stavební  parcely  č.  213,  obec  Město 
Albrechtice, okres Bruntál, panu Zdeňku Pokludovy, Opavice 26, 793 95 Město Albrechtice 
za nabídnutou cenu 700 00,-Kč + vynaložené náklady. 
                                                                                                                                   SÚ + VV
                                                                                             
09/24/722  vzalo na vědomí
zprávu Finančního výboru a Kontrolního výboru 



09/24/723  uložilo
starostovi města  -  vejít  v jednání  s Památkovým úřadem s p.Pavelkovou ohledně výstavby 
v linhartovském parku a s Povodím Odry  ve věci nápravy či prohloubení toku řeky Opavice.
                                                                                                                                    starosta 

                                                                                                           31.5.2009                SÚ 

 

                                                                              .......................................................
                                                                                             Luděk V o l e k
                                                                                           starosta

                                                                              ........................................................
                                                                                   Ing. Jitka Hanusová 
                                                                                       místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24.9.2009
v klubovně tělocvičny Základní školy v Městě Albrechticích

číslo usnesení                                                                    termín                         zodpovídá

09/25/724  schválilo
program 25.schůze zastupitelstva města konaného dne 24.9.2009

09/25/725  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Richard Kubla, Martin Špalek, Dagmar Horáková
a ověřovatelé zápisu:  pp. Karel Gančarčík, Pavel Anders      
  
09/25/726  vzalo na vědomí
zápis z 24. zasedání zastupitelstva města konaného 25.6.2009.
           
09/25/727  schválilo
zřízení dočasného sběrného dvora v areálu firmy p.Josefa Žídka v Městě Albrechticích od 
1.1.2010. 
  

09/25/728  vzalo na vědomí
žádost p.Martina Stibůrka, Opavice 53, 793 95 Město Albrechtice o příspěvek – dotaci na 
zřízení vrtané studny 
                                                                                              15.10.2009                    starosta 
09/25/729  neschválilo
žádost p. Reného Herodka, Na Pastuší 4, Město Albrechtice, na dokončení povrchu 
komunikace, povrch bude opraven po provedení kanalizace a vodovodu  

                                                                                              15.10.2009                    starosta 
09/25/730  neschválilo
žádost p.Václava Jánského, Krnovská 2, Město Albrechtice o prominutí  zbytku splátek za 
odkoupení bytu  Krnovská 2, 793 95 Město Albrechtice
                                                                                                15.10.2009                       VV 

09/25/731  schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2009 - rozpočtové opatření města Město 
Albrechtice č. 4/2009 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, se snížením  rozpočtu v oblasti příjmů o 450 592,-  Kč, 
financování  zvýšení o 1 989 688,- tis. Kč, výdaje zvýšení  o 1 539 096,- Kč.
                                                                             
                                                                                                průběžně                          FO 

09/25/732  schválilo



příspěvek na neinvestiční  náklady za rok 2008 ve výši 4.000,-Kč za žáka Základní  školy 
v Městě Albrechticích.
 
                                                                                                průběžně                          FO 
09/25/733  schválilo
pořízení překlenovacího úvěru na dobu nebytně nutnou.
                                                                                                                                   starosta 
09/25/734  schválilo
smlouvu na veřejnou zakázku na vypracování  tendrové dokumentace pro výběrové řízení na 
dodavatele stavby, zpracování a podání žádosti na SFŽP a autorský dozor na akci:„Odpadové 
centrum Města Albrechtice“ mezi městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město 
Albrechtice, IČ: 00296228 a vítězným uchazečem firmou ENVIprojekt s.r.o., Na Požáře 144, 
760 01 Zlín,  IČ: 60739959,   za cenu 492.000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 
                                                                                                 15.10.2009                  tajemník 

09/25/735  schválilo
souhlas s projektem a smlouvu na veřejnou zakázku pod  názvem: „Slezsko bez hranic – 
rozhledny a vyhlídková místa“ mezi  městem Město Albrechtice,  nám.ČSA 27/10, 793 95 
Město  Albrechtice,  IČ:  00296228  a vítězným  uchazečem  firmou Enterprise  plc,  s.  r.  o., 
Jeremenkova 485/13, 703 00 Ostrava – Vítkovice IČ: 26787474, za cenu 93.350,-Kč + 19% 
DPH celkem 111.086,50Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
                                                                                                    15.10.2009                starosta 

09/25/736  schválilo
smlouvu o šíření programu NOVA Sport mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 
793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228  a CET 21 spol. s r. o.,  Kříženeckého nám. 1078/5, 
152 00 Praha 5 – Barrandov a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
                                                                                                     15.10.2009                   SP        
                                                                                  
09/25/737  schválilo
prodloužení smlouvy o šíření programu Minimax + Animax.mezi Městem Město Albrechtice, 
nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228  a Chello Central Europe s.r.o  ., 
Pobřežní  620/3, 186 00 Praha 8, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 
                                                                                                     15.10.2009                   SP 
09/25/738  schválilo
mandátní smlouvu číslo 18/2009 mezi Městem Město Albrechtice,  nám.ČSA 27/10, 793 95 
Město Albrechtice,  IČ: 00296228 a firmou IDIZ Ing. Ivana Jurečková, Tyršova 7, 746 01 
Opava,  IČ:  63301474,  na  komplexní  organizační  a  věcné  zajištění  veřejné  zakázky 
„Cisternová automobilová stříkačka – CAS“ v celkové ceně 29.726,-Kč vč. DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
                                                                                                    15.10.2009               tajemník 

09/25/739/1  schválilo
smlouvu o úvěru č.2357/09/5138 na dofinancování výstavby kanalizačního systému ve výši 
15,-mil.Kč mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 
00296228 a Československou obchodní  bankou,  a.s.,  se  sídlem Radlická  333/150,  150 57 
Praha 5, pobočka 794 01 Krnov, Říční okruh 14, IČ: 00001350 a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.
                                                                                                    30.10.2009                starosta 
09/25/740/1  schválilo



smlouvy o úvěru č.2359/09/5138 jako formy kontokorentního úvěru do výše úvěrového limitu 
10,-mil.Kč na profinancování víceúčelového hřiště a hasičského vozu  mezi Městem Město 
Albrechtice,  nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a Československou 
obchodní bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, pobočka 794 01 Krnov, 
Říční okruh 14, IČ: 00001350 a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
                                                                                                      30.10.2009              starosta 
09/25/739/2  schválilo
dohodu o vyplňovacím právu směnečném č.2358/09/5138 k blankosměnce č.402/5138/09 za 
účelem  zajištění  pohledávek  Banky  za  Výstavcem a  jejich  příslušenství  vyplývajících  ze 
Smlouvy o úvěru č.2357/09/5138 mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 
Město  Albrechtice,  IČ:  00296228  a Československou  obchodní  bankou,  a.s.,  se  sídlem 
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, pobočka 794 01 Krnov, Říční okruh 14, IČ: 00001350 a 
pověřuje starostu podpisem dohody 
                                                                                                      30.10.2009              starosta 
09/25/740/2  schválilo
dohodu o vyplňovacím právu směnečném č.2360/09/5138 k blankosměnce č.403/5138/09 za 
účelem  zajištění  pohledávek  Banky  za  Výstavcem a  jejich  příslušenství  vyplývajících  ze 
Smlouvy o úvěru č.2359/09/5138 mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 
Město  Albrechtice,  IČ:  00296228  a Československou  obchodní  bankou,  a.s.,  se  sídlem 
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, pobočka 794 01 Krnov, Říční okruh 14, IČ: 00001350 a 
pověřuje starostu podpisem dohody 
                                                                                                      30.10.2009              starosta 

09/25/741  schválilo
Smlouvy o dílo mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 
00296228 a firmou GORDIC, spol.s r.o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ: 47903783, DIČ: 314-
47903783  na  dodávku  a  implementaci  informačního  systému  GINIS  –  spisová  služba  a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
                                                                                                        30.10.2009             tajemník 

09/25/742  schválilo
revokaci usnesení 09/24/716 z  24. zasedáním ZM ze dne 25.6.2009 - prodej pozemku p.č. 
943/7  o  výměře  175  m2 ostatní  plocha,  jiná  plocha,  k.ú.  Město  Albrechtice  Michalu 
Gregušovi, B. Němcové 22, 793 95 Město Albrechtice  za celkovou cenu 14 191,- Kč. 
                                                                                                                                          SÚ 

09/25/743  schválilo
revokaci usnesení 09/23/689 z 23. zasedání ZM ze dne 30.4.2009 –  prodeje pozemku Lesům 
ČR, Lesní správa Město Albrechtice,  nám. ČSA 12, Město Albrechtice za celkovou cenu 
247.100,-Kč. 
                                                                                                                                          SÚ 
09/2¨5/744  neschválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 1323 část  ostatní  plocha,  zeleň,  výměra dle GP, k.ú. Město 
Albrechtice. 
                                        
                                                                                                                                          SÚ 
09/25/745  schválilo
záměr prodeje  pozemku p.č. 1166/11část, TTP , výměra dle GP, k.ú. Město Albrechtice.

                                                                                                        30.10.2009                SÚ 

09/25/746 schválilo



záměru prodeje pozemku p.č. 334 část, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra dle GP, 
k.ú. Město Albrechtice. 
                                                                                                         30.10.2009                  SÚ 
09/25/747  schválilo
záměr prodeje  pozemku p.č 22/2 část, zahrada, výměra dle GP, k.ú. Hynčice u Krnova.
 
                                                                                                         30.10.2009                  SÚ 
09/25/748  schválilo
záměr prodeje  pozemku p.č. 669/15 , ostatní plocha, neplodná půda o výměře 129 m2, k.ú. 
Valštejn 
                                                                                                         30.10.2009                  SÚ 
09/25/749/1  schválilo
záměr prodeje  pozemku p.č. 471/3 část, ostatní plocha, zeleň, výměra dle GP, k.ú. Město 
Albrechtice.
                                                                                                         30.10.2009                 SÚ 
09/25/749/2  ukládá
starostovi jednat s ostatními nájemníky domu Osoblažská 2, Město Albrechtice, ve věci 
možného prodeje pozemku kolem bytového domu. 
                                                                                                         30.10.2009              starosta 
09/25/750  schválilo
záměr prodeje  pozemku p.č. 9/2 část, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra dle GP a 
p.č. 22 část, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra dle GP, k.ú. Piskořov.
                                                                                                         30.10.2009                 SÚ 
09/25/751  schválilo
záměr prodeje  pozemku p.č. 33/2 zahrada o výměře 158 m2, k.ú. Linhartovy. 
                                                                                                         30.10.2009                 SÚ 
09/25/752  schválilo
schválení záměru prodeje  pozemku p.č 63 část, TTP, výměra dle GP, k.ú. Linhartovy a 
nabídnutí zájemci ostatní plochy dle GP směrem ke trati ČD
                                                                                                         30.10.2009                SÚ 
09/25/753  schválilo  
prodej  pozemku  p.č.  943/7  o  výměře  175  m2 ostatní  plocha,  jiná  plocha,  k.ú.  Město 
Albrechtice manželům Michalu Gregušovi a Anně Gregušové, B.Němcové 22, 793 95 Město 
Albrechtice  za celkovou cenu 14 192,- Kč  včetně vynaložených nákladů. 
                                                                                                         31.12.2009                  SÚ 
09/25/754  schválilo
prodej pozemků p.č. 187, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5598 m2 a p.č. 196, 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 387 m2 , k.ú. Piskořov, Lesům ČR s.p., se sídlem 
Přemyslova  1106,  501  68  Hradec  Králové,  za  celkovou  cenu  185.453,-  Kč  včetně 
vynaložených nákladů. 
                                                                                                         31.12.2009                  SÚ 
09/25/755  schválilo
prodeje  pozemku 121,  TTP,  o výměře  1496 m2,  k.ú.  Piskořov,  panu Milanu Tenušákovi, 
Švédská  29,  712 00 Ostrava  za celkovou cenu 49 410,-  Kč (celková cena zahrnuje  cenu 
pozemku, cenu porostu + vynaložené náklady).
                                                                                                         31.12.2009                  SÚ 
09/25/756  schválilo
prodej pozemků p.č. 444/4 o výměře 28 m2 ostatní plocha, jiná plocha, p.č.  444/5 o výměře 
28 m2 ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 444/6 o výměře 28 m2 ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. 

Město Albrechtice, paní Janě Židkové, Na Horečkách 188, 747 64 Budišovice za celkovou 



cenu 3 977,- Kč včetně vynaložených nákladů.
                                                                                                         31.12.2009                SÚ 
09/25/757  schválilo
prodej pozemku p.č. 6/2 zahrada o výměře 701 m2, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtice, 
manželům Jiřímu Kubicovi a Aleně Kubicové, Francouzská 1002, 708 00 Ostrava 8 za 
celkovou cenu 36 618,- Kč včetně vynaložených nákladů.
                                                                                                           31.12.2009                SÚ 
09/25/758  schválilo
prodej pozemku parcela č. 1511/2, zahrada o výměře 40 m2, k.ú. Město Albrechtice, 
manželům Ing. Karlu Hakenovi a Dáši Hakenové, K.Čapka 678/42, 793 95 Město Albrechtice 
za celkovou cenu 6 666,- Kč včetně vynaložených nákladů.
                                                                                                           31.12.2009                SÚ 
09/25/759  schválilo
převod  historického  majetku  na  město  Město  Albrechtice,  nám.ČSA  27/10,  Město 
Albrechtice od Pozemkového fondu ČR, pozemku p.č. 1891/4 o výměře 15 m2 ostatní plocha, 
neplodná půda, k.ú. Město Albrechtice, p.č. 1891/5  o výměře 18 m2, ostatní plocha neplodná 
půda, k.ú. Město Albrechtice, p.č.574/3 o výměře 25 m2, TTP, k.ú. Rudíkovy

                                                                                                           31.12.2009                SÚ 
09/25/760  schválilo
záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 775/4 o výměře 205 m2, koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené, vodní plocha, k.ú. Dlouhá Voda z města Město Albrechtice, 
nám.ČSA 27/10, Město Albrechtice na Lesy ČR, s.p. se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 
Hradec Králové.
                                                                                                           31.12.2009                SÚ 
09/25/761  schválilo
úplatný převodu pozemků p.č. 2130/3 o výměře 1985 m2, TTP, p.č. 2101/3 o výměře 941 m2, 
TTP, p.č. 2124/6 o výměře 55 m2, TTP, p.č. 2131/6 o výměře 1520 m2, TTP, p.č. 2129 o 
výměře 1139 m2, koryto vodního toku umělé, vodní plocha, k.ú. Město Albrechtice od 
Pozemkového fondu ČR na město Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, Město Albrechtice a 
to za cenu odhadu.
                                                                                                           31.12.2009                SÚ 
09/25/762  schválilo
konání akce  - vánočního setkání na náměstí 4.12.2009 a vánoční koncert s ohňostrojem dne 
29.12.2009 taktéž na náměstí ČSA v Městě Albrechticích
                                                                                             dle termínu akcí       místostarosta 

                                                                              .......................................................
                                                                                             Luděk V o l e k
                                                                                        starosta

                                                                              ........................................................
                                                                                   Ing. Jitka Hanusová 
                                                                                       místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 26. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10.2009
v klubovně tělocvičny Základní školy v Městě Albrechticích

číslo usnesení                                                                    termín                         zodpovídá

09/26/763  schválilo
program 26.schůze zastupitelstva města konaného dne 22.10.2009

09/26/764  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. : pp. MUDr.Zuzana Juráňová, Mgr.Jiří Mlčoušek,, Mgr.Jiří 
Kropáč 
a ověřovatelé zápisu:  pp. Dagmar Horáková, Martin Špalek       
  
  
09/26/765  vzalo na vědomí
zápis z 25. zasedání zastupitelstva města konaného 24.9.2009.
       
    
09/26/766  schválilo
zprávu komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ze dne 30.9.2009  na 
veřejnou zakázku : „Cisternová automobilová stříkačka CAS“.
                                                                                                                                 tajemník 

09/26/767  schválilo
uzavření Kupní smlouvy č. 026089/2009  podle § 409 a následujících., zákona čís. 513/1991 
Sb.,  Obchodního zákoníku,  v platném znění,  mezi  městem Město  Albrechtice,  nám.  ČSA 
27/10,  793 95 Město Albrechtice,  IČ:  00296228 a THT, s.r.o.,  Starohradská 316, 572 01 
Polička,  IČ:  46508147,  DIČ:  CZ46508147,  na  dodávku   1  ks  cisternové  automobilové 
stříkačky CAS 30 – Tatra 815 6 x 6.2 za celkovou cenu 7.882.203,-Kč vč.DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
                                    
                                                                                             15.11.2009                    tajemník 
09/26/768  schválilo
smlouvu  mezi  Městem  Město  Albrechtice,  nám.  ČSA  27/10,  Město  Albrechtice,  IČ: 
00296228  a  firmou  Zonemedia  Broadcasting  Limited,  Zonemedia  Czech  s.r.o.,  Radlická 
608/2,  Praha  5,  na  zařazení  programu  Zone Romantica  do  programové  skladby kabelové 
televize Město Albrechtice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

                                                                                              15.11.2009                         SP 



09/26/769/1  schválilo
Smlouvu o dílo  č.01/2009 na zimní  údržbu komunikací  v Městě Albrechticích  a  místních 
částech mezi  městem Město  Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 
00296228 a firmou Christos Liolios -  Rychlostav,  zastoupená  panem Christosem Lioliasem, 
Holčovice 244, 793 71, IČ: 12669750, DIČ: CZ6006121330  a pověřuje starostu podpisem 
této smlouvy.
                                                                                                15.11.2009              místostarosta 

09/26/769/2  schválilo
Smlouvu  o  dílo  č.2/2009  na  zimní  údržbu  komunikací  v Městě  Albrechticích  a  místních 
částech  mezi městem Město  Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 
00296228 a firmou Savický Jan - Epigon, zastoupená panem Janem Savickým st., Českých 
legií 11, Město Albrechtice 793 95, IČ: 12671096, DIČ: CZ510813064  a pověřuje starostu 
podpisem této smlouvy
                                                                                                15.11.2009              místostarosta 

09/26/769/3  schválilo
Smlouva  o dílo č.03/2009 na zimní údržbu komunikací v Městě Albrechticích a místních 
částech  mezi městem Město  Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 
00296228 a firmou  Služby  obce  Město  Albrechtice  s.r.o.,  zastoupená  panem Stanislavem 
Berkovcem, Nemocniční 13, Město Albrechtice 793 95, IČ: 25844067, DIČ: 359-25844067 a 
pověřuje starostu podpisem této smlouvy
                                                                                                15.11.2009              místostarosta 

09/26/769/4  schválilo
Smlouva  o dílo č.04/2009 na zimní údržbu komunikací v Městě Albrechticích a místních 
částech  mezi městem Město  Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 
00296228 a Střední školou zemědělství a služeb, příspěvková organizace, Město Alnrechtice, 
zastoupená ředitelkou p.Ing.Lenkou Metzlovou, Nemocniční 11, Město Albrechtice 793 95 a 
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
                                                                                                15.11.2009              místostarosta 

09/26/770  schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2009 - rozpočtové opatření č. 5/2009 dle § 16, 
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, se zvýšením  rozpočtu v oblasti příjmů o 209 049,-  Kč a  výdajů se  zvýšením  o 209 
049,- Kč 
                                                                                                    průběžně                      FO 

09/26/771  vzalo na vědomí
závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení Praděd za rok 2008 dle návrhu 
                                                                                                    15.11.2009                starosta 



09/26/772  vzalo na vědomí
závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2008 dle návrhu 

                                                                                                     15.11.2009                starosta 
                     
                                                            
09/26/773  schválilo
nominace přísedících Okresního soudu v Bruntále na čtyřleté funkční období 2010 až 2013 a 
to pp. Vítězslavu Bohačíkovou, Ing. Josefa Jiříka a Mgr.Olgu Iliadisovou.
 
                                                                                                     15.11.2009                starosta 

                                                                              .......................................................
                                                                                             Luděk V o l e k
                                                                                           starosta

                                                                              ........................................................
                                                                                   Ing. Jitka Hanusová 
                                                                                       místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 27. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26.11.2009

v půdní vestavbě Základní školy v Městě Albrechticích
číslo usnesení                                                                    termín                         zodpovídá

09/27/774  schválilo
program 27.schůze zastupitelstva města konaného dne 26.11.2009

09/27/775  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Mgr.Marcel Jedelský, Pavel Anders, Karel Gančarčík 
a ověřovatelé zápisu:  pp. Miluše Kaletová,  Mgr.Jiří Kropáč       
  
09/27/776  vzalo na vědomí
zápis z 26. zasedání zastupitelstva města konaného 22.10.2009.
       
09/27/777  vzalo na vědomí
žádost MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s., Osoblaha, Na náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ: 
26838401 o poskytnutí bezúročné finanční půjčky, popř. daru.
                                                                                                                                 starosta 

09/27/778  schválilo
změnu rozpočtu města Město Albrechtice roku 2009 - rozpočtové opatření č. 6/2009 dle § 16, 
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, se zvýšením  rozpočtu v oblasti příjmů o 122 177,-  Kč a  výdajů se  snížením  o 123 
017,- Kč, financování se snížením o 245 194,- Kč 
                                                                                                                                         FO 
09/27/779  schválilo
přijetí dotace na akci: „Dostavba kanalizačního systému města“ ve výši 1.625.000,-Kč od 
Moravskoslezského kraje, Krajský úřad, 28.října 117, 702 18 Ostrava z programu: „Zvýšení 
absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ vyhlášeným KÚ MSK a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 
                                                                                                                                    starosta 

09/27/780  schválilo
přijetí dotace na akci: „Realizace úspor energie – ZŠ Město Albrechtice“ ve výši 310.200,-Kč 
od  Moravskoslezského  kraje,  Krajský  úřad,  28.října  117,  702  18  Ostrava  z programu: 
„Zvýšení  absorpční  kapacity  obcí  a  měst  do  10  tis.  obyvatel“  vyhlášeným  KÚ  MSK  a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy 
                                                                                                                                   starosta 



09/27/781/1  schválilo
v rozpočtu města na rok 2010 na str. 7 - snížení položky pozemky na částku 100 tis.Kč
                                                                                                30.11.2009                       FO 

09/27/781/2  schválilo
v rozpočtu města na rok 2010 poskytnout bezúročnou půjčku ve výši 100,-tis.Kč na dobu 3 let 
Místní akční skupině Rozvoj Krnovska o.p.s. 
                                                                                                30.11.2009                      FO 

09/27/781/3  schválilo
v rozpočtu města na rok 2010 finanční podíl ve výši 160,-tis.Kč Místní akční skupině Rozvoj 
Krnovska o.p.s.
                                                                                                 30.11.2009                      FO 

09/27/782  vzalo na vědomí
návrh rozpočtu města Město Albrechtice na rok 2010, jeho vyvěšení na úřední desce včetně 
zapracování přijatých usnesení 09/27/781/1 – 09/27/781/3.
                                                                                                   3.12.2009                       FO 

09/27/783  vzalo na vědomí
návrh Plánu hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok 2010 a jeho vyvěšení na 
úřední desce. 
                                                                                                    3.12.2009                      FO 

09/27/784  schválilo
odepsání pohledávek ve výši 460.695,70 Kč na podrozvahové účty 

                                                                                                   15.12.2009                     FO 

09/27/785  schválilo
spolufinancování způsobilých výdajů projektu „Slezsko bez hranic – rozhledny a vyhlídková 
místa“ ve výši 29.746,08 EUR z rozpočtu města související s žádost o dotaci z OPPS ČR – PL

                                                                                                                                          FO 
09/27/786  schválilo
Smlouvu o zajištění kulturních služeb na zámku Linhartovy uzavřená jako inominátní 
smlouva mezi Město Město Albrechtice , IČ: 00296228, se sídlem v Městě Albrechticích, 
nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a panem Jaroslavem Hrubým, Sovova 1016/19, 
Krnov 794 01, IČ: 10597301 a pověření starosty podpisem této smlouvy
                                                                                                      15.12.2009     místostarosta 

09/27/787  schválilo
Smlouvu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace, určenou na uznatelné výdaje s činností 
jednotek sborů dobrovolných hasičů mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28.října 117, 
702 18 Ostrava, zastoupen Ing. Jaroslavem Palasem, hejtman kraje, IČ:70890692, DIČ: CZ 
70890692 a Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, 
zastoupeno Luďkem Volkem, IČ: 00296228, DIČ: CZ 00296228 a pověření starosty 
podpisem této smlouvy
                                                                                                      15.12.2009     místostarosta 



09/27/788  schválilo
OZV č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2010.
                                                                                                       průběžně                     FO 

09/27/789  schválilo
revokaci usnesení 07/5/103/2  z  5. zasedání ZM ze dne 22.2.2007- kterým byl schválen 
prodej pozemku manželům  Štefanu a Olze Michalákovým, 793 03 Dětřichov nad Bystřicí 
prodej pozemku p.č.2169/91 část, výměra dle GP, orná půda v k.ú. Město Albrechtice k 
výstavbě RD za cenu 250,-Kč/m2 a vynaložené náklady
                                                                                                                                            SÚ 

09/27/790  schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 1148/1 část TTP, výměra dle GP, k.ú. Město Albrechtice – 
pozemek vyměřit a zarovnat s pozemkem p.Mičoly.
                                                                                                           15.12.2009                SÚ 

09/27/791  neschválilo
záměr prodeje  pozemku p.č. 507/13 o výměře 160 m2 ostatní plocha, jiná plocha ,  k.ú. 
Dlouhá Voda.
                                                                                                           15.12.2009                SÚ 
09/27/792  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 75/6 o výměře 395 m2, zahrada, k.ú. Piskořov.
                                                                                                           15.12.2009                SÚ 

09/27/793  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č 17 část, zahrada, výměra dle GP, k.ú. Burkvíz.
                                                                                                           15.12.2009                SÚ 

09/27/794/1  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 175/4 zahrada část, 175/5 zahrada část, 190/3 orná půda část, 
190/1 část ostatní plocha, sportoviště, 188/1 část ostatní plocha, sportoviště, výměry dle GP, 
k.ú. Hynčice u Krnova.
                                                                                                           15.12.2009                SÚ 

09/27/794/2 schválilo
záměr koupě pozemku p.č. 175/2 část, zahrada, výměra dle GP, k.ú. Hynčice u Krnova
                                                                                                           15.12.2009                SÚ 

09/27/795  schválilo
prodej pozemku p.č. 22/7 část „b“ o výměře 47 m2 zahrada, k.ú. Hynčice u Krnova paní Janě 
Janošcové, Hynčice 239, 793 95 Město Albrechtice  za celkovou cenu 2 442,- Kč, včetně 
vynaložených nákladů.
                                                                                                           15.3.2010                SÚ 

09/27/796  schválilo
prodej pozemku p.č. 669/15, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 129 m2  , k.ú. Valštejn , 
Marice Orságové, Valštejn 47, 793 95 Město Albrechtice a Marii Orságové, Valštejn 49, 793 
95 Město Albrechtice, za celkovou cenu 4 052,- Kč, včetně vynaložených nákladů.
                                                                                                           15.3.2010                SÚ 



09/27/797  schválilo
prodej pozemku p.č. 79/2, zastavěná plocha, společný dvůr, o výměře 208 m2, k.ú. Město 
Albrechtice, manželům Zdeňce Bernatíkové a Dušanu Bernatíkovi, Dělnická 414/8, 793 95 
Město Albrechtice za celkovou cenu 21 940,- Kč včetně vynaložených nákladů.
                                                                                                           15.3.2010                SÚ 

09/27/798  schválilo
převod převodu historického majetku pozemku p.č. 260/3 o výměře 147 m2 travní porost, k.ú. 
Opavice od Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - 
Žižkov, na Město Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice (15 pro, 0 
proti, 0 se zdrž.) – přijaté usnesení č.09/27/798 (text uveden v příloze č.2). 
                                                                                                           15.3.2010                SÚ 

09/27/799  schválilo
odkoupení 1000 ks knihy s názvem Město Albrechtice a okolí v hodnotě 100,-Kč/1 kus.

                                                                                                           15.1.2010          starosta 

                                                                              .......................................................
                                                                                             Luděk V o l e k
                                                                                           starosta

                                                                              ........................................................
                                                                                   Ing. Jitka Hanusová 
                                                                                       místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 28. zasedání zastupitelstva města konaného dne 15.12.2009
v klubovně tělocvičny Základní školy v Městě Albrechticích

číslo usnesení                                                                    termín                         zodpovídá

09/28/800  schválilo
program 28.schůze zastupitelstva města konaného dne 15.12.2009

09/28/801  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Mgr.Marcel Jedelský, Mgr.Jiří Mlčoušek, Kateřina Vrbová 
a ověřovatelé zápisu:  pp. MUDr.Zuzana Juráňová, Lukáš Kozelský       
  

09/28/802  vzalo na vědomí
zápis z 27. zasedání zastupitelstva města konaného 26.11.2009.
       

09/28/803  vzalo na vědomí
prezentaci komunitního plánování v Městě Město Albrechtice 

09/28/804  schválilo
rozpočet Města Město Albrechtice na rok 2010 dle předloženého materiálu v členění na 
příjmy ve výši 42 099 700,- Kč a financování 1 827 090,- Kč a výdaje ve výši 43 926 790,- 
Kč 
         
                                                                                                                                FO 
09/28/805  schválilo
závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2010  v celkové výši 5 900 000,- Kč. 
Příspěvek na provoz pro Mateřskou školu, příspěvkovou organizaci, Celní 11, 793 95  Město 
Albrechtice, IČ: 75029316,  na rok 2010 je stanoven ve výši 1 800 000,-Kč. Příspěvek na 
provoz pro Základní školu Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, 793 95 Město 
Albrechtice, IČ: 00852589, na rok 2010 je stanoven ve výši 4 100 000,-Kč 
                                                                                                                                         FO 

09/28/806  schválilo
neinvestiční dotace a příspěvky pro rok 2010 ve výši 532 593,- Kč v tomto členění:



                                                                                                                                        FO 

09/28/807  schválilo
investiční příspěvek pro Sdružení obcí Praděd pro rok 2010 ve výši 232 016,-Kč.

                                                                                                                                        FO 

09/28/808  schválilo
neinvestiční  příspěvek na granty z rozpočtu města  Město Albrechtice v roce 2010 ve výši 
800 000,- Kč. 
                                                                                                                                         FO 

09/28/809  schválilo
plán hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok 2010. Náklady na rok 2010 
v plánu hospodářské činnosti jsou ve výši 6 940 132,-Kč a výnosy ve výši 6 940 132,- Kč. 

                                                                                                                                        FO 

09/28/810  schválilo
přenesení pravomoci zastupitelstva města na radu města pro přijetí rozpočtového opatření č. 
7/2009 a změny plánu hospodářské činnosti č. 3/2009. 
                                                                                                   30.12.2009                starosta 

09/28/811  schválilo
vytvoření  Fondu  financování  obnovy  vodovodů  a  kanalizací  a  statut  fondu  pro  obnovu 
vodovodů a kanalizací 
                                                                                                                                          FO 

09/28/812  vzalo na vědomí
provedení inventarizace majetku města město Albrechtice a zápis z hlavní inventarizační 
komise o provedené inventarizaci města za rok 2009 
                                                                                                                                         FO 

09/28/813  schválilo
vyřazení majetku Města Město Albrechtice plynoucí z provedené inventarizace majetku města 
a to ve výši  555 663,19Kč. 

                                                                                                                                          FO 
09/28/814  vzalo na vědomí 
projednání rozpočtu Sdružení obcí Praděd na rok 2010 
                                                                                                     31.1.2010               starosta 

příspěvek sdružení I/ 57 18 030,00
příspěvek Okresní knihovně Bruntál 70 000,00
příspěvek na peč.službu Help-in Bruntál 50 000,00
příspěvek na peč.službu Charita Krnov 50 000,00
příspěvek Svazu obcí a měst 11 500,00
příspěvek Sdružení Praděd 50 841,00
příspěvek Mikroregion Krnovsko 79 159,00
příspěvek Euroregion Praděd 11 000,00
Sdružení obcí Osoblažska 160 000,00
Město Krnov             32 063,00
Celkem: 532 593,00

 



09/28/815  vzalo na vědomí
projednání rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2010 
                                                                                                      31.1.2010              starosta 

09/28/816  vzalo na vědomí
projednání rozpočtu Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska na rok 2010 
                                                                                                      31.1.2010              starosta 

09/28/817  schválilo
aktualizovaný rozpočtový výhled na roky 2011 – 2020 dle přílohy, která je nedílnou součástí 
zápisu 
                                                                                                                                           FO 

09/28/818  schválilo
aktualizovaný rozpočtový výhled hospodářské činnosti na léta 2011 a 2012 dle přílohy, který 
je nedílnou součástí zápisu 
                                                                                                                                           FO 

09/28/819  schválilo
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o hospodaření v lesních porostech na lesních pozemcích v majetku 
města Město Albrechtice, uzavřené s firmou Rudolf Blahuš, Karlovice 339, 793 23 Karlovice, 
IČ: 14570416, DIČ: CZ6005270942, platný od 1.1.2010 a pověřuje starostu podpisem 
dodatku č.1. 
                                                                                                           15.1.2010               SÚ 
09/28/820  schválilo
smlouvu o dílo mezi městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, 
IČ: 00296228, DIČ: CZ00296228 a fi. Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 96, 794 01 Krnov, 
IČ: 47976250, DIČ: CZ47976250 na zpracování PD na akci: „Chodník ul.Nemocniční - 
K.Čapka Město Albrechtice“, za cenu 58.310,-Kč bez DPH a pověření starosty podpisem této 
smlouvy.
                                                                                                           15.1.2010         tajemník 

09/28/821  schválilo
Dodatek č.1 ke smlouvě Příprava, zpracování a podání žádosti o dotaci pro projekt „Retenční 
nádrž Celňák – Město Albrechtice“ uzavřené mezi městem Město Albrechtice, nám. ČSA 
27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228, DIČ: CZ00296228 a agenturou  HRAT, 
s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec, IČ: 64087352, DIČ: CZ64087352 a pověření starosty 
podpisem Dodatku č.1.
                                                                                                           31.1.2010        starosta 

09/28/822  schválilo
Smlouvu o provozování sběrného dvora uzavřenou podle § 269 odst. 2 a násl. Obchodního 
zákoníku č. 513 / 91 Sb. ve znění pozdějších předpisů mezi  Městem Město Albrechtice, nám. 
ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228, DIČ: CZ00296228 a van Gansewinkel, 
a. s., U Vlečky 592, 664 42  Modřice, IČ: 63483360, DIČ: CZ63483360, a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

                                                                                                           15.1.2010               SÚ 

09/28/823  vzalo na vědomí
uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo stavby „Dostavba kanalizačního systému města 



Město Albrechtice“mezi objednatelem městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 
Město Albrechtice, IČ: 002 96 228, DIČ: CZ00296228 a zhotovitelem KARETA s.r.o., 
Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213, DIČ: CZ62360213.
                                                                                                           15.1.2010         tajemník 

09/28/824  vzalo na vědomí
uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo stavby „Rekonstrukce ul. B.Smetany p.č.  1237, 
1536, 1732 v k.ú. Město Albrechtice“ mezi objednatelem městem Město Albrechtice, nám. 
ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 002 96 228, DIČ: CZ00296228 a zhotovitelem 
KARETA s.r.o.,Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213, DIČ: CZ62360213. 

                                                                                                           15.1.2010          tajemník 

09/28/825  schválilo
Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytování regionálních služeb a služeb knihovnických mezi 
městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a Městskou 
knihovnou v Bruntále, Brožíkova 4, 792 01 Bruntál a pověřuje starostu podpisem tohoto 
dodatku. 
                                                                                                           15.1.2010     místostarosta 

09/28/826  schválilo
Dodatek č.1 mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, 
IČ: 002 96 228, DIČ: CZ00296228 a autorskou organizací OOAS, Žitná 1575/49,  110 00 
Praha 1 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku 
                                                                                                           15.1.2010                SP 

09/28/827  schválilo
Smlouvu o dílo na dodávku softwaru a Smlouvy na technickou podporu na systém GINIS vše 
mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 002 96 
228, DIČ: CZ00296228 a fi GORDIC spol.sr.o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ: 47903783, 
DIČ: CZ47903783, v ceně – dodávka SW: 767.758,-Kč včetně DPH a Technická podpora: 
133.586,-Kč/rok - a pověřuje starostu podpisem  smlouv 
                                                                                                           15.1.2010          tajemník 

09/28/828  vzalo na vědomí
návrh Mgr.Kropáče o zařazení do příštího programu zasedání zastupitelstva návrhu na 
projednání záměru prodeje budovy na nám. ČSA 22 (bývalá knihovna) Město Albrechtice a 
snížení počtu zastupitelstva na 15 a členů rady na 5 do příštího zasedání ZM. 

                                                                                                           nejbližší ZM      starosta 

                                                                              .......................................................
                                                                                             Luděk V o l e k
                                                                                           starosta

                                                                              ........................................................
                                                                                   Ing. Jitka Hanusová 
                                                                                       místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 29. zasedání zastupitelstva města konaného dne 4.3.2010

v klubovně tělocvičny Základní školy v Městě Albrechticích
číslo usnesení                                                                    termín                         zodpovídá

10/29/829  schválilo
program 29.schůze zastupitelstva města konaného dne 4.3.2010

10/29/830  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Stanislav Konečný, Ing. Karel Stolek, Josef Žídek 
a ověřovatelé zápisu: pp. Karel Gančarčík, Mgr. Jiří Mlčoušek        
  
10/29/831 vzalo na vědomí
zápis z 28. zasedání zastupitelstva města konaného 15.12.2009.
       
10/29/832  neschválilo
záměr prodeje části nebytových prostor v bytovém domě Lázeňská 2, Město Albrechtice p.č. 
339/1 k.ú.Město Albrechtice.  
                                                                                                     31.3.2010                    VV 

10/29/833  neschválilo
záměr prodeje měšťanského domu nám. ČSA 21, 793 95 Město Albrechtice na parc. p.č. 1313 
o výměře 1080 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.Město Albrechtice 
                                                                                                     31.3.2010                     VV 
10/29/834  schválilo
zařazení obce Město Albrechtice do územní působnosti MAS Rozvoj Krnovska o.p.s., které 
bylo seznámeno se strategickým plánem LEADER pro období 2007-2013 MAS  Rozvoj 
Krnovska o.p.s., a s plánem a jeho realizací souhlasí. ZM potvrzuje své setrvání v 
dobrovolném svazku obcí Mikroregion Krnovsko a zmocňuje Luďka Volka starostu města k 
zastupování obce v MAS  Rozvoj Krnovska o.p.s. 
                                                                                                                                     starosta 

10/29/835  schválilo
počet členů zastupitelstva obce 21 pro volební období 2010 – 2014.
                                                                                                                                     starosta 

10/29/836  schválilo
dodávku a montáž zrcadla v zatáčce na ul.B.Němcové v Městě Albrechticích 

21. tajemník



10/29/837  schválilo
Smlouvu mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava, zastoupen 
Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje, IČ 70890692, DIČ CZ 708 90692 a Městem 
Město Albrechtice, se sídlem nám ČSA 27/10, Město Albrechtice IČ 00296228, DIČ CZ 
00296228  o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 131 000,-Kč, a to 
na spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně související s realizací projektu, kterým 
je pořízení projektové dokumentace pro záměr obnovy vegetačních prvků zámeckého parku 
v Linhartovech a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
                                                                                                   30.4.2010             místostarosta 

10/29/838  schválilo
Dodatek č.2 ke  smlouvě 7012026-09 uzavřené dne 26.2.2009 o závazku veřejné služby ve veřejné 
linkové dopravě uzavřená podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě 
uzavřená mezi městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice a fi. Veolia 
Transport Morava a.s.,Vítkovická 3056/2, Ostrava, obchodní oblast Bruntál, IČO: 25827405, DIČ: 
CZ25827405.  Jedná se o ztrátovost v autobusové dopravě za rok 2010 ve výši 63.060,-Kč a 
pověřuje starostu podpisem Dodatku č.2.
                                                                                                   31.3.2010             místostarosta 

10/29/839/1  schválilo
nenavyšování rozpočtu na ztrátovost veřejné služby ve veřejné linkové dopravě pro Osoblažskou 
dopravní společností, s.r.o., Opavská 57, 794 01 Krnov na rok 2010. 
                                                                                                   31.3.2010             místostarosta 
10/29/839/2  schválilo
Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřená podle ustanovení § 19 odst. 
3 zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě uzavřená mezi městem Město Albrechtice, nám. ČSA 
27/10, Město Albrechtice a Osoblažskou dopravní společností, s.r.o., Opavská 57, 794 01 Krnov, 
IČO: 48392219,  ve výši 22.918,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy .

                                                                                                   31.3.2010             místostarosta 

10/29/840  schválilo
Dohodu č.O/2010/.... O spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů 
pocházejících z domácností uzavřená mezi městem Město Albrechtice,  se sídlem nám. ČSA 27/10, 
793 95 Město Albrechtice IČ 00296228 a EKOLAMP s. r.o., IČ: 27248801, se sídlem nám. I. P. 
Pavlova 1789/5, 120 00 Praha a pověřeje starostu podpisem Dohody č. O/2010/...

                                                                                                     31.3.2010                     SÚ 

10/29/841  schválilo 
Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřená podle § 269 odst. 2 obchodního 
zákoníku v platném znění a § 38 odst. 6 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění 
(dále jen zákon o odpadech) mezi  městem Město Albrechtice,  se sídlem nám. ČSA 27/10, 793 
95 Město Albrechtice IČ 00296228 a ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4, Michelská 
300/60, PSČ: 140 00, IČ: 272 57 843 a pověřuje starostu podpisem Smlouvy.

                                                                                                     31.1.2010                     SÚ 

10/29/842  schválilo
Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřená podle § 269 odst. 2 obchodního 
zákoníku v platném znění a § 38 odst. 6 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění 
(dále jen zákon o odpadech) mezi  městem Město Albrechtice,  se sídlem nám. ČSA 27/10, 793 



95 Město Albrechtice IČ 00296228 a  ASEKOL s.r.o., Dobrušská 1, Praha 4 - Braník, PSČ 147 
00, IČ 27373231 a pověřuje starostu podpisem Smlouvy.
                                                                                                      31.1.2010                    SÚ 

10/29/843  schválilo
využití výtěžku  z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2009 na účel kulturní a 
sportovní. 
                                                                                                      průběžně                     FO 
10/29/844  schválilo
Rozpočtové opatření č.1/2010, dle § 16 odst. 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 
40.080.315,-Kč, financování zvýšení o 11.168.332,-Kč, výdaje zvýšení o 51.248.647,-Kč, kde 
celkové výdaje i příjmy činí 95.175.437,-Kč
                                                                                                                                           FO 
10/29/845  schválilo
požadavky na dlouhodobé projekty z grantů města Město Albrechtice pro rok 2010, kde 
celkový příspěvek činí  785.500,-Kč v členění dle tabulky.

                                                                                                        31.3.2010       místostarosta 
10/29/846/1  vzalo na vědomí
zprávu finančního a kontrolního výboru z kontroly grantů za rok 2009

10/29/846/2  schválilo
převedení částky 422,-Kč z TJ Město Albrechtice zpět na účet města Město Albrechtice jako 
vratky za neoprávněné čerpání prostředků z grantů města za rok 2009 
                                                                                                        15.4.2010               FO 
10/29/847  schválilo
revokaci usnesení č.09/27/796 z 27. zasedání ZM ze dne 26.11.2009, o prodeji pozemku p.č. 
669/15 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 129 m2, k.ú. Valštejn paní Marice Orságové, 
Valštejn 47, 793 95 Město Albrechtice a paní Marii Orságové, Valštejn 49, 793 95 Město 
Albrechtice za celkovou cenu 4 052,- Kč včetně vynaložených nákladů

Dlouhodobé projekty 2010

Název žadatele

1 10 10
2 Tělovýchovná jednota M. Albrechtice, činnost 11 odd. 177 370

3 50 150

4 0,00 Kč 100 100

5 0,00 Kč 0 0

6 5 60

7 0 86

8 20 40

9 0 19

10 85 80

11 0 34

celkem

p.č.
Výše požadované 

dotace
Celkové náklady 

realizace 

schváleno 
zastupitels tvem 

města

členská 
základna   do 

18 let

členská 
základna  nad 

18 let
ZUŠ M.Al-ce, koncerty 40 000,00 Kč 60 000,00 Kč 10 000,00 Kč

342 500,00 Kč 631 300,00 Kč 180 000,00 Kč

Římskokatolická farnost M. Al-ce ( pronájem DPS,pos) 55 000,00 Kč 70 000,00 Kč 45 000,00 Kč
ZUŠ M.Al-ce,pobyt rodiče s dětmi- malování, koncerty, 
loutkové divadlo, čtení 40 000,00 Kč 65 000,00 Kč

Jan Košulič, 3 koncertní vystoupení 74 000,00 Kč 82 000,00 Kč
TJ Tatran Hynčice – sportovní, kulturní a společenské akce na 
hřišti 80 000,00 Kč 90 000,00 Kč 60 000,00 Kč

Klub důchodců M.Al-Ce, – celoroční činnost, poznávací 
zájezdy Otmuchow, Bouzov, ZOO Olomouc 29 000,00 Kč 29 065,00 Kč 20 000,00 Kč

SDH Město Albrechtice (hasiči) – memoriál P. Šolce, materiál 
na soutěže mládeže, startovné, pojištění 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 40 000,00 Kč

Myslivecké sdružení o.s. OLDŘICH - dětský den,ples 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 10 000,00 Kč
FK Avízo Město Albrechtice - celoroční činnost  fotbalových 
družstev 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč 380 500,00 Kč

Klub důchodců Hynčice, – celoroční činnost, poznávací 
zájezdy Velké Losiny 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 40 000,00 Kč

1 283 500,00 Kč 1 650 365,00 Kč 785 500,00 Kč



                                                                                                                                      SÚ 
10/29/848  schválilo
revokaci usnesení č.09/22/651/2 z 22. zasedání ZM ze dne 26.2.2009 - kterým schválilo 
prodej pozemku p.č. 75 část ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra dle GP, k.ú. Burkvíz 
Lubomíru Walderovi a Silvii Walderové, Pustkovecká 79/146, 708 00 Ostrava Pustkovec, za 
celkovou cenu 50,- Kč/ m2 a vynaložené náklady
                                                                                                                                      SÚ 

10/29/849  schválilo
revokaci usnesení č.09/25/757 z 25. zasedání ZM ze dne 4.9.2009 - prodej pozemku p.č. 6/2 
zahrada o výměře 701 m2, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtice, manželům Jiřímu Kubicovi a 
Aleně Kubicové, Francouzská 1002, 708 00 Ostrava 8 za celkovou cenu 36 618,- Kč 
podpisem smlouvy
                                                                                                                                     SÚ 
10/29/850 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 423, výměra 27 m2 , zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Město 
Albrechtice 
                                                                                                           15.4.2010         SÚ 
10/29/851  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1984 část, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra dle GP, 
k.ú. Město Albrechtice 
                                                                                                           15.4.2010         SÚ 
10/29/852  schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. 609, zahrada, výměra 188 m2, p.č. 610 orná půda, výměra 529 
m2, k.ú. Město Albrechtice 
                                                                                                           15.4.2010         SÚ 
10/29/853  schválilo
záměr prodeje pozemků p.č.152, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 762 m2, p.č. 154 zahrada 
výměra 118 m2, p.č. 155/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, k.ú. Opavice 
                                                                                                           15.4.2010         SÚ 

10/29/854  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 167/6,zahrada, výměra 227 m2,k.ú. Město Albrechtice 
                                                                                                           15.4.2010         SÚ 

10/29/855  schválilo
záměr prodeje pozemků p. č. 160 část TTP, výměra dle GP, p.č. 176/2 část, výměra dle GP, 
ostatní ploch, neplodná půda,  k.ú. Opavice 
                                                                                                           15.4.2010         SÚ 
10/29/856  schválilo
prodej pozemku p.č. 1166/32 o výměře 390 m2 travní porost, k.ú. Město Albrechtice 
manželům Milanu Obracaníkovi, Opavská 1132/52, 708 00 Ostrava  a Drahomíře 
Obracaníkové , Pod Hůrkou 790/39, 793 95 Město Albrechtice  za celkovou cenu 21 488,- 
Kč, včetně vynaložených nákladů.
                                                                                                           31.8.2010         SÚ 
10/29/857  schválilo
prodej pozemku p.č. 152/2 o výměře 665 m2 ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Linhartovy, panu 
Vítězslavu Hovadíkovi, Linhartovy 59, 793 95 Město Albrechtice  za celkovou cenu 25 696,- 
Kč, včetně vynaložených nákladů.
                                                                                                           31.8.2010         SÚ 

10/29/858  schválilo



prodej pozemku p.č. 669/15 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 129 m2, k.ú. Valštejn 
paní Marice Orságové, Valštejn 47, 793 95 Město Albrechtice za celkovou cenu 4 052,- Kč 
včetně vynaložených nákladů.
                                                                                                           31.8.2010         SÚ 

10/29/859  schválilo
prodej pozemku p.č. 471/9 o výměře 138 m2 ostatní plocha, zeleň, k.ú. Město Albrechtice, 
paní Evě Tomanové, Osoblažská 240/2, 793 95 Město Albrechtice  za celkovou cenu 13 988,- 
Kč, včetně vynaložených nákladů
                                                                                                           31.8.2010         SÚ 

10/29/860  schválilo
prodej pozemku p.č. 75/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 372 m2, k.ú. Burkvíz 
manželům Ing. Petru Žaludovi a Ing. Kateřině Žaludové, oba bytem Pod Vodojemem 746, 
742 85 Vřesina za celkovou cenu 22 146,- Kč, včetně vynaložených nákladů
                                                                                                           31.8.2010         SÚ 

10/29/861  schválilo
prodej pozemku p.č. 6/2 zahrada o výměře 701 m2, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtice, 
manželům Jiřímu Kubicovi a Aleně Kubicové, Francouzská 1002, 708 00 Ostrava 8 za 
celkovou cenu 22 178,- Kč včetně vynaložených nákladů
                                                                                                           31.8.2010         SÚ 

10/29/862  schválilo
prodej pozemku p.č. 1148/1 část „a“ o výměře 270 m2,trvalý travní porost, k.ú. Město 
Albrechtice, manželům Ladislavu Mičolovi a  Taťáně Mičolové, oba bytem Olomoucká 34, 
74601 Opava za celkovou cenu 14 112,- Kč, včetně vynaložených nákladů
                                                                                                           31.8.2010         SÚ 

10/29/863  schválilo
prodej pozemku p.č. 1148/1 část „b“ o výměře 234 m2, trvalý travní porost, k.ú. Město 
Albrechtice, paní Martině Maléřové, Ludvíka Podéště 1883/5, 708 00 Ostrava Poruba za 
celkovou cenu 12 639,- Kč, včetně vynaložených nákladů
                                                                                                           31.8.2010         SÚ 

10/29/864  schválilo
prodej pozemku p.č. 75/6 o výměře 396 m2,zahrada, k.ú. Piskořov, manželům Emilu 
Hajdukovi a Elišce Hajdukové, oba bytem Tyršova 1901, 734 01 Karviná- Mizerov za 
celkovou cenu 20 910,- Kč, včetně vynaložených nákladů

                                                                                                           31.8.2010         SÚ 

10/29/865  schválilo
bezúplatný převod pozemku p.č. 775/4 o výměře 205 m2 koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené, vodní plocha, k.ú. Dlouhá Voda Lesům České republiky, s.p., Správa toků- oblast 
povodí Odry se sídlem Frýdek Místek, IČ 42196451, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek – Místek.
                                                                                                           31.5.2010         SÚ 

10/29/866  schválilo
převod pozemků od PF ČR, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11 a) jako historického majetku 



města. Jedná se o pozemky  p.č. 17/2 o výměře 161 m2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 49/3 o 
výměře 162 m2, trvalý travní porost, p.č. 298/11 o výměře 841 m2, orná půda, p.č. 341/3 o 
výměře 2775 m2, orná půda, p.č. 342/4 o výměře 142 m2, ost.plocha, jiná plocha, p.č. 342/5 o 
výměře 87 m2, ost.plocha, jiná plocha, p.č. 153/2 o výměře 2007 m2, ost.pl., jiná plocha, p.č. 
154 o výměře 3146 m2, trvalý travní porost, p.č. 185/2 o výměře 2 540 m2 trvalý travní porost, 
k.ú. Linhartovy, pozemek p.č.  1265 o výměře 31 m2, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Česká 
Ves u Města Albrechtic, pozemek p.č. 260/3 o výměře 147 m2 trvalý travní porost, k.ú. 
Opavice.
                                                                                                           31.5.2010         SÚ 

10/29/867  schválilo
způsob prodeje pozemku p.č. 2162/107 orná půda a p.č. 2162/114 orná půda, k.ú. Město 
Albrechtice a to formou obálkové metody kde nejnižší možné podáním je 350.160,-Kč
                                                                                                           31.3.2010         SÚ 

10/29/868  schválilo
odložení zprávy o hospodaření v městských lesích města Město Albrechtice za rok 2009 do 
příštího zastupitelstva a zajištění účasti lesního hospodáře na  tomto jednání.
                                                                                                   nejbližší ZM         starosta 

10/29/869  schválilo
strategii kácení a výsadby kaštanové aleje na ulici B.Němcové a u rybníku Celňák v Městě 
Albrechticích a to bez odborného posudku.
                                                                                                                                     SÚ 
10/29/870  schválilo
termíny konání ZM v roce 2010 a to:                   04.03.2010
                                                                              29.04.2010
                                                                              24.06.2010
                                                                              23.09.2010
                                                                              21.10.2010
                                                                                                                              starosta 

                                                                              .......................................................
                                                                                             Luděk V o l e k
                                                                                           starosta

                                                                              ........................................................
                                                                                   Ing. Jitka Hanusová 
                                                                                       místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 30. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.4.2010
v klubovně tělocvičny Základní školy v Městě Albrechticích

číslo usnesení                                                                    termín                         zodpovídá

10/30/869  schválilo
program 30.schůze zastupitelstva města konaného dne 29.4.2010

10/30/870  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Mgr. Jiří Mlčoušek, Lukáš Kozelský, Antonín Mura  
a ověřovatelé zápisu: pp. Mgr. Marcel Jedelský, Stanislav Konečný         
  

10/30/871 vzalo na vědomí
zápis z 29. zasedání zastupitelstva města konaného 4.3.2010.
       

10/30/872  vzalo na vědomí
zprávu lesního odborného hospodáře Ing.Zavadila o hospodaření v městských lesích za rok 
2009.

10/30/873  schválilo
spolufinancování Almanachu s tím, že částka bude určena až po vyúčtování uznatelných 
nákladů TJ Město Albrechtice. 
                                                                                             nejbližší ZM                starosta 

10/30/874  schválilo
Smlouvu o připojení do datové sítě č.70210 mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 
27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a firmou Miroslav Frencl, Wifisit, 790 53 
Stará Červená Voda 138, IČ: 67720739 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 
                                                                                                    15.5.2010                   SP 
10/30/875  schválilo
Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Středisko hasičské a záchranné služby 
Město Albrechtice“ mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město 
Albrechtice, IČ: 00296228 a firmou STUDIO-D Opava s.r.o., 747 74 Holasovice 171, IČ: 
26833115, DIČ: CZ 26833115, za celkovou cenu díla 740.000,-Kč bez DPH a pověřilo 
starostu podpisem smlouvy.
                                                                                                    16.5.2010            tajemník



10/30/876  schválilo
Smluv o dílo mezi zadavatelem  mezi  Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 
Město Albrechtice, IČ: 00296228 a dodavatelem RI Okna a.s. Bzenec, Úkolky 1055, 69681 
Bzenec, IČ: 60724862, DIČ: CZ60724862, kde předmětem smlouvy je č. A/V0078 - dodání a 
výměna 1ks vchodových dveří Nerudova 6,  částkou s DPH 28 186,-Kč, č.A/V0239- dodání a 
výměna 1ks vchodových dveří prodejny potravin Hynčice 27, částkou s DPH 21 206,-Kč, 
č.A/V00240-dodání a výměna 2ks dveří a 2ks oken dům Hynčice 27, částkou s  DPH 45 108,- 
Kč, a pověřilo starostu podpisem smluv.
                                                                                                    16.5.2010                   VV

10/30/877  schválilo
Smlouvu mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 
00296228 a firmou REMA Battery, s.r.o., IČ 28985681, se sídlem Antala Staška 2027/79, 140 
00 Praha 4 Krč, o využití systému sběru a třídění komunálních  odpadů stanovených obcí- 
zřízení Místa zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů na dobu neurčitou a pověřilo 
starostu podpisem smlouvy 
                                                                                                   16.5.2010                      SÚ 

10/30/878  schválilo
Smlouvu o výpůjčce  přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení mezi Městem Město 
Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a firmou ASEKOL 
s.r.o., Dobrušská 1, 147 00 Praha- Braník, IČ 27373231 a pověřilo starosty podpisem 
smlouvy 
                                                                                                   16.5.2010                        SÚ 

10/30/879  schválilo
Mandátní  smlouvu  mezi  Městem  Město  Albrechtice,  nám.ČSA  27/10,  793  95  Město 
Albrechtice, IČ: 00296228 a firmou IDIZ Ing. Ivana Jurečková, Tyršova 7, 746 01 Opava, IČ: 
63301474, na komplexní zajištění výběrového řízení na veřejnou zakázku na akci: „Odpadové 
centrum Město Albrechtice“, v celkové ceně díla 63.564,-Kč včetně DPH a pověřilo starostu 
podpisem smlouvy. 
                                                                                                   31.5.2010                 starosta 

10/30/880  schválilo
Smlouvu mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 
00296228 a MPSV ČR, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, IČ: 00551023, o poskytnutí 
finanční podpory z OP LZZ ve výši 1.624.860,-Kč a pověřilo starostu města podpisem této 
smlouvy
                                                                                                   16.5.2010                       SO 

10/30/881  schválilo
Smlouvu mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava, zastoupen 
Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje, IČ 70890692, DIČ CZ 708 90692 a Městem 
Město Albrechtice, se sídlem nám ČSA 27/10, Město Albrechtice IČ 00296228, DIČ CZ 
00296228  o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu 
„Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji“ na realizaci projektu „Informační 
zařízení Město  Albrechtice“ ve výši 257,-tis.Kč a pověřilo starostu podpisem této smlouvy.

                                                                                                     31.5.2010          místostarosta 
10/30/882  schválilo
Smlouvu na zpracování projektu „Revitalizace porostů v zámeckém parku Linhartovy“ mezi 
Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 



a firmou Zahrada Olomouc, s.r.o., se sídlem 772 11 Olomouc, Železniční 469/4, v celkové 
ceně díla 174.000,-Kč včetně DPH  a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
                                                                                                      31.5.2010         místostarosta 

10/30/883  schválilo
Smlouvy o spolupráci při zajišťování veřejné služby, kde vysílající organizace je Město 
Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice IČ:00296228 a přijímající 
organizací, kterou se rozumí organizace, která přijímá pracovníky veřejné služby vyslané obcí 
a tyto organizace nejsou zřizovány Městem Město Albrechtice  a pověřuje starostu podpisem 
těchto smluv. 
                                                                                                   průběžně            místostarosta 

10/30/884  schválilo
rozpočtové opatření města Město Albrechtice č. 2/2010, dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se zvýšením  rozpočtu v 
oblasti příjmů o 2 554 337,-  Kč a výdaje zvýšení  o 2 554 337,- Kč. 

                                                                                                    průběžně                    FO 
10/30/885/1  schválilo 
zrušení Zásad  a metodiky poskytovaných grantů z rozpočtu města Město Albrechtice 
schválené  dne 29.9.2008.
                                                                                                                                        FO 

10/30/885/2  schválilo 
Zásady a metodiku poskytovaných grantů z rozpočtu města Město Albrechtice s účinnosti od 
1.1.2010
                                                                                                    průběžně                    FO 
10/30/886  vzalo na vědomí
informace o výši  výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2009, který činí 
217.133,-Kč.

10/30/887/1  schválilo
zrušení cen pronájmu nebytových prostor nemovitostí v majetku města k 31.12.2010, které 
byly schváleny ZM dne 12.2.2002 pod č. usnesení  č.2/7/m.
                                                                                                                                      FO+VV 

10/30/887/2  schválilo
ceny za pronájem nebytových prostor nemovitostí v majetku města  s platností od 1.1.2011 ve 
výši   Kč/m2/měsíc bez DPH :
I) Cenové pásmo pro nemovitosti s polohou na nám. ČSA, dle druhu prostoru jsou stanoveny 
63,-Kč za obchodní, restaurační, reprezentační, školské, zdravotnické, kancelářské, výrobní a 
další prostory obdobných vlastností  a 50,- Kč za ostatní prostory,
II) Cenové pásmo pro nemovitosti s polohou mimo nám. ČSA,  dle druhu prostoru jsou 
stanoveny 26,-Kč za obchodní, restaurační, reprezentační, školské, zdravotnické, kancelářské, 
výrobní a další prostory obdobných vlastností a  23,- Kč za ostatní prostory.

                                                                                                                                        FO+VV 
10/30/888  schválilo
rozdělení výsledku hospodaření za rok 2009 z hospodářské činnosti následovně: 
  ponechat v hospodářské činnosti k dalšímu využití 900.000,00 Kč
  převést do rozpočtu  406.115,88 Kč      
  převést na účet 432                                                                         0,00 Kč



                                                                                                        15.5.2010               FO 
           
10/30/889/1  schválilo
poskytnutí jednorázové dotace z VHP pro p.Jana Košuliče na uspořádání 3 koncertů v Městě 
Albrechticích, a to ve výši 15.000,-Kč a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
                                                                                                        15.5.2010               FO 

10/30/889/2  schválilo
poskytnutí jednorázové dotace z VHP pro IPA, sekce Česká republika, ÚS 220, 793 95 Město 
Albrechtice ve výši 3.500,-Kč na mezinárodní turnaj v sálové kopané v Městě Albrechticích, 
ve výši uznatelných nákladů a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
                                                                                                        15.5.2010               FO 

10/30/890  schválilo
že v případě, kdy budoucí kupující, přestože byl zastupitelstvem města schválen převod 
nemovitého majetku do jeho vlastnictví,  neuzavře ve lhůtě třech měsíců od písemné výzvy kupní 
smlouvu, případně neuhradí kupní cenu za tento nemovitý majetek, je zastupitelstvo města 
oprávněno příslušné usnesení o prodeji nemovitého majetku revokovat a poté schválit prodej 
dalšímu zájemci .

                                                                                                        průběžně               SÚ 
10/30/891  schválilo
revokaci usnesení č. 09/22/654 z 22. jednání zastupitelstva města konaného dne 26.2.2009 
kde předmětem byl prodej pozemků parcela č. 641 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 202 
m2 s budovou č.p. 353, parcela  č. 642 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2211 m2 
a parcela č. 643 zahrada o výměře 282 m2 v k.ú. Město Albrechtice firmě NEUMANN junior 
s.r.o., Nádražní 7, 793 95 Město Albrechtice za  celkovou cenu 404 250,-Kč. 

                                                                                                        15.5.2010                 SÚ 

10/30/892  schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 8, výměra 1 164 m2, TTP, k.ú. Linhartovy .

10/30/893  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 192, výměra 920 m2, orná půda, k.ú. Město Albrechtice a prodeje 
pozemku p.č. 193, TTP, výměra 878 m2, k.ú. Město Albrechtice. 

10/30/894 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 166/3 část, výměra dle GP, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
.k.ú.Opavice 

10/30/895  schválilo
záměru prodeje pozemku p.č. 105/3, výměra 1.422 m2, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. 
Linhartovy 

10/30/896  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č.2338/3, výměra 177 m2, ostatní plocha, p.č. 2338/6, výměra 93 
m2, ostatní plocha a p.č. 2338/7, výměra 20 m2, ostatní plocha, k.ú. Hynčice u Krnova.

10/30/897  schválilo



záměr prodeje pozemku 1152/25 část, výměra dle GP,ostatní plocha, ostatní komunikace ,k.ú. 
Česká Ves u Města Albrechtic. 

10/30/898  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 173/1, výměra 915 m2 ,vodní plocha, vodní nádrž umělá ,k.ú. 
Česká Ves u Města Albrechtic. 

10/30/899  neschválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1152/7 část,  výměra dle GP, zahrada, k.ú. Česká Ves u Města 
Albrechtic 

10/30/900  schválilo
záměr prodeje spoluvlastnického podílu města Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, Město 
Albrechtice IČ:00296228 na pozemku p.č. 339/1 část, výměra dle GP, zastavěná plocha, 
nádvoří, k.ú. Město Albrechtice. 

                                             Usnesení 10/30/892 – 900                   25.5.2010         SÚ         

10/30/901  schválilo
prodej pozemku p.č. 33/2 o výměře 158 m2  zahrada, k.ú. Linhartovy paní Marii Fučelové, 
Linhartovy 31, 793 95 Město Albrechtice za celkovou cenu 8 652,- Kč, včetně vynaložených 
nákladů. 
                                                                                                           30.6.2010         SÚ 

10/30/902  schválilo
prodej pozemku p.č. 2162/116 o výměře 42 m2,orná půda, k.ú. Město Albrechtice, manželům 
panu Martinu Vaňkovi a paní Soni Vaňkové, bytem P. Nováka 802/4, 793 95 Město 
Albrechtice  za celkovou cenu 3 114,- Kč, včetně vynaložených nákladů 
                                                                                                           30.6.2010         SÚ 

10/30/903  schválilo
prodej pozemku p.č. 2162/115 o výměře 72 m2,orná půda, k.ú. Město Albrechtice manželům 
panu Robertu Poláchovi a paní Janě Poláchové, Třemešná 174, 793 82 Třemešná za celkovou 
cenu  4 968,- Kč včetně vynaložených nákladů 
                                                                                                           30.6.2010         SÚ 

10/30/904  schválilo
prodej pozemku p.č. 167/10 o výměře 108 m2 zahrada, k.ú. Město Albrechtice, manželům 
panu Ing. Zdeňku Hlaváčkovi a paní Mgr. Jitce Hlaváčkové, Dělnická 687/9, 793 95 Město 
Albrechtice  za celkovou cenu 7 190,- Kč, včetně vynaložených nákladů.

                                                                                                           31.8.2010         SÚ 

10/30/905  schválilo
prodej pozemku p.č. 167/6 , výměra 119 m2 zahrada, k.ú. Město Albrechtice paní Boženě 
Křištofové, Dělnická 679/7, k.ú. Město Albrechtice za celkovou cenu 7 871,- Kč, včetně 
vynaložených nákladů. 
                                                                                                           30.6.2010         SÚ 
10/30/906  schválilo
prodeje pozemků p.č. 152/1, výměra 106 m2, zastavěná plocha, jiná stavba bez čp/ če, na 
pozemku p.č. 152/1, pozemek p.č. 152/2, výměra 91 m2, zastavěná plocha, jiná stavba bez 



čp/če na pozemku p.č. 152/2, pozemek p.č. 152/3, výměra 565 m2 ostatní plocha, jiná plocha, 
pozemek p.č. 154, výměra 118 m2, zahrada, pozemek p.č. 155/2, výměra 44 m2,zastavěná 
plocha, společný dvůr, k.ú. Opavice panu Richardu Markovi a slečně Michaele Bařinové, oba 
bytem Opavice 13, 793 95 Město Albrechtice za celkovou cenu 46 114,- Kč včetně 
vynaložených nákladů 
                                                                                                           31.7.2010         SÚ 
10/30/907  schválilo
prodeje pozemku p.č. 609 o výměře188 m2,zahrada, pozemku p.č. 610 o výměře 529 m2, orná 
půda k.ú. Město Albrechtice, VANDERBERG GROUP s.r.o., se sídlem Sokolská třída 
1263/24, 702 00 Ostrava, IČ 28566939 za celkovou cenu 33 930,- Kč, včetně vynaložených 
nákladů.
                                                                                                           31.7.2010         SÚ 
10/30/908  schválilo
prodej pozemku 423 o výměře 27 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Město Albrechtice, 
manželům paní Romanidisové Věře a panu Dimitru Romanidisi, oba bytem Nádražní 261/12, 
793 95 Město Albrechtice, za celkovou cenu 3 296,- Kč, včetně vynaložených nákladů 

                                                                                                           31.7.2010         SÚ 
10/30/909  schválilo
prodej pozemků p. č. 160 část TTP, výměra dle GP, p.č. 176/2 část, výměra dle GP, ostatní 
plocha, neplodná půda,  k.ú. Opavice, Povodí Odry s.p., se sídlem Varenská 3101/49, 701 26, 
Ostrava- Moravská Ostrava za cenu 30,- Kč/ m2 + vynaložené náklady. 
                                                                                                           31.7.2010         SÚ 

10/30/910  schválilo
prodej pozemku p.č. 63/2 o výměře 235 m2, travní porost, k.ú. Linhartovy panu Martinu 
Mužíkovi, Opavická 606/7, 793 95 Město Albrechtice, za celkovou cenu 12 722,- Kč včetně 
vynaložených nákladů.
                                                                                                           31.7.2010         SÚ 

10/30/911  schválilo
prodej pozemku p.č. 190/5 o  výměře 710 m2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 190/6 o výměře 
1 760 m2, orná půda, p.č. 175/4 o  výměře 20 m2, zahrada, k.ú. Hynčice u Krnova paní 
Dagmar Krátké, Hynčice 57, 793 95 Město Albrechtice za celkovou cenu 74 700,- včetně 
vyložených nákladů 
                                                                                                           31.7.2010         SÚ 
10/30/912  schválilo
odkoupení městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, Město Albrechtice, IČ:00296228 
pozemků p.č. 175/2 výměra 457 m2 zahrada, p.č. 175/6 o výměře 6 m2, zahrada, k.ú. Hynčice 
u Krnova od soukromé osoby, paní Dagmar Krátké, Hynčice 57 za celkovou cenu 23 150,- Kč 

                                                                                                           31.7.2010         SÚ 

10/30/913/1  schválilo
revokaci usnesení ZM č.10/29/867 ze dne 4.3.2010 ohledně obálkové metody na prodej 
pozemků p.č. 2162/107 orná půda a p.č. 2162/114 orná půda, k.ú. Město Albrechtice.

                                                                                                                                     SÚ 
10/30/913/2  schválilo
opětovné zveřejnění prodeje pozemků p.č. 2162/107 o výměře 1.336 m2 orná půda a p.č. 
2162/114 o výměře 91 m2 orná půda, k.ú. Město Albrechtice.
                                                                                                           16.5.2010         SÚ 



10/30/914/1  vzalo na vědomí
informace o postupu a způsobu návrhu opravy střešního pláště sportovní haly – tělocvičny ZŠ 
Město Albrechtice

10/30/914/2  schválilo
členy komise na akci rekonstrukce střešního pláště ZŠ Město Albrechtice ve složení 
p.Lubomír Stýskala, Mgr.Karel Knapp, Ing.Ivo Vykopal, p.Josef Žídek, p.Lukáš Kozelský, 
Mgr.Jiří Mlčoušek, Mgr.Marcel Jedelský

10/30/915  schválilo
konání mezinárodní akce ve spolupráci s městem  Bialou,  přehlídku dechových orchestrů pod 
názvem ,, Na společnou notu“. Vystoupení proběhne na náměstí v Městě Albrechticích dne 
22. května 2010 od 14,00hod.

10/30/916  vzalo na vědomí
konání Dětského dne a dne sociálních služeb v Městě Albrechticích dne 5.června 2010 od 
14,00hod v parku Bedřicha Smetany v Městě Albrechticích

10/30/917  schválilo
členy komise a náhradníky pro výběrové řízení pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek 
na akci: „Odpadové centrum Město Albrechtice“ ve složení:
Členi komise:p.Josef Žídek, Mgr.Jiří Mlčoušek, Ing.Karel Stolek, p.Martin Špalek, Ing.Dušan 
Vopelka.
Náhradníci: p.Pavel Anders, p.Antonín Mura, Ing.Ivo Vykopal, p.Stanislav Konečný, p.Lukáš 
Kozelský
 

                                                                              .......................................................
                                                                                             Luděk V o l e k
                                                                                           starosta

                                                                              ........................................................
                                                                                   Ing. Jitka Hanusová 
                                                                                       místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 31. zasedání zastupitelstva města konaného dne 17.6.2010
v klubovně tělocvičny Základní školy v Městě Albrechticích

číslo usnesení                                                                    termín                         zodpovídá

10/31/918  schválilo
program 31.schůze zastupitelstva města konaného dne 17.6.2010

10/31/919  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. MUDr.Zuzana Juráňová, Pavel Aders, Stanislav Konečný 
a ověřovatelé zápisu: pp. Richard Kubla, Karel Gančarčík         
  
10/31/920 vzalo na vědomí
zápis z 30. zasedání zastupitelstva města konaného 29.4.2010.
       
10/31/921 schválilo
- v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon),  ve znění pozdějších změn, pořízení Změny č. 2 Územního 
plánu sídelního útvaru Město Albrechtice
- v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve vazbě na § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1, § 53 odst. 1 a § 55 
odst. 2  téhož  zákona,  jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem Změny č. 2 
Územního plánu sídelního útvaru pana Luďka Volka – starostu města
-  v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) ve vazbě na § 6 odst. 1 písm. c)  téhož zákona, žádost obce 
Město Albrechtice o pořízení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Město Albrechtice 
obecním úřadem obce s rozšířenou působností, tj. Městským úřadem Krnov.

10/31/922  vzalo na vědomí
informaci starosty ohledně řešení stížnosti na parkování aut kolem provozovny p.Macka 
v Městě Albrechticích.
                                                                                             30.6.2010               starosta 

10/31/923  schválilo
Prohlášení vlastníka nemovitosti k budově Osoblažská č.p.374 na p.p.č.541 a pozemku na a 
části p.p.č 542 vše v k.ú.Město Albrechtice k uvažované stavbě „Rekonstrukce kabin a 
sociálního zázemí“, dle textu v zápisu.
                                                                                               7.7.2010                tajemník 

10/31/924  schválilo



schválilo smlouvy na dodávku elektřiny mezi městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 
793 95 Město Albrechtice, IČ:00296228 a společností CENTROPOL ENERGY, a.s. 
Vaníčkova 1594/1, 40001 Ústí nad Labem s platností od 1.10.2010 a pověřuje zaměstnance 
města, pana Jana Vávru, podpisem smluv.
                                                                                                    31.8.2010                  VV

10/31/925  schválilo
schválilo smlouvy na dodávku plynu mezi městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 
95 Město Albrechtice, IČ:00296228 a společností CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaníčkova 
1594/1, 40001 Ústí nad Labem s platností od 1.10.2010 a pověřuje zaměstnance města pana 
Jana Vávru podpisem smluv.
                                                                                                    31.8.2010                   VV

10/31/926  schválilo
schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace z  rozpočtu  Moravskoslezského kraje pro rok 
2010 na zabezpečení činnosti a akceschopnosti jednotky  sboru dobrovolných 
hasičů kategorie JPO II  města Město Albrechtice v celkové výši Kč 150.000,--Kč a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.
                                                                                                   30.6.2010           místostarosta 

10/31/927  schválilo
 Mandátní smlouvu na poradenské a konzultační služby související s administrací projektu
„Slezsko bez hranic – rozhledny a vyhlídková místa“ CZ.3.22/2.2.00/09.01532  mezi městem 
Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a Enterprise plc, s. r. o., 
Jeremenkova 485/13, 703 00 Ostrava – Vítkovice.
                                                                                                   7.7.2010                 starosta 
10/31/928  schválilo
závěrečný účet města Město Albrechtice za rok 2009, včetně vyúčtování vztahů ke státnímu 
rozpočtu, rozpočtu kraje a přerozdělení finančních prostředků města a příspěvkových 
organizací zřízených městem  a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.

10/31/929  schválilo
změnu rozpočtu města Město Albrechtice roku 2010 - rozpočtové opatření č. 3/2010 dle § 16, 
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, se zvýšením  rozpočtu v oblasti příjmů o 22 456 651,-  Kč    a výdaje zvýšení  o 
20 256 561,- Kč a  snížení financování o 2 200 090,- Kč.
                                                                                                   průběžně                    FO 

10/31/930  schválilo
Změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice   č. 1/2010
Plán hospodářské činnosti : náklady                     6 940 132,00
                                             snížení  o                   1 158 960,00
Celkem náklady:                                                    5 781 172,00               

Plán hospodářské činnosti: výnosy                        6 940 132,00
                                            snížení o                          38 150,00
Celkem výnosy:                                                     6 901 982,00               
Zisk                                                                         1 120 810,00
                                                                                                   průběžně                    FO 

10/31/931  vzalo na vědomí
závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení Praděd za rok 2009 dle návrhu.



                                                                                                                                    starosta 
10/31/932  vzalo na vědomí
závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2009 dle návrhu. 
                                                                                                                                    starosta 

10/31/933  vzalo na vědomí
závěrečný účet Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska  za rok 2009 dle návrhu. 
                                                                                                                                    starosta 

10/31/934  schválilo 
cenu internetu pro zákazníky města Město Albrechtice ve výši 390,-Kč včetně DPH za měsíc 
s platností od 1.7.2010.
                                                                                                                                    FO + SP 

10/31/935  schválilo 
pověření  kontrolního  výboru  provedením  kontroly  hospodaření  v  Mateřské  škole  Město 
Albrechtice, p.o., Celní 11, 793 95 Město Albrechtice a seznámení s výsledky kontroly na 
nejbližším jednání zastupitelstva města.
                                                                                 nejbližší jednání ZM          místostarosta 
10/31/936  schválilo
revokaci  usnesení  09/22/651/1 z 22.  jednání zastupitelstva města  konaného dne 26.2.2009 
prodej  pozemku  p.  č.  75  část,  výměra  dle  GP,  ostatní  plocha,  ostatní  komunikace,  k.ú. 
Burkvíz paní Sobotové Boženě, Burkvíz 26, 793 95 Město Albrechtice za cenu 50,- Kč/ m2 a 
vynaložené náklady.
                                                                                                   7.7.2010                         SÚ 
10/31/937  schválilo
záměr prodej pozemku p. č. 183/1 část, výměra dle GP,  zahrada, k.ú. Hynčice u Krnova.

                                                                                                   22.7.2010                       SÚ 
10/31/938  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1265 o výměře 31m2, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Česká Ves 
u Města Albrechtice.
                                                                                                   22.7.2010                       SÚ 
10/31/939/1  schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. 884/1 o výměře 114m2, zahrada a p.č. 882/2 o výměře 20m2, 
zastavěná plocha, zbořeniště, vše v k.ú. Město Albrechtice.
                                                                                                    22.7.2010                       SÚ 
10/31/939/2  neschválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 903/1 o výměře 465m2, ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú. 
Město Albrechtice.
                                                                                                   22.7.2010                       SÚ 
10/31/940  schválilo
prodej pozemku p.č. 75/1 o výměře 180m2  ostatní plocha,  jiná plocha , k.ú. Burkvíz panu 
Richardu Sobotovi, Osvobození 103/2, 793 95 Město Albrechtice za celkovou cenu 12.257,- 
Kč, včetně vynaložených nákladů.
                                                                                                   31.8.2010                       SÚ 

10/31/941  schválilo
prodej  pozemku  p.č.  2162/107  o  výměře  1  336m2,orná  půda,  pozemku  p.č.  2162/114  o 
výměře 91m2, orná půda, k.ú. Město Albrechtice, panu Petru Huserovi, B. Smetany 8, 793 95 
Město Albrechtice  za celkovou cenu 350.160,- Kč, včetně vynaložených nákladů.



                                                                                                   31.8.2010                       SÚ 

10/31/942  schválilo
prodej pozemku p.č. 8 o výměře 1 164 m2,  TTP, k.ú. Linhartovy,  panu Janu Vojkůvkovi, 
Palackého  160/3,  793  95  Město  Albrechtice  za  celkovou  cenu  36.485,-Kč,  včetně 
vynaložených nákladů (30Kč/m2).
                                                                                                   31.8.2010                       SÚ 

10/31/943  schválilo
prodej pozemku p.č. 173/1 o výměře 915m2 vodní plocha, vodní nádrž umělá, k.ú. Česká Ves 
u Města Albrechtic, panu Patriku Záhumenskému, Česká Ves 90, 793 95 Město Albrechtice 
za celkovou cenu 28.790,- Kč, včetně vynaložených nákladů..
                                                                                                   31.8.2010                       SÚ 

10/31/944  schválilo
prodej pozemku p.č. 2338/6 o výměře 93 m2 ostatní plocha, neplodná půda, pozemku p.č. 
2338/7 o výměře 20m2, ostatní plocha, neplodná půda, k.ú. Hynčice u Krnova manželům panu 
Ing.  Romanu  Haluzovi  a  paní  Haně  Haluzové,  oba  bytem  Hynčice  100,  793  95  Město 
Albrechtice za celkovou cenu 4.008,- Kč, včetně vynaložených nákladů.
                                                                                                   31.8.2010                       SÚ 

10/31/945 schválilo
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci: „Rekonstrukce střešního pláště 
tělocvičny ZŠ Město Albrechtice“ v tomto složení: pp.Luboš Stýskala, Mgr.Karel Knapp,  
Ing.Ivo Vykopal, Lukáš Kozelský, Josef Žídek, jako náhradník p.Richard Kubla
                                                                                                  22.6.2010                tajemník 

10/31/946  schválilo
uzavření smlouvy na akci: „Rekonstrukce střešního pláště tělocvičny ZŠ Město Albrechtice“ 
mezi městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ:00296228 a 
vítězným uchazečem z výběrového řízení na tuto akci a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

                                                                                                                                   tajemník 
10/31/947  vzalo na vědomí
informaci o rozsahu škod na lesních porostech města.

10/31/948  schválilo
jmenování řídící skupiny pro Střednědobé plánování sociálních služeb Albrechticka ve 
složení: 
Mgr. Miroslava Fofová, bydliště Pod Hůrkou 10, Město Albrechtice, Mgr. Jana Hančilová, 
bydliště Na Nábřeží 2, Bruntál, Ing. Jitka Hanusová, bydliště K.Čapka 15, Město Albrechtice, 
Jarmila Helieková, bydliště Holčovice 231, Hana Muclingerova Dis., bydliště Náměstí Hrdinů 
3, Krnov, ing. Hana Rousová, bydliště Zadní cesta 12, Osoblaha, Lucie Zavadilová,  bydliště 
Lázeňská 9, Město Albrechtice, Ondřej Vella, bydliště Nemocniční 6, Město Albrechtice

                                                                                                  22.6.2010                     OS 

10/31/949  uložilo
starostovi města jednat s vlastníky pozemků zabraných cyklostezkou ohledně zjištění 
možnosti odkoupení částí pozemků a podmínek.
                                                                                                  30.9.2010               starosta 



10/31/950  uložilo
starostovi neprodleně jednat s životním prostředím, hygienou a IBP ke sjednání nápravy a 
úklidu manipulační plochy u vlakové stanice v Městě Albrechticích.
                                                                                                   neprodleně            starosta 

10/31/951  uložilo
starostovi vyřešit dopravní značení v areálu ZŠ v Městě Albrechticích a to do 31.8.2010  
                                                                                                   31.8.2010               starosta 

                                                                              .......................................................
                                                                                             Luděk V o l e k
                                                                                           starosta

                                                                              ........................................................
                                                                                   Ing. Jitka Hanusová 
                                                                                       místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 32. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.7.2010
v klubovně tělocvičny Základní školy v Městě Albrechticích

číslo usnesení                                                                    termín                         zodpovídá

10/32/952  schválilo
program 32.schůze zastupitelstva města konaného dne 29.7.2010

10/32/953  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. pp. Kateřina Vrbová, Miluše Kaletová, Lukáš Kozelský 
a ověřovatelé zápisu: pp. Stanislav Konečný, Mgr. Jiří Kropáč          
  

10/32/954 vzalo na vědomí
zápis z 31. zasedání zastupitelstva města konaného 17.6.2010.
       

10/32/955 schválilo
schválilo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) a v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění zadání Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Města Albrechtice. 

                                                                                             6.8.2010               starosta 

10/32/956  vzalo na vědomí
přílohy k zadání Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Město Albrechtice
v)přílohu č. 1 – Důvodovou zprávu 
w)přílohu č. 2 – Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů 
x)přílohu č. 3 – Vyhodnocení připomínek 
y)přílohu č- 4 – Vyhodnocení podnětů sousedních obcí 
                                                                                             6.8.2010               starosta 

10/32/957  schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2010 - rozpočtové opatření č. 4/2010, podle 
§ 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v 
platném znění, se zvýšením  rozpočtu v oblasti příjmů o 230 631,-  Kč    a výdaje zvýšení  o 
514 779 ,- Kč a  zvýšení  financování o 284 148,- Kč 
                                                                                              průběžně                  FO 

10/32/958  schválilo



přijetí  účelové dotace ve výši 75.000,-Kč na realizaci projektu s názvem ,,Den sociálních 
služeb Albrechticka“  a uzavření smlouvy o poskytnutí  účelové dotace a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 
                                                                                                   15.8.2010     místostarosta

10/31/959  schválilo
komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na akci „Chodník ulice Hašlerova Nerudova Město 
Albrechtice“, ve složení: pp.Josef Žídek, Richard Kubla, Ing. Karel Stolek, Ing.Ivo Vykopal, 
Luděk Volek, náhradníci : pp.Antonín Mura, Mgr. Jiří Mlčoušek, která bude zasedat v pondělí 
2.8.2010 v 15.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ M.Albrechtice a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy s vítězným uchazečem.
                                                                                                    31.8.2010            KT

10/32/960  schválilo
komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na akci:„I.Etapa postupné opravy střešního pláště 
střechy včetně záklopu střechy v havarijním stavu historické budovy rejstříkové číslo 
38862/8-131, nám.ČSA 20/22, na parc. č. 1313 v k.ú. Město Albrechtice, obec Město 
Albrechtice, okres Bruntál“, ve složení: pp.Josef Žídek, Richard Kubla, Ing. Karel Stolek, 
Ing.Ivo Vykopal, Luděk Volek, náhradníci : pp.Antonín Mura, Mgr. Jiří Mlčoušek a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy s vítězným uchazečem. 
                                                                                                    31.8.2010              VV 

10/32/961  schválilo
smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu 
Moravskoslezsko včetně příloh, oblasti podpory 4.1 Rozvoj venkova „Stavební úpravy a 
modernizace školní kuchyně Základní školy Města Albrechtic“ s firmou HRAT, s.r.o., 
Družstevní 294, 739 61 Třinec, IČ: 64087352, DIČ : CZ 64087352, a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.
                                                                                                   31.8.2010            starosta 

                                                                              .......................................................
                                                                                             Luděk V o l e k
                                                                                           starosta

                                                                              ........................................................
                                                                                   Ing. Jitka Hanusová 
                                                                                       místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 33. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.9.2010
v klubovně tělocvičny Základní školy v Městě Albrechticích

číslo usnesení                                                                    termín                         zodpovídá

10/33/962  schválilo
program 33.schůze zastupitelstva města konaného dne 30.9.2010

10/33/963  zvolilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Antonín Mura, Ing. Ivo Vykopal, Josef Žídek 
a ověřovatelé zápisu: pp. Pavel Anders, Mgr. Jiří Mlčoušek           
  

10/33/964 vzalo na vědomí
zápis z 32. zasedání zastupitelstva města konaného 29.7.2010.
       

10/33/965 schválilo
finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč nově vzniklému hudebnímu tělesu dechové hudby 
Město Albrechtice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

                                                                                             31.10.2010                    FO 
10/33/966  schválilo
Strategický plán rozvoje Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska na období 2010 – 2014.

                                                                                                                               starosta 
10/33/967  schválilo
Základní listinu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka, jejíž nedílnou 
součástí je Jednací řád střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka a 
Struktura střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka.
 
                                                                                                 průběžně                   SO 

10/33/968  schválilo
„Zásady a metodika pro poskytování grantů z rozpočtu Města Město Albrechtice v sociální oblasti“ 
s platností od 1.1.2011. 
                                                                                                 průběžně       SO+místostarosta

10/33/969  schválilo
uspořádání kulturní společenské akce: „Na společnou notu“ v roce 2011 z dotačního programu 



OPPS ČR-PL 2007-2013, kde vedoucím partnerem je město Město Albrechtice a partnerem je 
Středisko Kultury, Sportu, Turistiky a Rekreace v obci Biała. 
                                                                                                     průběžně         místostarosta

10/33/970  schválilo
Dodatek č.1 ke smlouvě č. 08019011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR mezi městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10 793 95 Město Albrechtice IČ: 
00296228 a Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 
Praha 11, IČ: 00020729 a pověřilo starostu podpisem dodatku. 
                                                                                                    31.10.2010            tajemník 

10/33/971  schválilo
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi převodcem - Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 70884561, a  Město 
Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228, jedná se o 
plovoucí motorové čerpadlo MACXIMUM BK, inv.č. HM237/03 s pořizovací cenou 65 
385,90Kč a pověřilo starostu podpisem smlouvy. 
                                                                                                   31.10.2010        místostarosta 

10/33/972  schválilo
OZV č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní 
zařízení. Z důvodu naléhavého obecního zájmu, tj. zajištění finančních prostředků, nabývá tato 
vyhláška účinnosti dnem vyhlášení 30.9.2010.
                                                                                                   průběžně                   FO 

10/33/973  neschválilo
uzavření nové pojistné smlouvy č. 48102467-15 na pojištění lesů v majetku Města Město 
Albrechtice s Českou pojišťovnou a.s..
                                                                                                 31.10.2010                   VV 

10/33/974  schválilo
příspěvek na neinvestiční náklady za rok 2009 ve výši 4.000,-Kč na jednoho žáka ZŠ v Městě 
Albrechticích.
                                                                                                 30.11.2010                  FO 
10/33/975  schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2010 - rozpočtové opatření č. 5/2010, dle § 
16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, se snížením  rozpočtu v oblasti příjmů o 9 097 869,-  Kč    a výdaje snížení  o 12 665 
455 ,- Kč a  snížení  financování o 3 567 586,- Kč.
                                                                                                  průběžně                   FO 

10/33/976  schválilo
financování projektu „Stavební úpravy a modernizace ZŠ Město Albrechtice – kuchyně a jídelna“, 
z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 
Rozvoj venkova. Město má pro tyto účely vyčleněny v rozpočtovém výhledu vlastní finanční zdroje 
v dostatečné výši jak je deklarováno ve finančním plánu studie proveditelnosti na celou dobu 
povinné udržitelnosti projektu dle podmínek dotačního programu ROP
                                                                                                   průběžně           místostarosta

10/33/977  vzalo na vědomí
Zprávu o kontrole hospodaření Sdružení obcí Praděd za rok 2009.
                                                                                                                               starosta 



10/33/978/1  schválilo
revokaci usnesení č.09/25/760 z 25. jednání ZM konaného 24.9.2009 - záměr bezúplatného 
převodu pozemku p.č. 775/4 o výměře 205 m2, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, 
vodní plocha, k.ú. Dlouhá Voda. 
                                                                                                                                    SÚ 
10/33/978/2  schválilo
revokaci usnesení  10/29/865  z 29. jednání ZM konaného 4.3.2010, kterým schválilo 
bezúplatný převod pozemku p.č. 775/4 o výměře 205 m2, koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené, vodní plocha, k.ú. Dlouhá Voda Lesům České republiky, s.p. Správa toků – oblast 
povodí Odry se sídlem Frýdek Místek, IČ 42196451, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek Místek.
                                                                                                                                    SÚ 
10/33/979  schválilo
revokaci usnesení 20/88/22 z 20. jednání ZM konaného 25.11.2004, kterým schvaluje žádost 
pana Otakara Poláška, Nálepkova 888/25, Ostrava o prodej pozemku p.č. 42 část, výměra 
bude upřesněna GP, 2 m od chaty, TTP, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic..
                                                                                                                                   SÚ 

10/33/980  schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 775/4 o výměře 205 m2, koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené, vodní plocha, k.ú. Dlouhá Voda.
                                                                                                    30.10.2010              SÚ 
10/33/981  schválilo 
záměr prodeje pozemku p.č. 42/1, výměra  dle GP, TTP, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic.

                                                                                                    30.10.2010              SÚ 
10/33/982  neschválilo
záměr koupě pozemku p.č. 3/5 o výměře 400 m2, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Česká Ves u 
Města Albrechtice, od majitelky p. Libuše Vlčkové, Zámecké Nám. 20/5, 792 01 Bruntál.

                                                                                                    30.10.2010              SÚ 

10/33/983  neschválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 2034/3 o výměře 197 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. 
Hynčice u Krnova.
                                                                                                    30.10.2010              SÚ 

10/33/984  neschválilo
záměr prodeje pozemku p.č.1152/9 výměra 103 m2, ostatní plocha, neplodná půda, k.ú. Česká 
Ves u Města Albrechtic.
                                                                                                    30.10.2010              SÚ 

10/33/985  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 46 o výměře 343 m2, zahrada a p.č. 47/6 o výměře 158 m2, 
ostatní plocha, neplodná půda, k.ú. Dlouhá Voda.
                                                                                                    30.10.2010              SÚ 

10/33/986  schválilo
záměr prodeje pozemku p.č.147/3 o výměře 2230  m2, TTP, k.ú. Česká Ves u Města 
Albrechtic.
                                                                                                    30.10.2010              SÚ
                                                                                            



10/33/987  schválilo
záměr prodeje pozemku 913/6 o výměře 153  m2, orná půda, k.ú. Město Albrechtice.

                                                                                                    30.10.2010              SÚ 
10/33/988  neschválilo
záměr  prodeje pozemku p.č. 43 část, výměra dle GP, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. 
Linhartovy.
                                                                                                    30.10.2010              SÚ 
10/33/989  schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. p.č. 77/3 o výměře 204 m2, zahrada a p.č. 77/4 o výměře 599 m2 

zahrada, k.ú.Opavice.
                                                                                                    30.10.2010              SÚ 

10/33/990  schválilo
prodej pozemku p.č. 2338/3 o výměře 177 m2  ostatní plocha, neplodná půda, k.ú.Hynčice u 
Krnova manželům Radomíru Vaculčíkovi  a Aleně Vaculčíkové, Seifertova 39, 794 01 
Krnov, za celkovou cenu 5 988,- Kč, včetně vynaložených nákladů.

                                                                                                    31.12.2010              SÚ 

10/33/991  schválilo
prodej pozemku p.č. 334/2 o výměře 134 m2  ostatní plocha, jiná plocha, k.ú.Město 
Albrechtice  paní Renátě Kučerové, Celní 562/10, 793 95 Město Albrechtice za celkovou 
cenu 10 981,- Kč, včetně vynaložených nákladů.
                                                                                                    31.12.2010              SÚ 

10/33/992  schválilo
prodej pozemku p.č. 2337/44 o výměře 27 m2  vodní plocha, tok přirozený, k.ú. Hynčice u 
Krnova, Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava, za celkovou cenu 3 090,- Kč, včetně 
vynaložených nákladů.
                                                                                                    31.12.2010              SÚ 

10/33/993  schválilo
prodej pozemku p.č. 166/4 o výměře 104 m2  ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Opavice, panu 
Jiřímu Adamíkovi, Opavice 5, 793 95 Město Albrechtice, za celkovou cenu 8 675,- Kč, 
včetně vynaložených nákladů.
                                                                                                    31.12.2010              SÚ 

10/33/994  schválilo
prodej pozemku p.č. 884/1 o výměře 114 m2zahrada a p.č. 882/2 o výměře 20 m2, zastavěná 
plocha, zbořeniště, k.ú. Město Albrechtice, panu Břetislavu Hájkovi, Stratilova 1521/24, 746 
01 Opava za celkovou cenu 10 323,- Kč, včetně vynaložených nákladů.

                                                                                                   31.12.2010              SÚ 
10/33/995  schválilo
prodej pozemku p.č. 17 část „a“ o výměře 157 m2zahrada, k.ú. Burkvíz, manželům panu 
Zdeňkovi Podešvovi a paní Evě Podešvové, Patrice Lumumby 2236/70, 700 30Ostrava 
Zábřeh,  za celkovou cenu 11 250,- Kč, včetně vynaložených nákladů.

                                                                                                    31.12.2010              SÚ 



10/33/996  schválilo
prodeje  pozemku  p.č.  17  část  „b“  o  výměře  145  m2zahrada,  k.ú.  Burkvíz,   panu  Jiřímu 
Staňkovi,  739  45  Fryčovice  189,  za  celkovou  cenu  10  630,-  Kč,  včetně  vynaložených 
nákladů.
                                                                                                    31.12.2010              SÚ 

10/33/997  schválilo
prodej pozemku p.č. 1265 o výměře 31 m2ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Česká Ves u Města 
Albrechtic paní Jitce Vičíkové, Petrovická 868/9, 794 01 Krnov, za celkovou cenu 1 770,- Kč, 
včetně vynaložených nákladů.
                                                                                                    31.12.2010              SÚ 

10/33/998  schválilo
prodej pozemku p.č. 192 o výměře 920 m2orná půda a p.č. 193 o výměře 878 m2 TTP, k.ú. 
Město Albrechtice , panu Janu Metzlovi, K. Čapka 746/13, 793 95 Město Albrechtice, za 
celkovou cenu 75 293,- Kč, včetně vynaložených nákladů.
                                                                                                    31.12.2010              SÚ 

10/33/999  schválilo
prodej pozemku p.č. 1152/83 o výměře 360 m2ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Česká Ves u 
Města Albrechtic  , panu Ing. Vladanu Poláškovi, Mitrovická 1170/293, 724 00 Ostrava., za 
celkovou cenu 11 991,- Kč, včetně vynaložených nákladů.
                                                                                                    31.12.2010              SÚ 

10/33/1000  schválilo
prodej pozemku p.č. 105/7 o výměře 260 m2ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Linhartovy, panu 
Josefu Menzelovi, Linhartovy 19, 793 95 Město Albrechtice., za celkovou cenu 8901,- Kč, 
včetně vynaložených nákladů.
                                                                                                    31.12.2010              SÚ 

10/33/1001  schválilo
bezúplatný  převodu  historického  majetku  od  Pozemkového  fondu  ČR  na  Město  Město 
Albrechtice:
k.ú. Opavice
pozemek p.č. 77/2 o výměře 42 m2, zahrada, p.č. 77/3 o výměře 204 m2, zahrada, p.č. 77/4 o 
výměře 599 m2, zahrada
k.ú. Město Albrechtice
Pozemek p.č.  1785/2 o výměře 926 m2, travní porost,  p.č. 959/2 o výměře 582 m2, ostatní 
plocha, jiná plocha, p.č. 1073/2 o výměře 19 m2, zahrada, p.č. 1828/2 o výměře 127 m2, travní 
plocha, p.č. 1819/3 o výměře 7 m2, travní plocha p.č. 1819/4 o výměře 50 m2, travní plocha, 
p.č. 1836/2 o výměře 60 m2, orná půda,  p.č. 1836/3 o výměře 381 m2, orná půda,  p.č. 1836/4 
o výměře 53 m2, orná půda, p.č. 1783 o výměře 2 580 m2, TTP, p.č. 1784 o výměře 452 m2, 
ostatní plocha, neplodná půda
k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic 
Pozemek p.č. 359 o výměře 195 m2, zahrada,  p.č. 375/2 o výměře 356 m2, zahrada,  p.č. 
376/1 o výměře 700 m2, TTP,  p.č. 376/2 o výměře 112 m2, zahrada,  p.č. 379/1 o výměře 1 
601 m2, TTP,  p.č. 1152/19 o výměře 80 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,  p.č. 1164 o 
výměře 396 m2, TTP,  p.č. 1168 o výměře 306 m2, TTP,  p.č. 1169 o výměře811 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace,  p.č. 1230/4 o výměře 367 m2, ostatní plocha, jiná plocha,  p.č. 
1230/5 o výměře 198 m2, TTP,  p.č. 1265 o výměře 31 m2, ostatní plocha, jiná plocha.

                                                                                                    31.1.2011              SÚ 



                                                                              .......................................................
                                                                                             Luděk V o l e k
                                                                                           starosta

                                                                              ........................................................
                                                                                   Ing. Jitka Hanusová 
                                                                                       místostarosta
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	plán hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok 2009. Kde náklady na rok 2009 v plánu hospodářské činnosti jsou ve výši 7 641 567,- Kč a výnosy ve výši 7 688 928,-Kč, zisk je ve výši 47 361,- Kč 
	žádost Služeb obce s.r.o., Město Albrechtice, Nemocniční 13, Město Albrechtice na zajištění modernizace a rekonstrukce chlórovacího zařízení, které je majetkem města a nesplňuje již současné normy za cenu ve výši 81.805,-Kč vč.DPH.

	přechod práv ze smlouvy o prodeji části podniku firmy Josef Žídek, IČ:12086169, Okružní 31, Město Albrechtice se společností van Gansewinkel, a.s., Modřice, U Vlečky 592, IČ: 63483360.
	změnu Zřizovací listiny (úplné znění) příspěvkové organizace města: Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál, IČO: 00852589. 

	změnu Zřizovací listiny (úplné znění) příspěvkové organizace města:  Mateřské školy Město Albrechtice, příspěvková organizace, IČO: : 75029316.
	uzavření smlouvy č.08019011 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci výzvy č.3. OPŽP – individuální projekty mezi SFŽP ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 000 Praha 11 a Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ:00296228, kdy předmětem smlouvy je poskytnutá podpora v rámci OPŽP, Prioritní osa 1 –  1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod, podoblast podpory – 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů na   akci: „Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice“ 

	Dodatek č. 2 ke Smlouvě o přenechání majetku do Užívaní č.80111/2007 mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 a  Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 v hodnotě 1.863,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Celková hodnota předmětu smlouvy se tím zvyšuje na částku 266.778,-Kč. 
	pořízení překlenovacího úvěru na dobu nebytně nutnou.
	Smlouva  o dílo č.04/2009 na zimní údržbu komunikací v Městě Albrechticích a místních částech mezi městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a Střední školou zemědělství a služeb, příspěvková organizace, Město Alnrechtice, zastoupená ředitelkou p.Ing.Lenkou Metzlovou, Nemocniční 11, Město Albrechtice 793 95 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
	v rozpočtu města na rok 2010 finanční podíl ve výši 160,-tis.Kč Místní akční skupině Rozvoj Krnovska o.p.s.
	plán hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok 2010. Náklady na rok 2010 v plánu hospodářské činnosti jsou ve výši 6 940 132,-Kč a výnosy ve výši 6 940 132,- Kč. 
	Smlouvu mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava, zastoupen Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje, IČ 70890692, DIČ CZ 708 90692 a Městem Město Albrechtice, se sídlem nám ČSA 27/10, Město Albrechtice IČ 00296228, DIČ CZ 00296228  o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 131 000,-Kč, a to na spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně související s realizací projektu, kterým je pořízení projektové dokumentace pro záměr obnovy vegetačních prvků zámeckého parku v Linhartovech a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
	Smlouvu mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a firmou REMA Battery, s.r.o., IČ 28985681, se sídlem Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 Krč, o využití systému sběru a třídění komunálních  odpadů stanovených obcí- zřízení Místa zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů na dobu neurčitou a pověřilo starostu podpisem smlouvy 

