
 
                                      
                                      U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 
 
Přítomno:  7 členů rady 
Omluven:  0 
Tajemník:  Ing.Vavera Hynek 
Hosté:        p. Berkovec Stanislav-jednatel Služeb obce M.Albrechtice s.r.o.  
 
 

Číslo usnesení          obsah usnesení                                                 odpovídá            termín 
       
1/06/1/a          rada doporučila: 
                       zastupitelstvu města jmenovat paní Dagmar Hanzlíkovou jako člena finančního          
                       výboru. 
                                                                                                       starosta                   23.11.2006 
1/06/1/b          rada doporučila: 
                        zastupitelstvu města schválit OZV č. 2/2006. 
                                                                                                       starosta                   23.11.2006 
1/06/1/c          rada doporučila: 
                       zastupitelstvu schválit změnu přílohy č. 1B, 2B, 3B a 4B ke smlouvě a nakládání               
                       s TKO ze dne 10.12.2003, s platností od 1.1.2007. 
                                                                                                       starosta                   23.11.2006 
1/06/1/d          rada doporučila: 
                       zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 5/2006. 
                                                                                                       starosta                   23.11.2006 
1/06/1/e          rada schválila: 
                       pronájem vrtu č.5 na parcele č.794/5 v k.ú. Hynčice za úhradu elektrické energie,  
                       včetně paušálních poplatků od 1.12.2006. 
                                                                                                       p.Vávra                   1.12.2006 
1/06/1/f          rada neschválila: 
                       žádost manž. Stavařových, Tř. spojenců 8, 746 01 Opava na výstavbu nové     
                       lávky.  
                                                                                                       místostarosta           31.12.2006 
1/06/1/g          rada neschválila: 
                       pokácení smrku na parcele č.1392 k.ú. M. Albrechtice a zároveň nedoporučuje   
                       zamýšlené stavební úpravy. 
                                                                                                        p. Adámková          30.11.2006 
1/06/1/h          rada neschválila: 
                       pokácení stromu na pozemku p.p.č. 155 v k.ú.Burkvíz a doporučuje provést ořez   
                       stromu. 
                                                                                                        p. Adámková          30.11.2006 
1/06/1/i          rada uložila: 
                      odboru ŽP M. Albrechtic nechat provést odborné posouzení zdravotního stavu celé  
                      kaštanové aleje na ulici B.Němcové v M. Albrechticích. 
                                                                                                        p. Adámková          30.4.2007 
1/06/1/j          rada schválila: 
                       odměnu panu Ing. Petru Křištofovi ve výši 1500,-Kč a p. Otu Zlámalíkovi 
                       ve výši 700,-Kč v čisté mzdě.  
                                                                                                        p. Kostrošová         10.12.2006 
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1/06/1/k          rada uložila: 
                        starostovi jednat s obvodním oddělením PČR, jakým způsobem a jaké dopravní   
                        značení by bylo nejvhodnější na parkovišti u domu s byty pro důchodce. 
                                                                                                        starosta                31.12.2006 
1/06/1/l           rada vzala na vědomí: 
                        výhled pěstební a těžební činnosti v městských lesích na rok 2007. 
 
1/06/1/m          rada schválila: 
                        bytovou komisi v počtu tří členů jako svůj poradní orgán. 
 
1/06/1/n           rada schválila:   
                         přidělení bytu v domě s byty pro důchodce manželům Václavu a Růženě   
                         Pořízkovým, bytem Nádražní 10, M. Albrechtice od 1.12.2006.  
                                                                                                       p.Vávra                   30.11.2006   
1/06/1/o           rada schválila:      
                        přidělení bytu 2+1 na Náměstí ČSA 18,M. Albrechtice paní Eleně Nárovcové,   
                        Tyršova 717, M. Albrechtice od 1.12.2006.   
                                                                                                       p.Vávra                   30.11.2006   
1/06/1/p           rada schválila:  
                        dodatek č.11 k nájemní smlouvě se Službami obce Město Albrechtice s.r.o.  
                        uzavřené dne 30.12.1999 s platností od  1.12.2006 dovybavení ATS Hynčice o  
                        frekvenční měnič pro plynulou regulaci otáček. 
                                                                                                        p. Bodnárová          30.11.2006 
1/06/1/q           rada vzala na vědomí: 
                         žádost FK Avízo na výstavbu šaten. 
 
1/06/1/r           rada pověřila:  
                        starostu jednat s Charitou Krnov ohledně příspěvku ve výši 60 000,- Kč na rok  
                        2007 
                                                                                                         starosta                31.12.2006 
1/06/1/s            rada schválila: 
                         firmě T-Mobile Czech Republic a.s., dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 037591- 
                         000-00 ze dne 29.6.2006. 
                                                                                                        p. Kumpoštová       30.11.2006 
1/06/1/t            rada schválila: 
                         uhradit z rozpočtu města částku ve výši 10 271,50 Kč na úhradu elektrické   
                         energie v nebytových prostorech na zámku v Linhartovech. 
                                                                                                        p. Bodnárová          30.11.2006 
1/06/1/u           rada doporučila: 
                         jednat s PF o opravě komunikace na ulici V sadě, v M. Albrechticích. 
                                                                                                           starosta                  30.4.2007 
1/06/1/v           rada doporučila: 
                        zastupitelstvu města akceptovat nabídku Římskokatolické farnosti  
                        M. Albrechtice na odprodej pozemků za cenu 75,- Kč/m2.  
                                                                                                           starosta                23.11.2006 
   
1/06/1/w           rada doporučila:     
                         jednat s městem Krnov ohledně nákupu mapy a v případě negativního   
                         výsledku výhledově schvaluje nákup nejnovější aktualizace leteckého   
                         snímkování od společnosti JAS-AIR CZ s.r.o., za cenu 11 000,-Kč.   
                                                                                                        starosta                  30.4.2007 
1/06/1/x            rada neschválila:  
                         nabídku ČMÚD na školení v oblasti finanční kontroly pro zaměstnance MÚ. 
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1/06/1/y           rada vzala na vědomí:   
                         žádost p. Czdorové na povolení splátkového kalendáře na odkoupení zahrady   
                         ve výši 1 000,-Kč měsíčně.  
                                                                                                        p. Kumpoštová       30.11.2006 
1/06/1/z            rada schválila:  
                          finanční prostředky na Krátkodobé granty na rok 2007 v celkové výši 
                          25 500,-Kč.    
                                                                                                       místostarosta             31.1.2007 
1/06/2/a            rada doporučila:   
                          zastupitelstvu města schválit dlouhodobé granty na rok 2007 tak jak jsou radou    
                          navrženy.    
                                                                                                        starosta                    23.11.2006 
1/06/2/b            rada doporučila:     
                          zastupitelstvu města schválit smlouvy na zimní údržbu s  firmou Služby obce  
                          M. Albrechtice s.r.o., Rychlostav a Epigon.  
                                                                                                       místostarosta            23.11.2006   
1/06/2/c              rada vzala na vědomí:  
                           navrženou přípravu rozpočtu města na rok 2007.    
 
1/06/2/d              rada doporučila:  
                            zastupitelstvu města ponechat způsob odměňování a výši odměn tak jako v    
                            roce 2006. 
                                                                                                        starosta                   23.11.2006 
1/06/2/e              rada uložila:  
                            přípravu aktuálního materiálu o stavu bytů, které jsou majetkem města. 
                                                                                                       p.Vávra                   30.11.2006   
1/06/2/f               rada vzala na vědomí:  
                            informaci o přípravě zkušebního provozu internetu v kabelové televizi na ulici Nádražní. 
 
1/06/2/g              rada uložila:  
                            jednat s Mgr. Tobiáškem ve věci  zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. 
                                                                                                        p. Vavera                  30.4.2007 
 
 
 
 
 
                                                                                 ......................................... 
                                                                                             Petr Šolc                                                                   
                                                                                             starosta                                                                      
  
 
 
 
 
                                                                                 ......................................... 
                                                                                           Luděk Volek 
                                                                                           místostarosta 



 
                                      
                                      U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  2.schůze rady města konané dne 23.11.2006 
 
Přítomno:  7 členů rady 
Omluven:  0 
Tajemník:  Ing.Vavera Hynek 
  
 

Číslo usnesení          obsah usnesení                                                 odpovídá            termín 
       
2/06/3/a   Rada schválila: 
             
               bezplatný pronájem parku B. Smetany na jeden den v období od 29.12.2006 do 1.1.2007                         
               p. Lubomíru Jordánovi, Polní 4, M. Albrechtice, za účelem sportovně zábavní akce pro mládež.  
                                  
                                                                                                                 p. Vávra           31.12.2006 
 
2/06/3/b   Rada schválila: 
 
               pronájem sklípku v k.ú. Linhartovy p.č. 114 panu F. Menzelovi,  Linhartovy 71,                                     
               M. Albrechtice za cenu dohodou s tím, že žádost bude projednána i s Památkovým ústavem. 
 
                                                                                                                 p. Vávra           30.4. 2007 
                  
                
2/06/3/c   Rada schválila: 
 
               pokácení osiky v k.ú. M. Albrechtice p.č. 542. 
 
                                                                                                              Ing. Macek           30.4. 2007 
 
2/06/3/d   Rada schválila: 
 
               pokácení břízy p. Volnému, Zahradní, M. Albrechtice v parku B. Smetany k.ú. M. Albrechtice                
               p.č.   1753/4, cenu odebraného dřevní hmoty stanoví odbor životního prostředí dle příslušného    
               sazebníku.  
              
                                                                                                           p. Adámková           30.4. 2007 
 
 
 
                                                                                              ............................. 
                                                                                              Petr Šolc  starosta 
 
 
 
                                                                                              ........................................... 
                                                                                              Luděk Volek  místostarosta 
 
 
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                    



                                
                                      U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  3.schůze rady města konané dne 14.12.2006 
 
Přítomno:  6 členů rady 
Omluven:  Karel Gančarčík 
Tajemník:  Ing.Vavera Hynek 
  
 

Číslo usnesení          obsah usnesení                                                 odpovídá            termín 
       
3/06/4/a   Rada schválila navýšení částky o 2 536,-Kč na stavební materiál určený na opravu kapličky  
                v  Piskořově, která je majetkem města. 
                                                                                                              p. Bodnárová         31.12.2006 
 
3/06/4/b   Rada schválila zvýšení účelově vázaných prostředků provozního příspěvku pro ZŠ M. Albrechtice           
                 na rok 2006 o 145 600,-Kč. 
                                                                                                              p. Bodnárová         31.12.2006 
 
3/06/4/c   Rada schválila MŠ M. Albrechtice přesun mezi jednotlivými položkami v rámci přiděleného      
                rozpočtu na rok 2006 s tím, že výše příspěvku 1 247 000,-Kč se nemění.  
                                                                                                               p. Bodnárová         31.12.2006 
 
3/06/4/d   Rada schválila odprodej vyřazeného PC s příslušenstvím inv. č. 2469 za cenu 500,-Kč paní    
                 Vladimíře Žandovské, Nemocniční 6, M. Albrechtice. 
                                                                                                                p. Bodnárová         31.12.2006 
 
3/06/4/e   Rada schválila odměnu za 2. pololetí 2006  paní Dagmar Lapuníkové, ředitelky MŠ Město            
                 Albrechtice. 
                                                                                                                místostarosta         31.12.2006 
 
3/06/4/f   Rada vzala na vědomí žádost Diecezního centra pro mládež na případnou spolupráci ve dnech 
                23. - 25.2006. 
                                                                                                                 místostarosta         28. 2.2007 
 
3/06/4/g   Rada schválila zábavnou show Televarieté v operetě za cenu 6 400,-Kč plus náklady spojené                    
                s dopravou 
                                                                                                                 místostarosta         28. 2.2007 
 
3/06/4/h   Rada schválila příspěvek ve výši 6 800,-Kč paní J. Kubalové, Burkvíz 16, M. Albrechtice                          
                 na úhradu dvou kontejnerů s odpadem. 
                                                                                                                 místostarosta         31.12.2006 
 
3/06/4/i   Rada jmenovala Ing. Hynka Vaveru, tajemníka Měú M. Albrechtice do funkce Manažera                    
                prevence kriminality. 
 
3/06/4/j   Rada schválila opravu podlah v nebytovém prostoru Náměstí ČSA 7, prodejna                          
                OVOCE-ZELENINA v celkové výši 40 000,-Kč. 
                                                                                                                   p. Vávra                31. 1.2007 
 
3/06/4/k   Rada schválila bezplatný pronájem videoklubu Krajánku dne 19.12.2006. 
                                                                                                                   p. Vávra                31.12.2006 
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3/06/4/l   Rada neschválila finanční podporu Okresní myslivecké radě na provedení ozdravovací akce   
                medikovanými premixy. 
                                                                                                                 místostarosta         31. 1.2007 
 
3/06/4/m   Rada doporučila ZM žádost p. Lukáši Pobuckému, Linhartovy 5, Město Albrechtice odklad           
                  závazků vůči městu do konce roku 2007. 
                                                                                                                 starosta                  31. 1.2007 
 
3/06/4/n   Rada zrušila unesení ze dne 9.11.2006 č.1/06/1/o, přidělení bytu p. E. Nárovcové, Tyršova 45, 
                M. Albrechtice. 
 
3/06/4/o   Rada schválila dodatek č. 1 ke smlouvě  o pronájmu nebytových prostor - Římskokatolická      
                 farnost. 
                                                                                                                   p. Vávra                31.12.2006 
 
3/06/4/p   Rada schválila dodatek č. 1 ke smlouvě  o pronájmu nebytových prostor -  Help-in,o.p.s.                      
                 se sídlem v Bruntále, Revoluční 20. 
                                                                                                                   p. Vávra                31.12.2006 
 
3/06/4/r   Rada schválila dohodu  o poskytování a úhradě služeb - Mikroregion Krnovsko v nebytových   
                prostorech na zámku Linhartovy č.p. 36 ve výši 870,-Kč měsíčně, s platností od 1.1.2007. 
                                                                                                                   p. Vávra                31.12.2006 
 
3/06/4/s   Rada schválila  bezplatný pronájem sálu kina ZŠ M. Albrechtice dne 25.1.2007. 
                                                                                                                   p. Vávra                15. 1 .2007 
 
3/06/4/t   Rada schválila jednací řád Rady města M. Albrechtice  v souladu s ustanovením paragrafu 104,  
                sdst.4, zákona č. 128/2000Sb 
 
3/06/4/u   Rada nedoporučila ZM schválit žádost  manželů Metzlových, K. Čapka 13, M. Albrechtice                       
                 o odprodej pozemku p.č.2162/56 a 2162/91 část  v k.ú. Město Albrechtice za cenu 75,-Kč za m2. 
                                                                                                                   p. Kumpoštová     15. 1.2007 
 
3/06/4/v   Rada schválila přidělení bytu na Nám. ČSA 20, M. Albrechtice panu Jaroslavu Michekovi,       
                 Burkvíz 45, M. Albrechtice s platností od 1.2.2007. 
                                                                                                                   p. Vávra                15. 1 .2007 
 
3/06/5      Rada schválila výši nájmu pozemků k podnikání, bude určena radou města dle charakteru   
                 podnikání,pro účely podnikání v oblasti zemědělství 0,10 Kč/m2/rok, pro účely individuální   
                 rekreace  1,50 Kč/m2/rok, pro jiné účely než jsou uvedeny v odst.a-c 1,00 Kč/m2/rok.                                          
                                                                                                                   p. Kumpoštová    
 
3/06/6/a   Rada schválila nájem pozemku p. R. Kubalákovi, Dělnická 602/4, Město Albrechtice,                        
                 p.č. 1474 o výměře 171 m2, zahrada od  1.1.2007 za cenu 1,-Kč/m2.   
                                                                                                                   p. Kumpoštová     31. 1.2007 
 
3/06/6/b   Rada schválila nájem pozemku p. M. Tarabíkovi, p.č. 945 část  o výměře 196 m2 , trvalý            
                 travní porost  od  1.1.2007 za cenu 1,-Kč/m2. 
                                                                                                                   p. Kumpoštová     31. 1.2007 
 
3/06/6/c   Rada odložila žádost p. T. Visli do příštího jednání rady z důvodu upřesnění informací,                      
                za jakým účelem chce pozemek p.č. 635 v k.ú. M. Albrechtice pronajmout 
                                                                                                                   p. Kumpoštová     31. 1.2007 
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3/06/6/d   Rada schválila nájem pozemku p. K. Gančarčíkovi, Nábřežní 13, Město Albrechtice,                   
                 p.č.1199 o výměře 286 m2, zahrada a pozemek parcelní číslo 1218/1 část o výměře 250 m2,           
                 ostatní plocha, neplodná  od 1.1.2007 za cenu 1,-Kč/m2 
                                                                                                                   p. Kumpoštová     31. 1.2007 
 
3/06/6/e   Rada schválila nájem pozemku p. J. Wendové, Hynčice 184, 793 95 Město Albrechtice            
                 p.č.571/4 část o výměře 196 m2, zahrada od 1.1.2007 za cenu 1,-Kč/m2. 
                                                                                                                   p. Kumpoštová     31. 1.2007 
 
3/06/6/f   Rada schválila nájem pozemku p. E. Hajdukovi, Tyršova 1901, Karvinná, p.č.75 část                           
                o výměře 44 m2, zahrada od 1.1.2007 za cenu 1,50Kč/m2. 
                                                                                                                   p. Kumpoštová     31. 1.2007 
 
3/06/7/a   Rada schválila záměr pronajmout pozemky p.č. 690/1 o výměře  65 m2, orná půda 
                 pozemek parcelní číslo 690/3 o výměře  92 m2, orná půda. 
                                                                                                                   p. Kumpoštová     31. 1.2007 
 
3/06/8/a   Rada schválila zrušení pronájmu pozemku p. M. Hajnému, Palackého 4, Město Albrechtice, 
                 p.č.  471 část o výměře 105 m2 . 
                                                                                                                   p. Kumpoštová     31. 1.2007 
 
3/06/8/b   Rada schválila zrušení pronájmu pozemku  Zemědělskému podniku a.s., Město Albrechtice, 
                 p.č. 224/4 o výměře 478 m2, orná půda. 
                                                                                                                   p. Kumpoštová     31. 1.2007 
 
3/06/9/a   Rada zrevokovala usnesení č. 67/303/d ze dne 9.3.2006 z důvodu uplatnění platby nájmu                          
                 za rok 2004,2005,2006. 
                                                                                                                   p. Kumpoštová     31. 1.2007 
 
3/06/9/b   Rada schválila pronájem pozemků Zemědělskému podniku, a.s. Město Albrechtice 
      Pozemky     p.č. 201/4 o vým. 2077 m2, orná p.,       p.č. 203/7 o vým. 3826 m2, TTP 
                              p.č. 203/8 o vým. 1649 m2, orná p.,       p.č. 209/3 o vým. 2429 m2, TTP 
                              p.č. 211/4 o vým. 4754 m2, TTP,           p.č. 211/5 o vým. 2864 m2, orná p.     
                              p.č. 211/6 o vým. 2576 m2, orná p.        p.č. 211/7 o vým.    61 m2, orná p. 
                              p.č. 214/2  o vým. 6581 m2,TTP            p.č. 216/2 o vým. 327 m2, TTP 
                              p.č. 218/3 o vým.  347 m2, orná p.         p.č.218/7 o vým. 19092 m2, orná p. 
                              p.č. 218/8 o vým. 1714 m2, orná p.        p.č. 218/10 o vým.777 m2, orná p.  
                              p.č. 218/11 o vým.1573 m2,orná p.        p.č. 218/12 o vým. 824 m2, orná p. 
                              p.č. 220/1   o vým. 6251 m2, TTP,         p.č. 224/4 o vým.  478 m2, orná p.  
                              p.č. 227/3   o vým. 701 m2, orná p.        p.č. 227/6 o vým. 4855 m2, orná p. 
                              p.č. 227/10 o vým. 834 m2, orná p.        p.č. 227/12 o vým. 980 m2, orná p. 
                              p.č. 227/14 o vým. 806 m2, orná p.,       p.č. 227/18 o vým. 801 m2, orná p. 
                              p.č. 238/11 o vým. 40395 m2, orná p.,   p.č. 243/3  o vým. 480 m2, orná p. 

                         p.č. 251/8   o vým. 6404 m2, orná p. 
     
         na dobu určitou od 1.1.2006 do 31.12.2006. Celková výměra pronájmu 114456 m2,     
         celkový nájem 17 169,-Kč. 
                                                                                                                   p. Kumpoštová     31. 1.2007 
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3/06/9/c   Rada schválila pronájem pozemků Zemědělskému podniku, a.s. Město Albrechtice     
      Pozemky     p.č. 201/4 o vým. 2077 m2, orná p.,       p.č. 203/7 o vým. 3826 m2, TTP 
                              p.č. 203/8 o vým. 1649 m2, orná p.,       p.č. 209/3 o vým. 2429 m2, TTP 
                              p.č. 211/4 o vým. 4754 m2, TTP,           p.č. 211/5 o vým. 2864 m2, orná p.     
                              p.č. 211/6 o vým. 2576 m2, orná p.        p.č. 211/7 o vým.    61 m2, orná p. 
                              p.č. 214/2  o vým. 6581 m2,TTP            p.č. 216/2 o vým. 327 m2, TTP 
                              p.č. 218/3 o vým.  347 m2, orná p.         p.č.218/7 o vým. 19092 m2, orná p. 
                              p.č. 218/8 o vým. 1714 m2, orná p.        p.č. 218/10 o vým.777 m2, orná p.  
                              p.č. 218/11 o vým.1573 m2,orná p.        p.č. 218/12 o vým. 824 m2, orná p. 
                              p.č. 220/1   o vým. 6251 m2, TTP,  
                              p.č. 227/3   o vým. 701 m2, orná p.        p.č. 227/6 o vým. 4855 m2, orná p. 
                              p.č. 227/10 o vým. 834 m2, orná p.        p.č. 227/12 o vým. 980 m2, orná p. 
                              p.č. 227/14 o vým. 806 m2, orná p.,       p.č. 227/18 o vým. 801 m2, orná p. 
                              p.č. 238/11 o vým. 40395 m2, orná p.,   p.č. 243/3  o vým. 480 m2, orná p. 

                         p.č. 251/8   o vým. 6404 m2, orná p. 
 
         
        Vše v k.ú. Opavice, na dobu určitou, do doby výsadby biokoridorů LBK 2,LBK 3,    
         LBC196.Celková výměra pronájmu 113978 m2, celkový nájem 
         (původní 5 699,-Kč, nový 11.398,-Kč).  Účinnost  smlouvy od  1.ledna 2007. 
                                                                                                                   p. Kumpoštová     31. 1.2007 
 
3/06/10/a   Rada schválila ZKO-030, Opavice, M. Albrechtice darovat vyřazenou dlažbu cca 15m2 
                                                                                                                    místostarosta 
 
3/06/10/b   Rada doporučila posílit veřejné osvětlení v ulici Na Pastuši, M. Albrechtice o cca 2ks                           
                   v době konání generální rekonstrukce v této částí města. 
                                                                                                                    místostarosta     31.12.2007 
 
 
 
 
 
                                                                                                               ................................ 
                                                                                                                Petr Šolc  starosta 
 
 
 
                                                                                                                .............................................. 
                                                                                                                Luděk Volek  místostarosta 
 
                                                                                                                     
                                                                                                                        
                                                                                                                 



 
                                      
                                      U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  4.schůze rady města konané dne 18.1.2007 
 
Přítomno:  7 členů rady 
Omluven:  0 
Tajemník:  Ing.Vavera Hynek 
 
 

Číslo usnesení          obsah usnesení                                                 odpovídá            termín 
       
4/07/11/a   Rada schválila prodej 5 ks vyřazených monitorů z majetku města ZŠ M. Albrechtice za  
                 cenu 500,-Kč za kus.         
                                                                                                              p. Bodnárová         31. 3.2007 
 
4/07/11/b   Rada neschválila žádost serveru  www.tip-prace.cz o zveřejnění nabídky na           
                 zaměstnání  na internetových stránkách Města Albrechtic. 
                                                                                                                 starosta                31. 3.2007 
 
4/07/11/c   Rada schválila nabídku Probační a mediační služby ČR středisko Bruntál za stejných   
                 podmínek, které byly schváleny v roce 2005. 
                                                                                                              p. Bodnárová         31. 3.2007 
 
4/07/11/d   Rada schválila doplnění dopravní značky parkoviště u domu s byty pro důchodce 
                 dodatkovou značkou Vyhrazeno jen pro držitele parkovacích  karet vydaných MěÚ M.  
                 Albrechtice. 
                                                                                                                místostarosta         28. 2.2007 
 
4/07/11/e   Rada neschválila finanční příspěvek FOD na rok 2007. 
 
4/07/11/f   Rada vzala na vědomí vyjádření FK AVÍZO M. Albrechtice k problematice                
                  spojené s provozem na hřišti. 
 
4/07/11/g   Rada neschválila žádost na finanční podporu nakladatelství Veduta, České Budějovice.  
                                                                                                                 místostarosta         28. 2.2007 
 
4/07/11/h   Rada neschválila poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2007 pro centrum          
                 zdravotně postižených Moravskoslezského kraje, detašované pracoviště Bruntál,     
                 Dukelská 2.   
                                                                                                                 místostarosta         28. 2.2007 
 
4/07/11/i   Rada schválila  ZŠ M. Albrechtice  bezplatný pronájem sálu kina dne 9.2.2007,                     
                za účelem konání pěvecké soutěže. 
                                                                                                                   p. Vávra                31. 1.2007 
 
4/07/11/j   Rada schválila prodej vyřazeného PC + monitor 17"  paní K. Trautenbergerové,            
                Liptáň 218, za cenu 1000,-Kč. 
                                                                                                                 p. Bodnárová         31. 1.2007 
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4/07/11/k   Rada vzala na vědomí  nesouhlas Římskokatolické farnosti Město Albrechtice                        
                 s navýšením nájemného v nebytových prostorech - kaple v domě s byty pro důchodce. 
                                                                                                                   p. Vávra              15. 2.2007 
 
4/04/11/l   Rada schválila Střední škole zemědělství a služeb M. Albrechtice,  příspěvek na cenu           
                do tomboly ve výši 1000,-Kč. 
                                                                                                                 p. Bodnárová         31. 1.2007 
 
4/07/11/m   Rada schválila Střední škole zemědělství a služeb M. Albrechtice,  příspěvek                             
                  na vydání Almanachu ve výši 3000Kč. 
                                                                                                                 p. Bodnárová         31. 5.2007 
 
4/07/11/n   Rada vzala na vědomí nabídku společnosti CE WOOD na spolupráci v lesích města. 
                                                                                                        Ing. Macek          28. 2.2007 
 
4/07/11/o   Rada doporučila ZM pozměnit pravidla pro přidělování grantů na rok 2006, s tím,             
                   že v roce  2007 už žádné změny  nebudou povoleny. 
                                                                                                                 starosta                     28. 2.2007 
 
4/07/11/p   Rada neschválila výměnu dveří a lávky do vinného sklepa na zámku v Linhartovech,            
                 s tím, že tato výměna proběhne v rámci dotačního programu vyhlášeného  
                 Moravskoslezským krajem. 
                                                                                                                   p. Vávra              15. 2.2007 
 
4/07/11/r   Rada schválila  žádost pana P. Záhumenského, Jelení 91 o povolení pokácení 2 ks      
                 uschlých topolů a ořezu větve ořechu na pozemku p.č. 40 v k.ú. Česká Ves u Města  
                 Albrechtic. 
                                                                                                         p. Adámková       15. 2.2007 
 
4/07/12/a   Rada schválila žádost paní T. Gajdošové, B. Němcové 13, Město Albrechtice                             
                  o zrušení pronájmu pozemku p.č.894 část o výměře 258 m2 k.ú. M. Albrechtice.     
                                                                                                                   p. Kumpoštová     31. 3.2007 
 
4/07/12/b   Rada vzala na vědomí žádost TJ Tatran Hynčice na ukončení nájemní smlouvy                        
                  č. 5 N/2003 od 1.4.2007 s tím , že se ještě pokusí vyvolat další jednání se zástupci klubu. 
                                                                                                                   p. Vávra              15. 2.2007 
 
4/07/12/c   Rada vzala na vědomí cenový návrh na prodej bytového domu Nádražní 33, Město  
                 Albrechtice. 
 
4/07/13/a   Rada revokovala usnesení č. 3/06/h, příspěvek na úhradu dvou kontejnerů                       
                   s odpadem ve výši 6 800,-Kč. 
 
4/07/13/b   Rada schválila  příspěvek p. Kubalové, Burkvíz 16 na úhradu dvou kontejnerů                       
                   s odpadem ve výši 6 455,-Kč. 
                                                                                                                 p. Bodnárová         31. 1.2007 
 
4/07/13/c   Rada revokovala usnesení č. 3/06/j, opravu v nebytovém prostoru Náměstí ČSA 7                     
                   v celkové výši 40 000,-Kč. 
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4/07/13/d   Rada schválila opravu v nebytovém prostoru Náměstí ČSA 7 v celkové výši                         
                 do 57 000,- kč. 
                                                                                                                 p. Bodnárová         31. 1.2007 
 
4/07/13/e   Rada schválila změnu závazného ukazatele č. 4, pro ZŠ Město Albrechtice. 
                                                                                                                 p. Bodnárová         31. 1.2007 
 
4/07/13/f   Rada schválila závazný ukazatel provozního příspěvku pro ZŠ M. Albrechtice                     
                 na rok 2007 a pro MŠ M. Albrechtice na rok 2007. 
                                                                                                                 p. Bodnárová         31.12.2007 
4/07/13/g   Rada nedoporučila  ZM schválit žádost mysliveckého sdružení Oldřich o neinvestiční           
                 dotaci z rozpočtu města na rok 2007. 
                                                                                                                 místostarosta         28. 2.2007 
 
4/07/13/h   Rada doporučila ZM rozdělit výtěžek z VHP za rok 2006 pro účely sociální, zdravotní,  
                sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel. 
                                                                                                                 starosta                   28. 2.2007 
 
4/07/13/i   Rada schválila celkem 20,5 zaměstnanců z toho19,5 zaměstnanců  Městského úřadu              
                 a 1 zaměstnanec v knihovně - organizační složka státu s tím, že od května 2007 bude              
                 počet zaměstnanců 19,5. 
                                                                                                         tajemník             31.12.2007 
 
4/07/13/j   Rada schválila maximální objem mzdových prostředků na rok 2007 v celkové výši  
                   6 286 638,-Kč včetně sociálního a zdravotního pojištění. 
                                                                                                          p. Kostrošová    31.12.2007 
 
4/07/13/k   Rada schválila tvorbu a čerpání z fondu zaměstnanců na rok 2007 v celkové                          
                   výši 248 447,-Kč. 
                                                                                                          p. Kostrošová    31.12.2007 
 
4/07/13/l   Rada schválila výši stravného poskytovaného zaměstnanci zaměstnavatelem dle         
                  zákona č.262/2006 Sb. na rok 2007. 
                                                                                                          p. Kostrošová    31.12.2007 
 
4/07/13/m   Rada schválila návrh odměn z FZ města M. Albrechtice pro rok 2007. 
                                                                                                          p. Kostrošová    31.12.2007 
 
4/07/13/n   Rada doporučila ZM M. Albrechtice ponechat výši odměn neuvolněných členů ZM             
                  ve stejné výši jako v roce 2006. 
                                                                                                                   starosta                   28. 2.2007 
 
4/07/13/o   Rada schválila odměnu k životnímu jubileu 50let  Ing. Hynku Vaverovi a paní       
                  Michnové Leně. 
                                                                                                          p. Kostrošová    31.12.2007 
 
4/07/13/p   Rada schválila Mgr. K. Knappovi řediteli ZŠ M. Albrechtice plat od 1.1.2007, 
                   dle přílohy. 
                                                                                                          p. Kostrošová    31.12.2007 
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4/07/13/r   Rada schválila paní D. Lapuníkové ředitelce MŠ M. Albrechtice plat od 1.1.2007 
                   dle přílohy. 
                                                                                                          p. Kostrošová    31.12.2007 
 
4/07/13/s   Rada vzala na vědomí návrh cen za pěstební práce v městských lesích na rok 2007. 
 
4/07/14/a   Rada doporučila ZM schválit  smlouvu s Uměleckou agenturou Aleny Bastlové                  
                   na uspořádání vystoupení Televarieté v operetě, konané dne 5.4.2007 v 19 hodin                 
                   v sále kina. 
                                                                                                                 místostarosta         28. 2.2007 
 
4/07/14/b   Rada doporučila ZM schválit  smlouvu o změně v názvu firmy - Ing. Jiří Tkáč - TKC  
                 COMPUTERS se mění na  TKC system s.r.o. 
                                                                                                                   starosta                   28. 2.2007 
 
 
 
4/07/14/c   Rada doporučila ZM schválit smlouvu mezi městem Město Albrechtice a Osoblažskou  
                 dopravní společností, s.r.o. na rok 2007 ve výši 21 415,-Kč. 
                                                                                                                   starosta                   28. 2.2007 
 
4/07/14/d   Rada doporučila ZM schválit smlouvu mezi městem Město Albrechtice a Connex       
                  Morava a.s.,Vítkovická 3056/2, Ostrava na rok 2007 ve výši 57 750,-Kč. 
                                                                                                                   starosta                   28. 2.2007 
 
4/07/14/e   Rada doporučila ZM schválit  smlouvu o poskytování regionálních služeb a služeb  
                 knihovnictví mezi městem M. Albrechtice a Městskou knihovnou v Bruntále                        
                 ve výši 60 000,-Kč. 
                                                                                                                   starosta                   28. 2.2007 
 
4/07/15/a   Rada schválila pětičlennou výběrovou komisi ve složení Mgr Kropáč jiří, MUDr Juráňová         
                 Zuzana, pp Žandovská Vladimíra, Šolc Petr, Volek Luděk a jako náhradník Ing Jitka  
                 Hanusová. 
                                                                                                          tajemník             28. 2.2007 
 
4/07/15/b   Rada uložila panu Ing. J. Mackovi - LOH, sejít se s panem O. Pustkou a dohodnout       
                   ceny na rok 2007 a podat zprávu do příštího zasedání RM. 
                                                                                                        Ing. Macek          15. 2.2007 
 
 
 
 
 
                                                                                            ............................................... 
                                                                                             místostarosta  Luděk Volek 
 
 
 
 
                                                                                            ............................................... 
                                                                                            člen rady  Mgr. Jiří Kropáč 



 
                                      
                                      U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  5.schůze rady města konané dne 8.2.2007 
 
Přítomno:  6 členů rady 
Omluven:  0 
Tajemník:  Ing.Vavera Hynek 
 
 

Číslo usnesení          obsah usnesení                                                 odpovídá            termín 
       
5/07/16/a   Rada schválila  záměr pronájmu objektu - chata Anna ev. č. 13 v k.ú. Piskořov  
                  parcela č. 159/9.  
                                                                                                       p. Vávra            28. 2.2007 
 
5/07/16/b   Rada schválila žádost  p. Heřmana Menzela, Linhartovy na odkoupení palivového dříví   
                   z vyvrácených stromů v parku zámku Linhartovy s podmínkou šetrného odstranění za    
                   celkovou cenu 150,-Kč. 
                                                                                                   p. Adámková         28.2.2007 
 
5/07/16/c   Rada neschválila žádost p. Petra Schreiera, Linhartovy 39 na odkoupení palivového  
                   dříví z vyvrácených stromů v parku zámku Linhartovy. 
                                                                                                   p. Adámková         28.2.2007 
 
5/07/16/d   Rada neschválila žádost p. Josefa Bikára, Linhartovy 39 na odkoupení palivového dříví     
                   z vyvrácených stromů v parku zámku Linhartovy. 
                                                                                                   p. Adámková         28.2.2007 
 
5/07/16/e   Rada schválila žádost p. Jaroslava Koláčka, Piskořov 14 o povoluje ořez tří vrb na  
                   pozemku p.č. 99/1 v k.ú. Piskořov, na vlastní náklady. 
                                                                                                   p. Adámková         28.2.2007 
 
5/07/16/f   Rada schválila příspěvek ve výši 1 000,-Kč  Svazu tělesně postižených v ČR o.s. -  
                  Okresní org. Bruntál  na Okresní den zdravotně postižených, který se koná v Rýmařově  
                   dne 23.6.2007. 
                                                                                                   p. Bodnárová          31.3.2007 
 
5/07/16/g   Rada  neschvaluje žádost manž. Stavařových, Tř. spojenců 8, 746 01 Opava na  
                   výstavbu nové lávky.  
                                                                                                    místostarosta          28.2.2007 
 
5/07/16/h   Rada schválila příspěvek ve výši 2 000,- Kč z fondu zaměstnanců MUDr. Adrianě     
                   Šolcové, Pod Hůrkou 18, M. Albrechtice na sociální výpomoc. 
                                                                                                     p. Kostrošová        28.2.2007 
 
5/07/16/i   Rada schválila finanční dar ve výši 3 000,- Kč  MUDr. Adrianě Šolcové,                         
                  Pod Hůrkou 18, M. Albrechtice.  
                                                                                                   p. Bodnárová           28.2.2007 
5/07/16/j   Rada schválila  příspěvek ve výši 1 000,- Kč z fondu zaměstnanců p. H. Kmínkové,  



                  Odboje 22, Město Albrechtice na dětskou rekreaci syna Daniela Kmínka. 
                                                                                                     p. Kostrošová        28.2.2007 
 
5/07/16/k   Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,-Kč na zakoupení  
                   kostýmů pro country taneční kroužek MŠ M. Albrechtice. 
                                                                                                   p. Bodnárová           28.2.2007 
 
5/07/17/a   Rada schválila pronájem pozemku p.č. 690/1 a 690/3 v k.ú. M. Albrechtice panu M.   
                   Horáčkovi   od 8.2.2007, roční nájem 157,-Kč. 
                                                                                                    p. Kumpoštová        20.3.2007 
 
5/07/17/b   Rada schválila ukončení pronájmu pozemku p.č. 1152/73 v k.ú. Česká Ves panu P.  
                   Pakostovi, nám. Minoritů 6, Krnov od  31.1.2007 /doplatek nájmu- 83,-Kč/ 
                                                                                                    p. Kumpoštová        20.3.2007 
 
5/07/17/c   Rada schválila ukončení pronájmu pozemku p.č. 120, 121 část, 123 část, 125 část v k.ú.  
                   Linhartovy paní A. Sperlichové, Linhartovy 60 od 31.1.2007 /doplatek nájmu- 82,-Kč. 
                                                                                                    p. Kumpoštová        20.3.2007 
 
5/07/17/d   Rada schválila ukončení pronájmu pozemku p.č. 156/1 v k.ú. Hynčice panu J.  
                    Čubákovi, Hynčice 122 od 31.1.2007. 
                                                                                                    p. Kumpoštová        20.3.2007 
 
5/07/17/e   Rada neschválila pronájem pozemku p.č. 156/1 část o výměře 150 m2 v k.ú. Hynčice  
                   panu J. Čubákovi, Hynčice 122 s tím , že pozemek bude pronajat jako celek 
                                                                                                    p. Kumpoštová        20.3.2007 
 
5/07/17/f   Rada schválila záměr pronajmout pozemky p.č.1388, 79/2, 1754, 172 část, 109, 111/1  
                  část, 1476, 1150/3, 1577, 769, 610, 1450 a 586 všechny v k.ú. Město Albrechtice. 
                                                                                                    p. Kumpoštová        20.3.2007 
 
5/07/18/a   Rada doporučila ZM schválit smlouvu s obecně prospěšnou společností HELP - IN na  
                   zajištění rozvozu obědů s platností od 1.4.2007, s tím, že spoluúčast města by činila       
                   75 tis. Kč 
                                                                                                     místostarosta          28.2.2007 
 
5/07/19/a   Rada vzala na vědomí zprávu o hospodaření v městských lesích za rok 2006 s tím, že  
                   Ing. Macek odstraní nedostatky, které zpráva vykazuje. 
 
5/07/19/b   Rada jmenovala členem výběrové komise p B. Drulákovou a náhradníkem paní M.   
                   Kaletovou. 
 
5/07/19/c   Rada zamítla používání služebních aut města pro potřeby PO města Města  
                   Albrechtic ZŠ a MŠ. 
                                                                                                       tajemník 
 
                                                                               ........................................... 
                                                                               místostarosta  Luděk Volek 
 
                                                                               .............................................  
                                                                               člen rady Mgr. Jiří Kropáč                                                          
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U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  6.schůze rady města konané dne 8.3.2007 
 
 
Přítomno:    6 členů rady 

         Omluveno:   Ing. Jitka Hanusová 
                     Ing.Vavera Hynek - tajemník 

 
Číslo usnesení          obsah usnesení                                                 odpovídá            termín 
       
6/07/20/a   Rada schválila HZS MSK skácení 1 ks ořechu o obvodu kmene 90 cm ve výšce 130 cm      
                 nad zemí na pozemku p.č.1285/1, v k.ú. M. Albrechtice. Skácení provede HZS MSK na  
                 vlastní náklady. 
                                                                                                   p. Adámková         31.3.2007 
 
6/07/20/b  Rada schválila odstranění náletových dřevin a keřů p. R. Tomečkovi, Loděnice 120,  na     
                  pozemku p.č. 298/8, 298/5, 310, 307/4, 312, 315, 316, v k.ú. Linhartovy. Pokácení  
                  provede na vlastní náklady. 
                                                                                                   p. Adámková         31.3.2007 
 
6/07/20/c  Rada schválila pokácení 1 ks lípy na pozemku města Město Albrechtice, p.č. 6/1 v k.ú.  
                 Česká Ves. 
                                                                                                   p. Adámková         31.3.2007 
 
6/07/20/d  Rada schválila prodej všech vyřazených monitorů z majetku města Město Albrechtice.  
                 Cena za 17" monitor je 600 Kč za 1 ks, 15" monitor za cenu 200 Kč za 1 ks. 
                                                                                                   p. Bodnárová          31.12.2007 
 
6/07/20/e  Rada schválila pronájem parku B. Smetany p. E. Harmančinové, Krátká 4, Město     
                 Albrechtice  za účelem provozování hudebních produkcí  v termínech 30.6.2007,    
                 14.7.2007, 28.7.2007, 11.8.2007 a 25.8.2007 s tím, že hudební produkce bude ukončena  
                  nejpozději ve 2,00 hodin následujícího dne. Cena za jednu produkci je stanovena ve výši     
                  700,-Kč bez DPH. 
                                                                                                       p. Vávra            31. 8.2007 
 
6/07/20/f   Rada neschválila žádost pana Lukáše Pawlase, Hynčice 212, M. Albrechtice o pronájem   
                  parku B. Smetany v roce 2007 za účelem pořádání hudebních produkcí. 
                                                                                                    místostarosta          31.3.2007 
 
6/07/20/g  Rada schválila opravy na městském koupališti M. Albrechtice v roce 2007 a to do výše      
                  maximálně 100tis. Kč, která je v rozpočtu města vyčleněna na nejnutnější opravy.  
                                                                                                       p. Vávra            31. 12.2007 
 
6/07/20/h  Rada schválila pronájem sklípku v k.ú. Linhartovy p.č. 114 panu F. Menzelovi,     
                  Linhartovy 71, Město Albrechtice od 1.4.2007 za cenu 8.610,-Kč/rok bez DPH s tím, že      
                  vybudování  vstupních dveří a  a  přístupového můstku si provede na vlastní náklady.  
                 Opravy budou  schváleny městem Město Albrechtice, MěÚ Krnov i Památkovým  
                  ústavem. 
                                                                                                       p. Vávra            31. 3.2007 
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6/07/20/i  Rada schválila   pronájem objektu - chata Anna v k.ú. Piskořov ev. č. 13 parcela č. 159/9   
                 mysliveckému sdružení Oldřich, Město Albrechtice od 1.2.2007. Roční nájemné je  
                 stanoveno ve výši 7 119,-Kč bez DPH. 
                                                                                                       p. Vávra            31. 3.2007 
 
6/07/20/j  Rada vzala na vědomí  žádost manželů Blanky a Jaromíra Tkadlečkových o odkoupení   
                 nebytových prostor v nemovitosti Lázeňská 2, M. Albrechtice. 
                                                                                                       starosta             31.5.2007 
 
6/07/21/a  Rada revokovala usnesení č. 5/07/17/e z jednání 4.schůze rady města konané dne 
                  8.2.2007.  
 
6/07/21/b  Rada schválila pronájem pozemku p.č. 156/1 část o výměře 150 m2 k.ú.Hynčice u       
                  Krnova p.J.Čubákovi na dobu neurčitou s platností od 1.1.2007 za cenu 1,-Kč/m2/rok. 
                                                                                                    p. Kumpoštová        31.3.2007 
 
6/07/21/c  Rada schválila pronájem pozemků od Lesů ČR p.č. 159/8 a 159/9 v k.ú. Piskořov za   
                  cenu 3 712,-Kč/rok na dobu určitou s platností od 1.1.2007 do 1.1.2012. 
                                                                                                    p. Kumpoštová        15.4.2007 
 
6/07/21/d  Rada schválila náhradu za beze smluvní užívání pozemků Lesů ČR v období od  
                  20.9.2006 do 31.12.2006 za celkovou částku 696,- Kč. 
                                                                                                    p. Kumpoštová        15.4.2007 
 
6/07/21/e  Rada vzala na vědomí návrh prodejních cen pozemků na území města Město Albrechtice a  
                  doporučila jej ZM schválit. 
                                                                                                             starosta                     30.4.2007 
 
6/07/22/a   Rada neschválila žádost Společenství vlastníků Lázeňská 9 v Městě Albrechticích o  
                    prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství. 
                                                                                                           místostarosta             31.3.2007 
 
6/07/22/b  Rada schválila bezúplatný pronájem videoklubu dne 3.4.2007  Krajánku-centrum pro lidi s  
                   mentálním postižením, Město Albrechtice, příspěvková organizace  v době konání  
                   velikonoční prodejní výstavky s tím, že úklid bude proveden na vlastní náklady. 
                                                                                                           p. Vávra                   31. 3.2007 
6/07/22/c  Rada neschválila Základní kynologické organizaci převedení nedočerpané  finanční dotace     
                  z grantu za rok 2006 do roku 2007. 
                                                                                                           místostarosta             31.3.2007 
 
6/07/22/d  Rada schválila s účinností od 1.1.2007 „Vnitřní směrnici č.1 Směrnice o účetnictví“. 
                                                                                                   p. Bodnárová 
 
6/07/22/e  Rada schválila rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Město Albrechtice, Opavická 1, za     
                  rok 2006 a to do rezervního fondu 72.153,77 Kč a do fondu odměn 80.000,- Kč. 
                                                                                                   místostarosta           31.3.2007 
 
6/07/22/f  Rada schválila rozdělení hospodářského výsledku MŠ Město Albrechtice, Celní 11, za    
                 rok 2006 a to do rezervního fondu ve výši 13.953,69 Kč. 
                                                                                                           místostarosta             31.3.2007 
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6/07/22/g  Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku  ve výši 1.000,- Kč z fondu zaměstnanců  
                   ing. Hynku Vaverovi, Nádražní 19, Město Albrechtice, na  rekreaci pro syna. 
                                                                                                         p. Kostrošová          30.4.2007 
 
6/07/22/i  Rada vzala na vědomí výroční zprávu o hospodaření za rok 2006 ZŠ Město Albrechtice,   
                 Opavická 1. 
 
6/07/22/j  Rada vzala na vědomí výroční zprávu o hospodaření za rok 2006 MŠ Město    
                 Albrechtice, Celní 11. 
 
6/07/22/k  Rada schvaluje navýšení cen o 12% s platností od 1.3.2007 v pěstební a těžební činnosti  
                  plynoucí  ze smlouvy o hospodaření na lesních pozemcích v majetku města Město     
                  Albrechtice uzavřené dne 10.12.2003. Nedílnou součástí zápisu je příloha cenové  
                  ujednání č.5 
 
                      
                                                                                                     Ing. Jiří Macek     30.4.2007 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 ................................................. 
                                                                                        starosta  Luděk Volek 
 
 
 
                                                                                ......................................................... 
                                                                                 místostarosta  Ing.  Jitka Hanusová 



U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  7.schůze rady města konané dne 12.4.2007 
 
 
Přítomno:    6 členů rady 

         Omluveno:  Oldřich Pustka 
                     
 

Číslo usnesení          obsah usnesení                                                 odpovídá            termín 
 
 
7/07/23/a   Rada neschválila snížení poplatku p. Pavlu Křištofovi, P. Bezruče 7, Město Albrechtice 
za připojení kabelové televize, jelikož byl poplatek celkově snížen od letošního ze 4.000,-Kč bez  
DPH, na 2.000,-Kč bez DPH . 
                                                                                                          p.Bodnárová         30.4.2007 
 
7/07/23/b  Rada schválila bezplatný pronájem parku B. Smetany ZO KSČM, Město Albrechtice  
pro potřeby oslav 1.máje dne 1.5.2007 od 13:00 do 18:00 hodin. 
 
                                                                                                                    místostarosta       1.5.2007 
 
7/07/23/c  Rada schválila finanční podporu ve výši 2.000,-Kč dívčímu pěveckému sboru  
Ars voce ze Střední pedagogické školy Krnov a Střední pedagogické školy Krnov na  
vystoupení dne 3.5.2007, kdy proběhnou oslavy - Dne osvobození. 
                                                                                                      
                                                                                                                  místostarosta        30.4.2007 
 
7/07/23/d   Rada vzala  na vědomí nesouhlas p.  Husera Jana, B. Smetany 4, Město Albrechtice  
s provozováním diskoték v letních měsících v parku B. Smetany, provozovány p. Harmančínovou E., 
Krátka 4, Město Albrechtice, v případě nepořádku a stížností občanů na hlučnost boudou tyto 
akce úplně zrušeny.  
 
                                                                                                                   starosta               15.5.2007 
 
7/07/23/e  Rada vzala na vědomí úpravu a zpevnění příjezdové cesty 2153/1  k domu p.  Šimarové  M.,  
Hynčice 87 posypovým materiálem, která je ve vlastnictví města Město Albrechtice. 
 
                                                                                                                   místostarosta         30.4.2007 
 
7/07/23/f  Rada neschválila vydat povolení k  parkování Ing. Zuzaníkovi P., učiteli SŠZS,  
Nemocniční 11, Město Albrechtice  před domem s byty pro důchodce na ul. Nemocniční 6, 
Město Albrechtice. 
 
                                                                                                        místostarosta     2.5.2007 
 
7/07/23/g  Rada schválila nájemní smlouvu  firmě HELP-IN, o.p.s, Bruntál na přenechání  
motorového vozidla pro rozvoz obědů od 1.4.2007 do 30.6.2007 pro město Město Albrechtice. 
 
                                                                                                         tajemník        30.4.2007  
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7/07/23/h  Rada vzala na vědomí a doporučuje zastupitelstvu schválit podepsání dodatku  
č.1 ke smlouvě č.10/2006 o vypracování projektové dokumentace. Projekt pro územní řízení  
ul. Hašlerova, Nerudova do 30.5.2007, projekt pro stavební řízení a provedení ul. Hašlerova,  
Nerudova do 30.5.2007, projekt pro územní a stavební řízení ul. Tyršova do 30.5.2007. 
                                                                                                        starosta          30.4.2007 
 
7/07/23/ch  Rada neschvaluje MŠ Město Albrechtice, Celní 11,  příspěvková organizace,  
poskytnutí zámkové dlažby pro zpevnění plochy okolo pískovišť. 
                                                                                                       místostarosta    10.5.2007 
 
7/07/23/i  Rada schvaluje převedení nájemní smlouvy bytu č.5, II. kategorie, Linhartovy 19 
 na sl. Němcovou Michaelu, bytem Linhartovy 19, Město Albrechtice a platností od 1.4.2007 
 
                                                                                                        p. Vávra             30.4.2007  
 
7/07/23/j Rada vzala na vědomí cenový návrh ve výši 63.700,-Kč bez DPH , přeložení  
chodníku na ul. Osvobození ( kavárna) v Městě Albrechticích od Služeb obce města Město Albrechtice 
a  schválila  realizovat pouze opravu jen v místě poškození, jedná se o tři místa  
 v celkovém rozsahu cca 5m2.  
                                                                                                         p. Vávra                  30.4.2007 
 
7/07/23/k   Rada schvaluje sl. Lyčkové M., Nám. ČSA 13, Město Albrechtice zábor veřejného 
 prostranství v souladu  s platnou OZV, za podmínek uvedených v žádosti a  úklidu popelnic  
před hernou,  od 1.5.2007 po dobu 6 měsíců, v  cca 36 m2. Rada doporučuje informovat  
zastupitelstvo o záměru.  
                                                                                                        p.Bodnárová                30.4.2007 
 
7/07/23/l  Rada vzala na vědomí žádost o změně nájemce  nebyt.prostor p. Reka Lumíra, Nádražní 7, 
Město  
Albrechtice , s tím, že musí ukončit nájemní smlouvu a nabídka pronájmu bude řádně zveřejněná. 
V případě  podání žádosti p. Jurčíkové M., Nádražní 7, Město Albrechtice bude její žádosti vyhověno.  
   
                                                                                                           p.Vávra                     30.4.2007 
 
7/07/23/m  Rada schválila přidělení bytu p. Nohálovi Z. bytem B.Němcové22,  Město Albrechtice,  
byt na B. Němcové 13 v Městě Albrechticích od 1.4.2007. 
                                                                                                           p.Vávra                    30.4.2007 
                                                                                                    
7/07/23/n  Rada schválila  Dodatek č.4 k nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor  
s p. Jordánem L., bytem Polní 4, Město Albrechtice s účinností od 1.1.2007. 
                                                                                                            p.Vávra                   30.4.2007 
  
7/07/23/o  Rada projednala a  doporučuje zastupitelstvu schválit  smlouvy mezi městem 
 Město Albrechtice a Službami obce Město Albrechtice s.r.o. o dodávce vody a odvádění  
odpadních vod s platností  od 1.1.2007 u budov ve vlastnictví města Město Albrechtice.  
Rada doporučuje zastupitelstvu města pověřit p. Vávru J. k podpisu těchto smluv. 
 
                                                                                                                    p. Vávra             30.4.2007 
 
7/07/23/p  Rada vzala na vědomí veřejnoprávní smlouvu mezi městem Město Albrechtice a obcí 
Třemešná a doporučila ZM Město Albrechtice tuto neschvalovat. 
                                                                                                                  starosta                30.4.2007 
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7/07/24/a  Rada města projednala žádost nájemníků na odprodej bytového domů Nádražní 33, 
Město Albrechtice a doporučila zastupitelstvu schválit záměr prodeje. 
                                                                                                              p. Vávra             30.4.2007 
 
7/07/24/1/a  Rada schválila prodloužení nájmu p.  Hrabcové E.,  Nádražní 7, Město Albrechtice 
 pozemek p.č. 1388 část o výměře 470 m2, zahrada, 
Celková částka za pronájem 470,-Kč/rok 
 
7/07/24/1/b Rada schválila prodloužení nájmu Měrkovi P. , Nám.ČSA 21, Město Albrechtice 
 pozemek p.č 1388 část o výměře  204 m2, zahrada,  
Celková částka za pronájem 204,-Kč/rok 
 
7/07/24/1/c   Rada schválila prodloužení nájmu  p. Bernatíkové Z., Dělnická 8, Město 
Albrechtice,  pozemek p.č. 79/2 o výměře 208 m2, zastavěná plocha,dvůr           
Celková částka za pronájem 208,-Kč/rok 
 
7/07/24/1/d   Rada schválila prodloužení nájmu  p. Dvořákovi  Z., B.Smetany 19, Město 
Albrechtice,  pozemek p.č. 1754 část o výměře 225 m2, ostatní plocha, 
Celková částka za pronájem 225,-Kč/rok  
 
7/07/24/1/e   Rada schválila prodloužení nájmu p. Eftimiadisovi V.,Dělnická 1, Město 
Albrechtice, pozemek p.č. 172 část o výměře 191 m2, ostatní plocha 
Celková částka za pronájem 191,-Kč/rok 
 
7/07/24/1/f    Rada schválila prodloužení nájmu p. Jurčíkovi K., Okružní 1, Město Albrechtice 
pozemky p.č. 109 o výměře 111 m2, orná půda,  p.č. 111/1 část o výměře 89 m2, zahrada 
 Celková částka za pronájem 200,-Kč/rok 
 
7/07/24/1/g    Rada schválila prodloužení nájmu p. Klečkovi A.,Nádražní 25, Město Albrechtice 
pozemek p.č. 1917 část  o výměře 400 m2, orná půda 
Celková částka za pronájem 400,-Kč/rok 
 
7/07/24/1/h  Rada schválila prodloužení nájmu p.  Matouškovi J., Celní 7, Město Albrechtice 
pozemek p.č. 172 část o výměře 740 m2, ostatní plocha 
Celková částka za pronájem 740,-Kč/rok 
 
7/07/24/1/ch   Rada schválila prodloužení nájmu p. Kurfürstovi R., Pod Hůrkou 14, Město 
Albrechtice, pozemek p.č. 1150/3 o výměře 24 m2, ostatní plocha 
Celková částka za pronájem 24,-Kč/rok 
7/07/24/1/i   Rada schválila prodloužení nájmu p. Návratovi M., B.Němcové 28, Město 
Albrechtice, pozemek p.č. 945 část o výměře 148 m2, trvalý travní porost 
Celková částka za pronájem 148,-Kč/rok 
 
7/07/24/1/j  Rada schválila prodloužení nájmu  p. Topičovi D., Osvobození 15, Město 
Albrechtice,  pozemek p.č. 769 o výměře 306 m2, zastavěná plocha 
Celková částka za pronájem 306,-Kč/rok 
 
7/07/24/1/k   Rada schválila prodloužení nájmu p. Varechovi J., Bezručova 22, Město Albrechtice 
pozemek p.č. 610 o výměře 529 m2, orná půda 
Celková částka za pronájem 529,-Kč/rok 
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7/07/24/1/l  Rada schválila prodloužení nájmu p.  Zaoralovi J., Tyršova 19, Město Albrechtice 
pozemek p.č. 1450 o výměře 197 m2, zahrada 
Celková částka za pronájem 197,-Kč/rok 
 
7/07/24/1/m   Rada schválila prodloužení nájmu p. Zápalkovi M., P.Bezruče 20, Město 
Albrechtice,  pozemek p.č. 586část o výměře 320 m2, orná půda 
Celková částka za pronájem 320,-Kč/rok 
 
7/07/24/2/a  Rada schválila zrušení pronájmu pozemku  p. Tkadlečkové F., Slezská 2, Město 
Albrechtice, pozemek parcelní číslo 1323 část a 1324 část o výměře 767,5m2, ost.plocha, od 
1.1.2007 
 
7/07/24/2/b  Rada schválila zrušení pronájmu pozemku p. Novotnému J., Hašlerova 10, Město 
Albrechtice, pozemek parcelní číslo 1917 č. o výměře 435 m2, orná půda, od 12.4.2007 
 
7/07/24/3/1  Rada schválila pronájem pozemku p. Pecháčkovi Z., Slezská 5, Město Albrechtice, 
pozemek parcelní číslo 1323 část o výměře 300 m2, ostatní plocha, k.ú.Město Albrechtice, celková 
částka za pronájem – 300,-Kč/rok. Nájem od 12.4.2007 

 
7/07/24/3/2  Rada schválila pronájem pozemku p. Ostravskému R., B.Smetany 1, Město 
Albrechtice, pozemek parcelní číslo 1917 část o výměře 435 m2,orná půda 
k.ú.Město Albrechtice, celková částka za pronájem – 435,-Kč/rok. Nájem od 12.4.2007 
 
7/07/24/3/3  Rada neschválila pronájem pozemku p.Wislovi T., nám.ČSA 15, Město Albrechtice 
pozemek parcelní číslo 635 část o výměře 400 m2, zahrada,od 12.4.2007 a doporučuje odstranění 
stávající stavby. 
 
7/07/24/4 Rada schválila výpověď dohodou nájemní smlouvy pozemku č.245 A 04/26 k 
30.4.2007. 
 
7/07/24/5/1  Rada schválila cenovou výši  FK Avízo Město Albrechtice 

    pozemky p.č. 541 o výměře 339 m2 , 
                          542 o výměře 21385 m2 
    za 0,20Kč/m2/rok od 1.1.2007. 
 

7/07/24/5/2   Rada schválila cenovou výši Tatran Hynčice 
    pozemky p.č. 188/3 o výměře 5736 m2, 
                    p.č. 190/1 o výměře 4613 m2 
    za 0,10Kč/m2/rok od 1.1.2007. 
 

7/07/24/5/3   Rada schválila cenovou výši Služby obce Město Albrechtice 
    pozemky p.č. 345/1 o výměře 1315m2, p.č. 642 o výměře 2211m2, p.č. 643 o výměře 282 m2,     
    vše k.ú.Město Albrechtice 

    za 0,80Kč/m2/rok od 1.1.2007. 
 
7/07/24/5/4   Rada schválila cenovou výši Tenisové kurty Město Albrechtice,  
    pozemky p.č. 1752 o výměře 2640m2, p.č. 1753/5 o výměře 81m2, vše k.ú.Město Albrechtice 

    za 0,20Kč/m2/rok od 1.1.2007. 
 
7/07/24/5/5 Rada schválila cenovou výši  Český kynologický svaz,z.o. M.Albrechtice 
    pozemky p.č. 1374 část a p.č. 1395 o výměře 972 m2, vše k.ú. Město Albrechtice 
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    za 0,20Kč/m2/rok od 1.1.2007. 
7/07/24/5/6  Rada schválila cenovou výši  Sbor dobrov.hasičů Město Albrechtice 
    pozemek p.č. 1375 část o výměře 1319m2 vše k.ú.Město Albrechtice 

    za 0,20Kč/m2/rok od 1.1.2007. 
 
7/07/24/5/7  Rada schválila cenovou výši  Myslivecké sdružení Oldřich 
            pozemek p.č. 2119 o výměře 6718m2, k.ú. Město Albrechtic  

   za 0,20Kč/m2/rok od 1.1.2007. 
 
7/07/24/8 Rada schválila cenovou výši  p. Lyčkovi M. Město Albrechtice 
             pozemek p.č.1260 o výměře 769 m2, vše k.ú.Město Albrechtice 
             za 8,-Kč/m2/rok od 1.1.2007. 
                                                                                                 Ing. Kumpoštová    30.5.2007 
 
7/07/24/b Rada vzala na vědomí odprodej pozemku p.č.1578 k.ú Město Albrechtice 
Ing.Malchárková N. za účelem parkování vozidel a ukládá starostovi dořešit odprodej tohoto 
pozemku. 
                                                                                                   starosta                   30.5.2007 
 
7/07/25/a  Rada vzala na vědomí rozpočtové opatření č.2 rozpočtu města Město Albrechtice kde 
příjmy    města činí 57 766 370,-Kč a výdaje 57 766 370,.-Kč a doporučuje zastupitelstvu schválit 
rozpočtové opatření č.2. a navýšením o 10.000,-Kč na provoz TJ Tatran Hynčice. 
                                                                                                  p. Bodnárová          30.4.2007 
 
7/07/26/a  Rada schvaluje  zhotovitele projektové dokumentace akce: Dostavba kanalizačního 
systému města Město Albrechtice fa Hydro- Koneko s.r.o., Mírová 151/19, 703 00 Ostrava - 
Vítkovice ve výši 1.439 931,-Kč, která byla vybrána výběrovým řízením o doporučuje 
zastupitelstvu města  Město Albrechtice schválit podepsání smlouvy na vypracování projektové 
dokumentace.                                                                                  starosta            30.4.2007 
 
7/07/26/b  Rada vzala na vědomí nabídku p. Šimonka Petra, Celní ul. Město Albrechtice o 
odkoupení kina Města Albrechtic a pověřuje starostu dalším jednáním. 
                                                                                                        starosta                 31.5.2007 
 
7/07/26/c  Rada města vzala na vědomí rekonstrukci střechy a výměnu střešní krytiny na Domě s 
byty pro důchodce Nemocniční 6, Město Albrechtice a dostavbu nových bytů a doporučuje 
zastupitelstvu schválit. 
                                                                                                      starosta                30.4.2007 
 
7/07/26/d  Rada doporučila ZM  zrušit mandátní smlouvu ze dne 27.12.1999 mezi městem Město 
Albrechtice a Služby obce Město Albrechtice s.r.o. k  30.4..2007 a doporučila uzavřít dohodu o 
pracovní činnosti mezi městem Město Albrechtice a p.Ulčákem J. na údržbu a provozování hřbitovů 
M.Albrechtice, Linhartovy a Hynčice od 1.5.2007.                                                          
                                                                                                        starosta                  30.4.2007 
 
7/07/26/e  Rada schválila výsadbu okrasné třešně - sakur v parku B.Smetany během měsíce 
května. Cena za jeden ks 7.639,-Kč, celkem 13ks. 
                                                                                                      místostarosta            31.5.2007 
 
7/07/26/f  Rada města vzala na vědomí podaní žádosti na dotaci "Regenerace významné aleje 
kaštanka" k.ú Město Albrechtice. 
                                                                                                       místostarosta          30.4.2007 
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7/07/26/g  Rada vzala na vědomí cenový návrh „Zpravodaje Města Albrechtic“, cenu za barevnost 
1/1 je  5,80 Kč/kus bez DPH a  barevnost 2/2  8,30Kč/kus bez DPH .                                           
Sazbu a tisk zhotoví fa Retis s.r.o., Nádražní 2, Krnov. 
                                                                                                 místostarosta          15.5.2007 
 
7/07/26/h  Rada vzala na vědomí akci pořádanou Euroregionem  Praděd dne 19.5.2007 výstup na 
horu Praděd. 
                                                                                                 starosta                     19.5.2007 
 
7/07/26/ch  Rada jmenovala  v souladu s § 102, odst.2, písm.g), vedoucího odboru sociálního 
Města  Město Albrechtice, Ing. Hanu Rousovou, s platností  od 2.4.2007. 
                                                                                                  tajemník                  30.4.2007    
 
7/07/26/i  Rada vzala na vědomí informaci o rekonstrukci školní jídelny ZŠ Město Albrechtice a 
pověřuje starostu města o získání finančních prostředků z dotačních titulů. 
                                                                                                   starosta 
     
7/07/26/j Rada vzala na vědomí,  odstoupení p.Ing. Jitky Hanusové z kontrolního výboru a 
doporučila ZM doplnit kontrolní výbor o dalšího člena. 
                                                                                                    starosta               30.4.2007 
 
7/07/26/k  Rada doporučila ZM projednat jmenování nové dozorčí rady Služeb města Město 
Albrechtice s.r.o..  
                                                                                                   starosta                 31.5.2007 
 
7/07/26/l  Rada vzala na vědomí připomínky Mgr. Kropáče ohledně venčení psů, úpravy a nátěr  
plakátovací plochy na ul. Nádražní (Solawa) a oplocení dětského hřiště na  ul.,Nádražní a to označit 
tabulemi "Zákaz vodění psů". 
                                                                                                      p.Vávra               30.6.2007 
 
7/07/26/m  Rada doporučila projednat a  řešit situaci ohledně svozů opadů a jeho třídění   na 
dalším  zasedání ZM Město Albrechtice. 
                                                                                                  starosta                     31.5.2007 
                                                                                                                        
7/07/26/n  Rada  schválila pokácení javoru na parcele č.1152/21, kú Česká Ves u Města Albrechtic 
z důvodů ohrožení lidských životů. Dřevo bude odprodáno p. Glösslové S., U oblouku 6, Opava, za 
100,-Kč/m3 bez DPH, celkem se  jedná o 1,2m3.     
                                                                                               p. Adámková             30.4.2007 
 
 
                              
                                                                                    
                                                                                 ................................................. 
                                                                                        starosta  Luděk Volek 
 
 
 
                                                                                ......................................................... 
                                                                                 místostarosta  Ing.  Jitka Hanusová 



U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  8.schůze rady města konané dne 9.5.2007 
 
 
Přítomno:    6 členů rady 

         Omluveno:  Oldřich Pustka 
                     
 

Číslo usnesení          obsah usnesení                                                 odpovídá            termín 
 
8/07/27/a Rada schválila žádost p.Reka L. Nádražní 7, Město Albrechtice zrušení pronájmu  
nebytových prostor na Nám. ČSA 20, Město Albrechtice, k 31.5.2007 
                                                                                                               p.Vávra          31.5.2007 
 
8/07/27/b Rada schválila žádost Mikroregionu Krnovsko, Hl. nám.1, Krnov o ukončení pronájmu 
nebytových prostor na zámku  Linhartovy po vzájemné dohodě k 30.6.2007. 
          
                                                                                                              p.Vávra           31.5.2007 
8/07/27/c Rada schválila žádost MŠ Město Albrechtice, Celní 11, příspěvková organizace o uzavření 
mateřské školy od 16.7.2007-12.8.2007 v době letních prázdnin. 
                                                                                                              místostarosta     31.5.2007 
8/07/27/d Rada schválila  příspěvek ve výši 1 000,- Kč z fondu zaměstnanců Ing. Vopelkovi D.,                  
B. Němcové 3, Město Albrechtice na dětskou rekreaci pro dceru Alžbětu Vopelkovou 
                                                                                                         
                                                                                                               p.Bodnárová       31.5.2007 
8/07/27/e Rada schválila žádost p.Kostrošové Z., Hynčice 227 o poskytnutí půjčky ze sociálního  
fondu ve výši 20.000,.Kč. 
                                                                                                               p.Bodnárová       31.5.2007 
                
                                                                                                
8/07/27/f Rada schválila žádost o  bezplatný pronájem parku B. Smetany,  Město Albrechtice pro  
MŠ Město Albrechtice, Celní 11,  příspěvkové organizace, k uskutečnění dětského karnevalu dne 
 5.6.2007  od 15,30do 18,00 hodin.  
                                                                                                               p.Vávra               5.6.2007 
 
8/07/27/g Rada vzala na vědomí doporučuje vybudování veřejného  
osvětlení u okálů v Hynčicích a zahrnutí této akce do rozpočtu pro rok 2008, oznámit nájemníkům, 
 aby vyvolali jednání s majitelem pozemku Zemědělským podnikem a.s., Město Albrechtice 
 o opravu  příjezdové komunikace k jejich rodinným domkům. 
 
                                                                                                              místostarosta              30.6.2007 
 
8/07/28/h Rada schválila vyplacení finanční  odměny dle navržené výše  řediteli Mgr. Karlu 
 Knappovi ZŠ Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1; z rozpočtu ZŠ 
 
                                                                                                                p.Bodnárová     31.5.2007  
8/07/29/ch Rada schválila žádost ZŠ Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1 o čerpání      
finančních prostředků z investičního fondu ve výši 500.000,-Kč , prostředky budou použité pro 
 vybavení tříd žákovským nábytkem  
                                                                                                                 p.Bodnárová       31.5.2007 



8/07/27/i Rada vzala na vědomí  a doporučuje zastupitelstvu  neschválit žádost p. Čuláka V.,                 
U lazebníka 19, Krnov na rozšíření zázemí městského koupaliště Město Albrechtice  
                                                                                                                   p.Vávra        31.5.2007 
8/07/28/a/1  Rada schválila zrušení nájmu pozemku  Českému červenému kříži,oblastní spolek Bruntál, 
Sladovnická 13,  pozemek parcelní číslo 1166/14 o výměře 677 m2, TTP k 31.5.2007 
           
                                                                                                              Ing.Kumpoštová 31.5.2007 
 
8/07/28/a/2   Rada schválila zrušení nájmu pozemku p.Šrubařovi J. Nádražní 19, Město Albrechtice,  

pozemek parcelní číslo 635 část o výměře 270 m2, zahrada, k 31.5.2007 
                                                                                                     Ing.Kumpoštová 31.5.2007 
 

8/07/28/a/3   Rada schválila zrušení nájmu pozemku p. Šerému P., Hynčice 215, 793 95 Město 
Albrechtice, pozemek parcelní číslo 326 o výměře 2125 m2, orná půda, k 31.5.2007 
 
                                                                                                             Ing.Kumpoštová    31.5.2007 
 
8/07/28/b/1  Rada schválila změnu výměry pronájmu pozemku, p.L.Petrové, Hašlerova 221/35, 
Město Albrechtice, pozemek parcelní číslo 635 část , pronájem z 2000m2 na 500m2, zahrada , od 
1.6.2007 
 
                                                                                                             Ing.Kumpoštová     31.5.2007 
 
8/07/28/b/2   Rada schválila změnu výměry pronájmu pozemku, p.Kamenárovi E., Hynčice č.37 ,   
pozemek parcelní číslo578/3 část, pronájem z 1751m2 na 1000m2, zahrada, od 1.6.2007 
 
                                                                                                             Ing.Kumpoštová   31.5.2007 
8/07/28/b/3 Rada doporučila jednat s p.Kamenárovou Josefínou, Hynčice č.39  o pronájmu, 
popřípadě odkoupení zbývající  části pozemku p.č.578/3 výměra 120m2 
 
                                                                                                            Ing.Kumpoštová       31.5.2007 
 
8/07/28/c/1  Rada schválila záměr pronájmu pozemku  v k.ú M.Albrechtice parcelní číslo 1917 
část o výměře 217 m2, orná půda 
 
                                                                                                             Ing.Kumpoštová    31.5.2007 
 
8/07/28/c/2 Rada schválila záměr pronájmu pozemku  v k.ú Linhartovy  parcelní číslo 70 o výměře 
317 m2, ostatní plocha-komunikace 
                                                                           
              
                                                                                                             Ing.Kumpoštová 31.5.2007 
 
8/07/29/a Rada vzala na vědomí  vyúčtování Charity Krnov, Hlubčická 3, Krnov a doporučuje 
zastupitelstvu schválit doplatit částku určenou z rozpočtu města Město Albrechtice  
                                                                                                              starosta          30.6.2007  
 
8/07/29/b Rada vzala na vědomí zprávu od České školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 
20, Ostrava o inspekční činnosti provedené na ZŠ Město Albrechtice, Opavická 1, okres Bruntál. 
 
 
                                                                                                       



8/07/29/f Rada ukládá starostovi vytvořit kalkulaci nákladů za obřady prováděné na zámku v 
Linhartovech 
 
                                                                                                         starosta                     30.6.2007 
 
8/07/29/g  Rada schválila cenovou výši inzerce  ve Zpravodaji Města Město Albrechtice a to  za 1/2 
stránky 300,-Kč bez DPH, za 1/4 stránky 150,-Kč bez DPH, za 1/8 75,-Kč bez DPH, za řádkovou inzerci 
25,-Kč bez DPH. 
                                                                                                          p.Bodnárová            
 
8/07/29/i Rada vzala na vědomí  zastupitelnost p.Hlaváčka v době jeho nepřítomnosti a doporučila 
starostovi řešit vzniklou situaci. 
                                                                                                              starosta 
 
8/07/29/j Rada ukládá místostarostce zajistit cenové výše a další možnosti účetního programu  
                                                                  
                                                                                                               místostarosta 
8/07/29/k  Rada ukládá starostovi zajistit vhodnější uspořádání kanceláří s větším počtem pracovníků, 
pracovní místa odděleny přepážkou z důvodů větší anonymity při jednání občana s příslušným referentem 
                           
                                                                                                               starosta 
8/07/29/l  Rada ukládá starostovi zajistit uspořádání kanceláří na městském úřadě Město Albrechtice.  
               
                                                                                                                 starosta 
 
8/07/29/m  Rada ukládá starostovi vypracovat pracovní náplň pro tajemníka městského úřadu    Město 
Albrechtice  
 
                                                                                                                 starosta   30.6.2007 
 
8/07/29/n Rada ukládá starostovi svolat schůzku s p. Tomeškem a projednat možnosti výměny 
 sedadel v kině  M. Albrechtice za sedadla z kina v Krnově 
                                                                                                                starosta    31.5.2007   
         
8/07/29/o  Rada ukládá starostovi svolat schůzku s p.Žídkem a hledat možnosti řešení situace se 
zvýšeným nárůstem domovního  odpadů v Městě Albrechticích 
                                                                                                                 starosta     31.5.2007 
 
8/07/29/p Rada ukládá starostovi zjistit zda je nutné provádět audit v MŠ Město Albrechtice 
                                                                                                                   starosta     31.5.2007 
8/07/29/r Rada nedoporučila  změnu OZV 2/2004 o místních poplatcích  
   
 
8/07/29/s Rada ukládá starostovi vyzvat policii ČR k jednání a zajíst kontrolu autobusových           
zastávek v Městě Albrechticích  
 
                                                                                                                   starosta    31.5.2007 
 
 
 
 
 



8/07/29/t   Rada schválila používání motorových vozidel ve vlastnictví města Město Albrechtice pro 
uvolněné zastupitelé.  
 
                                                                                                                  tajemník   31.5.2007 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     ..................................................... 
                                                                                                      Luděk  V o l e k 
                                                                                                        starosta města 
 
 
 
 
 
                                                                                    ....................................................... 
                                                                                                Ing. Jitka  H a n u s o v á 
                                                                                                       místostarosta 
 
 
 



U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  9.schůze rady města konané dne 7.6.2007 
 
 
Přítomno:    6 členů rady 

         Omluveno:  Mudr. Zuzana Juráňová 
Host:           Stanislav Berkovec                     
 

Číslo usnesení          obsah usnesení                                                 odpovídá            termín 
 
9/07/30/a Rada města  vzala na vědomí současný stav vodovodního řádu v Městě Albrechticích a 
doporučila ZM zařazení těchto akcí do rozpočtu na rok 2008 
Rada města ukládá p.Berkovcovi vypracování přesného popisu výměny vodovodního řádu. 
                                                                                                               Berkovec            30.9.2007 
 
9/07/30/b Rada města nedoporučuje ZM schválit finanční spoluúčast na vybudování přečerpávací stanice 
odpadních vod pro bytové domy na ul. Oboje v Městě Albrechticích.   
                                                                                                                   starosta 
 
9/07/31/a Rada města schválila žádost Služeb obce Město Albrechtice s.r.o., Nemocniční 13, 
Město Albrechtice na zakoupení nové tiskárny. 
                                                                                                       místostarosta         30.6.2007 
 
9/07/31/b Rada města schválila žádost  Společenství vlastníků bytového domu, Nádražní 14, Město 
Albrechtice na likvidaci septiku ležícího na parcele č.450/1 vk.ú. Město Albrechtice. 
                                                                                                      místostarosta               31.7.2007 
 
9/07/31/c  Rada města  schválila žádost Mgr. Aleny Grossové,  Krnovská 12, Město Albrechtice o 
provedení stavebních oprav v nebytových prostorách na Nám. ČSA 20 v Městě Albrechticích v 
rozsahu požadovaném kontrolou.                                            
                                                                                                       p.Vávra                  31.8.2007 
 
9/07/31/d  Rada města schválila žádost na ořez osik p. Grofové J., Hřbitovní 4, Krnov v  
k.ú. Hynčice na parcele 396/2, celkový zásah je  nutno dořešit na místě samém. 
                                                                                                   p.Adámková           31.7.2007 
 
9/07/31/e Rada města schválila žádost p.Cágové V., B.Němcové 19, Město Albrechtice, o zrušení 
parkovacích míst na Nám. ČSA před penzionem Růže a ukládá starostovi domluvit na místě samém 
přesné označení. 
                                                                                                    starosta                     30.6.2007 
 
9/07/31/f Rada města  schválila žádost MŠ Město Albrechtice, Celní 11,  příspěvkové organizace, o 
převedení finančních prostředků účelově určených na opravu střechy na  výměnu oken 3. třída 
pavilon B, ve výši 39. 217,-Kč. 
                                                                                                  místostarosta              30.6.2007 
 
 
9/07/31/g Rada města schválila půjčku  z fondu zaměstnanců Ing. Vopelkovi D.,  B. Němcové 3, 
Město Albrechtice, peníze budou poskytnuty po naplnění fondu finančními prostředky. 
                                                                                                 p. Bodnárová 
 



9/07/31/h Rada města vzala na vědomí žádost p. Čuláka V., U Lazebníka 19, Krnov o úhradu 
výkopových prací provedených na koupališti v hodnotě 35.000,- Kč v Městě Albrechticích a doporučuje 
jednat s p.Čulákem o použití těchto prostředků na vybudování atrakcí v areálu koupaliště v Městě 
Albrechticích ( dětské hřiště, volejbalové hřiště apod.) .  
                                                                                                       starosta                         30.6.2007 
 
9/07/31/ch Rada města doporučuje ZM schválit svoz odpadů firmou  Žídek Město Albrechtice 
část Biskupice od 1.7.2007 formou popelových nádob. 
                                                                                              starosta                            30.6.2007 
 
 
9/07/31/i Rada města doporučuje ZM neschválit bezúplatného převodu objektu v k. ú. Česká Ves úkryt  
ženijní - 6 od MO- VUSS Olomouc a doporučuje ZM neschválit. 
                                                                                             starosta                              30.6.2007 
 
9/07/31/j Rada města schválila pronájem nebytových prostor Nám. ČSA 22, v Městě Albrechticích 
p. Jurčíkové M. , Nádražní 7, Město  Albrechtice za účelem provozu maloobchodu akvaristika - 
chovatelské potřeby s platností od 1.6.2007 
                                                                                    p. Vávra                         30.6.2007 
  
9/07/31/k Rada města schválila přidělení volného bytu č.230 v Domě s byty pro důchodce p. Šimune A., 
bytem  B. Smetany 1, Město Albrechtice,  s platností od 1.6.2007 
                                                                                    p. Vávra                         30.6.2007 
  
9/07/32/a Rada města schválila pronájem pozemku p. R. Drabinové , Nádražní 31,  Město Albrechtice   
 pozemek  v k.ú. Město Albrechtice, parcelní číslo 1917 část o výměře 217 m2 orná půda    termín – 
od  8.6.2007. Částka za pronájem 217,-Kč/rok. 
                                                                                    p. Vávra                         30.6.2007 
  
 
9/07/32/b Rada města schválila pronájem pozemku p. M. Hrbáčkovi 
   Hynčice 214, Pozemek v k.ú. Města Albrechtice, parcelní číslo 2097/3 část o výměře 198,5 m2, 
ostatní plocha, částka za pronájem –5 Kč/m2/rok,  termín – od 8.6.2007. 
    
                                                                                    Ing. Kumpoštová      30.6.2007 
9/07/32/c Rada města schválila pronájem pozemku ing. J. Musilové , Linhartovy 20, pozemek  
parcelní v k.ú. Linhartovy,  parcelní číslo 70 o výměře 317 m2, ostatní plocha, komunikace 
 termín – od 8.6.2007, částka za pronájem 317,-Kč/rok. 
                                                                                   Ing. Kumpoštová      30.6.2007 
 
 
9/07/32/d Rada města schválila pronájem pozemku p. J.  Kamenárové ,  Hynčice 39,   Pozemek v 
k.ú. Město Albrechtice   parcelní číslo 578/3 o výměře 120 m2, TTP, termín - od 8.6 2007. Částka za 
pronájem 120,-Kč/rok. 
                                                                                          Ing. Kumpoštová      30.6.2007 
 
9/07/32/ e Rada schválila zrušení  pronájmu  pozemku p. A.  Glabazňovi,  
Celní 40,  Město Albrechtice, Pozemek  v k.ú. Město Albrechtice, parcelní číslo  2097/3 o výměře 
195 m2, ostatní plocha 
Ukončení pronájmu z důvodu prodeje restaurace k 7.6.2007. 
                                                                                   Ing. Kumpoštová      30.6.2007 
 
 



9/07/32/f  Rada města  schválila záměr  pronajmout   pozemky, p.číslo 566/1 část o výměře  15 x 45 m2 - 
125 m2, ost. plocha v  k.ú. Město Albrechtice /žádost o zřízení pomocného parkoviště pro firmu 
BBT Thermotechnology CZ s.r.o., závod Město Albrechtice,Osoblažská 5 
                                                                                Ing. Kumpoštová      30.6.2007 
 
 
9/07/32/g  Rada města revokovala usnesení č. 8/07/28/b z jednání 8.schůze rady města konané dne 
 9.5.2007. 
                                                                              Ing. Kumpoštová      30.6.2007 
                                                           
9/07/32/h Rada města schválila pronájem pozemku p.Kamenárovi, Hynčice 37, pozemek p.č. 
578/3 část o výměře 1000 m2 v k.ú.Hynčice. Od 1.1.2007 nájem 1.000,-Kč/rok. 
                                                                           Ing. Kumpoštová           30.7.2007 
 
9/07/33/a Rada města doporučila ZM schválit  smlouvu o dílo s  Hydro - Koneko s.r.o., Mírová 
151/19, Ostrava - Vítkovice, na dostavbu kanalizačního systému města Město Albrechtice - etapa I, 
vilová čtvrť, včetně vodovodního řádu, projektová dokumentace pro územní řízení v celkové ceně 
651.431,-Kč s DPH 
                                                                                               starosta         30.6.2007 
 
9/07/33/b Rada města doporučila ZM schválit  smlouvu s Ing. Dobroslavem Janko, Albrechtická 
16, Krnov na výkon inženýrských činností  pro vydání povolení a zajištění povolení stavby " 
Prodloužení vodovodu Linhartovy za tratí " a předání projektové dokumentace,                               
ve výši 12.000,-Kč s DPH  
 
                                                                                               starosta             30.6.2007 
9/07/33/c Rada města  doporučila ZM schválit  smlouvu s Ing. Dobroslavem Janko, Albrechtická 
16, Krnov na výkon inženýrských činností  pro vydání povolení a zajištění povolení stavby " 
Rekonstrukce ul. B. Smetany Město Albrechtice "a předání projektové dokumentace  
16.730,-Kč s DPH ve výši   
                                                                                              starosta                30.6.2007 
 
 
9/07/33/d Rada města vzala na vědomí a  doporučila ZM schválit  smlouvu s  ČR - Hasičský 
záchranný sbor Moravskoslezského  kraje, Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh o bezúplatném 
převodu majetku automobil   speciální plošina TATRA 148 
                                                                                                starosta               30.6.2007 
 
9/07/33/e Rada města vzala na vědomí  doporučila ZM schválit OZV č.2/2007, kterou se ruší 
OZV č.4/2002 
                                                                                                   tajemník           30.6.2007 
9/07/33/f Rada města vzala na vědomí doporučila ZM schválit  Řád veřejného pohřebiště  
                                                                                                   tajemník             30.6.2007 
               
9/07/33/g Rada města vzala na vědomí doporučila ZM schválit OZV č.3/2007 
                                                                                                    tajemník             30.6.2007 
 
9/07/34/a Rada města vzala na vědomí a doporučuje ZM schválit navýšení neinvestičního 
příspěvku  pro  ZŠ Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, Město Albrechtice, zapracovat do 
rozpočtového opatření č.3 
                                                                                                    p.Bodnárová         30.6.2007 
 



9/07/34/b Rada města vzala na vědomí a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtového opatření 
č.3  k rozpočtu na rok 2007 města Město Albrechtice 
                                                                                                 p.Bodnárová 
9/07/34/c Rada  města vzala na vědomí a doporučuje ZM schválit návrh na změnu plánu 
hospodářské činnosti č.2 na rok 2007 města Město Albrechtice 
                                                                                                  p. Bodnárová 
  
9/07/34/e Rada města schválila s účinností od 1.6. 2007 " Směrnici o účtování a vymáhání 
poplatků z prodlení platby a úhrad za plnění spojená s užíváním nebytových prostor, města Město 
Albrechtice 
                                                                                                 p.Bodnárová                30.6.2007 
 
 
 
9/07/34/f Rada města schválila poplatek za svatební obřad na zámku v Linhartovech ve výši 
1.000,-Kč s účinností od 8.6.2007. 
                                                                                                p. Lednická 
 
 
9/07/34/g Rada města vzala na vědomí a doporučuje ZM zisk za rok 2006 z hospodářské činnosti 
nerozdělovat  a provést přeúčtování na účet 932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 
                                                                                              p.Bodnárová 
 
 9/07/34/h Rada města  vzala na vědomí a doporučuje ZM schválit neinvestiční náklady na 1 
žáka ve  výši 3.500,-Kč za rok 2006 
                                                                                            p.Bodnárová 
9/07/35/a Rada města schválila uveřejňování usnesení rady města Město Albrechtice na webových 
stránkách 
                               
                                                                tajemník  
9/07/35/c  Rada města  ukládá tajemníkovi, zjištění zda je nutno provádět audit města  Město 
Albrechtice v příspěvkových organizacích 
                           
                                                                     tajemník               30.6.2007 
9/07/35/d   Rada města doporučila ZM schválení bezúplatného převodu hřbitovů Město 
Albrechtice a Hynčice na město Město Albrechtice 
                                                                                          starosta                      31.8.2007 
                        
  
9/07/35/e Rad města schválila postup dalšího jednání o nepřevzetí díla od Zlínstavu a doporučuje 
jednat o odstranění závad 
                                                                                             starosta   
                    
                                                                       
9/07/35/f Rada města schválila nového člena mediální komise  p. Bareše P. , od 1.6.2007 
                                                                                                místostarosta 
 
 
 
9/07/35/g Rada města vzala informaci na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města zrušit žádost 
z programu prevence kriminality Partnerství 2007 na nasvětlení přechodů v Městě Albrechticích.  
                                                                                            tajemník 



 9/07/35/h Rada města vzala na vědomí špatný technický stav budovy garáží na parcele číslo 
341,342,343,344 a doporučuje ZM města schválit záměr prodeje 
 
 
 
 
    
                                                               ................................................ 
                                                                         Luděk Volek 
                                                                        starosta města 
 
 
 
                                                        
                                                              .................................................. 
                                                                       Ing. Jitka Hanusová 
                                                                        místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
    



U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  10.schůze rady města konané dne 12.7.2007 
 
 
Přítomno:   7 členů rady 

         Omluveno:  0                
 

Číslo usnesení          obsah usnesení                                                 odpovídá            termín 
10/07/36/a Rada města schválila zapůjčení prostor Kina v Městě Albrechticích, Osvobození  pro 
Klub důchodců v Města Albrechticích , Nemocniční 6, na  dne 13.7.2007 od 16:00 do 18:30 hodin. 
Smluvní cena za zapůjčení prostor činí 2.000,-Kč s DPH. 
                                                                                                p.Vávra, p. Bodnárová    31.7.2007 
 
 
10/07/36/b Rada města  neschválila  Mikroregionu Krnovsko, Hlavní náměstí 1, Krnov  vrácení  
částky ve výši 5.220,-Kč s DPH za pronajaté prostory v  Zámku v Linhartovech. Bude provedeno  
konečné vyúčtování a případné přeplatky budou vráceny Mikroregionu krnovsko. 
                                                                                                 p.Bodnárová                      31.8.2007 
 
 
10/07/36/c Rada města  neschválila žádost FK Avízo Město Albrechtice na příspěvek 10.000,-Kč,  
pro  úpravu okolí hřiště v Hynčicích.  
                                                                                                   místostarosta                   31.7.2007 
 
 
 
10/07/36/d Rada města vzala na vědomí a ukládá starostovi zjistit případné  možnosti dotačního  
titulu na vybudování vodovodu v Linhartovech a zjistit orientačně celkové náklady na jeho vybudování. 
                                                                                                  starosta                          31.12.2007 
 
10/07/36/e Rada města  neschválila žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické v  
Krnově, Albrechtická 92, Krnov o finanční příspěvek ve výši 4.000,-Kč, a to na letošní brigádu na 
hřbitově v České Vsi.   
                                                                                                   místostarosta                 31.7.2007 
 
10/07/36/f Rada města neschválila  žádost MŠ Město Albrechtice, Celní 11,  příspěvková organizace  
o uvolnění 200.000,-Kč s tím, že částka 700.000,-Kč alokovaná v rozpočtu na rok 2007 bude použita  
na opravu topení v pavilonu č.2 a pořízení projektu stravovacího zařízení, zbývající částka bude  
ponechána ve prospěch MŠ Město Albrechtice na opravy , které vyplývají ze zápisu  
hygienické kontroly.                                          
                                                                                                    místostarosta                 31.7.2007 
                                                                                  
10/07/36/g Rada města schválila opravu střešní krytiny na střeše kabin FK  Avízo Město  
Albrechtice, opravu provede firma  Vendula Caisbergerová, stavební práce za  94.651,12Kč Kč s DPH. 
                                                                                                   p. Vávra                          31.8.2007 
 
 
 
 
 



10/07/36/h Rada města schválila  žádost p. Čuláka V., U lazebníka 19, Krnov na pořádání  
kulturních akcí a hudební produkce - country  na rok 2007 a pořádání společenské akce nemocnice - 
ortopedie dne 7.9.2007 na městském koupališti v Městě Albrechticích. 
                                                                                          Ing. Vaverová                         31.7.2007                         
  
10/07/36/ch Rada města schválila žádost ZŠ Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1 
o převedení čásky 200.000,-Kč z  investičního fondu do rozpočtu školy na opravy  
nad rámec běžné údržby.  
                                                                                            p. Bodnárová                       31.7.2007 
  
10/07/36/i Rada města schválila  žádost MŠ Město Albrechtice, Celní 11,  příspěvková 
organizace o  čerpání finančních prostředků z fondu  reprodukce majetku ve výši 120.000,-Kč na 
nákup souboru zahradního nábytku k dovybavení školní zahrady. 
                                                                                              p. Bodnárová                     31.7.2007 
  
 
10/07/36/j Rada města schválila  návrh  MŠ Město Albrechtice, Celní 11,  příspěvková organizace  
na vyplacení mimořádné odměny p. Lapuníkové Dagmar, ředitelce MŠ Město Albrechtice 
za 1. pololetí roku 2007. 
                                                                                                Místostarosta                  31.7.2007 
  
 
10/07/36/k Rada města schválila žádost dechové hudby Slezanka, Město Albrechtice o příspěvek  
na pořádání kulturní akce " 10 let po povodni ",  ve výši 6.000,- Kč s DPH. 
                                                                                               p.Bodnárová                     31.7.2007 
 
10/07/37/a Rada města schválila zrušení pronájmu  pozemků parc.č. 1720/1 v k.ú. Hynčice o  
výměře 46.802m2 k 1.1.2008,  z důvodů jeho plánovaného zalesnění.                                                                     
                                                                                                 Ing.Macek                       31.8.2007 
 
10/07/37/b/1 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 566/1 část o výměře 15x45 m -125 m2,  
ostatní plocha, k. ú. Město Albrechtice,  firmě BBT Thermotechnology CZ s.r.o.,závod  
Město Albrechtice, Osoblažská 5 s platností od 12.7.2007 
Celková částka za pronájem 1 000,-Kč/měsíc. 
                                                                                                Ing.Kumpoštová             31.7.2007 
 
10/07/37/b/2 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 1323 část o výměře 100 m2,   
ostatní plocha, k .ú. Město Albrechtice paní Františce Tkadlečkové,Slezská 2,   Město Albrechtice 
s platností od 12.7.2007, Celková částka za pronájem 100,-Kč/rok.  
                                                                                                Ing.Kumpoštová             31.7.2007 
 
             
10/07/37/c/1 Rada města schválila záměr  pronajmout pozemek p.č. 690/1 část o výměře ,72 m2, 
orná půda, k. ú. Město Albrechtic. 
                                                                                                 Ing.Kumpoštová             31.7.2007 
 
 
10/07/37/c/2  Rada města schválila záměr pronajmout pozemek p.č. 108 o výměře 333 m2,  ostatní 
plocha, k. ú. Piskořov .  
                                                                                                 Ing.Kumpoštová             31.7.2007 
 
             



10/07/37/d/1 Rada města nedoporučuje ZM žádost o prodej pozemku, p.č. 172 o výměře 1152 m2, 
ostatní plocha, k.ú. Město Albrechtice.   
                                                                                                Ing.Kumpoštová             31.8.2007 
             
       
10/07/37/d/2 Rada města vzala na vědomí a nedoporučuje ZM žádost o prodej pozemku,  
 p.č. 148/1 část  o výměře 300 m2, TTP,  k.ú. Město Albrechtice. 
                                                                                               Ing.Kumpoštová             31.8.2007 

 
 
10/07/37/d/3 Rada města neschválila žádost  Lenky Petrové, Hašlerova 6, Město Albrechtice, 
na změnu výše nájemného,   pozemku p.č. 635 část v k. ú. Město Albrechtice.  
                                                                                                 Ing.Kumpoštová             31.7.2007 
 
 
10/07/38/a Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst.1 zákona č. 
128/2000sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů, s obcemi Holčovice, Heřmanovice a Liptaň a 
pověřuje starostu podpisem těchto smluv. 
                                                                                                      Starosta                   31.12.2007 
 
10/07/38/b Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu dopravního prostředku mezi  městem 
Město Albrechtice a Help - in, o.p.s., Bruntál, U rybníka 4. 
                                                                                                     tajemník                      31.7.2007 
10/07/38/c Rada města doporučila ZM Město Albrechtice schválit  uzavření budoucí smlouvy 
darovací mezi  městem Město Albrechtice a Moravskoslezským krajem, ul. 28.října, Ostrava  
na darování pozemku pod  chodníkem mezi ul .Hašlerova a Odboje v Městě Albrechticích, kde je 
plánovaná jeho výstavba. 
                                                                                                       starosta 
10/07/39/a Rada města vzala na vědomí vyjádření nesouhlasu občanů Města Albrechtic se  
způsobem spravování rybníku v Městě Albrechticích, Celní ul., a pověřuje  starostu jednat  
s rybářským svazem o nápravě. 
                                                                                                        starosta                    31.8.2007 
 
10/07/39/b Rada města vzala na vědomí informaci  navrhované změně smlouvy ze strany města  
Město Albrechtice s Ing. Karlem Ondráškem Libina 95 , pověřuje starostu jednat dále v této věci 
                                                                                                         starosta 
10/07/39/c Rada města neschválila vybudování stolu před kapličkou v k.ú. Piskořov a dodání 
okapového žlabu, bude dodána pouze 1ks latě na lavičku a nátěrová hmota na lavičky. 
                                                                                                        starosta, p.Vávra      31.8.2007 
 
 
10/07/39/d Rada města vzala na vědomí změnu hodinové sazby na 1 pracovníka VPP a to ve výši 
41,20Kč bez DPH fakturovanou za práci pro Město Město Albrechtice provedenou Službami  
Obce Město Albrechtice s.r.o., Nemocniční 13, Město Albrechtice.  
                                                                                                         p.Kostrošová 
 
10/07/39/e Rada města vzala na vědomí cenový návrh  Služeb  obce  Město Albrechtice s.r.o., 
Nemocniční 13, Město Albrechtice  na jeden  úklid autobusových zastávek ve výši 1411,-Kč bez 
DPH a ukládá místostarostovi  dále jednat a případně  oslovit další zájemce na úklid autobusových 
zastávek.  
                                                                                            
                                                                                              místostarosta 



10/07/39/f Rada města schválila firmu Židek, Město Albrechtice, Okružní 39, nabídková  
cena 480.000,-Kč bez DPH, na rekonstrukci ÚT pavilon č.2 MŠ Město Albrechtice, Celní 11,  
 příspěvková organizace  
                                                                                                  p.Vávra            31.8.2007 
 
10/07/39/g Rada města schválila od 1.8.2007 správu a údržbu hřbitovů v Městě Albrechticích, 
Linhartovech, Hynčicích firmě pana Luďka Vrby- Aira, poskytování služeb pro zemědělství  
a zahradnictví, Nábřežní 630/15, Město Albrechtice, a tímto ukončila platnost celoroční objednávky 
p. Josefu Ulčákovi, Celní 633/42 , Město Albrechtice k 31.7.2007. 
 
                                                                                                  p.Vávra               31.7.2007 
 
10/07/39/h Rada města schválila výběr firem pro podání cenových nabídek na vestavbu 
6 -ti bytů v domě s byty pro důchodce v Městě Albrechticích, Nemocniční 6. 

 
                                                                                                  starosta     
10/07/39/l Rada města schválila výběr firem pro podání cenových nabídek na informativní měřiče 
rychlosti projíždějících vozidel v Městě Albrechticích. 
                                                                                                   starosta 
 
 
 
 
 
 
                                                            ................................................ 
                                                                       Luděk Volek 
                                                                      starosta města 
 
               
 
 
                                                        .................................................. 
                                                                       Ing. Jitka Hanusová 
                                                                        místostarosta 
 



U S N E S E N Í
                  z  jednání  11.schůze rady města konané dne 16.8..2007

Přítomno:   7 členů rady
         Omluveno:  0               

Číslo usnesení          obsah usnesení                                                 odpovídá            termín

11/07/40  Rada města vzala na vědomí kontrolu přijatých usnesení z 10. jednání RM konaného          
dne 12.7.2007.

11/07/40/a Rada města neschválila žádost  Educo centrum s.r.o., M. Gorkého 24, Krnov o 
pronájem nebytových prostor klubovny v 1. poschodí domu s byty pro důchodce, Nemocniční 6,
 v Městě Albrechticích a navrhla využití jiných prostor  za běžné nájemné.
                                                                                                           p.Vávra                   15.9.2007

11/07/40/b Rada města neschválila žádost občanů z ulice Odboje, Město Albrechtice o podílení se  
na financování nákladů z rozpočtu města Město Albrechtice na přečerpávací zařízení z odpadní 
jímky do městské kanalizace.

11/07/40/c Rada města schválila žádost  p. Evy Harmančinové o pronájem parku B. Smetany v
 Městě Albrechticích za účelem  uspořádání taneční zábavy pro střední a starší věkovou generaci 
dne 31.8.2007.
                                                                                                      p.Vávra                     31.8.2007

11/07/40/d1 Rada města revokovala usnesení číslo 10/07/36/b. 

11/07/40/d2 Rada města  schválila  žádost Mikroregionu Krnovsko, Hlavní náměstí 1, Krnov 
vrácení částky ve výši 5.220,-Kč s DPH za pronajaté prostory v  Zámku v Linhartovech. 
                                                                                                      p. Bodnárová             15.9.2007

11/07/40/e Rada města schválila žádost  Lesů ČR, s.p. Lesní správa Město Albrechtice, Nám. ČSA 12, 
Město Albrechtice na dočasný pronájem p.č. 2073 část,  v k.ú. M. Albrechtice k uložení dřevní hmoty na 
dobu 3-4 měsíce, od 1.8.2007. Celková částka za pronájem 1 000,-Kč/měsíc s DPH.
                                                                                                      Ing. Kumpoštová       15.9.2007

11/07/40/f Rada města vzala na vědomí žádost MŠ Město Albrechtice, Celní 11,  příspěvková
organizace o možnosti využití  2ks kožených shrnovacích zástěn o délce 8 m, demontovaných při 
rekonstrukci topení v MŠ Město Albrechtice.
                                                                                                       místostarosta               15.9.2007
11/07/40/g Rada města neschválila  žádost majitelů zahrad na vybudování nového oplocení 
zahrádkářské kolonie p.č. 1917 v k.ú.   M. Albrechtice z rozpočtu města Město Albrechtice.
                                                                                                        p.Vávra                        15.9.2007

11/07/40/h Rada města schválila platový postup  p. Dagmar Lapuníkové, ředitelce MŠ  Město 
Albrechtice,  příspěvková organizace, Celní 11, Město Albrechtice od 1.9.2007.
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                                                                                                      p.Kostrošová                10.9.2007
11/07/41/a  Rada města projednala návrh rozpočtového opatření č.4  k rozpočtu na rok 2007 města 
Město Albrechtice s tím, že bude znovu projednán na nejbližším zasedání rady města.
 

11/07/42/a Rada města nedoporučila schválit ZM smlouvu o smlouvě budoucí pro p. Jiřího Bartoše, 
Celní 48, Město Albrechtice na koupi bytu č.3, Celní 48, Město Albrechtice.
                                                                                                         p. Kumpoštová         15.9.2007

11/07/42/b Rada města  doporučila ZM schválit  licenční smlouvu  mezi  městem Město Albrechtice 
a OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Praha 6 - Bubeneč, Čs. Armády 20, 
pro provozování hudební produkce.
                                                                                                          starosta
11/07/42/c Rada města schválila smlouvu o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 
Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a Moravskoslezským 
krajem, ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692.
                                                                                                         starosta

11/07/42/d Rada města schvalila dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor  mezi 
městem Město Albrechtice a p. Vladimírem Čulákem, U Lazebníka 9, Krnov.
                                                                                                         starosta

11/07/42/e Rada města doporučila ZM Město Albrechtice schválit  uzavření smlouvy o dílo
 č.34/2007 mezi městem Město Albrechtice a Výtahy Opava s.r.o., Ratibořská 177, Opava na údržbu 
výtahu v Domě s byty pro důchodce, Nemocniční 6, Město Albrechtice.
                                                                                                          starosta
 
11/07/42/f Rada města doporučila ZM Město Albrechtice schválit  uzavření smlouvy o dílo  
na zhotovení dokumentace stavby mezi městem Město Albrechtice a p. Martinou Švecovou, 
Okružní 30, Město Albrechtice.
                                                                                                          starosta

11/07/42/g Rada města doporučila ZM Město Albrechtice schválit  uzavření smlouvy na vypracování 
projektové dokumentace  na opravu smuteční síně  - Město Albrechtice mezi městem Město Albrechtice 
a p. Rudolfem Honem, Podvihovská 4, Opava 9 - Komárov.
                                                                                                           starosta

11/07/42/h Rada města doporučila ZM Město Albrechtice schválit  uzavření smlouvy na vypracování 
projektové dokumentace  studie rozšíření hřbitova - Město Albrechtice mezi městem Město Albrechtice 
a p. Rudolfem Honem, Podvihovská 4, Opava 9 - Komárov.
                                                                                                            Starosta

11/07/43/a Rada města vzala na vědomí informaci od společnosti Help - in, o.p.s., Bruntál, 
U rybníka 4, o změně financování od ledna roku 2008, a navýšení příspěvku z rozpočtu města 
na rok 2008.
                                                                                                                místostarosta
11/07/43/b Rada města schválila úpravu nájemného  v plné výši u bytů v majetku města Město 
Albrechtice v souladu zákona č.1007/2006 Sb., s platností od 1.1. 2008 dle prováděcího předpisu 
Sdělení ministerstva pro místní rozvoj č. 151/2007.
                                                                                                             p.Vávra
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11/07/43/c Rada města ukládá starostovi jednat o zajištění zápisů z rady města prostřednictví 
kanceláře tajemníka, popřípadě formou zapisovatelky.
                                                                                                             starosta

11/07/43/d Rada města pověřila místostarostu města dohledem nad odbory , které spadají do
 hospodářské činnosti města M. Albrechtice. Jedná se o kabelovou televizi, odbor Hospodářská 
správa. 

11/07/43/e Rada města ukládá starostovi města k zajištění kritérií osobního hodnocení pro  
stanování výše osobních hodnocení zaměstnanců města Město Albrechtice prostřednictvím
kanceláře tajemníka jako podklad pro výši k čerpání mzdových prostředků z rozpočtu
 města  Město Albrechtice pro rok 2008 a následujících  let.
                                                                                                         starosta, tajemník

                                                            ................................................
                                                                       Luděk Volek
                                                                      starosta města
              

                                                        ..................................................
                                                                       Ing. Jitka Hanusová
                                                                        místostarosta
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U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  12.schůze rady města konané dne 13.9.2007 

 
Přítomno:    7 členů rady 

         Omluveno:        0      
 

Číslo usnesení          obsah usnesení                                                 odpovídá            termín 
 
12/07/44  Rada města vzala na vědomí kontrolu přijatých usnesení z 11. jednání RM konaného           
dne 16.8.2007. 

 
12/07/44/a/1 Rada města schválila smlouvu o pronájmu nebytových prostor - garáže v majetku města 
Město Albrechtice na ulici B. Smetany p.č. 1269  mezi městem Město Albrechtice a Help - in, o.p.s.,  
Bruntál, U rybníka 4, od 1.9.2007 za cenu 3.366,-Kč bez DPH/rok. 
                                                                                                                p.Vávra                30.9.2007 
 
12/07/44/a/2 Rada města neschválila smlouvu o pronájmu nebytových prostor - garáže v majetku města 
Město Albrechtice na ulici B. Smetany p.č. 1269  mezi městem Město Albrechtice a p.Tomášem Orságem,  
bytem Nádražní 5, Město Albrechtice. 
                                                                                                                p.Vávra                30.9.2007 
 
12/07/44/a/3 Rada města neschválila smlouvu o pronájmu nebytových prostor - garáže v majetku města 
Město Albrechtice na ulici B. Smetany p.č. 1269  mezi městem Město Albrechtice a p.Františkem 
Stáníkem, bytem Vodní 6, Město Albrechtice. 
                                                                                                                p.Vávra                30.9.2007 
 
12/07/44/b Rada města vzala na vědomí  žádost od Charity Krnov, Hlubčická 3, 794 01 Krnov  
o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města na rok 2008  
                                                                                                                   starosta              20.9.2007 
 
12/07/44/c Rada města vzala na vědomí  žádost od  firmy Lovtex spol. s r.o. Nám. ČSA 4, Bílovec. 
Rada města pověřuje starostu města dalším jednáním se současným nájemcem a zveřejnit záměr pronájmu 
rybníka Celňáku v Městě Albrechticích.  
                                                                                                                starosta                30.11.2007 
 
12/07/44/d Rada města neschválila žádost pana Jiřího Vasiliadise, bytem Nám. ČSA 7, 793 95 Město 
Albrechtice o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu za užívání bezbarierového bytu na 
Nám. ČSA 7, 793 95 Město Albrechtice. 
                                                                                                                místostarosta         30.9.2007 
 
12/07/44/e Rada města vzala na vědomí  žádost SZZ Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova, 
794 01  Krnov o připojení Nemocnice Město Albrechtice na kabelovou televizi    a doporučuje 
zastupitelstvu města schválení návrhu rady města tj.  
- poplatek za připojení nemocnice  ve výši 2000,- Kč + DPH 
- poplatek za jeden  napojený televizní přijímač ve výši 60,- Kč s DPH měsíčně 
                                                                                                                starosta                20.9.2007 
 
12/07/44/f Rada města vzala na vědomí a doporučila ZM neschválit vyhotovení smlouvy budoucí           
pro p. Vladimíra Prekopa, Celní 48, Město Albrechtice na koupi bytu č.1, Celní 48, Město Albrechtice. 
                                                                                                                starosta                20.9.2007 
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12/07/44/g Rada města schválila žádost občanů z ulice Odboje, Město Albrechtice  o napojení  
řadových  bytovek na veřejnou kanalizaci. 
                                                                                                                starosta                30.9.2007 
 
12/07/44/h Rada města vzala na vědomí žádost firmy EVI  odkupu rozvodu veřejného osvětlení  
v Městě Albrechticích a doporučuje starostovi dále ve věci jednat.   
                                                                                                                starosta                20.9.2007 
 
12/07/45/a1Rada města schválila pronájem pozemku panu Jaroslavu Poláchovi, Odboje 23, 793 95 
Město Albrechtice, pozemek parcelní číslo 690/1 část o výměře 72 m2, orná půda, k.ú.  
Město Albrechtice v termínu – od  13.9.2007 do doby prodeje.  Celková částka za pronájem  činí  
72,-Kč/rok    
                                                                                                               Ing.Kumpoštová   30.10.2007 
        
12/07/45/a2 Rada města schválila pronájem pozemku panu Jaroslavu Koláčkovi, 
M. Pujmanové 1670, 738 02 Frýdek-Místek, pozemek parcelní číslo 108 o výměře 333 m2, 
 ostatní plocha, k.ú. Piskořov   termín – od 13.9.2007. Celková částka za pronájem 500,-Kč/rok 
                                                                                                               Ing.Kumpoštová   30.10.2007 
 
12/07/45/b Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parcelní číslo 945 část o výměře 600 m2, 
trvalý travní porost k.ú. Město Albrechtice   
                                                                                                               Ing.Kumpoštová   30.10.2007 
    
 
12/07/45/c  Rada města pověřuje starostu města jednat ve věci zrušení pronájmu pozemku  
p.č. 562/3 o výměře  1392 m2, zahrada k 1. lednu 2007 s právníkem města 
                                                                                                                  starosta                30.10.2007 
 
 
12/07/46/a Rada města vzala na vědomí a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtového  
opatření č.4 k rozpočtu na rok 2007 města Město Albrechtice  
                                                                                                                starosta                20.9.2007 
 
12/07/46/b Rada města vzala na vědomí a doporučuje ZM schválit návrh na změnu plánu  
hospodářské činnosti č.3  města Město Albrechtice 
                                                                                                                starosta                20.9.2007 
 
12/07/47/a Rada města doporučila ZM schválit  smlouvu na vypracování projektové dokumentace 
mezi městem Město Albrechtice a p. Rudolfem Honem, Podvihovská 4, Opava 9 - Komárov. 
Cena činí 151 622,-Kč včetně DPH. 
                                                                                                                tajemník              20.9.2007 
 
12/07/47/b Rada města doporučila ZM schválit  smlouvu o dílo mezi městem Město Albrechtice  
a Karetou s.r.o. Krnovská 51, 792 01 Bruntál na vybudování účelové komunikace na ulici Tyršova  
ve výši 421 372,-Kč bez  DPH. 
                                                                                                                tajemník              20.9.2007 
 
12/07/47/c Rada města doporučila ZM schválit  smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného  
břemene v souvislosti s dostavbou kanalizačního systému  mezi městem Město Albrechtice  
a  manželi Eduardem a Annou Leunovými, Zahradní 25, manželi Fofovými Zahradní 21, p.Jana  
Fofová Zahradní 19, manželé Hlaváčkovi Dvořákova 9 v Městě Albrechticích.  
                                                                                                                tajemník              20.9.2007 
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12/07/47/d Rada města nedoporučila ZM schválit Dodatek č.1 ke smlouvě č. 233/2007 o zajištění 
inženýrské činnosti  k projektové dokumentaci  Odpadové centrum – Město Albrechtice s firmou 
ENVIPROJEKT Zlín. 
                                                                                                                tajemník              20.9.2007 
 
12/07/47/e Rada města doporučila ZM schválit nabídku  Hospodářské rozvojové agentury třinecka, 
Podnikatelské centrum s.r.o. Družstevní 294, 739 61 Třinec za  nabídkovou cenu 325 000,-Kč  bez  DPH 
 
12/07/47/f Rada města doporučila ZM schválit smlouvu o poskytnutí práv k užívání softwaru firmy 
ALIS. spol. s.r.o., Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa pro matriku MěÚ Město Albrechtice   
a cenu 3 000Kč,- bez DPH 
                                                                                                                tajemník              20.9.2007 
 
12/07/47/g Rada města doporučila ZM schválit smlouvu mezi městem M. Albrechtice a firmou  
Značky Morava a.s., Čs. Armády 27 /A, 794 01 Krnov na dodávku a montáž dvou kusů informativních 
panelů RMR-2.  Cena díla je 276 758Kč,- včetně DPH. Spoluúčast obce činí 10% k této částce,  
částka 276 758,-Kč je z dotací MV na projekt prevence kriminality. 
                                                                                                                tajemník              20.9.2007 
 
 
12/07/48/a Rada města doporučila ZM schválit dokrytí zbývající částky z rozpočtu města 
M. Albrechtice pro Charitu Krnov, Hlubčická 3, 794 01 Krnov a  Help-In o.p.s., Bruntál, U rybníka 4 
                                                                                                                starosta                20.9.2007 
 
12/07/48/b Rada města schválila uhrazení  poplatku za vývoz jímek a uložení obsahu  na ČOV a  
čištění studní z rozpočtu města M. Albrechtice ze  zaplavených  domácností při povodni  ze dne 7.  
září 2007 
                                                                                                                p.Bodnárová       průběžně 
 
12/07/48/c Rada města neschválila uhrazení rozborů vody ze studní z rozpočtu města M.Albrechtice  
ze  zaplavených  domácností při povodni  ze dne 7. září 2007. 
 
12/07/48/d Rada města schválila komisi pro vyhodnocení nabídek na zhotovitele akce:  
B.j. 6 PB – CHB Město Albrechtice. Luděk Volek – předseda, členové – MUDr. Zuzana Juráňová,  
Mgr. Jiří Kropáč, Miluše Kaletová, Oldřich Pustka, náhradník Karel Gančarčík.  
                                                                                                                tajemník              20.9.2007 
 
 
 
 
 
                                                         ................................................ 
                                                                         Luděk Volek 
                                                                        starosta města 
 
 
                                                
                                                              .................................................. 
                                                                       Ing. Jitka Hanusová 
                                                                          místostarosta 



U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  13.schůze rady města konané dne 11.10.2007 
 
 
Přítomno:    7 členů rady 

         Omluveno:    ---           
 

Číslo usnesení          obsah usnesení                                                 odpovídá            termín 
 
13/07/49/a Rada města vzala na vědomí kontrolu přijatých usnesení z 12. jednání RM konaného  
dne13.9.2007 a zároveň konstatuje, že zbývá splnit usnesení 11.schůze rady města konané  
dne 16.8.2007, usnesení číslo 11/07/43/e. 
                                                                                                          starosta                30.11.2007 
13/07/50/a Rada města schválila prořezání lípy na pozemku p.č. 97 v k.ú. Piskořov ve vlastnictví 
 města Město  Albrechtice. 
                                                                                                          Adámková            30.11.2007 
13/07/50/b Rada města schválila kácení smrků o obvodu  do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí 
a ořez lípy   na parcelním čísle 557/1 a 557/2 v k.ú. Hynčice  ve vlastnictví města Město Albrechtice. 
Pokácení a ořez provede  p. Rostislav Veselý na své vlastní náklady.  
                                                                                                          Adámková            30.11.2007 
13/07/50/c Rada města   neschválila přidělení sekačky FK Avízu Město Albrechtice, neboť patří  
do majetku klubu TJ Tatran Hynčice, který prozatím neukončil svou činnost. 
                                                                                                          místostarosta        31.10.2007 
13/07/50/d Rada města neschválila  žádost p. Pavla Ircinga, Piskořov 33, Město Albrechtice  
na instalaci veřejného osvětlení v obci Piskořov. 
                                                                                                          místostarosta        31.10.2007 
13/07/50/e Rada města  neschválila žádost p. Elišky Dobiášové, Hynčice 161, Město Albrechtice o 
zabezpečení podemletého  břehu u domu č.161 v Hynčicích. Zároveň pověřila starostu 
města Město Albrechtice jednat s Povodím Odry s.p. jako majitelem toku o sjednání nápravy. 
                                                                                                              starosta              31.10.2007 
13/07/50/f Rada města neschválila  žádost manželů Marie a Jana Šiškových, Valštejn 58, Město 
Albrechtice o vybudování mostu přes potok k jejich rodinnému domku.  
                                                                                                              starosta              31.10.2007 
13/07/50/g Rada města neschválila žádost p. Lubomíra Ptáčka, V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem,   
s provedením zemních sond, event. vyzvednutí ostatků německých válečných obětí z 2.světové  
války a vybudování nového válečného hrobu na pohřebištích ve vlastnictví města Město Albrechtice.  
                                                                                                          místostarosta        31.10.2007 
13/07/50/h1 Rada města  schválila   žádost  pana Roberta Pizúra, Bližčická 30, Krnov o ukončení 
pronájmu nebytových prostor restaurace Linhartovy 12,  ke dni 13.11.2007  s tím, že nebytové  
prostory budou předány městu  dne 14. listopadu 2007. 
                                                                                                          Vávra                    31.10.2007 
13/07/50/h2 Rada města schválila další pronájem nebytových prostor restaurace Linhartovy  č.12 
 na základě výběrového řízení formou obálkové metody, kde nejnižší nabízená cena bude činit  
73 878,-Kč + DPH/rok a vítězný uchazeč složí kauci ve výši tří měsíčních nájmů  na účet města  
před podpisem nájemní smlouvy.  
                                                                                                          Vávra                     18.10.2007 
13/07/50/ch Rada města schválila převod nájemní smlouvy pana Jiřího Kuzníka na paní Martu 
Kuzníkovou bytem Nám. ČSA 22/20, Město Albrechtice s platností od 1. 10.2007. 
                                                                                                          Vávra                     31.10.2007 
 

 1



 
13/07/50/i Rada města neschválila žádost pana Zdeňka Lederera, bytem Náměstí ČSA 6/15, Město 
Albrechtice  o směně bytů.  
                                                                                                          Vávra                     31.10.2007 
13/07/50/j Rada města vzala na vědomí žádost paní Barkociová Indigo, bytem Burkvíz 42, Město 
Albrechtice s tím, že zatím není volný byt v "Domě s byty pro důchodce ". 
                                                                                                          Vávra                          - 
 
13/07/50/k Rada města  vzala na vědomí a doporučila ZM Město Albrechtice schválit žádost pana 
Ladislava Tarabíka, Hynčice 103 na prodej bytového domu  B. Němcové č.24, Město Albrechtice. 
                                                                                                           starosta                  31.10.2007 
 
13/07/50/l Rada města schvaluje žádost Ing. Vavery Hynka, Nádražní 19, Město Albrechtice 
o odkoupení jednoho psacího stolu a skříně za cenu  100 Kč za psací stůl a 100 Kč skříň, které  
jsou v majetku města Město Albrechtice . 
                                                                                                           Bodnárová              31.10.2007 
13/07/51/a Rada města  schválila vyplacení odměny JSDH Město Albrechtice za práce při  
odstraňování  povodňových škod září 2007 . 
                                                                                                           Bodnárová              15.11.2007 
13/07/51/b Rada města neschválila navýšení fondu zaměstnanců MěÚ Město Albrechtice od 1.1.2008. 
                                                                                                           Bodnárová              
  13/07/51/c Rada města  doporučila ZM Město Albrechtice schválit OZV č. 4/2007 o místním  
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro rok 2008. 
                                                                                                           starosta                  31.10.2007 
13/07/51/d Rada města  doporučila ZM Město Albrechtice schválit OZV č. 5/2007 o nakládání s 
komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. 
                                                                                                           starosta                  31.10.2007 
13/07/52/a Rada města doporučila ZM schválit smlouvu¨"Smlouva obcí a měst proti daňové 
diskriminaci" . 
                                                                                                           starosta                  31.10.2007 
13/07/52/b Rada města schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 
distribučního zařízení na pro odpadové centrum v Městě Albrechticích určeného k dodávce elektrické 
energie mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228,   
DIČ: CZ00296228 a ČEZ Distribuce, a. s., IČ 27232425, DIČ CZ27232425, se sídlem Děčín 4,  
Teplická 874/8, PSČ 405 02. 
                                                                                                         tajemník                  31.10.2007 
13/07/52/c Rada města schválila dodatek č.2 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor  mezi  
městem Město Albrechtice, Nám. ČSA 10, Město Albrechtice 793 95, IČO: 296228 a Help - in, o.p.s., 
Bruntál, U rybníka 4,  IČO 2590075 
                                                                                                          Vávra                     30.11.2007 
13/07/52/d Rada města schválila dodatek č.2 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor  mezi městem 
Město Albrechtice, Nám. ČSA 10, Město Albrechtice 793 95, IČO: 296228 a Římskokatolická farnost 
Město Albrechtice se sídlem Nám. ČSA 3, Město Albrechtice, IČO: 47656247.  
                                                                                                          Vávra                     30.11.2007 
13/07/53/a Rada města  doporučila ZM schválit smlouvu o dílo s  firmou Profis Rýmařov s.r.o.  
8.května 46, Rýmařov 795 01, ve výši 469.612,-Kč s DPH.  
                                                                                                           starosta                  31.10.2007 
13/07/53/b Rada města vzala na vědomí informaci o špatném stavu přívodu vodovodního řádu 
v budově  Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice. 
                                                                                                           Vávra                      
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13/07/53/c Rada města vzala na vědomí oznámení Ministerstva pro místní rozvoj, Odbor podpory 
bydlení, Staroměstské nám. 6, Praha 1 o nepřidělení dotace na výstavbu B.j.6 PB-CHP Město 
Albrechtice, č. Žádosti 54063, s tím, že v současné době probíhá jednání o udělení výjimky ministra 
a opětovné přidělení dotace. 
 
13/07/53/d Rada města vzala na vědomí informaci o průběžném vyúčtování dotace společnosti  
 Help - in, o.p.s.,  Bruntál, U rybníka 4   za 1. a 2. Q roku 2007.   
     
13/07/53/e Rada města neschválila opravu autobusového nádraží a veřejného WC v Městě 
Albrechticích z důvodu, že cenové nabídky jsou  příliš  vysoké. 
                                                                                                          Vávra                     31.10.2007 
 
13/07/53/f Rada města doporučila ZM schválit  dodatek č. 3 ke smlouvě o obstarávání správy  
nemovitost, kterým se ukončuje tato činnost Službám obce s.r.o. M. Albrechtice s platností k 
31.12.2007. 
                                                                                                           starosta                  31.10.2007 
 
13/07/53/g Rada města schválila revokaci usnesení 3.schůze rady města ze dne 9.1.2003 číslo 3/11/d . 
 
13/07/53/h Rada města schválila příspěvek pro oddávající zastupitele města  ošatné jednorázově  
ve výši  4000 Kč/rok a částku 250 Kč/den, nehledě na počet uskutečněných obřadů. Pro členy SPOZ, 
přednášející a hudbu částku 250 Kč/den, nehledě na počet uskutečněných obřadů  a 70,-Kč za každý 
uspořádaný obřad, s platností  od 1.1.2008.  
                                                                                                           Bodnárová            průběžně 
 
13/07/53/ch Rada města ukládá starostovi města jednat s ředitelem LČR o sjednání nápravy, 
 případně zvýšení nájmu. 
                                                                                                           starosta                  31.10.2007 
 
 
 
 
       
 
                                                            ................................................ 
                                                                         Luděk Volek 
                                                                             starosta  
 
 
 
 
 
                                                              .................................................. 
                                                                    Ing. Jitka Hanusová 
                                                                         místostarosta 
 



U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  14.schůze rady města konané dne 8.11.2007 
 
Přítomno:    7 členů rady 
Tajemník:    Ing.Hynek Vavera 

         Omluveno:    ---           
 

Číslo usnesení          obsah usnesení                                                 odpovídá            termín 
 
14/07/54  Rada města vzala na vědomí kontrolu přijatých usnesení z 13. jednání RM konaného dne 
11.10.2007 a zároveň konstatuje, že bylo splněno  usnesení 11.schůze rady města konané dne 
16.8.2007, usnesení číslo 11/07/43/e. 
 
14/07/55  Rada města vzala na vědomí stížnost p. Štefana Varechy, Linhartovy, M. Albrechtice na 
údajné nedodržení kupní smlouvy ze dne 16.10.2006a to v článku III., odstavec 3, a uložila 
starostovi města předat stížnost právnímu zástupci města k vyřízení. 
                                                                                                              starosta            30.11.2007 
14/07/56  Rada města vzala na vědomí  žádost občanů a chalupářů z Hynčic o technické a 
materiální výpomoci na vyřešení regulace přítoků, a odvodu  vod z pozemků v katastru Hynčic  
do místní vodoteče a uložila starostovi města jednat s právním zástupcem města o právní výklad 
případné odpovědnosti města na řešení odvodnění zatopených pozemků. 
                                                                                                               starosta             průběžně 
14/07/57  Rada města schválila  žádost nájemníků Domu s byty pro důchodce na zastřešení 
zahradní pergoly u Domova s byty pro důchodce v roce 2008 za cenu do 8.000,-Kč bez DPH . 
                                                                                                                  Vávra          31.5.2008 
14/07/58  Rada města neschválila  žádost p. Evy Harmančinové. Krátká 731/4, Město Albrechtice  
o povolení přístavby terasy ke Katovně. 
                                                                                                                  Vávra          30.11.2007 
14/07/59  Rada města schválila  žádost  Krajánku, příspěvkové organizace, B. Smetany 35, M. 
Albrechtice o prominutí poplatku za pronájem videoklubu na pořádání tradiční vánoční výstavky 
dne 18.12.2007. 
                                                                                                                   Vávra           30.11.2007 
14/07/60/a  Rada města neschválila  žádost  p. Šíry Josefa ml. , bytem Nádražní 107/33, Město 
Albrechtice o výměnu oken v bytě č.1 na vlastní náklady. 
                                                                                                                   Vávra           30.11.2007 
14/07/60/b Rada města neschválila  žádost Hančilové Věry, bytem Nádražní 107/33, Město 
Albrechtice o výměnu oken v bytě č.4 na vlastní náklady. 
                                                                                                                   Vávra           30.11.2007 
14/07/61 Rada města schválila žádost p.Zdeňka Tesaře, Hynčice 102, 793 95 Město Albrechtice na 
pronájem pozemku p.č. 945 část o výměře cca 600 m2, TTP v k.ú.Město Albrechtice s platností od 
8.11.2007. Celková částka za pronájem 600,-Kč/rok.  
                                                                                                    Ing.Kumpoštová         10.12.2007 
14/07/62 Rada města schválila záměr pronajmout pozemky parcelní číslo 913/6 o výměře 153 m2, 
orná půda, parcelní číslo 1065 o výměře 669 m2, vodní plocha-koryto toku a parcelní číslo 1168 o 
výměře 713 m2, vodní plocha-koryto toku vše v k.ú.Město Albrechtice.  
                                                                                                    Ing.Kumpoštová         10.12.2007 
    .  
14/07/63  Rada doporučuje zastupitelstvu města upravený návrh rozpočtu na rok 2008  
ke schválení. 
                                                                                                          starosta                  29.11.2007 
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14/07/64  Rada města doporučila projednat v zastupitelstvu města upravený návrh požadavků na 
krátkodobé i dlouhodobé granty na rok 2008.  
                                                                                                          starosta                  29.11.2007 
 
14/07/65/a  Rada města schválila pronájem nebytových prostor – restaurace Linhartovy paní Ivaně 
Halešové, bytem Vodní 1, Města Albrechtice za roční nájemné ve výši 200 000,-Kč bez DPH a to 
od 14.11.2007, za předpokladu splnění podmínek – doložení příslušného živnostenského listu, 
složení kauce v den podpisu smlouvy tj. do 14.11.2007. 
                                                                                                                   Vávra           15.11.2007 
 
14/07/65/b Rada města schválila pronájem nebytových prostor – restaurace Linhartovy paní Janě 
Hanuščákové, bytem SPC E/13, Krnov za cenu 124.392,-Kč  bez DPH v případě, že s paní Ivanou 
Halešovou, bytem Vodní 1, Město Albrechtice nebude uzavřena nájemní smlouva v termínu do 
14.11.2007 z důvodu nesplnění podmínek (předložení příslušného živnostenského listu, složení 
kauce v den  podpisu smlouvy). 
                                                                                                                   Vávra           15.12.2007 
 
14/07/66/a Rada revokovala usnesení č.77/350/k, kterým byl schválen pronájem vrtu č. 6 v k.ú. 
Hynčice p.č. 2036/1 manželům Mičíkovým, Hynčice 10, M. Albrechtice. 
                                                                                                                   Vávra      
       
14/07/66/b Rada města schválila pronájem vrtu č. 6 v k.ú. Hynčice p.č. 2036/1 manželům 
Mičíkovým, Hynčice 10, M. Albrechtice za úhradu elektrické energie, včetně všech paušálních 
poplatků, s platností od 1.1.2008. 
                                                                                                                   Vávra           15.12.2007 
14/07/67  Rada města doporučila zastupitelstvu schválit prodej nemovitosti Boženy Němcové 
č.p.733/24, včetně stavební parcely č. 940/1 v k.ú. Město Albrechtice, panu Ladislavu Tarabíkovi, 
bytem Hynčice 103,  jako vítězi soutěže nabídek ze dne 2.11.2007 za konečnou smluvní cenu  
105 000,-Kč. 
                                                                                                                starosta               29.11.2007 
 
14/07/68/a  Rada města schválila firmu VPO PLAST, s.r.o., Polská 4 , Česká Ves, na výměnu oken 
a dveří ve staré budově školy a pověřila starostu města podpisem smlouvy. 
                                                                                                           starosta                 12.11.2007 
 
14//07/68/b Rada města schválila stavební dozor na akci výměna oken ve staré budově ZŠ M. 
Albrechtice, který bude vykonávat paní Martina Švecová, Okružní M. Albrechtice. 

                                                                                                místostarosta             30.11.2007 
 

14/07/69  Rada města vzala na vědomí Zásady vztahů zřizovatele k řízení příspěvkových 
organizací města Město Albrechtice.   
                                                                                                            tajemník               7.12.2007 
                                                                                                               
14/07/70 Rada města schválila zajištění znaleckého posudku na zjištění ceny pronájmu pozemků 
v lokalitě K.Čapka v Městě Albrechticích. 
                                                                                                            tajemník               31.12.2007 
 
14/07/71 Rada města uložila zjistit majetkoprávní vztahy – chodník před poštou- a cenovou 
kalkulaci na opravu chodníku.   
                                                                                                            Vávra                    31.12.2007 
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14/07/72 Rada města doporučila ZM schválit personální audit města a finanční položku zařadit do 
rozpočtu města na rok 2008. 
                                                                                                             starosta                29.11.2007 
 
14/07/73 Rada města vzala na vědomí informaci  o Výroční zprávě ZŠ Město Albrechtice, okres 
Bruntál za rok 2006/07. 
 
 
14/07/74 Rada města schválila přípravu podkladového  materiálu pro jednání rady města 
prostřednictvím sekretariátu starosty.  
 
                                                                                                          tajemník             průběžně 
 

 
 
 

       
 
 
                                                            ................................................ 
                                                                         Luděk Volek 
                                                                             starosta  

 
 
 
 
 

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



U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  15.schůze rady města konané dne 29.11.2007 
 
 
Přítomno:   6 členů rady 

         Omluveno:  0                
 

Číslo usnesení          obsah usnesení                                                 odpovídá            termín 
 
 
15/07/75a Rada města schválila návrh na vyplacení odměny ve výši dle přílohy řediteli ZŠ  
Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, 793  95 Město Albrechtice  
z rozpočtu ZŠ p. Mgr. Karlu Knappovi 
 
                                                                                                              Kostrošová      ihned 
 
15/07/75b Rada města schválila návrh na vyplacení odměny ve výši dle přílohy  ředitelce 
MŠ  Město Albrechtice,  Celní 11, 793  95 Město Albrechtice  
z rozpočtu MŠ p. Dagmar Lapuníkové 
                                                                                                              Kostrošová      ihned 
 
 
 
 
 
 
                                                       ..................................................... 
                                                                       Luděk Volek 
                                                                      starosta města 
 
               
 
 
                                                        .................................................. 
                                                                       Ing. Jitka Hanusová 
                                                                        místostarosta 
 



U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  16.schůze rady města konané dne 6.prosince 2007 
 
 
Přítomno:    6 členů rady 
Tajemník: Ing.Hynek Vavera 

         Omluveno:    1           
 

Číslo usnesení          obsah usnesení                                                 odpovídá            termín 
 
16/07/76  Rada města vzala na vědomí kontrolu přijatých usnesení z 14. jednání RM konaného 
dne 8.11.2007. 
 
16/07/77  Rada města vzala  na vědomí  úpravu ukončení provozní doby mateřské školy v Městě 
Albrechticích z původních 16,30 hodin jen do 16,00 hodin s platností od 1.1.2008. 
 
16/07/78 Rada města vzala  na vědomí záměr TJ Město Albrechtice požádat v roce 2008 o dotaci 
na vybudování atletického stadionu a doporučuje ZM tuto aktivitu TJ podpořit. 
 
16/07/79 Rada města neschválila žádost pana  Stanislava Berkovce, Ježnická 84, 794 01 Krnov o 
vyvolání jednání ve věci   možnosti a zároveň podmínek záměru o odkoupení společnosti Služby 
obce Město Albrechtice s.r.o. 
                                                                                                 místostarosta                  31.12.2007 
 
16/07/80 Rada města vzala na vědomí návrh možného řešení vstupu strategického partnera do 
společnosti Služby obce Město Albrechtice s.r.o.. 
 
16/07/81 Rada města vzala na vědomí žádost pana Petra Marka, P. Nováka 18, Město Albrechtice a 
nedoporučuje ZM  dále tuto záležitost  projednávat, protože není vypsáno výběrové řízení na 
hospodaření v lesích města Město Albrechtice. 
                                                                                                 místostarosta                  31.12.2007 
 
16/07/82 Rada města schválila ZŠ Město Albrechtice, okr. Bruntál, Opavická 1, 793 95 Město 
Albrechtice dodatečný souhlas čerpání investičního fondu ve výši 49.857,-Kč na nákup myčky 
nádobí do ZŠ. 
                                                                                                 p.Bodnárová                   31.12.2007 
 
16/07/83 Rada města schválila žádost  MŠ Město Albrechtice, Celní 11, Město Albrechtice o přesun 
mezi položkami v rozpočtu na rok 2007 z položky   502 – energie – plyn (účelově vázané)  na 
položku  511 – opravy a údržba. 
                                                                                                 p.Bodnárová                   31.12.2007 
 
16/07/84 Rada města schválila MŠ Město Albrechtice, Celní 11,  převod účelově vázaných 
prostředků z rozpočtu roku 2007 ve výši Kč 100.000,-Kč - oprava kanalizace  na další etapu 
výměny plastových oken a realizaci dětského nábytku pavilonu A. 
                                                                                                 p.Bodnárová                   31.12.2007 
 
16/07/85 Rada města vzala na vědomí žádost p.Vladimíra Čuláka, U lazebníka 1042/19, Krnov na 
vybudování sociálního zařízení a nedoporučuje ZM schválení, jelikož nebyl doložen zápis o 
výsledku této kontroly, není jasné o jakou přístavbu by se jednalo. 
                                                                                                        starosta                    31.1.2008 
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16/07/86 Rada města vzala na vědomí žádost p. Vladimíra Čuláka, U lazebníka 1042/19, Krnov na    
zhotovení přípojky, plynoinstalace a ústředního topení a nedoporučuje ZM schválení z důvodu , že 
město potřebuje zajistit provoz koupaliště hlavně v letních měsících, kde není potřebné ústřední 
vytápění.                                                                                        starosta                    31.1.2008 
 
16/07/87  Rada města schválila  záměr pronajmout pozemek parcelní číslo 226 o výměře 410 m2, 
zahrada, k.ú.Město Albrechtice.                                                                                                        
                                                                                               Ing.Kumpoštová              31.1.2008 
 
16/07/88 Rada města schválila ukončení pronájmu p.Dagmar Krátké,Hynčice 57 pozemek p.č. 
188/1 část o výměře 1000 m2, ostatní plocha, k.ú. Hynčice u Krnova  k  31.12.2007 . 
                                                                                               Ing.Kumpoštová              31.1.2008 
 
16/07/89 Rada města schválila jednorázovou odměnu pro SDH Město Albrechtice ve výši 9 900 
Kč, která bude rozdělena mezi jednotlivé hasiče dle návrhu velitele jednotky p.ing. Křištofa. 
                                                                                                 místostarosta                  31.12.2007 
 
16/07/90 Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce s.r.o., 
Teplická 874/8,      405 02 Děčín, IČ: 27232425  a Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, 793 95 
Město Albrechtice, IČ: 00296228. Jedná se o uložení podzemního vedení NN na parcele č. 2162/59 
v k.ú.Město Albrechtice za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1000,-Kč. 
                                                                                                           tajemník               31.12.2007 
 
16/07/91 Rada města doporučila ZM schválit mandátní smlouvu mezi městem Město  Albrechtice 
a Českou poštou, s.p. Se sídlem Praha 3, Olšanská 38/9, PSČ 225 99 v rámci soustředěného inkasa 
plateb domácností.                                                                            starosta                  31.12.2007 
 
16/07/92 Rada města neschválila mandátní smlouvu mezi městem Město Albrechtice a společností  
HELP-IN o.p.s., U rybníka 4, 792 01 Bruntál, na provádění úklidu v prostorech v domě s byty pro 
důchodce a to v souvislosti s provozem knihovny města.                  p.Vávra                31.12.2007 
 
16/07/93 Rada města vzala na vědomí plán těžební a pěstební činnosti na hospodaření v městských 
lesích na rok 2008.                                                                              Ing.Macek            průběžně 
 
16/07/94 Rada města vzala na vědomí  dopis p. Josefa Fryštáka, Hynčice 45, o pomoc v 
odstraňování příčin opakovaných záplav způsobených přívalovou vodou z lesa v místní části 
Hynčic.                                                                                               starosta                  31.12.2007 
 
16/07/95 Rada města pověřila starostu  dalším jednáním se SDH Město Albrechtice a p.Časarem ve 
věci bližší specifikace možností využití objektu a areálu bývalého Svazarmu.   
                                                                                                            starosta                  31.1.2008 
 
16/07/96 Rada města schválila výpověď  z části nebytových prostor budovy Lázeňská 2, Město 
Albrechtice fi. Autokredit s.r.o., se sídlem ve Svobodných Heřmanicích, Sokolovská 7, zastoupené 
p.Mgr. Janem Baluškem ke dni 31.3.2008. 
                                                                                                            p.Vávra                31.12.2007 
 
16/07/97 Rada města doporučuje ZM revokovat 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. 
                                                                                                            starosta                 31.12.2007 
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16/07/98 Rada města schválila stanovení závazného ukazatele pro příspěvkové organizace města, 
kde závazný ukazatel bude určen zřizovatelem v jedné částce bez určení účelově vázaných 
prostředků. 
                                                                                                 p.Bodnárová                   průběžně 
 
 
16/07/99 Rada města schválila vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce: 
správa kabelové televize a internetové sítě,  správa informačního kanálu města,  webových stránek, 
zajišťování kulturních a společenských akcí pořádaných městem a hospodářsko správní práce. 
                                                                                                       tajemník                   31.1.2008 
 
 
 
 
 
       
 
                                                            ................................................ 
                                                                         Luděk Volek 
                                                                             starosta  
 
 
 
 
 
                                                              .................................................. 
                                                                    Ing. Jitka Hanusová 
                                                                         místostarosta 
 



U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  17.schůze rady města konané dne 27.prosince 2007 
 
Přítomno:    6 členů rady 
Tajemník: Ing.Hynek Vavera 

         Omluveno:    1           
 

Číslo usnesení          obsah usnesení                                                 odpovídá            termín 
 
17/07/100  Rada města schválila rozpočtové opatření č. 7/2007, kde příjmy a výdaje včetně 
financování jsou ve výši 45 973 294,-Kč. 

                                                                                                 p.Bodnárová                  31.12.2007 
 
17/07/101  Rada města schválila změnu plánu hospodářské činnosti č.4/2007, kde náklady činí  
7 051 838,-Kč,  výnosy činí 7 728 252,-Kč a zisk je ve výši 676 414,-Kč. 
                                                                                                 p.Bodnárová                  31.12.2007 
 
17/07/7102 Rada města vzala  na vědomí žádost ZŠ Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická č. 
1, 793 95 Město Albrechtice o poskytnutí dotace na realizaci projektu EVVO 2007 s tím, že žádost 
projednána na prvním zasedání RM v roce 2008 z důvodu již uzavřeného rozpočtu pro rok 2007. 
                                                                                                     starosta                        31.1.2008 
 
17/07/103 Rada města vzala na vědomí návrh cen dříví na rok 2008 a pověřuje starostu města 
vyvolat společné jednání starosty, lesního hospodáře Ing. Macka a nájemce p. Pustky ve věci 
návrhu cen dříví na rok 2008.  
                                                                                                       starosta                      31.1.2008 
 
17/07/104 Rada města schválila žádost  p. Jany Cimerákové , bytem Třemešná 424, o ukončení 
části pronájmu nebytových prostor Hynčice 27 (prostory po bývalé poště) formou dohody k 
31.12.2007. 
                                                                                                         p.Vávra                   31.1.2008 
 
17/07/105 Rada města schválila pronájem  nebytových prostor v nemovitosti Hynčice 27 Klubu 
důchodců Město Albrechtice o výměře 33 m2 za roční pronájem  6 699,-Kč bez DPH s platností od 
1.1.2008. 
                                                                                                         p.Vávra                   31.1.2008 
 
17/07/106 Rada města schválila přidělení bytu v „Domě s byty pro důchodce“,  jednopokojový byt  
č. 110., s platností od 1.1.2008 paní  Hájkové Anně, Nám. ČSA 22, M. Albrechtice. Jako náhradníci 
v případě odmítnutí byli určeni: Šimek Jan, Valštejn 48, Barkociová Indigó, Burkvíz 42. 
                                                                                                          p.Vávra                   31.1.2008 
 
17/07/107 Rada města schválila navýšení poplatku za praní prádla v Domě s byty pro důchodce a 
to z 18,-Kč na 20,-Kč s platností od 1.1.2008. 

                                                                                                          p.Vávra                   4.1.2008 
 

17/07/108 Rada města pověřila starostu města Luďka Volka k podpisu nájemních smluv na 
pronájem bytů v případech, kdy se další nájemní smlouva opakuje u stejného nájemce. 
 
                                                                                                          p.Vávra                   průběžně 
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17/07/109 Rada města pověřila starostu města Luďka Volka jednáním s ředitelem ZŠ Město 
Albrechtice Mgr. Knappem ve věci odměny p.Z. Láníkovi za práce  prováděné o sobotách a 
nedělích týkající se výměny oken a rekonstrukce střešního pláště na ZŠ. 
                                                                                                        starosta                    31.1.2008 
 
17/07/110 Rada města schválila Zásady vztahů zřizovatele k řízení příspěvkových organizací Města 
Město Albrechtice s platností od 1.1.2008. 
                                                                                                    místostarosta                4.1.2008 
 
17/07/111  Rada města doporučuje ZM revokovat usnesení č. 07/12/354, které schválilo ZM dne 
17.12.2007 a 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“.  
                                                                                                        starosta                    31.1.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
                                                            ................................................ 
                                                                         Luděk Volek 
                                                                             starosta  
 
 
 
 
 
                                                              .................................................. 
                                                                    Ing. Jitka Hanusová 
                                                                         místostarosta 
 



U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  18.schůze rady města konané dne 17.ledna 2008 
 
Přítomno:    7 členů rady 
Tajemník: Ing.Hynek Vavera 

         Omluveno:   -           
 

Číslo usnesení          obsah usnesení                                                 odpovídá            termín 
 
18/08/112  Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 16. jednání RM 
konaného dne  6.12.2007 a z 17. jednání RM konaného dne 27.12.2007. 

 
18/08/113  Rada města vzala na vědomí žádost SZZ Krnov a doporučila ZM neměnit již schválené 
usnesení číslo 07/9/229 z 9. veřejného zasedání ZM konaného dne 20.9.2007.  
                                                                                                    starosta                       28.2.2008 
 
18/08/114 Rada města vzala na vědomí veškeré stížnosti a připomínky chatařů a chalupářů týkající 
se svozu KO schváleného OZV č.6/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým 
stavebním odpadem v městě Město Albrechtice, kterou schválilo Zastupitelstvo města  dne 
29.11.2007 u.č. 07/11/303 a doporučuje ZM vyhlášku neměnit. 
                                                                                                     starosta                        28.2.2008 
 
18/08/115 Rada města vzala na vědomí žádosti všech tří žadatelů a doporučila znovu žadatele 
oslovit s nabídkou odkoupení objektu čekány autobusového nádraží za odhadní cenu. 
                                                                                                       p.Vávra                      31.1.2008 
 
18/08/116 Rada města vzala na vědomí žádost paní Mečárové Ireny, Cechovní 6a, 794 01 Krnov na 
odkoupení nemovitosti  restaurace Linhartovy 12, p.č. 213 v k.ú. Linhartovy a doporučila ZM 
počkat na ukončení termínu podání přihlášek tj. do 23.1.2008. 
                                                                                                       starosta                       31.1.2008 
 
18/08/117 Rada města doporučila ZM schválit  žádost ZŠ Město Albrechtice, okres Bruntál, 
Opavická č. 1, 793 95 Město Albrechtice o poskytnutí dotace ve výši 10 000,-Kč na realizaci 
projektu EVVO 2007. 
                                                                                                     starosta                        28.2.2008 
 
18/08/118  Rada města schválila žádost pana Jiřího Adamíka, Opavice 5, 793 95 Město Albrechtice 
na opravu příjezdové komunikace k nemovitosti Opavice č. 5, která byla poškozena při povodních v 
září 2007. 
                                                                                                      p.Vávra                        31.1.2008 
 
18/08/119 Rada města schválila zrušení pronájmu pozemku p.Radomíru Medveďovi, parcela č. 226 
o výměře 410 m2, zahrada, k.ú.Město Albrechtice k 31.12.2007. 
                                                                                                        Ing.Kumpoštová       15.2.2008               
 
 
18/08/120 Rada města schválila  pronájem pozemku parcela č. 226 o výměře 410 m2, zahrada 
k.ú.Město Albrechtice panu Vladimíru Vojáčkovi, Celní 55, 793 95 Město Albrechtice  s platností 
od 1.1.2008. Celková částka za pronájem 410,-Kč/rok.  
                                                                                                        Ing.Kumpoštová       15.2.2008               
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18/08/121 Rada města schválila záměr pronájmu pozemků p.č. 2162/56, 21162/5, 2162/55, 
2162/96, 2162/72, 2162/97, 2162/110, 2162/100, 2162/93, 2162/101 v lokalitě K. Čapka v Městě 
Albrechticích  za cenu  8,- Kč/m2 a rok. 
                                                                                                          Ing.Kumpoštová       15.2.2008               
 
18/08/122 Rada města schválila zrušení pronájmu pozemků p.Petru Vaculovi, Pod Kopcem 1567/2, 
794 01 Krnov, a to parcel č. 307/4 o výměře 2578 m2, orná půda, 307/5 o výměře 1771 m2, orná 
půda, 310 o výměře 18016 m2, TTP, 312 o výměře 11891 m2, TTP, 316 o výměře 3844 m2, TTP,  
k.ú.Linhartovy od 1.9.2007.  
                                                                                                           Ing.Kumpoštová       15.2.2008               
 
18/08/123 Rada města schválila zrušení pronájmu pozemku  p.Petru Vaculovi, Pod Kopcem 1567/2,    
794 01 Krnov, a to p.č. 291 o výměře 5102 m2,TTP, k.ú.Linhartovy, s platností od 1.1.2008.      
                                                                                                            Ing.Kumpoštová       15.2.2008               
 
18/08/124 Rada města revokuje usnesení číslo 17/07/105 ze  17.jednání rady města konané dne 
27.prosince 2007, kterým byl schválen pronájem nebytových prostor  nemovitosti Hynčice 27, pro 
Klub důchodců Město Albrechtice o výměře 33m2 za roční pronájem 6.699,- Kč bez DPH a 
platností od 1.1.2008. 
                                                                                                              p.Vávra                   31.1.2008 
 
18/08/125 Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor Hynčice 27 o výměře 33m2 za 
roční pronájem 6.699,-Kč bez DPH.       
                                                                                                              p.Vávra                   31.1.2008 
 
18/08/126 Rada města schválila  způsob financování p. Jaroslava Hrubého, v souvislosti se 
zajištěním programu „Linhartovské kulturní léto 2008“ na zámku v Linhartovech, a to formou 
uzavřené smlouvy o dílo. 
                                                                                                       místostarosta                  15.2.2008 
 
18/08/127  Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit využití výtěžku z VHP za rok 2007 
na účel sportovní a kulturní. 
                                                                                                              starosta                  28.2.2008 
 
18/08/128 Rada města schválila rozpis závazného ukazatele provozního příspěvku pro Základní 
školu Město Albrechtice ve výši 4 356,- tis. Kč a pro Mateřskou školu Město Albrechtice ve výši 
1 560,-tis. Kč pro rok 2008. 
                                                                                                              p.Bodnárová           31.1.2008 
 
18/08/129 Rada města schválila změnu č.2 2007 závazného ukazatele pro Základní školu Město 
Albrechtice, kde příspěvek na provoz činí 4 008,- tis Kč. 
                                                                                                              p.Bodnárová            31.1.2008 
 
18/08/130 Rada města schvaluje odpisové plány pro rok 2008 příspěvkových organizací města 
Základní škola Město Albrechtice ve výši   843 122,50Kč a Mateřská škola Město Albrechtice ve 
výši 159 165,- Kč. 
                                                                                                              p.Bodnárová            31.1.2008 
 
18/08/131 Rada města schválila tvorbu a čerpání z Fondu zaměstnanců na rok 2008, který je nedílnou 
součástí tohoto zápisu. 
                                                                                                              p.Kostrošová           průběžně 
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18/08/132 Rada města schválila  smlouvu o zřízení věcného břemene mezi povinnou stranou Povodí Odry 
,s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava 1  a oprávněnou stranou městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, 793 
95 Město Albrechtice, IČ: 00296228. Jedná se o uložení plynovodu na části pozemku p.č. 2337/1 kultura 
vodní plocha v k.ú. Hynčice u Krnova. Výměra věcného břemene x sazba za m2 = 80x35 = 2 800,-Kč + 
19% DPH. 
                                                                                                                tajemník                15.2.2008 
 
18/08/133 Rada města schválila výši stravného poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem, dle zák.č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, od 1.1.2008 - viz tabulka , která je součástí zápisu. 
 
                                                                                                              p.Kostrošová           průběžně 
 
18/08/134 Rada města schválila  smlouvu o bezplatné výpůjčce 5 ks odpadových nádob mezi vypůjčitelem 
městem Město Albrechtice, nám.ČSA 7, 793 95 M. Albrechtice a půjčitelem firmou EKO-KOM, a.s., Na 
Pankráci 17, Praha 4. 
                                                                                                              p.Adámková              31.1.2008 
 
18/08/135 Rada  města doporučila ZM schválit smlouvy o právu provést stavbu, kterou ve smyslu ustanovení § 
96 odst. 3. písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a v souladu s § 51 zákona č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, uzavírají vlastník nemovitosti a stavebník město Město Albrechtice, nám. ČSA 
10,  Město. Albrechtice. 
                                                                                                             starosta                        28.2.2008 
 
18/08/136 Rada města schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Město 
Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice IČ: 00296228 a Telefónicou O2, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – 
Michle, IČ: 60193336.    
                                                                                                                tajemník                15.2.2008 
 
18/08/137 Rada města schválila dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 29. 3. 2007 mezi Městem Město 
Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice, IČ: 00296228 a Službami obce Město Albrechtice s.r.o., 
Nemocniční 13, Město Albrechtice, IČ: 25844067 a to s účinnosti od  1. 1. 2008.   
 
                                                                                                            p.Bodnárová               15.2.2008 
   
18/08/138  Rada města schválila ceny dříví a pěstební činnosti na rok 2008. Ceny dřeva se 
ponechávají v cenových relacích roku 2007 s tím, že když při  těžbě dříví v  porostních skupinách 
bude hniloba dosahovat více jak 90 % z celkové těžby, bude cena dřeva snížena o 10 %. Ceny v 
pěstební činnosti zůstávají v cenových relacích roku 2007. 
 
                                                                                                                Ing.Macek             průběžně 
 
18/08/139 Rada města revokovala usnesení č. 16/07/99 RM ze dne ve věci vyhlášení výběrového řízení na 
funkci: správa kabelové televize a internetové sítě,  správa informačního kanálu města,  webových stránek, 
zajišťování kulturních a společenských akcí pořádaných městem a hospodářsko správní práce.   
 
                                                                                                                  tajemník                 
 
18/08/140 Rada města schválila přijetí p.Menzela Oldřicha, bytem Město Albrechtice, Linhartovy 80, do 
trvalého pracovního poměru do funkce: správa kabelové televize a internetové sítě,  správa informačního 
kanálu města,  webových stránek, zajišťování kulturních a společenských akcí pořádaných městem a 
hospodářsko správní práce s nástupem od 1.2.2008. 
                                                                                                                  tajemník                31.1.2008 
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18/08/141 Rada města schválila celkový počet 20 zaměstnanců  obce, z toho v obecním úřadu 19 a v 
organizačních složkách města 1 od 1.1.2008 a dále schválila celkový počet 21 zaměstnanců  obce,  
z toho v obecním úřadu 20 a v organizačních složkách města 1 od 1.2.2008, dle zákona č.128/2000 Sb.,  
v platném znění, § 102 odst.2, písm. j). 
 
                                                                                                          p.Kostrošová                  průběžně 
 
18/08/142 Rada města doporučila ZM zvolit komisi pro vyhodnocení nabídek na zalesnění zemědělských 
pozemků na rok 2008 na zasedání ZM. 
                                                                                                             starosta                        28.2.2008 
 
18/08/143 Rada města doporučila ZM schválit v rozpočtovém opatření č. 1/2008 finanční prostředky na 
dokončení rekonstrukce ústředního vytápění MŠ Město Albrechtice. 
                                                                                                             starosta                        28.2.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
                                                            ................................................ 
                                                                         Luděk Volek 
                                                                             starosta  
 
 
 
 
 
                                                              .................................................. 
                                                                    Ing. Jitka Hanusová 
                                                                         místostarosta 



U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  19.schůze rady města konané dne 14.února 2008 
 

Přítomno:    7 členů rady 
Tajemník:    Ing.Hynek Vavera 
Omluveno:   -           

 
Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín 
 
19/08/144  Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 18. jednání RM 
konaného dne  17.1. 2008. 

 
19/08/145  Rada města schválila sponzorský příspěvek na Den zdravotně postižených konaný dne 
14.6.2008 ve výši 1000,-Kč  Občanského sdružení zdravotně postižených  regionu Krnov, Bruntál, 
Rýmařov. 
                                                                                               místostarosta                    28.2.2008 
 
19/08/146 Rada města schválila  začlenění poplatku za úklid společných prostor v domě s byty pro 
důchodce do nájemného, jak pro byty tak pro nebytové prostory a uzavření smlouvy na úklid ve 
společných prostorech mezi Městem Město Albrechtice a úklidovou firmou. 
                                                                                                     p.Vávra                       31.3.2008 
 
19/08/147 Rada města vzala na vědomí žádost paní Jany Švédové, Jugoslávská 26, 700 30 Ostrava- 
Zábřeh na úpravu potoku a mostu u nemovitosti v k.ú. Valštejn.  
                                                                                                       starosta                      28.2.2008 
 
19/08/148 Rada města schválila žádost p. Miroslava Hrbáčka na ořez stromů na parcele p.č. 2097/3 
v k.ú. Město Albrechtice( u rybníka) ve vlastnictví města. 
                                                                                                       p.Adámková              15.3.2008 
 
19/08/149 Rada města vzala na vědomí stížnost p. Kudely Jana a Evy, Valštejn 25, Město 
Albrechtice na neuskutečněný odvoz odpadů Valštejn- směr Ztracená Voda. 
                                                                                                        p.Adámková             28.2.2008 
 
19/08/150 Rada města neschválila kácení 2ks kaštanů, na  parcelním čísle 1341/1, v  k.ú. Město 
Albrechtice, vlastnické právo město Město Albrechtice.   
                                                                                                         p.Adámková             15.3.2008 
 
19/08/151 Rada města schválila kácení 6ks modřínů, 6ks smrků, 4ks bříz, na parcelním čísle 557/1, 
v k.ú. Hynčice u Krnova, vlastnické právo město Město Albrechtice. Případný zájemce o dřevní 
hmotu zaplatí jednorázový poplatek ve výši 100,-Kč s tím, že pokácí stromy na vlastní náklady a 
zajistí kompletní úklid pozemku. 
                                                                                                         p.Adámková             15.3.2008               
 
 
19/08/152 Rada města schválila pokácení 5 ks jehličnatých stromů na pozemku p.č. 1238 a 1239 v 
k.ú. Město Albrechtice, ve vlastnictví města. Případný zájemce o dřevní hmotu zaplatí jednorázový 
poplatek ve výši 100,-Kč s tím, že pokácí stromy na vlastní náklady a zajistí kompletní úklid 
pozemku. 
                                                                                                         p.Adámková            15.3.2008               
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19/08/153 Rada města vzala na vědomí opatření plynoucí z energetického auditu s tím, že 
doporučuje realizaci zateplení MŠ Město Albrechtice v roce 2009. 
                                                                                                            místostarosta        30.11.2008               
 
19/08/154 Rada města schválila  pronájem nebytových prostor Hynčice 27  Klubu důchodců Město 
Albrechtice s platností od 1.3.2008  za roční nájemné ve výši 6.699,-Kč bez DPH. 
                                                                                                                p.Vávra             25.2.2008               
 
19/08/155 Rada města doporučuje ZM  navýšení grantu z rozpočtu města M. Albrechtice na rok 
2008 klubu důchodců Město Albrechtice o 5 600,-Kč. 
                                                                                                                  starosta           21.2.2008               
 
19/08/156 Rada města schválila pokácení 3 ks jehličnatých stromů na pozemku p.č. 1218/5 v k.ú. 
Město Albrechtice, ve vlastnictví města. Případný zájemce o dřevní hmotu zaplatí jednorázový 
poplatek ve výši 100,-Kč s tím, že pokácí stromy na vlastní náklady a zajistí kompletní úklid 
pozemku. 
                                                                                                              p.Adámková        15.3.2008 
 
19/08/157 Rada města schválila žádost TJ Lokomotiva Krnov, o.s., Klub orientačních sportů, 
Bruntálská 59, 794 01 Krnov na konání závodů v orientačním běhu v prostoru parku 
Linhartovského zámku dne 5.4.2008. 
                                                                                                         místostarosta             22.2.2008 
 
19/08/158 Rada města schválila pronájem pozemku parcela č. 913/6 o výměře 153 m2,orná půda, 
k.ú.Město Albrechtice, p.Jiřímu Michalčíkovi,B.Němcové 21, M.Albrechtice s platností od 
1.1.2008. Celková částka za pronájem 153,-Kč/rok. 
                                                                                                         Ing.Kumpoštová        31.3.2008 
 
19/08/159  Rada města schválila  pronájem pozemků parcela č. 1065 o výměře 669 m2, vodní 
plocha-koryto toku a parcela č. 1168 o výměře 713 m2, vodní plocha-koryto toku, k.ú.Město 
Albrechtice, p.Jiřímu Čížkovi, Nábřežní 530/43, M.Albrechtice s platností od 1.1.2008. Celková 
částka za pronájem 1 382,-Kč/rok. 
                                                                                                         Ing.Kumpoštová        31.3.2008 
 
19/08/160 Rada města schválila zrušení pronájmu pozemku parcela č.1917 č. o výměře 250 m2 
k.ú. Město Albrechtice, panu M.Dobrovolnému, Nádražní 25, Město Albrechtice, s platností od 
1.1.2008. 
                                                                                                         Ing.Kumpoštová        31.3.2008 
 
19/08/161 Rada města schválila záměr pronajmout pozemek parcela č.1917 , orná půda, k.ú.Město 
Albrechtice a pozemek parcela č. 205 o výměře 2843 m2,TTP, k.ú.Opavice. 
                                                                                                         Ing.Kumpoštová        31.3.2008 
 
19/08/162 Rada města schvaluje navržený postup řešení neoprávněného užívání pozemků v lokalitě 
K.Čapka s tím, že bude informována v této věci na dalším jednání rady města. 
                                                                                                                   starosta             17.3.2008 
 
19/08/163 Rada města ukládá starostovi jednat s paní Caisbergerovou ohledně způsobu prodeje 
budovy autobusového nádraží. 
                                                                                                                   starosta             17.3.2008 
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19/08/164  Rada města neschválila prodej garáží p.č. 341, 342, 343, 344 v k.ú.Město Albrechtice 
jednotlivě a doporučuje garáže prodat jako celek včetně části stavební parcely č. 345/1 k.ú. Město 
Albrechtice s tím, že další postup prodeje bude projednán na nejbližším jednání rady města. 
                                                                                                              starosta                   17.3.2008 
 
19/08/165 Rada města doporučila výdaje na opravu VO ul. K,Čapka  zahrnout do rozpočtového 
opatření č. I/2008. 
                                                                                                              p.Bodnárová           29.2.2008 
 
19/08/166 Rada města schválila plynofikaci nebytových prostor budovy Nám. ČSA 22 – 
chovatelské potřeby, která bude hrazena ze schváleného rozpočtu města M. Albrechtice na rok 2008 
v položce opravy a udržování. 
                                                                                                                p.Vávra               30.9.2008 
 
19/08/167  Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 1/2008. 
 
                                                                                                              starosta                   21.2.2008 
 
19/08/168  Rada města doporučila ZM schválit 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 a Osoblažskou dopravní společností, s.r.o., Opavská 57, 794 01 Krnov. 
  
                                                                                                              starosta                   21.2.2008 
 
19/08/169  Rada  města doporučila ZM schválit 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 a Connex Morava a.s.,Vítkovická 3056/2, Ostrava, obchodní oblast Bruntál. 
                                                                                                                starosta                  21.2.2008 
 
19/08/170  Rada města  doporučila ZM schválit  dohodu o partnerství mezi městem M. Albrechtice a Regionální 
poradenskou agenturou,s.r.o., Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno.  
                                                                                                                 starosta                 21.2.2008 
   
19/08/171  Rada města doporučila ZM schválit smlouvu o užití repertoáru OSA při kabelovém přenosu 
uzavřenou mezi městem M. Albrechtice a OSA ve výši 1,24 Kč za jednu aktivní přípojku a měsíc. 
 
                                                                                                                 starosta                 21.2.2008 
    
19/08/172 Rada města doporučila ZM schválit smlouvu o užití hudebních děl s textem i bez textu při vysílání 
programového kanálu a při pořizování mechanických záznamů pro vysílání uzavřená mezi městem M. 
Albrechtice a OSA ve výši 0,18Kč za jednu aktivní přípojku a měsíc a odměnu 350,-Kč za zařazování 
audiovizuálních děl v rozsahu 60 minut denně. 
                                                                                                                 starosta                 21.2.2008 
  
19/08/173  Rada města doporučila ZM schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 233/2007 mezi městem 
Město Albrechtice a firmou ENVIprojekt s.r.o., Na Požáře 144, 760 01 Zlín. 
                                                                                                                 starosta                 21.2.2008 
 
19/08/174  Rada města schválila  smlouvu o dílo č. L/01/08011/RV uzavřená mezi městem M. 
Albrechtice a Ing. Roman Vaclavík – INGENIA dřevostavby, Linhartovy 81, 793 95 Město Albrechtice za 
cenu 190 000,- Kč bez DPH  ( 226 100,- Kč vč. 19 % DPH ). 
                                                                                                                 starosta                 21.2.2008 
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19/08/175  Rada města revokuje usnesení  číslo  18/08/126 z 18. jednání rady města  ze dne 
17.ledna 2008, kterým byl schválen způsob financování p. Jaroslava Hrubého, v souvislosti se 
zajištěním programu " Linhartovské kulturní léto 2008" na zámku v Linhartovech.  
                                                                                                        místostarosta                 
 
19/08/176  Rada města schvaluje plán akcí pořádaných na zámku v Linhartovech v roce 2008 tak 
jak byl předložen. 
                                                                                                        místostarosta                průběžně 
 
19/08/177  Rada města doporučuje ZM  schválit inominální smlouvu  mezi Městem Město 
Albrechtice, Nám.ČSA 10, 793 95 Město Albrechtic a p. Jaroslavem Hrubým, bytem Sovova 19,   
Krnov 794 01, na zajištění akcí pořádaných na zámku v Linhartovech v roce 2008.  
                                                                                                                 starosta                 21.2.2008 
 
19/08/178  Rada města doporučuje ZM schválit smlouvu o dílo na zalesnění zemědělských 
pozemků na rok 2008  s p. Karlem Machalou, speciální lesnické práce, Třemešná 365. 
                                                                                                                 starosta                 21.2.2008 
 
19/08/179  Rada města revokuje usnesení číslo 17/07/106  ze  17. jednání rady města konané dne 
27. prosince 2007, kterým byl schválen přidělení bytu v „Domě s byty pro důchodce“, 
jednopokojový byt č. 110., s platností od  1.1.2008 paní Hájkové Anně, Nám. ČSA 22 , M. 
Albrechtice.                                                                                              p.Vávra 
 
19/08/180  Rada města schválila přidělení bytu  v „Domě s byty pro důchodce“, jednopokojový byt 
č. 110., s platností od  1.2.2008 panu  Šimkovi Janu, Valštejn 48, Město Albrechtice. 
                                                                                                                 p.Vávra                21.2.2008 
 
19/08/181  Rada města schválila přidělení bytu  v ubytovně typu „E“ p. Zdenu Paníkovi, bytem 
Opavice 59, od 1.3.2008. 
                                                                                                                 p.Vávra                28.2.2008 
 
19/08/182  Rada města schválila zřízení městského archívu v prostorách III. NP zámku Linhartovy. 
 
                                                                                                                 p.Vávra                31.8.2008 
 
19/08/183  Rada města schválila přidělení bytu v „Domě s byty pro důchodce“,  jednopokojový byt  
č. 315., s platností od 1.3.2008 paní Barkociová Indigó, Burkvíz 42. 
                                                                                                                 p.Vávra                28.2.2008 
 
19/08/184  Rada města schválila jako další náhradníky pro přidělení bytu v „Domě s byty pro 
důchodce:                                                                         

1.   Vela Ondřej, Osvobození 11, Město Albrechtice 
2. Držková Kateřina, Dlouhá Voda 19, Město Albrechtice     

                                                                                                                 p.Vávra                průběžně 
 
19/08/185  Rada města schválila pořadník pro přidělení obecních bytů : 

1.Přibylová Zdeňka, Opavice 43, Město Albrechtice 
2.Kubalová Jarmila,  Burkvíz 24, Město Albrechtice 
3.Jánská Marie, Hynčice 187, Město Albrechtice  

                                                                                                                 p.Vávra                průběžně 
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19/08/186  Rada města doporučuje ZM schválit prodej nemovitosti Linhartovy 12, p.č. 213, k.ú. 
Linhartovy, včetně stavební parcely, panu  Milanu Smolárkovi, Jasanová 18, 747 28 Štěpánkovice 
za konečnou cenu 1.400.000,-Kč. 
                                                                                                                 starosta                 21.2.2008 
 
 
 
 
       
 
                                                            ................................................ 
                                                                         Luděk Volek 
                                                                             starosta  
 
 
 
 
 
                                                              .................................................. 
                                                                    Ing. Jitka Hanusová 
                                                                         místostarosta 
 



U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  20.schůze rady města konané dne 27.února 2008 
 

Přítomno:    6 členů rady 
Tajemník:    Ing.Hynek Vavera, omluven 
Omluveno:  1         

 
Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín 
 
20/08/187 Rada města  schválila rozšířené podmínky pro přidělení bytů ve vlastnictví města Město 
Albrechtice a to o případ, kdy nájemník má pohledávku vůči městu na nájemném, nebo službách, kde další 
nájemní vztah s nájemníkem nebude uzavřen. Nájemník bude o této skutečnosti  
informován 3 měsíce před ukončením nájemní smlouvy. 
 
                                                                                              p. Vávra, p. Kmínková        průběžně 
 
 
20/08/188 Rada města schválila výpověď paní K. Bučkové, bytem Hynčice 184, Město Albrechtice 
a to formou dohody ke dni 29.2.2008.          
                                                                                               p. Vávra                             29.2.2008 
 
 
20/08/189 Rada města schválila uzavřením nové nájemní smlouvy s manželi Bikárovými, 
Linhartovy 12, Město Albrechtice, kde nová nájemní smlouva bude sepsána v souladu s usnesením  
rady města z 16.7.2000, číslo usnesení 23/103 bod 5 a to na dobu 5 let. 
 
                                                                                              p. Vávra                           29.2.2008 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             ................................................ 
                                                                         Luděk Volek 
                                                                             starosta  
 
 
 
 
 
                                                              .................................................. 
                                                                    Ing. Jitka Hanusová 
                                                                         místostarosta 
 
 
                                                                                                                         



U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  21.schůze rady města konané dne 6.března 2008 
 

Přítomno:    7 členů rady 
Tajemník:    Ing.Hynek Vavera,  
Omluveno:  1         

 
Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín 
 
21/08/190 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 19. jednání RM 
konaného dne  14.2. 2008 a z 20. jednání RM konaného dne  27.2. 2008. 
 
21/08/191 Rada města schválila záměr p.Jan Metzla, Zámecká 7, Město Albrechtice k provedení 
zalesnění na části parcely č. 1879 k.ú. Město Albrechtice.  
                                                                                               Ing. Macek                     31.3.2008 
 
21/08/192 Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemku p.č. 355/2 k. ú. M. Albrechtice i 
v případě, že p.Raptis a p.Bumbarisová, na základě výzvy odmítnou pozemek zaplatit v termínu do 
31.3.2008. Pokud na výzvu nebudou reagovat pozemek bude prodán ostatním zájemcům, každému 
stejný podíl. 
                                                                                                Ing.Kumpoštová                31.3.2008 
 
21/08/193 Rada města vzala na vědomí žádost paní Naděždy Noskové, Nádražní 5, M. Albrechtice 
o mimořádné přidělení bytu 1+1 v domě s byty pro důchodce a doporučila dodržovat stávající 
pořadník pro přidělování bytů z důvodu rostoucího počtu těchto žádostí. 
                                                                                                       p.Vávra                        31.3.2008 
 
21/08/194 Rada města doporučila ZM uvolnit 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. M. Albrechtice v blízkosti komunikace II. třídy na ulici Nerudova a vytvoření naučné stezky. 
                                                                                                      starosta                         31.3.2008 
 
21/08/195 Rada města schválila prodej dvou kusů septiků (ocelové kesony) za cenu 17.120,-Kč 
firmě Christos Liolios, Holčovice 244. 
                                                                                                   p. Bodnárová                    31.3.2008 
 
21/08/196 Rada města vzala na vědomí žádost pana S. Berkovce jednatele společnosti Služby 
obce Město Albrechtice s.r.o., a požaduje svolání Dozorčí rady, která by měla o přístavbě 
rozhodnout. 
                                                                                                  místostarosta                        31.3.2008 
 
21/08/197 Rada města schválila žádost  Krajánku, p.o., B. Smetany 536/35, 793 95 Město 
Albrechtice, na bezplatný pronájem videoklubu dne 19.3.2008, za účelem uspořádání tradiční 
velikonoční výstavky. 
                                                                                                       p.Vávra                        15.3.2008 
 
21/08/198 Rada města schválila žádost paní Alžběty Frenclové, Celní 15, M. Albrechtice o 
vyspravení místní komunikace, p.č. 334 k.ú. M. Albrechtice, ostatní plocha, statní komunikace, 
štěrkovou drtí.  
                                                                                                       p.Vávra                        31.3.2008 
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21/08/199 Rada města schválila pokácení vzrostlého stromu p.č. 456/1 k.ú. M. Albrechtice  v 
areálu Mateřské školky Město Albrechtice, příspěvková organizace, Celní 11, Město Albrechtice. 
                                                                                               p. Adámková                     31.3.2008 
 
21/08/200 Rada města nedoporučila ZM prodej řadových garáží včetně stavebních parcel  č. 341, 
342, 343, 344  v k.ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, okres Bruntál  za konečnou 
smluvní cenu 160 000,-Kč a navrhuje prodej znovu vyvěsit včetně stavební parcely č. 345/1 část dle 
GP. 
                                                                                                        starosta                         31.3.2008 
 
21/08/201 Rada města nedoporučila  ZM schválit prodej pozemku 345/1 v k.ú.Město Albrechtice a 
doporučila tento pozemek a garáže včetně pozemku prodat jako celek s tím, že vše bude znovu 
zveřejněno pro případné zájemce. 
                                                                                                      starosta                         31.3.2008 
 
21/08/202 Rada města doporučila ZM prodej  nemovitosti autobusové čekárny p.č. 832/2  k. ú. 
Město Albrechtice včetně stavební parcely p.Vlastě Gavlasové, Zahradní 6. Město Albrechtice, za 
nabídkovou konečnou smluvní cenu 200 000,-Kč. 
                                                                                                      starosta                         31.3.2008 
 
21/08/203 Rada města doporučila ZM schválit prodej nemovitosti Linhartovy 12, p.č. 213, k.ú. 
Linhartovy, včetně stavební parcely, paní Mečárové Ireně, Cechovní 6a, 794 01 Krnov, konečnou 
kupní cena 1.302.000,-Kč. 
                                                                                                      starosta                         31.3.2008 
 
21/08/204 Rada města vzala na vědomí  žádost manželů Bušosových o zakoupení zahrady 
pozemková p.č. 1351 k.ú.Město Albrechtice s tím, že bude prověřen současný stav na místě samém a 
bude jednáno i se současnými nájemníky bytového domu Nám. ČSA 15 v Městě Albrechticích. 
                                                                                                   místostarosta                    31.3.2008 
 
21/08/205 Rada města schválila záměr pronajmout pozemek p. č. 542 část k.ú. Město Albrechtice.  
                                                                                                Ing.Kumpoštová                  31.3.2008 
 
21/08/206 Rada města neschválila rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Město 
Albrechtice, Opavická 1, Město Albrechtice za rok 2007, a to do rezervního fondu 141 625,47 Kč a 
do fondu odměn  147 000,- Kč, a požaduje předložit nový návrh v termínu do 20.3.2008.  
                                                                                                   p. Bodnárová                    20.3.2008 
 
20/08/207 Rada města neschválila rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Město 
Albrechtice, Celní  11, Město Albrechtice za rok 2007, a to do rezervního fondu 10,54  Kč a do 
fondu odměn 10,- Kč s tím, že hospodářský výsledek ve výši 20,54Kč bude vrácen do rozpočtu 
zřizovatele. 
                                                                                                   p. Bodnárová                    20.3.2008 
 
21/08/208 Rada města vzala na vědomí zápis o provedení dokladové inventarizace pohledávek a 
závazků ke dni 31.12.2008. 
                                                                                                   p. Bodnárová                     
 
21/08/209 Rada města doporučila ZM navýšení dlouhodobého grantu klubu důchodců o částku   
18.900,-Kč (2100,-Kč měsíčně), která slouží k úhradě nákladů na energii a služby v nebytových 
prostorech budovy Hynčice 27. 
                                                                                                      starosta                         27.3.2008 
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21/08/210 Rada města doporučila ZM ponechat odměňování neuvolněných členů zastupitelstva 
města a členů výborů, komisí, a členů výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli města v současné 
výši a odměňování nenavyšovat. 
                                                                                                      starosta                         27.3.2008 
 
21/08/211 Rada města doporučuje ZM schválit smlouvu o dílo na úklid společných částí domu 
Nemocniční 6  se společností HELP-in. o.p.s. Bruntál za nabídkovou cenu 9.480,-Kč vč.DPH.    
                                                                                                      starosta                         27.3.2008 
 
21/08/212 Rada města neschválila cenovou nabídku firmy Berušky Krnov na úklid společných 
částí domu Nemocniční 6, Město Albrechtice za cenu 16.575,-Kč měsíčně. 
                                                                                                      p. Vávra                         27.3.2008 
 
21/08/213 Rada města vzala na vědomí informaci o dluhu na nájemném za koupaliště s tím, že 
pokud pan Čulák neuhradí dlužnou částku do konce měsíce března 2008, bude do konce 
následujícího měsíce ukončena nájemní smlouva na pronájem koupaliště. 
                                                                                                       p.Vávra                        31.3.2008 
 
21/08/214 Rada města vzala na vědomí výpověď Smlouvy o správě a provozování veřejného 
osvětlení č. 06/IES/2006 a její ukončení ke dni 31.8.2008 a doporučila vypsat výběrové řízení na 
údržbu a provozování VO v Městě Albrechticích a informovat o této skutečnosti ZM. 
                                                                                                       starosta                        27.3.2008 
 
21/08/215 Rada města doporučuje ZM schválit smlouvu na Zalesnění zemědělských pozemků v 
majetku města na rok 2008 mezi:  Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, 793 95 Město 
Albrechtice IČ: 00296228, DIČ: CZ00296228 jako zadavatelem a Karlem Machalou, speciální 
lesnické práce,  Třemešná 365, 793 82 Třemešná ve Slezsku, IČ: 46141758, DIČ: 5609221464, jako 
zhotovitelem.  
                                                                                                       starosta                        27.3.2008 
 
21/08/216 Rada města doporučuje ZM schválit smlouvu s fi. Neumann Junior s.r.o., Nádražní 7, 
Město Albrechtice na provádění údržby veřejné zeleně ploch a parků ve správě města za celkovou 
cenu dle nabídky ve výši 278.944,40Kč bez DPH. 
                                                                                                       starosta                        27.3.2008 
 
21/08/217 Rada města schválila fi. Technické služby Krnov, na realizaci díla - tj. výměna 2 ks 
sloupů veřejného osvětlení u komunikace na Žáry, dle cenové nabídky ve výši 62.220,-Kč včetně 
DPH jako konečná cena. 
                                                                                                       p.Vávra                        31.3.2008 
 
21/08/218 Rada města vzala na vědomí zprávu o hospodaření v městských lesích města Města 
Albrechtice za rok 2007. 

 
 
21/08/219 Rada města schválila společný projekt města Město Albrechtice a okresu Prudnik (PL) 
pod názvem: „Vytvoření základny přeshraniční spolupráce záchranných služeb“ na zakoupení dvou 
kusů hasičských vozů z programu OPPS ČR-PL 2007-2013  a doporučila ZM v případě získání 
dotace  uvolnit částku ve výši 10% , tj. cca 780 tis.Kč vč.DPH z celkové dotace na dofinancování 
1ks nákupu hasičského vozu pro JSDH Město Albrechtice. 
                                                                                                       starosta                        27.3.2008 
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21/08/220 Rada města doporučila ZM schválit usnesení ve znění: Občané žádající o odkoupení 
pozemku(ů) dotčeného historickým majetkem obce, který dosud není oddělen geometrickým plánem, 
musí uhradit veškeré náklady spojené prodejem pozemku, včetně složení zálohy na provedení 
geometrického plánu, kde záloha bude vyúčtována se skutečnými náklady na pořízení GP.   
                                                                                                       starosta                        27.3.2008 
 
21/08/221 Rada města schválila sazbu na celoroční úklid  města Město Albrechtice prováděný 
prostřednictvím Služeb obce Město Albrechtice s.r.o., Nemocniční 13, Město Albrechtice za 
hodinovou sazbu 85,-Kč + DPH. V částce je zahrnuta mzda pracovníka, pracovní nářadí, ochranné 
pomůcky, pronájem.   
                                                                                                       místostarosta                30.3.2008 
  
 
 
 
 
 
 
                                                             ................................................ 
                                                                         Luděk Volek 
                                                                             starosta  
 
 
 
 
 
                                                              .................................................. 
                                                                    Ing. Jitka Hanusová 
                                                                         místostarosta 
 
 
                                                                                                                         



U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  22.schůze rady města konané dne 27.března 2008 
 

Přítomno:    7 členů rady 
Tajemník:    Ing.Hynek Vavera,  
Omluveno:  1         

 
Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín 
 
 
22/08/222 Rada města chválila rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Město 
Albrechtice, Opavická 1, Město Albrechtice za rok 2007, a to do rezervního fondu 141 625,47 Kč a 
do fondu odměn  147 000,- Kč.   
                               
                                                                                                   p. Bodnárová                    10.4.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             ................................................ 
                                                                         Luděk Volek 
                                                                             starosta  
 
 
 
 
 
                                                              .................................................. 
                                                                    Ing. Jitka Hanusová 
                                                                         místostarosta 
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U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  23.schůze rady města konané dne 10.dubna 2008 
 
 

Přítomno:    7 členů rady 
Tajemník:    Ing.Hynek Vavera,  
Omluveno:  1         

 
 

Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín 
 
23/08/223 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 21. jednání RM 
konaného dne  6.3. 2008 a z 22. jednání RM konaného dne 10.4. 2008. 
 
23/08/224 Rada města odložila  žádost paní Evy Harmančinové o pronájmem parku Bedřicha 
Smetany za účelem provozování hudebních produkcí na 24. jednání rady města. 
                                                                                                      starosta                        
 
23/08/225 Rada města schválila žádost Základní organizace KSČM Město Albrechtice o bezplatný 
pronájmem zařízení a parku Bedřicha Smetany dne 1.května 2008. 
                                                                                                       p.Vávra                       23.4.2008 
 
23/08/226 Rada města neschválila žádost sl. Lyčkové Markéty, nám. ČSA 13, Město Albrechtice 
na zábor veřejného prostranství na náměstí, za účelem zřízení venkovního posezení.  
                                                                                                    místostarosta                23.4.2008 
 
23/08/227 Rada města schválila pokácení stromů na pozemku p.č. 903/2 v k.ú. Město Albrechtice, 
který je ve vlastnictví  města Město Albrechtice a to dle návrhu ŽP Město Albrechtice. 
                                                                                                     Ing.Macek                    30.11.2008 
 
23/08/228 Rada města doporučila ZM schválit požadavek pana Vladimíra Čuláka na postupnou 
realizaci opravy na městském koupališti a to v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2008. 
                                                                                                      p. Vávra                        průběžně 
 
23/08/229 Rada města vzala na vědomí výpověď p. Jany Kurečkové z nájmu bytu Nerudova 6, 
Město Albrechtice ke dni 30.6.2008.  
                                                                                                        p.Vávra 
 
23/08/230 Rada města schválila pořadník pro přidělení bytů ve vlastnictví města Město 
Albrechtice v následujícím pořadí:    1. Hájková Anna, Náměstí ČSA 22, Město Albrechtice 
                                        2. Vlachová Pavla, Nádražní 19, Město Albrechtice 
                                        3. Škrabalová Jiřina, B. Němcové 24, Město Albrechtice 
                                        4. Večeřová Kateřina, Tyršova 11, Město Albrechtice 
                                                                                                       p.Vávra                        průběžně 
 
 
23/08/231 Rada města neschválila žádost p. Michalčíka Jiřího, B. Němcové 21, Město Albrechtice 
o zřízení   křižovatky s vyznačením hlavní a vedlejší komunikace  na ul. B. Němcové – odbočka na 
„zelený“ most k p. Vašendovi.  
                                                                                                   místostostarosta                23.4.2008 
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23/08/232 Rada města schválila žádost pana Zdeňka Škulavíka, Město Albrechtice, na odkoupení 
dvou kusů vyřazených autobusových zastávek  na ulici Nerudova v Městě Albrechticích a v 
Hynčicích u obchodu za cenu 100,-Kč za kus. 
                                                                                                        p.Bodnárová               23.4.2008 
 
23/08/233/a Rada města schválila pronájem pozemku parcela č.1917 č. o výměře 250 m2,orná 
půda, k.ú. Město Albrechtice, p. Ludmile Možné, Nádražní 25, M. Albrechtice s platností od 
1.1.2008. Celková částka za pronájem 250,-Kč/rok 
                                                                                                   Ing.Kumpoštová              30.4.2008 
 
23/08/233/b Rada města schválila  pronájem pozemku parcela č. 205 o výměře 2843 m2, TTP 
k.ú. Opavice, p. Jiřímu Pokludovi, Opavice 10 s platností od  11.4.2008. Celková částka za 
pronájem 2 843,-Kč/rok  
                                                                                                   Ing.Kumpoštová              30.4.2008 
 
23/08/233/c Rada města schválila zrušení pronájmu pozemku parcela č.1917 č. o výměře 250 m2 
k.ú.Město Albrechtice, panu M.Dobrovolnému, Nádražní 25, Město Albrechtice, s platností od  
1.1.2008  
                                                                                                   Ing.Kumpoštová              30.4.2008 
 
23/08/233/d Rada města schválila zrušení pronájmu pozemku p.č. 172 č. o výměře  740 m2 
k.ú. Město Albrechtice, panu Josefu Matouškovi, Celní 7, Město Albrechtice, s platnosti  
od 1.5.2008.  
                                                                                                   Ing.Kumpoštová              30.4.2008 
 
23/08/233/e Rada města schválila zrušení pronájmu pozemku p.č. 1234 o výměře 548 m2 
k.ú. Město Albrechtice, panu Jaroslavu Palůchovi , B. Smetany 21, Město Albrechtice 
s platností od  1.5.2008. 
                                                                                                   Ing.Kumpoštová              30.4.2008 
 
23/08/233/f Rada města schválila zrušení pronájmu pozemků p.č .883, 903/2, 903/1 do výměry 403 
m2 k.ú. Město Albrechtice, paní Ludmile Musálkové, B. Němcové 18, Město Albrechtice s platností 
od  1.5.2008  
                                                                                                   Ing.Kumpoštová              30.4.2008 
 
23/08/233/g Rada města chválila zrušení pronájmu pozemků p.č. 201/4, 203/7, 203/8, 211/4,    
211/5, 211/6, 211/7, 214/2, 216/2, 218/3, 218/7,218/8, 218/10, 218/11, 218/12, 220/1, 224/4,  
227/3, 227/6, 227/10, 227/12, 227/14, 227/18, 238/11, 243/3, 251/8 do výměry 114456 m2   
k.ú.Opavice, Zemědělskému podniku,a.s., Město Albrechtice, s platností od  1.1.2008.  
 
                                                                                                   Ing.Kumpoštová              30.4.2008 
 
23/08/234/a Rada města schválila záměr pronajmout pozemky parcela č.1392 o výměře 5674 m2, 
orná půda, p.č. 1390 o výměře 75 m2, zastavěná plocha a nádv., p.č. 1391 o výměře 73 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Město Albrechtice. 
                                                                                                   Ing.Kumpoštová              30.4.2008 
 
 
23/08/234/b Rada města schválila záměr pronajmout pozemek parcela č.791 část o výměře 70 m2  
zahrada, k.ú. Město Albrechtice. 
                                                                                                   Ing.Kumpoštová              30.4.2008 
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23/08/234/c Rada města schválila záměr pronajmout pozemky p.č. 1342/2 díl „b“ o výměře 75m2 
zastavěná plocha a nádvoří  a  p.č. 1344 díl „e“ o výměře 17 m2  zastavěná  plocha  a nádvoří, k.ú. 
Město Albrechtice. 
                                                                                                   Ing.Kumpoštová              30.4.2008 
 
23/08/234/d Rada města schválila záměr pronajmout p.č. 883, 903/2, 903/1 do výměry 403 m2 
zahrada, ostatní plocha, k.ú.Město Albrechtice. 
                                                                                                   Ing.Kumpoštová              30.4.2008 
 
23/08/234/e Rada města schválila záměr pronájmu p.č. 943 část o výměře 400 m2, zastavěná 
plocha, nádvoří, k.ú. Město Albrechtice. 
                                                                                                   Ing.Kumpoštová              30.4.2008 
 
23/08/234/f Rada města schválila záměr pronájmu p.č. 1351 část o výměře cca 150 m2, zastavěná 
plocha, nádvoří, k.ú. Město Albrechtice. 
                                                                                                   Ing.Kumpoštová              30.4.2008 
 
23/08/235 Rada města schválila  úhradu měsíčních nákladů Službám obce M.Albrechtice s.r.o. na 
jednoho zaměstnance v programu VPP ve Městě  Albrechticích za částku 2.142,-Kč včetně DPH. 
Maximálně počet zaměstnanců na veřejně prospěšné práce pro potřebu  města Město Albrechtice je 
pět. 
                                                                                                       p.Vávra                      průběžně 
                                                                                                       p.Bodnárová              průběžně 
            
23/08/236 Rada města vzala na vědomí výsledky provedené kontroly prostředků čerpaných pro  
granty za rok 2007 z rozpočtu města Město Albrechtice. 
                                                                                                       místostarosta 
 
23/08/237 Rada města schválila dohodu o poskytnutí ekonomických údajů pro Ústav pro 
hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. Labem, organizační složka státu IČ: 00020681 zajišťující 
statistické zjišťování pro lesní hospodářství. 
                                                                                                       Ing.Macek                  23.4.2008 
 
23/08/238 Rada města vzala na vědomí výpověď hromadné smlouvy o užití autorských děl 
kabelovým přenosem uzavřenou mezi městem Město Albrechtice a společností DILIA, divadelní, 
literární, audiovizuální agenturou,o.s.,  ke dni 30.6.2008. 
                                                                                                       p.Hlaváček                 1.7.2008 
 
23/08/239 Rada města doporučila ZM uzavření smlouvy o dílo - Oprava smuteční síně a 
kolumbárium v Městě Albrechticích s firmou  Aleš Fousek, E. Hakena 10, Krnov za konečnou  
cenu 2.873.758,50Kč včetně DPH. Záruka na poskytnuté dílo v délce 36 měsíců.  
                                                                                                         starosta                      29.5.2008 
 
23/08/240 Rada města doporučila ZM uvolnit částku 400.000,-Kč pro oblast prevence kriminality 
na období 2009-2012.  
                                                                                                         starosta                      29.5.2008 

 
23/08/241 Rada města doporučila ZM schválit uzavření mandátní smlouvy na zajištění 
výběrového řízení na dodavatele a technického dozoru investora na realizaci akce: „Realizace úspor 
energie – ZŠ Město Albrechtice“ za cenu 95.200,-Kč, v případě přidělení dotace, s firmou PS 
consulting s.r.o., Havanská 22, 170 00 Praha 7. 
                                                                                                         starosta                      29.5.2008 
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23/08/242 Rada města uložila starostovi jednat s p.Lubomírem Wolfem ve věci odkoupení 
movitého majetku města, který je evidován v budově kina a restaurace Pod kinem. 
                                                                                                       starosta                        30.4.2008 
 
23/08/243 Rada města vzala na vědomí  uzavření Městského úřadu v Městě Albrechticích dne  
2.5.2008.  
                                                                                                         tajemník                 
23/08/244 Rada města ukládá starostovi předem projednat a schválit v radě města veškerá 
výběrová řízení vypsána městem.  
                                                                                                         starosta                      průběžně 
 
23/08/245 Rada města schválila osnovy rozborů hospodaření příspěvkových organizací města 
Město Albrechtice tak, jak byly předloženy, s platností od 15.4.2008. 
                                                                                                   místostarosta                 30.4.2008 
 
23/08/246 Rada města schválila, že nedočerpaný hospodářský příspěvek na provoz, kromě 
mimorozpočtových zdrojů, příspěvkových organizací města Město Albrechtice, bude vrácen 
zřizovateli, který následně rozhodne o přerozdělení s platností od roku 2008. 
                                                                                                   místostarosta                 30.4.2008 
 
23/08/247 Rada města schválila, že příspěvkové organizace města Město Albrechtice nebudou z 
finančních prostředků určených na provoz čerpat finanční prostředky na mzdové náklady a to s 
platností od 1.1.2009. 
                                                                                                   místostarosta                 30.4.2008 
 
23/08/248 Rada města schválila  pověření fi BNV consulting s.r.o., Václavské nám. 1, Praha, na 
provedení auditu finančních toků a souvisejícího personálního auditu u příspěvkových organizací 
Města Město Albrechtice. 
                                                                                                   místostarosta                 30.4.2008 
 
23/08/249 Rada města pověřila místostarostu města  přípravou svozu velkoobjemového odpadu 
(termín květen 2008) a projednání svozu zahradního a biologického odpadu pro občany města za 
úplatu se Službami obce Město Albrechtice s.r.o.. 
                                                                                                   místostarosta                 30.4.2008 
 
23/08/250 Rada města pověřila starostu města svolání schůzky za účelem vyjasnění celkového 
postupu zamýšlené výstavby atletického stadionu v našem městě. 
                                                                                                         starosta                      5.5.2008 
 
 
                                                             ................................................ 
                                                                         Luděk Volek 
                                                                             starosta  
 
 
                                                              .................................................. 
                                                                    Ing. Jitka Hanusová 
                                                                         místostarosta           



U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  24.schůze rady města konané dne 6.května 2008 
 
 

Přítomno:    6 členů rady 
Tajemník:    Ing.Hynek Vavera,  
Omluveno:  1         

 
 
 

Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín 
 
24/08/251 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 23. jednání RM   
konaného dne 10.4. 2008. 
 
24/08/252 Rada města neschválila  žádost paní Evy Harmančinové o pronájmem parku Bedřicha 
Smetany v Městě Albrechticích, za účelem provozování hudebních produkcí.  
                                                                                                       p.Vávra                       19.5.2008 
 
24/08/253 Rada města  neschválila žádost  pana Františka Menzela, Linhartovy 71, 793 95 Město 
Albrechtice o  proplacení  betonových skruží na opravu zatrubněného potůčku přes pozemek pana 
Františka Menzela. 
                                                                                                         starosta                       23.5.2008 
 
24/08/254 Rada města  nedoporučila ZM schválit prodej  garáží p.č.  341, 342, 343, 344 včetně 
stavebních parcel a pozemku parcelní č. 345/1část vše v k.ú. Město Albrechtice společnosti  
NEUMAN junior s.r.o.,Nádražní 7, Město Albrechtice za cenu 360.000,-Kč. 
                                                                                                          starosta                      29.5.2008 
 
24/08/255 Rada města schválila žádost  paní  Marie Julinové, Stadická 3, Ostrava-Hrabůvka o 
pokácení 1 ks javoru o obvodu kmene 25 cm na parcele p.č. 1152/25 v k.ú Česká Ves u Města 
Albrechtice na vlastní náklady bez poplatku. 
                                                                                                          Adámková                 29.5.2008 
 
24/08/256 Rada města vzala na vědomí žádost občanů Hynčic s tím , že je podána žádost na 
MMR ČR na odstraňování povodňových škod, ve které je navržena oprava přilehlé komunikace a 
vybudování nových základových patek pro lávku. 
                                                                                                 místostarosta                      29.5.2008 
 
24/08/257 Rada města  neschválila žádost  pana Oldřicha Pustky, Hynčice 210, 793 95 Město 
Albrechtice, o snížení cen kulatiny min. o 20%, z důvodu poklesu cen  kulatiny (20-30%) v rámci 
celé Evropy. 
                                                                                                  místostarosta                      29.5.2008 
 
24/08/258 Rada města  doporučila ZM uvolnit 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. 
                                                                                                          starosta                      29.5.2008 
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24/08/259 Rada města  schválila prodej  movitého majetku města dle přiloženého soupisu 
movitého majetku budovy kina a restaurace Pod kinem v Městě Albrechticích za cenu 10.000,-Kč  
panu Lubomíru Wolfovi, Zahradní, 793 95 Město Albrechtice a vyřazení tohoto movitého majetku z 
evidence města. 
                                                                                                          p.Bodnárová           29.5.2008 
 
24/08/260 Rada města  doporučila ZM schválit prodejní cenu nebytové jednotky č.119/5, 
Lázeňská 2,  Město Albrechtice, a to ve výši  230.900,-Kč. 
                                                                                                          starosta                      29.5.2008 
 
24/08/261 Rada města  doporučila ZM schválit žádost ZŠ M. Albrechtice, okres Bruntál o vydání 
kladného stanoviska  zřizovatele k obsahu Školního vzdělávacího programu ZŠ Město Albrechtice  
„CESTA“ .  
                                                                                                          starosta                      29.5.2008 
 
24/08/262 Rada města schválila odprodej  vyřazené autobusové zastávky na Dlouhé Vodě p. 
Šiškovi Janu, Valštejn 58, Město Albrechtice, za cenu 100,-Kč. 
                                                                                                          p.Bodnárová           29.5.2008 
 
24/08/263 Rada města schválila  pronájem parku B. Smetany v Městě Albrechticích na den 
21.6.2008  firmě Bosch Termotechnika s.r.o., Ve Vrbině 588/3, Krnov 794 01, za  účelem 
neformálního setkání zaměstnanců firmy s rodinnými příslušníky. Cena pronájmu 700,-Kč bez 
DPH. 
                                                                                                       p.Vávra                       19.5.2008 
 
24/08/264  Rada města  doporučila ZM uvolnit částku 40.000,-Kč z příjmů VHP, na úhradu  
pronájmu autobusu oddílu přípravky FK Město Albrechtice za účelem jeho účasti na fotbalovém 
turnaji v maďarském Kapospáru. 
                                                                                                            starosta                      29.5.2008 
24/08/265 Rada města  schválila prodej  movitého majetku města, dle přiloženého soupisu 
movitého majetku, budovy autobusového nádraží za cenu 1.000,-Kč  paní Vlastě Gavlasové, 
Zahradní 6, 793 95 Město Albrechtice a jeho vyřazení tohoto movitého majetku z evidence města. 
                                                                                                          p.Bodnárová             29.5.2008 
 
24/08/266/a Rada města schválila zrušení pronájmu pozemku parcela č. 1917 část o výměře 217 
m2, orná půda, k.ú.Město Albrechtice, paní Radce Drabinové, Nádražní 31, M.Albrechtice od  
1.4.2008. 
24/08/266/b Rada města schválila zrušení pronájmu pozemku parcela č. 1917 část o výměře 400 
m2, orná půda, k.ú.Město Albrechtice, paní Marie Herodkové, Na Pastuší 4, M.Albrechtice od  
1.4.2008.  
 
24/08/266/c Rada města schválila ukončení pronájmu pozemků parcela č. 159/8 o výměře  396 m2 
ost.plocha a 159/9 o výměře 68 m2 zastavěná plocha a nádv., k.ú.Piskořov od Lesů ČR k 30.4.2008. 
 

     24/08/266/d Rada města schválila pronájem pozemku parcela č.1392. o výměře 5674 m2,orná 
půda, p.č. 1391 o výměře 73 m2, zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 1390 o výměře 75 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří,  k.ú.Město Albrechtice, Službám obce,  Město Albrechtice  – výše nájmu  
5822,-Kč/rok, (tj. 1Kč/m2/rok) od 1.1.2008. 
 
24/08/266/e Rada města schválila  pronájem pozemku parcela č. 791 část o výměře 35 m2, zahrada, 
k.ú.Město Albrechtice panu Přemyslu Žáčkovi, Osvobození 14, M. Albrechtice, s platností od 
1.1.2008. Výše nájmu 35,-Kč/rok 
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24/08/266/f Rada města schválila pronájem  pozemku parcela č. 791 část o výměře 35 m2, zahrada, 
k.ú. Město Albrechtice paní  Evagelii Michailidu, Poštovní 2, M. Albrechtice, s platností od  
1.1.2008. Výše nájmu 35,-Kč/rok 
 
24/08/266/g Rada města schválila  pronájem pozemku parcela č. 1342/2 část o výměře 75 m2 
zastavěná  pl.a.nádv a  1344 část o výměře 17 m2, zastavěná pl.a nádv.,k.ú. Město   Albrechtice 
panu Petru Chovaniokovi, S.Tůmy 2, M.Albrechtice s  platností od 1.5.2008. Výše nájmu 92,-
Kč/rok. 
 
24/08/266/h Rada města schválila pronájem pozemků parcela č.883, zahrada, 903/1, ostatní 
plocha, 903/2 ostatní plocha o výměře celkem 403 m2, k.ú. Město Albrechtice, panu Michalu 
Musálkovi, B.Němcová 228/30, M.Albrechtice , s platnosti od  1.5.2008. Výše nájmu 403,-Kč/rok. 
 
24/08/266/i Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 943 část o výměře 400 m2,zastavěná 
pl. a nádv., k.ú.Město Albrechtice, paní  Karle Smolíkové, B.Němcové 206/26, M.Albrechtice, 
s platnosti od  1.5.2008 .Výše nájmu 400,-Kč/rok. 
 
24/08/266/j Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 1351 část o výměře 94 m2, zastavěná 
pl.a nádv., k.ú.Město Albrechtice,panu Simiosu Bušosovi, K.Čapka 9, M.Albrechtice, s platností od 
1.6.2008. Výše nájmu 94,-Kč/rok. 
 
24/08/266/k Rada města schválila  pronájem pozemku p.č. 1917 část o výměře 400 m2, orná půda , 
k.ú.Město Albrechtice, paní Radce Drabinové, Nádražní 31, M. Albrechtice, s platností od 1.4.2008. 
Výše nájmu 400,-Kč/rok 
 
24/08/266/l Rada města schválila záměr pronajmout pozemek  parcela č.1546 o výměře 140  m2         
zahrada, k.ú.Město Albrechtice. Pronájem se doporučuje, pozemek není využíván. 
                                                  usnesení č. 24/08/266 a - l       Ing.Kumpoštová              20.6.2008 
 
24/08/267 Rada města schválila vnitřní směrnici č.1 „Směrnice o účetnictví“ s účinností od 
1.1.2008 
                                                                                                     p.Bodnárová                 průběžně 
 
24/08/268 Rada města vzala na vědomí hospodaření příspěvkových organizací města Město 
Albrechtice k 31.3.2008. 
 
24/08/269 Rada města schválila nákup dětského mobiliáře na koupaliště v Městě Albrechticích  z 
výtěžku  VHP maximálně do výše 70.000,- Kč.  
                                                                                           pp.Vávra, Bodnárová              průběžně 
 
24/08/270 Rada města schválila smlouvu o nájmu pozemku a smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene mezi Ing.Rudolfem Gogolínem, Slovanská 1710/18, Hlučín a Městem 
Město Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice za pronájem pozemku p.p.č.2162/2 v k.ú.Město 
Albrechtice o zřízení kabelové přípojky pro veřejné osvětlení v rámci akce: „Zklidnění dopravy ve 
Městě Albrechticích na silnici I/57“, včetně ceny za pronájem pozemku 2,50Kč/m2/den. 
                                                                                                     Ing.Vavera                      31.5.2008 
 
24/08/271 Rada města schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 
Telefónicou O2 Czech Republic a.s., Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/32 a Městem Město 
Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice na umístění nadzemní vedení veřejné komunikační 
sítě umístěné na pozemku p.č.1812/1 k.ú.Město Albrechtice ve vlastnictví města a to za 
jednorázový poplatek 1000,-Kč. 
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                                                                                                     Ing.Vavera                      31.5.2008 
 
24/08/272 Rada města schválila smlouvu mezi  Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, Město 
Albrechtice a Pozemkovým fondem ČR, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál na pronájem pozemku p.p. 
1918/1,  orná o výměře 6430m2 v k.ú.Město Albrechtice, celkový roční pronájem činní 6430,-Kč. 
                                                                                                          starosta                      29.5.2008 
 
24/08/273 Rada města vzala na vědomí  změnu úplaty školného Mateřské školky Město 
Albrechtice, příspěvkové organizace, Celní 11, Město Albrechtice, na 210,-Kč pro školní rok 
2008/2009. 
 
 
24/08/274 Rada města doporučila ZM uzavřít smlouvu s firmou STORE Business s.r.o., Brno na 
dodávku regálového systému  archivu města na zámku  Linhartovy za cenu 115.771,50Kč vč. DPH. 
                                                                                                          starosta                      29.5.2008 
 
24/08/275 Rada města schválila rekonstrukci chodníku na ulici Poštovní v Městě Albrechticích 
před budovou pošty. 
                                                                                                          p.Vávra                     30.9.2008 
            
24/08/276 Rada města revokovala usnesení rady č. 19/09/184 ve věci stanovení náhradníků pro 
přidělení bytů v domě s byty pro důchodce v Městě Albrechticích, Nemocniční 6. 
                                                                                                         p.Vávra 
 
24/08/277 Rada města schválila pořadník přidělení bytů v „Domě s byty pro důchodce“,  
jednopokojový byt  č. 222., s platností od 1.6.2008 paní Bezděkové Gabriele, Nádražní 27,  Město 
Albrechtice a další uvolněné byty v pořadí: 1.Držková Kateřina, Dlouhá Voda 19, 793 95 Město 
Albrechtice, 2. Jandorová Vanda, Linhartovy 79, 793 95 Město Albrechtice. 

                                                                                                          p.Vávra                     průběžně 
 
24/08/278 Rada města uložila starostovi zajistit na další jednání rady města prvotní doklady pro 
hodnocení nabídek na dodávku a montáž výplní otvorů v bytových domech  na náměstí ČSA 14, 18, 
20, 23, 15, 7 v Městě Albrechticích. 
. 
                                                                                                       p.Hlaváček                 1.7.2008 
 
24/08/279 Rada města doporučila ZM uzavřít smlouvu s firmou Pro IT, a.s., Mírová 168/23, 
Ostrava Vítkovice na „Zavedení systému řízení informační bezpečnosti (ISMS) na Městském úřadě 
v Městě Albrechticích“ za cenu 80.000,-Kč bez DPH.  
                                                                                                         starosta                      29.5.2008 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             ................................................ 
                                                                         Luděk Volek 
                                                                             starosta  
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                                                              .................................................. 
                                                                    Ing. Jitka Hanusová 
                                                                         místostarosta           



U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  25.schůze rady města konané dne 12.června 2008 
 
 

Přítomno:    7 členů rady 
Tajemník:    Ing.Hynek Vavera,  
Omluveno:  0         

 
 
 

Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín 
 
25/08/280 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 24. jednání RM 
konaného dne  6.5. 2008. 
 
25/08/281 Rada města schválila žádost  manželů Lindovských, Linhartovy 75, 793 95 Město 
Albrechtice na opravu příjezdové komunikace k rodinnému domku k.ú.Linhartovy, p.p.č.249.      
                                                                                                              HSO                     31.7.2008 
 
25/08/282 Rada města schválila žádost sl. Lyčkové Markéty, nám. ČSA 13, Město Albrechtice, na 
zábor veřejného prostranství na náměstí, za účelem zřízení venkovního posezení.  
                                                                                                 FO Ing.Vaverová                30.6.2008 
 
25/08/283 Rada města vzala na vědomí žádost o informaci FC Baník OSTRAVA, a.s., 
Bukovanského 4/1028, 710 00 Slezská Ostrava, ve věci pronájmu vhodných pozemků o rozloze 8 – 
10 ha, které by bylo možno využít pro vybudování tréninkového centra mládeže. 
                                                                                                             starosta                 30.6.2008 
 
25/08/284 Rada města schválila žádost pana Milana Kubíčka, Tulipánova 5, 747 05 Opava, o  
pokácení   1 ks suché břízy o obvodu kmene 95 cm a suchých listnatých podkápek  na parcele p.č. 
124/1  v k.ú. Piskořov na vlastní náklady s poplatkem ve výši 150,- Kč. 
                                                                                                 ŽP p.Adámková                30.6.2008 
 
25/08/285 Rada města schválila žádost o převod nájmu a souhlasí se sepsáním nové Nájemní 
smlouvy k bytu č. 2 Nerudova 6  s paní Jůlii Průchovou, Nerudova 6, Město Albrechtice. 
                                                                                                              HSO                     31.7.2008 
 
25/08/286 Rada města schválila žádost MO ČSSD o bezplatný pronájem parku Bedřicha Smetany 
na den 27.6.2008 na pořádání akce pro děti „Poslední zvonění“ v době od  15 hod  do  20 hod. 
                                                                                                              HSO                     24.6.2008 
 
25/08/287 Rada města schválila žádost  Stanislavy a Simiose Bušosových, Nám. ČSA 15, 793 95 
Město Albrechtice o demolici stavby na stavební parcele 1351 v k.ú. Město Albrechtice, Obce 
Město Albrechtice, okres Bruntál. Demolice bude provedena žadatelem a na jeho náklady. 
                                                                                                              HSO                     30.6.2008 
 
25/08/288 Rada města neschválila žádost Nikose Busiose, K. Čapka 11, 793 95 Město Albrechtice 
na odvodnění pozemku p.č. 2162/96, který je v současnosti nabídnut k prodeji. 
                                                                                                          starosta                      30.6.2008 
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25/08/289 Rada města neschválila žádost společenství vlastníků Nádražní 9 , Město Albrechtice 
na opravu chodníku před vchodem do domu p. č. 462, důvodem je , že pozemek není majetkem 
města.  
                                                                                                          starosta                      30.6.2008 
 
25/08/290 Rada města nedoporučila ZM schválit žádost TJ Město Albrechtice na další navyšování 
grantů pro rok 2008, a to z důvodu již vyčerpané finanční alokace v rozpočtu města pro rok 2008. 
                                                                                                          starosta                      26.6.2008 
 
25/08/291/1 Rada města schválila ukončení pronájmu pozemku parcela č. 1166/12 o výměře 
683 m2, 1166/15 o výměře 705 m2, 1166/20 o výměře 333 m2, 1762/6 o výměře 95 m2 , k.ú. Město 
Albrechtice /lokalita Hůrka/, Českému červenému kříži, Bruntál k 31.12.2007, na vlastní žádost, z 
důvodu převodu vlastnictví RD na Hůrce. 
                                                                                             OM Ing.kumpoštová            30.6.2008 
      
 25/08/291/2 Rada města schválila pronájem pozemků parcela č. 1166/12 o výměře 683 m2, 
1166/15 o výměře 705 m2, 1166/20 o výměře 333 m2, 1762/6 o výměře 95 m2, k.ú. Město 
Albrechtice, Harmonii, příspěvková org., Chářovská 85, Krnov, s platností od 1.1.2008. 
Výše nájmu 5 448,-Kč/rok. 
                                                                                             OM Ing.kumpoštová            31.8.2008 
 
 25/08/291/3 Rada města schválila  pronájem pozemku  parcela č. 1546 o výměře 140 m2 
zahrada, k.ú. Město Albrechtice, panu Jaroslavu Ulmovi, Tyršova 284/18, Město Albrechtice,  
s platností od 1.6.2008. Výše nájmu 140,-Kč/rok. 
                                                                                             OM Ing.kumpoštová            31.8.2008 
        
 25/08/291/4 Rada města chválila ukončení pronájmu pozemku parcela č.1314/1 č.o výměře 

            150 m2 zast. plocha, k.ú. Město Albrechtice panu Miroslavu Molinkovi. 
 

 25/08/291/5 Rada města schválila pronájem pozemku parcela č. 1314/1 č. o výměře 150 m2 
zast. plocha, k.ú. Město Albrechtice, paní Molinkové Alžbětě, nám. ČSA 22, Město Albrechtice 
s platností od 1.1.2008.Výše nájmu 150,-Kč/rok. 
                                                                                             OM Ing.kumpoštová            31.8.2008 
 

            25/08/291/6  Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parcela č.839 o výměře 997 m2 
zahrada, k.ú. Město Albrechtice. 
                                                                                             OM Ing.kumpoštová            30.6.2008 
 
25/08/291/7 Rada města neschválila záměr pronájmu pozemku parcela č. 384/1 o výměře 4186 
m2, k.ú. Hynčice u Krnova  z důvodu, že navazuje na  pozemky různých vlastníků.  
                                                                                             OM Ing.kumpoštová            30.6.2008 
 
 
25/08/292 Rada města schválila vyplacení odměny řediteli ZŠ Mgr. Karlu Knappovi, ve výši dle 
návrhu, za 1.pololetí 2008, z rozpočtu ZŠ Město Albrechtice,okres Bruntál, Opavická 1, 793 95 
Město Albrechtice.  
                                                                                                       místostarosta               30.6.2008 
 
25/08/293 Rada města schválila vyplacení odměny ředitelce MŠ p.Dagmar Lapuníkové, ve výši 
dle návrhu, za 1.pololetí 2008, z rozpočtu MŠ, Mateřská škola, Celní 11, Město Albrechtice.  
                                                                                                       místostarosta               30.6.2008 
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25/08/294 Rada města schválila žádost MŠ Město Albrechtice, Celní 11, Město Albrechtice, o 
čerpání finančních prostředků z fondu reprodukce majetku ve výši  160.000,-Kč, které budou použity 
na nákup souboru zahradního nábytku k dovybavení školní zahrady. 
                                                                                                       místostarosta               30.6.2008 
 
25/08/295 Rada města doporučila ZM schválit neinvestiční příspěvek za rok 2007, na žáky 
dojíždějící z okolních obcí do Základní školy Město Albrechtice, Opavická1, Město Albrechtice, 
které nespadají do správního území našeho města, ve výši 3.500,-Kč. 
                                                                                                          starosta                      26.6.2008 
 

     25/08/296 Rada města schválila smlouvu o výpůjčce kulturního mobiliáře – expozice obrazů pro 
zámek Linhartovy s  Národním památkovým ústavem, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1- Malá 
Strana na bezplatné přenechání k dočasnému užívaní předmětů specifikované v příloze č. 1 této 
smlouvy. 
                                                                                                          starosta                      26.6.2008 
 
25/08/297 Rada města  neschválila smlouvu  se společností ÉTER cz, spol. s.r.o., Pasteurova 10, 
779 00 Olomouc,  jedná se o inzerci v telefonním seznamu mobilních čísel za 6 000,-Kč včetně DPH. 
                                                                                                       místostarosta               30.6.2008 
 
 
 
25/08/298 Rada města schválila dodatek č, l ke smlouvě č. 20282 o uložení přívodního elektro - 
napájecího kabelu jako přípojky na veřejnou rozvodnou síť pro provoz základnové stanice ze dne 
26.9.2006 (dále jen „smlouva") se společností Vodafone,  Vinohradská 167, 100 00 Praha 10. 
                                                                                                          tajemník                    30.6.2008 
 
 
25/08/299 Rada města schválila dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 037591-000-00 ze dne 
29.6.2006 se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 
4. 
                                                                                                          tajemník                    30.6.2008 
 
25/08/300 Rada města doporučila ZM schválit opravu a odstranění vad na dveřích v zámku 
Linhartovy, kde vlastní podíl města bude činit 50% z celkových nákladů, které jsou odhadnuty na 
58.000,-Kč + DPH. 
                                                                                                         starosta                      26.6.2008 
 
25/08/301 Rada města vzala na vědomí odstoupení od záměru koupi restaurace Linhartovy  
s tím, že doporučila zastupitelstvu města  revokovat usnesení ZM ze dne 27.3.2008  č. 08/14/427/2, 
kde schválilo tímto usnesením prodej uvedené nemovitosti  paní Ireně Mečárové, bytem Celní 6a, 
Krnov. 
                                                                                                         starosta                      26.6.2008 
 
25/08/302 Rada města neschválila žádost fi.Lovtex spol.sr.o., Čs.armády 224/4, 743 01 Bílovec o 
ukončení nájmu k 30.4.2008. Nájem bude ukončen dle nájemní smlouvy k 30.6.2008. 
                                                                                                           HSO                        24.6.2008 
 
25/08/303 Rada města vzala na vědomí ukončení pronájmu nebytových prostor MŠ Hynčice, 
včetně pozemku – zahrada – nádvoří, ke dni 30.6.2008 p.Rostislavu Veselému, bytem Třemešná 92. 
                                                                                                           HSO                        24.6.2008 
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25/08/304 Rada města schválila pořadník pro přidělení uvolněného bytu Nerudova 6, 793 95 
Město Albrechtice v tomto pořadí 1. Grobař Jiří, Hynčice 190, Město Albrechtice, 2. Bernatík 
Lukáš, Dělnická 8, Město Albrechtice,  3. Koudelková Jiřina Nádražní 1, Město Albrechtice. 
                                                                                                           HSO                        30.6.2008 
 
25/08/305 Rada města schválila vyřazení poničených knih z knihovního fondu Městské knihovny 
Město Albrechtice, Nemocniční 6, Město Albrechtice, dle přílohy. 
.  
                                                                                FO Bodnárová, Horáková              31.12.2008 
 
25/08/306 Rada města vzala na vědomí ústní zprávu pana Pustky  o neobjektivních zadávacích 
podmínkách LOH pro vyhodnocení a  zpracování nezávislého odborného posudku na hospodaření  
v městských lesích s tím , že lesní hospodář Ing. Macek bude přizván na příští zasedání RM 
k vysvětlení podmínek zadání. 
                                                                                                     starosta                      10.7.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             ................................................ 
                                                                         Luděk Volek 
                                                                             starosta  
 
 
                                                              .................................................. 
                                                                    Ing. Jitka Hanusová 
                                                                         místostarosta           



U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  26.schůze rady města konané dne 10.července 2008 
 
 

Přítomno:    7 členů rady 
Tajemník:    Ing.Hynek Vavera,  
Omluveno:  0         

 
 
 

Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín 
 
 
26/08/307 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 25. jednání RM 
konaného dne  12.6.2008. 
 
 
26/08/308 Rada města vzala na vědomí žádost manželů Palicových  SPC K/50, 794 01 Krnov, 
týkající se problému zaplavování přilehlého pozemku k rekreačnímu objektu Hynčice č.p. 6, 
povrchovou vodou při vydatných deštích s tím, že město v dané lokalitě nevlastní žádné pozemky. 
                                                                                                              starosta                 31.7.2008 
 
26/08/309 Rada města schválila záměr pronajmout pozemek parcela č. 165/1 část o výměře 400 
m2, zahrada, k.ú.Burkvíz. 
                                                                                                               OM                     31.7.2008 
 
26/08/310 Rada města schválila ukončení pronájmu pozemků parc. číslo  328/3 o výměře 11800 
m2 a parc.číslo 329/1 o výměře 4200 m2, vše v k.ú. Valštejn  k 1.1.2009 Zemědělskému podniku 
a.s. Město Albrechtice z důvodu jejich plánovaného zalesnění k termínu 31.12.2008. 
                                                                                                               OM                     31.7.2008 
 
26/08/311 Rada města schválila organizaci Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál, se 
sídlem Opavická 1, Město Albrechtice, IČO: 00852589, že při zajišťování oprav a údržby svěřeného 
a vlastního majetku rozhoduje až do výše 1 milionu Kč včetně DPH, nad 1 milion Kč, jedině 
s předchozím souhlasem zřizovatele. 
                                                                                                       místostarosta              31.7.2008 
 
26/08/312 Rada města schválila  žádost ZŠ Město Albrechtice okres Bruntál, Opavická č.1, 793 95 
Město Albrechtice na  čerpání prostředků z investičního fondu (odpisy 2008) ve výši 500.000,-Kč 
na obnovu vybavení kabinetů a sboroven na prvním stupni a 500.000,-Kč na opravy (výměna 
vodovodního řadu, oprava kanalizace, oprava šaten, oprava podlahových krytin aj.) s tím, že 
přednostně bude čerpána částka na opravy a údržbu z provozního příspěvku. 
 
                                                                                                       místostarosta              31.7.2008 
 
26/08/313 Rada města schválila převod pohledávky  pana Kvasnici Rudolfa, bytem Nádražní 21, 
Město Albrechtice  na paní Trančíkovou  Hanu, bytem Nádražní 21, Město Albrechtice a sepsáním 
dohody s paní Trančíkovou Hanou včetně splátkového kalendáře se splátkou 2 000,- Kč měsíčně až 
do zaplacení pohledávky. 
                                                                                                              FO                      31.7.2008 
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26/08/314 Rada města schválila Dohodu o souhlasu s umístěním a realizací stavby číslo BRD-
215-08-57-FZ uzavřená mezi městem Město Albrechtice, Nám. ČSA 27/10, 793 95 Město 
Albrechtice zastoupená Luďkem Volkem - starostou obce IČ: 296228 a Ředitelství silnic a dálnic 
ČR zastoupené  Ing. Alfredem Brunclíkem se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle 
IČ :  659 93 390. 
                                                                                                          starosta                      31.7.2008 
 
26/08/315 Rada města schválila smlouvu  mezi objednatelem městem Město Albrechtice, Nám. 
ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a zhotovitelem GHC regio s.r.o.zástupce: Ing. Aleš Calábek, 
jednatel se sídlem Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olomouc IČ : 277 90 797 pro akci „Realizace úspor 
energie, ZŠ Město Albrechtice - Technický dozor investora", za cenu bez DPH 150.000Kč  DPH  
28.500 Kč, včetně DPH 178.500 Kč. 
                                                                                                          starosta                      31.7.2008 
 
26/08/316 Rada města schválila smlouvu  mezi objednatelem městem Město Albrechtice, Nám. 
ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a zhotovitelem  VPO PLAST, s.r.o., Polská 4, 790 81 Česká 
Ves, IČ: 25815491 pro akci „Realizace úspor energie, ZŠ Město Albrechtice -Realizace projektu“, 
za cenu bez DPH 5.687.070.90Kč, DPH 1.080.543,50Kč, včetně DPH 6.787.614.40Kč. 
                                                                                                          starosta                      31.7.2008 
 
26/08/317 Rada města schválila smlouvu mezi městem Město Albrechtice, Nám. ČSA 27/10, 793 
95 Město Albrechtice a Ředitelství silnic a dálnic ČR , Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 
Ostrava - Mariánské Hory o budoucí smlouvě o právu věcného břemene č. BR-198-08-57-FZ 
týkající se stavby „Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice - 1 .etapa". 
                                                                                                            tajemník                  31.7.2008 
 
26/08/318 Rada města schválila žádost  ZŠ Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, 793  95  
Město Albrechtice, kde pro školní rok 2008/2009 povoluje ve  druhém ročníku základní školní 
docházky maximální počet žáků 34. 
                                                                                                       místostarosta              31.7.2008 
      
 26/08/319 Rada města revokovala usnesení rady číslo 23/08/235 ze dne 10.4.2008 ve stanovení 
počtu zaměstnanců z programu VPP v Městě Albrechticích. 
                                                                                                       místostarosta               
 
 26/08/320 Rada města schválila počet zaměstnanců z programu veřejně prospěšné práce, kde 
maximální počet je sedm zaměstnanců pro potřeby města Město Albrechtice. 
                                                                                                       místostarosta               průběžně 
        
 26/08/321 Rada města ukládá provozovateli vodovodu neprodlené zjištění příčiny úniku vody 
(výtlačný řad, vodojem) a neprodlené odstranění závady a průběžné podávání zpráv starostovi o 
postupu prací.   
                                                                                                                          starosta         
       
                                                             ................................................ 
                                                                         Luděk Volek 
                                                                             starosta  
 
 
                                                              .................................................. 
                                                                    Ing. Jitka Hanusová 
                                                                         místostarosta           



U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  27.schůze rady města konané dne 7.srpna 2008 
 
 

Přítomno:    6 členů rady 
Tajemník:    Ing.Hynek Vavera,  
Omluveno:  0         

 
 
 

Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín 
 
 
27/08/322/1 Rada města vzala na vědomí výsledky  personálního a organizačního auditu 
Městského úřadu Město Albrechtice provedeného fi. BNV consulting. s.r.o.. 
 
27/08/322/2 Rada města ukládá připravit realizaci výsledků auditu. 
 
27/08/333 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 26. jednání RM 
konaného dne  10.7. 2008. 
 
27/08/334 Rada města neschválila žádost p.Olgy Iliadisové, Tyršova 45, Město Albrechtice, na 
revokaci usnesení č. 25/08/291/03 za dne 12.6.2008, které se týká pronájmu pozemku parcela č. 
1546 o výměře 140 m2 zahrada, k.ú. Město Albrechtice, panu Jaroslavu Ulmovi, Tyršova 284/18, 
Město Albrechtice, s platností od 1.6.2008. 
                                                                                                               OM                     31.8.2008 
 
27/08/335 Rada města schválila žádost pana Václava Hubky, Opavice 16, 793 95 Město 
Albrechtice o  pokácení 1 ks dubu o obvodu kmene 225 cm  na parcele p.č. 353/1 v k.ú. Linhartovy 
na vlastní náklady s tím , že bude uhrazen poplatek za odebranou dřevní hmotu. 
                                                                                                                ŽP                     31.8.2008 
 
27/08/336 Rada města  schválila odpis nedobytných pohledávek  sociálních dávek v celkové výši 
9027,-Kč, dle přiloženého seznamu klientů. 
                                                                                                                  FO                   30.9.2008 
 
27/08/337 Rada města schválila ukončení nájmu paní Markéty Pruškové z bytu č. 3, Nám. ČSA 
22, Město Albrechtice k 31.8.2008. 
                                                                                                                   HS                  31.8.2008 
 
27/08/338 Rada města schválila pronájmem nebytových prostor Nám. ČSA 20, Město Albrechtice 
panu Kamilu Lovasovi, Hynčice 197 , 793 95 Město Albrechtice od 1.9.2008. 
 
                                                                                                                  HS                    31.8.2008 
 
27/08/339 Rada města  neschválila žádost manželů Tkadlečkových, Lázeňská 2, 793 95 M. 
Albrechtice o  povolení průjezdu přes pozemek p.č. 345/1 v k.ú. Město Albrechtice za navržených 
smluvních podmínek z důvodu zamýšleného prodeje dotčeného pozemku.  
 
                                                                                                                  HS                    31.8.2008 
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27/08/340 Rada města doporučila ZM neschválit  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.  
                                                                                                          starosta                      30.9.2008 
 
 
27/08/341 Rada města doporučila ZM neschválit  žádost  manželů Lovasových, Hynčice 197, 793 
95 Město Albrechtice na odkoupení nebytových prostor Nám.ČSA 20. 
 
                                                                                                          starosta                      30.9.2008 
 
 
27/08/342 Rada města schválila pronájem pozemku parcela č. 165/1 část o výměře 400 m2, 
zahrada, k.ú.Burkvíz, paní Bohumile Leštinské, Norbera Frýda 160/2,  700 30 Ostrava, s platností 
od 1.1.2008. Výše nájmu 600,-Kč/rok 
                                                                                                              OM                        31.8.2008 
 
27/08/343 Rada města schválila záměr pronajmout pozemek parcela č. 1166/14 o výměře 677 m2, 
trvalý travní porost, k.ú.Město Albrechtice. 
 
                                                                                                               OM                       31.8.2008 
      
27/08/344 Rada města schválila ukončení  pronájmu pozemku parcela č. 396/2 o výměře 2063 
m2, TTP, k.ú.Hynčice u Krnova paní Janě Grofové, Budovatelů 3, 794 01 Krnov k 31.7.2008. 
 
                                                                                                                 OM                    31.8.2008               
 
27/08/345 Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy č. 617N04/26 uzavřené mezi PF ČR  a  
Zemědělským podnikem,a.s.  na pozemek parcela č. 1666/2  o výměře 7952 m2 trvalý travní porost, 
k.ú.Hynčice u Krnova  k  31.12.2008. Pozemek  je historickým majetkem obce,  byl převeden do 
vlastnictví města  a bude v příštím roce zalesněn 
                                                                                                                  OM                   12.9.2008 
        
 
27/08/346 Rada města schválila zvýšení nájmu od 1.9.2008 pozemků parcela č.2072 část, 2073 
část, o výměře 7000 m2,  (rekultivovaná část skládky, k.ú.Město Albrechtice), nájemce  fa Rudolf 
Blahuš, z původních 2,-Kč/m2, tj. z 14 000,-Kč/rok  na  8,-Kč/m2, tj.56 000,-Kč/rok. 
 
                                                                                                                    OM                   31.8.2008     
 
 
27/08/347 Rada města schválila cenu za kopírování na MěÚ Město Albrechtice, formát A3 – 4,- Kč 
za jednu stranu, formát A4 – 2Kč za jednu stranu s platností od 1.9.2008.  
                                                                                                                    FO                   průběžně     
  
 
27/08/348 Rada města  schválila úpravu nájemného v bytových domech v majetku  města Město 
Albrechtice,  v souladu se Sdělením MMR č. 214/2008 s platností od 1.1.2009. 
 
                                                                                                                    HS                   31.8.2008     
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27/08/349/1 Rada města schválila revokaci usnesení číslo 26/08/312 schváleného na 26. jednání RM  
dne 10.7.2008. 
                                                                                                                    FO                   průběžně     
 
27/08/349/2 Rada města schválila  žádost ZŠ Město Albrechtice okres Bruntál, Opavická č.1, 793 
95 Město Albrechtice na  čerpání prostředků z investičního fondu (odpisy 2008) ve výši 500.000,-
Kč na opravy a údržbu objektu ZŠ - výměna vodovodního řadu, oprava kanalizace, oprava šaten, 
oprava podlahových krytin aj. 
                                                                                                                    FO                     31.8.2008     
 
27/08/349/3 Rada města schválila odvod z prostředků investičního fondu ve výši 500.000,-Kč ZŠ 
Město Albrechtice okres Bruntál, Opavická č.1, 793 95 Město Albrechtice na účet zřizovatele. 
                                                                                                                    FO                      31.8.2008     
 
27/08/350 Rada města doporučila ZM navýšit ZŠ Město Albrechtice okres Bruntál, Opavická č.1, 
793 95 Město Albrechtice příspěvek na provoz o částku 500.000,-Kč na obnovu vybavení kabinetů a 
sboroven na prvním stupni.  
                                                                                                              starosta                      30.9.2008 
 
27/08/351 Rada města doporučila ZM schválit smlouvu o bezúplatném převodu majetku z 
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava – 
Zábřeh na nabyvatele město M. 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. 
                                                                                                    místostarosta                      30.9.2008 
 
27/08/352 Rada města schválila tříčlennou komisi  ve složení  starosta Luděk Volek, Bohumíra 
Druláková, Alena Bodnárová, která bude rozhodovat dle § 135 odst. 1 občanského zákoníku o 
nalezených věcech z evidence ztrát a nálezů u kterých se nepodařilo zjistit vlastníka. 
 
                                                                                                          starosta                         průběžně 
 
27/08/353 Rada města schválila obnovu starých nečitelných a zkorodovaných štítků označujících 
hroby na hřbitovech města M. Albrechtice a doporučila zařadit částku 19.000,- Kč na výrobu nových 
štítků zařadit do rozpočtového opatření  č.5/2008.  
                                                                                                              FO                            30.9.2008     
 
27/08/354 Rada města vzala na vědomí zápis komise a doporučuje zastupitelstvu města schválit  
smlouvu na správu a údržbu veřejného osvětlení města Město Albrechtice s firmou Technické služby 
Krnov s.r.o., Stará 11, 794 01 Krnov, a změny rozpočtového opatření související se změnou správy 
veřejného osvětlení. 
                                                                                                              starosta                      30.9.2008 
 
27/08/355 Rada města vzala na vědomí cenové nabídky  Ing. Ivana Urbance na odkoupení 
nemovitostí města  a nedoporučuje ZM schválit žádosti  na odkoupení nemovitostí Linhartovy č.p. 12 
a Hynčice č.p.159 
                                                                                                              starosta                      30.9.2008 
 
27/08/356 Rada města vzala na vědomí návrh pana Pierana, bytem Bohumín, na odprodej pozemku 
p.č. 1918/1 a doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy n a odkoupení pozemku městem za 
cenu  50,-Kč/m2. 
                                                                                                              starosta                      30.9.2008 
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27/08/357 Rada města doporučila ZM uzavřít smlouvu s firmou Technoexport a.s., Václavské 
náměstí 846/1, 113 34 Praha 1 za cenu 199.000,-Kč bez DPH (236.810,-Kč vč. DPH) na akci: 
„Příprava, zpracování a podání žádosti o dotaci včetně požadovaných příloh pro projekt Odpadové 
centrum Město Albrechtice do OP ŽP“. 
                                                                                                              starosta                      30.9.2008 
 
27/08/358 Rada města schválila nákup 150 ks publikací „Krnov – V podhůří Jeseníků“za cenu 
100Kč/ks, které připravilo vydavatelství Advertis. 
                                                                                                         místostarosta                  30.9.2008 
 
27/08/359 Rada města schválila pořadník pro přidělení uvolněného bytu č. 3, Nám. ČSA 22, Město 
Albrechtice následovně 1. Vlachová Pavla, Nádražní 12, 793 95 M. Albrechtice, 2. Večeřová Jana, 
Nám. ČSA 10, 793 95 M. Albrechtice, 3. Přibylová Zdeňka, Hynčice 203, 793 95 M. Albrechtice. 
                                                                                                                   HS                       průběžně 
 
 
27/08/360 Rada města schválila výměnu oken a vstupních dveří v nemovitosti Slezská 2, M. 
Albrechtice, kterou provede formou objednávky firma   Bulding Desing s.r.o. Město Albrechtice. 
 
                                                                                                                   HS                     30.9.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             ................................................ 
                                                                         Luděk Volek 
                                                                             starosta  
 
 
 
 
 
 
                                                              .................................................. 
                                                                    Ing. Jitka Hanusová 
                                                                         místostarosta           



U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  28.schůze rady města konané dne 11.září 2008 
 
 

Přítomno:    7 členů rady 
Tajemník:    0  
Omluveno:  Ing.Hynek Vavera,        

 
 
 

Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín 
 
 
28/08/361 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 27. jednání RM 
konaného dne 7. 8. 2008. 
 
28/08/362 Rada města schválila prodej počítače inventární č. 2513 p.Otu Zlámalíkovi, Dělnická 
54, Město Albrechtice, za cenu 500,-Kč. 
                                                                                                                FO                  30.9.2008 
 
28/08/363/1 Rada města vzala na vědomí žádost p.Jitky Hrickové, bytem Dělnické 2, Město 
Albrechtice, o snížení měsíční splátky úvěru s tím, že žádost musí být podána a podepsána oběma 
dlužníky, dodatek musí být schválen ZM. 
                                                                                                                FO                  30.9.2008 
 
28/08/363/2 Rada města vzala na vědomí žádost paní Jitky Hrickové, bytem Dělnická 2, 793 95 
Město Albrechtice o přidělení volného bytu.                                                                                                            
                                                                                                                HS                  30.9.2008 
 
28/08/364/1 Rada města revokovala usnesení č. 27/08/338 ze dne 7.8.2008, kde schválila 
pronájem nebytových prostor panu Kamilu Lovasovi, bytem Hynčice  197, 793 95 Město 
Albrechtice. 
                                                                                                               HS                     25.9.2008 
  
 
28/08/364/2 Rada města schválila pronájmem nebytových prostor Nám. ČSA 20, Město 
Albrechtice panu Kamilu Lovasovi, Hynčice 197 , 793 95 Město Albrechtice od 1.10.2008 s tím, že 
v měsíci září bude provedena výměna výloh, oprava elektroinstalace v hodnotě 20.000,-Kč a oprava 
WC v hodnotě 5.000,-Kč. 
                                                                                                                HS                     30.9.2008 
 
28/08/365 Rada města neschválila pronájem nebytových prostor paní Alici Vachové, bytem B. 
Smetany 6,  793 95 Město Albrechtice s platností od 1.10.2008 
                                                                                                                 HS                    30.9.2008 
 
 
28/08/366 Rada města neschválila žádost paní Mgr. Iliadisové, bytem Tyršova 717/45, 793 95 
Město Albrechtice na vybudování odtokového žlabu. 
                                                                                                                   HS                  30.9.2008 
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28/08/367 Rada města neschválila žádost o potvrzení přechodu nájmu bytu č. 3 Nám. ČSA 22, 
Město Albrechtice a sepsání nájemní smlouvy s panem Josefem Toráčem. 
                                                                                                                  HS                    30.9.2008 
 
28/08/368 Rada města schválila přidělení volného bytu č. 3, Náměstí ČSA 22, 793 95 Město 
Albrechtice paní Pavle Vlachové, Nádražní 17, Město Albrechtice  s  platností od 1. 10.2008. 
 
                                                                                                                  HS                    25.9.2008 
 
28/08/369 Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy paní Ditě Kučerové, bytem 
Nemocniční 6, 793 95 Město Albrechtice dohodou  ke dni 30.9.2008. 
                                                                                                                  HS                    25.9.2008 
 
 
28/08/370 Rada města vzala na vědomí žádost občanů místní části Pod Lipami ohledně umístění 
nové aut. zastávky a navrhuje položku na zřízení autobusové zastávky zahrnout do rozpočtu města 
na 2009. 
                                                                                                       místostarosta               30.9.2008 
 
 
28/08/371 Rada města vzala na vědomí žádost  MŠ Město Albrechtice, Celní 11, M. Albrechtice 
týkající se příjezdové komunikace do areálu školy a ukládá starostovi města situaci neprodleně 
vyřešit. 
                                                                                                              starosta                 30.10.2008 
 
      
28/08/372 Rada města schválila přechod nájmu místnosti č. 126 v  „Domě s byty pro důchodce“ 
na  paní Růženu Pořízkovou, bytem Nemocniční 6, 793 95 Město Albrechtice s platností od 
1.10.2008  
                                                                                                                 OM                    31.8.2008               
 
28/08/373/1 Rada města schválila žádost pana Jiřího Vasiliadise, bytem Nám. ČSA 7, 793 95 
Město Albrechtice a  souhlasí s dohodou o ukončení nájmu bytu č.1,  ke dni 30.9.2008. 
 
                                                                                                                  HS                   25.9.2008 
        
28/08/373/2 Rada města neschválila žádost pana Jiřího Vasiliadise o pronájem místnosti, která je 
součásti užívání k bytu č.1, Nám. ČSA 7, Město Albrechtice. 
                                                                                                                   HS                   25.9.2008     
 
 
28/08/374 Rada města schválila pronájem uvolněného bytu č.1 , Náměstí ČSA 7, Město 
Albrechtice za minimální nájemné 4.000,-Kč měsíčně formou obálkové metody. 
                                                                                                                    HS                  30.9.2008     
  
 
28/08/375 Rada města neschválila žádost pana Jiřího  Mokroše, Hynčice 24, 793 95 Město 
Albrechtice o úhradu reklamního potisku na tričkách. 
                                                                                                              místostarosta         30.9.2008     
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28/08/376 Rada města vzala na vědomí žádost  paní Anny Maramarossyové, Palackého 1, 793 95 
Město Albrechtice o  úpravu  a vybudování odtokového žlabu a schválila úhradu materiálu 
potřeného k vybudování odtokového žlabu. 
                                                                                                                    HS                   30.9.2008     
 
28/08/377 Rada města  neschválila žádost manželů Tkadlečkových, Lázeňská 2, 793 95 Město 
Albrechtice o  povolení průjezdu přes pozemek p.č. 346 v k.ú. Město Albrechtice  z důvodu že 
nebytový prostor  nebyl prodán za účelem zřízení garáže.  
                                                                                                                    HS                     30.9.2008     
 
28/08/378 Rada města revokovala usnesení rady číslo 23/08/247 ze dne 10.4.2008   v čerpání 
finančních prostředků  určených na provoz příspěvkových organizací a ponechat toto čerpání v 
doposud zaběhlém systému. 
                                                                                                               místostarosta           30.9.2008     
 
28/08/379 Rada města schválila  pronájem pozemku  parcela č. 1166/14 o výměře 677 m2, TTP, 
k.ú. Město Albrechtice, panu  Petru Mozgovi, Pod Hůrkou 24/753, 793 95 Město Albrechtice, 
s platností od 1.1.2008 do doby prodeje. Výše nájmu 2 031,-Kč/rok /nájem  pozemků u domků 
ČČK na Hůrce je 3,-Kč/m2/  
                                                                                                                  OM                      31.10.2008 
 
28/08/380 Rada města schválila pronájem pozemku parcela č. 396/2 o výměře 2063 m2   TTP, 
k.ú.Město Albrechtice, panu Emilu Pennovi, Masarykovo nám.432, 742 21 Kopřivnice, s platností 
od 1.9.2008.Výše nájmu 3 095,-Kč/rok 
                                                                                                                  OM                      31.10.2008 
 
28/08/381 Rada města schválila změnu pronájmu pozemků parcela č. 997 o výměře 571 m2 zahrada 
a parcela č. 998 o výměře 183 m2 zahrada v k.ú.Město Albrechtice na Marii Leszkovou, Nerudova 4, 
793 95 Město Albrechtice /dříve Jan Leszko/,s platností od 1.1.2009 
                                                                                                                  OM                      31.10.2008 
 
 
28/08/382 Rada města schválila ukončení  pronájmu pozemku parcela č. 71 část o výměř143 m2 a 
p.č. 74/2 o výměře 89 m2, k.ú.Město Albrechtice,  paní Jitce Hrickové, Dělnická 3, 793 95 Město 
Albrechtice, s platností k  31.8.2008 
                                                                                                                  OM                        31.10.2008     
 
28/08/383 Rada města schválila ukončení pronájmu pozemku p. č. 2072 část a 2073 část o výměře 
7.000m2 k.ú. M. Albrechtice, firmě Rudolf Blahuš, 793 23 Karlovice s platností k 31.8.2008. 
 
                                                                                                                  OM                        31.10.2008     
 
28/08/384 Rada města schválila postoupení pohledávky fa LOVTEX s.r.o. Bílovec ve výši 
19 840,- Kč panu Petru Mozgovi , Pod Hůrkou 24/753, Město Albrechtice. Zároveň schvaluje 
vyhotovení smlouvy o postoupení pohledávky a pověřuje starostu jejím podpisem. 
 
                                                                                                                    FO                      30.9.2008 
 
28/08/385 Rada města schválila prominutí smluvních úroků z prodlení k fakturám, které jsou 
předmětem postoupení pohledávky panu Mozgovi Petrovi. 
                                                                                                                     FO                      30.9.2008 
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28/08/386 Rada města schválila cenu za pronájem 1 m2 hrobového místa za 1 rok 108,- Kč s 
účinností od 1.1.2009. 
                                                                                                                    FO                        průběžně 
 
28/08/387 Rada města schválila cenu za pronájem jednobuňky kolumbária – 3.750,- Kč včetně 
DPH na 10 let a pronájem dvojbuňky kolumbária – 1.880,- Kč včetně DPH na 10 let a cenu 
mramorové desky 2.500,- Kč včetně DPH  s účinností od 1.11.2008 . 
                                                                                                                    FO                        průběžně 
 
28/08/388 Rada města neschválila navýšení rozpočtu pro městské lesy v položce materiál o 17 tis. 
Kč +DPH na nákup feromonových návnad na ochranu lesa proti kůrovci. 
 
                                                                                                                    FO, LOH                        
 
28/08/389 Rada města vzala na vědomí návrh  rozpočtového opatření č. 5/2008, změna plánu  
hospodářské činnosti 2/2008. 
                                                                                                                   FO                     
 
28/08/390  Rada města schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 711/08 uzavřenou mezi 
Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 10, Město Albrechtice jako povinnou stranou a Povodí Odry, 
státní podnik, Varenská 49, Ostrava jako oprávněnou stranou. Věcné břemeno bude zřízeno za 
jednorázovou úhradu ve výši 1000,-Kč bez DPH, s DPH 1190,-Kč a pověřila starostu podpisem této 
smlouvy. 
                                                                                                                 tajemník               30.9.2008                      
 
28/08/391 Rada města schválila pořadí k přidělení volného dvoupokojového bytu č. 207, 
Nemocniční 6, Město Albrechtice s platností od 1.10.2008 následovně, 1. manželé Jan a Hana 
Poráňovi, Nádražní 12, Město Albrechtice,  2. manželé Otto a Blažena Mazánkovi, Nádražní 12, 
Město Albrechtice. 
                                                                                                                  HS                      30.9.2008     
 
28/08/392 Rada města vzala na vědomí vypracování odborného posudku na ceny dřeva z 
plánované těžby na rok 2008. 
 
 
 
 
 
                                                             ................................................ 
                                                                         Luděk Volek 
                                                                             starosta  
 
 
 
 
 
 
                                                              .................................................. 
                                                                    Ing. Jitka Hanusová 
                                                                         místostarosta           



U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  29.schůze rady města konané dne 11.září 2008 
 
 

Přítomno:    7 členů rady 
Tajemník:    0  
Omluveno:  Ing.Hynek Vavera,        

 
 
 

Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín 
 
 
29/08/393 Rada města vzala na vědomí prezentaci výsledků „Zavedení systému řízení informační 
bezpečnosti (ISMS) na Městském úřadě v Městě Albrechticích“ 
 
29/08/394 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 28. jednání RM 
konaného dne 11.9.2008. 
 
29/08/395 Rada města neschválila žádost firmy Pe GAZ International a.s., Masarykovo nám. 62, 
798 52 Konice o souhlas s umístěním automatu na svíčky na hřbitově v Městě Albrechticích. 
                                                                                                                FO                  31.10.2008 
 
29/08/396 Rada města neschválila žádost paní Ludmily Vasiliadu o přehodnocení rozhodnutí RM 
na pronájem nebytových prostor v bytovém domě nám.ČSA 7 v Městě Albrechticích. 
                                                                                                                HS                   31.10.2008 
 
29/08/397 Rada města schválila stálé svícení VO v parku Bedřicha Smetany a  ukládá realizaci 
této akce. 
                                                                                                                 HS                   3011.2008 
 
29/08/398 Rada města neschválila žádost paní Soni Karolové, bytem Nám. ČSA 7, Město 
Albrechtice, na výměnu bytu č.3 za byt č.1 na téže adrese nám.ČSA 7, Město Albrechtice. 
                                                                                                                 HS                   31.10.2008 
  
 
29/08/399 Rada města schválila vyřazení vodoměrů dle seznamu z majetku města a provést 
úpravu nájemní smlouvy se Službami obce s.r.o. Město Albrechtice. 
                                                                                                                 FO                   30.11.2008 
 
29/08/400 Rada města schválila ukončení pronájmu pozemku parcela číslo 2119 o výměře  
6718m2  -ostatní plocha, k.ú.Město Albrechtice, s platností k 31.12.2008 
                                                                                                                 OM                   15.11.2008 
 
 
29/08/401 Rada města schválila výši měsíčního nájemného v 6-ti nově budovaných bytech PČB 
Nemocniční 6, Město Albrechtice, ve výši 17,00 Kč/m2. 
                                                                                                               HS+FO                  průběžně 
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29/08/402 Rada města revokovala unesení 23/08/246 , kde rada města schválila  že nedočerpaný 
hospodářský příspěvek na provoz, kromě mimorozpočtových zdrojů, příspěvkových organizací 
města Město Albrechtice, bude vrácen zřizovateli, který následně rozhodne o přerozdělení 
s platností od roku 2008. 
                                                                                                                  FO                    31.10.2008 
 
29/08/403 Rada města revokovala usnesení rady číslo 20/08/207 ze dne 6.3.2008, kde 
rada neschválila rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Město Město Albrechtice, Celní 
11, Město Albrechtice za rok 2007 , a to do rezervního fondu 10,54 a do fondu odměn 10,- Kč s tím, 
že hospodářský výsledek ve výši 20,54 Kč bude vrácen do rozpočtu zřizovatele. 
 
                                                                                                                  FO                    31.10.2008 
 
29/08/404 Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Město Město 
Albrechtice, Celní 11, Město Albrechtice za rok 2007 , a to do rezervního fondu 10,54 a do fondu 
odměn 10,- Kč. 
                                                                                                                  FO                    31.10.2008 
 
 
29/08/405 Rada města schválila Směrnice č. 2 – úschova účetních záznamů, Směrnici č. 3 -  
úschova účetních záznamů a Interní směrnici - dlouhodobý majetek a jeho evidence, odpisový plán, 
vše s účinností od 1.10.2008. 
                                                                                                                   FO                       průběžně 
 
 
29/08/406 Rada města doporučila ZM schválit smlouvu o 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 85.800,--Kč 
                                                                                                              starosta                 30.11.2008 
 
      
29/08/407 Rada města doporučila ZM schválit smlouvu o 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 40.000,--Kč. 

                                                                                                              starosta                 30.11.2008 
 
29/08/408 Rada města schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Město 
Albrechtice, nám.ČSA 10, 793 95 Město Albrechtice a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín 4 na p.p.č.  499/1 – zahrada v k.ú.Česká Ves u Města Albrechtic, za jednorázový poplatek 
1000,-Kč. 
                                                                                                               tajemník                31.10.2008 
        
29/08/409 Rada města schválila pronájem bytu č. 1, Nám. ČSA 7, Město Albrechtice   panu  
Milanu Matějíkovi, Liptaň 231, Osoblaha 793 99  a stanovila smluvní měsíční nájemné ve výši  
6.200,-Kč s platností od 1.11.2008. 
                                                                                                                   HS                       25.10.2008     
 
29/08/410 Rada města doporučuje ZM  odprodej invalidní plošiny umístěné v bytovém domě 
nám.ČSA 7, Město Albrechtice „Českému svazu invalidů“ za smluvní finanční částku 100,-Kč, kde 
demontáž a odvoz provede kupující na své vlastní náklady. 
                                                                                                                 starosta                  30.11.2008     
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29/08/411 Rada města doporučila ZM schválit nákup vánoční výzdoby do 50.000,-Kč bez DPH 
                                                                                                                   starosta                30.11.2008     
 
29/08/412 Rada města vzala na vědomí podmínky pro uzavření nájemní smlouvy v nově 
budovaných pečovatelských bytech v domově s byty pro důchodce, Nemocniční 6, Město 
Albrechtice, dle  „Podmínek poskytnutí dotace na výstavbu PČB“  vydaných MMR. 
 
29/08/413 Rada město schválila pořadník pro obsazení 6-ti nových bytů PČB Nemocniční 6, 
Město Albrechtice a to pořadí : 
Michnová Olga, Pod lesem, Město Albrechtice, jednopokojový byt 
Vela Ondřej, Celní 27, Město Albrechtice, jednopokojový byt 
Držková Kateřina, Dlouhá Voda 19, Město Albrechtice, jednopokojový byt 
Jandorová Vadna, Linhartovy 79, Město Albrechtice, jednopokojový byt 
Andersová Věra, Hašlerova 15, Město Albrechtice, jednopokojový byt 
náhradnici: Stanculescuová Zdenka, Osoblažská 1, Město Albrechtice, jednopokojový byt 
Brdová Anna , Nádražní 25, Město Albrechtice, jednopokojový byt 
Holubová Kateřina, Linhartovy 29, Město Albrechtice, jednopokojový byt 
Přidělení dvoupokojového bytu paní Hájkové Anně, Nám. ČSA 22, Město Albrechtice 
                                                                                                                    HS                     10.11.2008     
 
29/08/414 Rada města schválila „Organizační řád a organizační strukturu města Město 
Albrechtice“ s platností od 1.1.2009, kde schválila zrušení odboru matriky a evidence obyvatel, 
občanské průkazy, vidimace, legalizace, zrušení odboru životního prostředí včetně všech jeho 
oddělení, zrušení oddělení hospodářské správy, zrušení oddělení sdělovacích prostředků a TKR,   
zrušení 0,5 pracovního úvazku na oddělení lesní hospodářství a zrušení 1,0 pracovního úvazku na 
finančním odboru. Dále nově zřídila odbor vnitřních věcí, odbor sdělovacích prostředků a IT. 
Stanovila celkový počet zaměstnanců 18 z toho 17 zaměstnanců zařazených do městského úřadu  
a 1 do organizační složky města - knihovna . 

                                                                                                               tajemník+FO       průběžně 
 
29/08/415 Rada města uložila tajemníkovi realizovat schválené organizační změny struktury 
městského úřadu Město Albrechtice plynoucí z „Organizačního řádu a organizační struktury Města 
Město Albrechtice“ platné od 1.1.2009. 
                                                                                                                 tajemník+FO    
 
29/08/416 Rada města vzala na vědomí otevřený dopis paní Ing.Hany Rousové, vedoucí 
sociálního odboru MěÚ Město Albrechtice, kde konstatuje, že přerozdělení práce na jednotlivé 
odbory je na zvážení a v plné kompetenci tajemníka úřadu. Konstatuje, že přerozdělení práce mezi 
jednotlivé odbory je v souladu s výsledky auditu. Dále konstatuje, že ústní prezentace auditu nebyla 
odlišné od psané formy a agenda odcházejících pracovníků bude přerozdělena na jednotlivé odbory 
Městského úřadu Město Albrechtice. 
Pro zachování diskrétnosti při jednání s klienty, bude provedena technická úprava kanceláře 
sociálního odboru.  
                                                                                                                      starosta        31.10.2008      
 
29/08/417 Rada města vzala na vědomí stížnost p.Richtárové Lenky, nám.ČSA 23, Město 
Albrechtice a  konstatovala, že neshledala v postupu tajemníka, při jednání s výše uvedenou, 
pochybení. 
                                                                                                                      starosta         31.10.2008 
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                                                             ................................................ 
                                                                         Luděk Volek 
                                                                             starosta  
 
 
 
 
 
 
                                                              .................................................. 
                                                                    Ing. Jitka Hanusová 
                                                                         místostarosta           



U S N E S E N Í 
 
                  z  jednání  30.schůze rady města konané dne 22.října 2008 
 
 

Přítomno:    6 členů rady 
Tajemník:    0  
Omluveno:  Ing.Hynek Vavera, p.Oldřich Pustka        

 
 
 

Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín 
 
 
30/08/418 Rada města schválila  navýšení  přídělu do FZ ze 2% na 3% z ročního objemu mezd 
s platností od roku 2009. 
                                                                                                                FO                  31.10.2008 
 
30/08/419 Rada města schválila  navýšení ošatného pro oddávající, matrikářky, přednášející,  
hudebníky a členy SPOZ za obřady  z částky 250,- Kč za obřadní den na částku 300,- Kč za obřadní 
den a odměnu pro předsedu SPOZ z částky 400,- Kč na částku 500,- Kč měsíčně a to od 1.1.2009. 
                                                                                                                FO                     průběžně 
 
30/08/420 Rada města vzala na vědomí první verzi rozpočtu města na rok 2009 a ukládá 
vedoucímu FO města zapracovat do rozpočtu veškeré navržené změny a připomínky do dalšího 
jednání RM. 
                                                                                                                FO                  7.11.2008 
 
30/08/421 Rada města vzala na vědomí první verzi plánu hospodářské činnosti města na rok 2009 
a ukládá vedoucímu FO města zapracovat do plánu hospodářské činnosti veškeré navržené změny a 
připomínky do dalšího jednání RM. 
                                                                                                                FO                   7.11.2008 
 
30/08/422 Rada města schválila zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 14.10.2008 na 
akci:  „Modernizace vzdělávacích aktivit – ZŠ Město Albrechtice – stavební část“. 
 
 
30/08/423 Rada města schválila uzavření smlouvy s firmou Ingenia,  Ing. Roman Vaclavík, 
Linhartovy 81, 793 95 Město Albrechtice, s cenovou nabídkou za stavební práce  13.496.112,50Kč 
včetně DPH. 
                                                                                                              starosta              31.10.2008 
 
30/08/424 Rada města schválila zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 13.10.2008  na 
opravy komunikací po povodni. Jedná se celkem o devět komunikací v rámci obce. 
 
 
30/08/425 Rada města schválila uzavření smlouvy s firmou  Kareta s.r.o., Krnovská 51, 792 01 
Bruntál na akci „Povodňové škody na místní komunikaci v obci  Hynčice p.č. 2294/1 v k.ú.  
Hynčice u Krnova“ za cenu 10.071.743,92Kč včetně DPH. 
                                                                                                              starosta              31.10.2008 
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30/08/426 Rada města schválila uzavření smlouvy s firmou  Kareta s.r.o., Krnovská 51, 792 01 
Bruntál na akci „Povodňové škody na místní komunikaci v obci Biskupice p.č. 1984 v k.ú.   Město 
Albrechtice“ za cenu 14.252.571,12Kč včetně DPH. 
                                                                                                              starosta              31.10.2008 
 
30/08/427 Rada města schválila uzavření smlouvy s firmou Ecovia Haná s.r.o., Hamerská 58, 783 
71 Olomouc - Holice na akci „Povodňové škody na místní komunikaci v obci Ztracená Voda p.č. 
396 v k.ú. Ztracená Voda“ za cenu 7.693.983,-Kč včetně DPH a Dodatek č. 1 k této smlouvě kde se 
mění cena díla a to na cenu 4.013.367,00Kč včetně DPH, ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 
                                                                                                              starosta              31.10.2008 
 
 
29/08/428 Rada města schválila uzavření smlouvy s firmou  Kareta s.r.o., Krnovská 51, 792 01 
Bruntál na akci „Povodňové škody na místní komunikaci v obci Linhartovy p.č.  23, 18/2, 18/3 
v k.ú.   Linhartovy“ za cenu 3.707.094,13Kč včetně DPH a Dodatek č. 1 k této smlouvě kde se mění 
cena díla a to na cenu 2.444.483,13Kč včetně DPH, ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 
                                                                                                              starosta              31.10.2008 
 
30/08/429 Rada města schválila uzavření smlouvy s firmou   Ecovia Haná s.r.o., Hamerská 58, 
783 71 Olomouc - Holice na akci „Povodňové škody na místní komunikaci v obci Linhartovy p.č.   
88 v k.ú.   Linhartovy“ za cenu 1.240.410,-Kč včetně DPH. 
                                                                                                              starosta              31.10.2008 
 
30/08/430 Rada města schválila uzavření smlouvy s firmou  Kareta s.r.o., Krnovská 51, 792 01 
Bruntál na akci „Povodňové škody na místní komunikaci v obci Linhartovy p.č.  43  v k.ú.   
Linhartovy“ za cenu 831.742,50Kč včetně DPH. 
                                                                                                              starosta              31.10.2008 
 
30/08/431 Rada města schválila uzavření smlouvy s firmou  Kareta s.r.o., Krnovská 51, 792 01 
Bruntál na akci „Povodňové škody na místní komunikaci ul. Dělnická na  p.č.  112  v k.ú.   Město 
Albrechtice a p.č. 5 v k.ú. Opavice“ za cenu 2.642.928,25Kč včetně DPH. 
 
                                                                                                              starosta              31.10.2008 
 
30/08/432 Rada města schválila uzavření smlouvy s firmou  Kareta s.r.o., Krnovská 51, 792 01 
Bruntál na akci „Povodňové škody na místní komunikaci Hůrka  p.č.   1187 v k.ú.   Město 
Albrechtice“ za cenu 601.208,73Kč včetně DPH. 
                                                                                                              starosta              31.10.2008 
    
30/08/433 Rada města schválila uzavření smlouvy s firmou   Ecovia Haná s.r.o., Hamerská 58, 
783 71 Olomouc - Holice na akci „Povodňové škody na místní komunikaci v obci Hynčice p.č. 
2160/1 v k.ú.  Hynčice u Krnova“ za cenu 2.714.060,-Kč včetně DPH. 
                                                                                                              starosta              31.10.2008 
 
 
30/08/434 Rada města doporučuje ZM uzavřít smlouvu  s firmou Hospodářská rozvojová 
agentura třinecka, Podnikatelské centrum s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec, na zpracování 
žádosti o dotaci na retenční nádrž Celňák. 
                                                                                                              starosta              30.10.2008 
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30/08/435 Rada města schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Město 
Albrechtice, nám.ČSA 10, 793 95 Město Albrechtice a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín 4 na p.p.č.  522 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Město Albrechtice, za 
jednorázový poplatek 1000,-Kč. 
                                                                                                                 tajemník             6.11.2008     
 
30/08/436 Rada města vzala na vědomí záměr  výstavby provozovny sběrných surovin na p.p.č. 
622 v k.ú.Město Albrechtice a ukládá tajemníkovi zajistit podrobnou projektovou dokumentaci k 
dalšímu posouzení. 
                                                                                                                 tajemník             6.11.2008     
  
30/08/437 Rada města doporučila ZM neschválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.6.2008 
na akci: „Oprava smuteční síně a kolumbárium Město Albrechtice“ s firmou Aleš Fousek, E.Hakena 
2150/10, 794 01 Krnov. 
                                                                                                                   starosta                30.10.2008     
 
30/08/438 Rada města schválila cenu za reklamu  uveřejněnou na propagačním materiálu města 
Město Albrechtice v částce 500,- Kč bez DPH. 
                                                                                                            místostarosta              30.11.2008     
 
 
30/08/439 Rada města vzala na vědomí  vyčíslené nedoplatky firmy Pustka Oldřich, Hynčice 210  
a ukládá FO města v součinnosti s lesním hospodářem Ing. Mackem dále postupovat dle uzavřené 
smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
                                                             ................................................ 
                                                                         Luděk Volek 
                                                                             starosta  
 
 
 
 
 
 
                                                              .................................................. 
                                                                    Ing. Jitka Hanusová 
                                                                         místostarosta           
 



U S N E S E N Í
      z  jednání  31.schůze rady města konané dne 13.listopadu 2008

Přítomno:    7 členů rady
Tajemník:    Ing.Hynek Vavera 
Omluveno:  0       

Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín
31/08/440 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 29. jednání RM 
konaného dne  8. 10. 2008  a z 30.  jednání RM konaného dne 22.10.2008.

31/08/441 Rada města neschválila žádost pana  Františka Menzela o povolení kácení 15 listnatých 
stromů na parcele p.č 113  v k.ú. Linhartovy
                                                                                                                ŽP                 30.11.2008

31/08/442 Rada města schválila prodej spadlého dubu na parcele p.č. 113, k.ú. Linhartovy, na 
vlastní náklady, panu Antonínu Menzelovi, Linhartovy 19, 793 95 Město Albrechtice za celkovou 
cenu 750,- Kč, s podmínkou odstranění zbylého pařezu.
                                                                                                                ŽP                  30.11.2008

31/08/443 Rada města schválila odprodej suchého smrku na parcele p.č. 1753/4 v k.ú. Město 
Albrechtice- Park B. Smetany, na vlastní náklady za cenu 150,- Kč, paní Gajdošové Terezii, B. 
Němcové 13, 793 95 Město Albrechtice
                                                                                                                ŽP                   30.11.2008

31/08/444 Rada města schvaluje záměr výstavby provozní budovy sběrných surovin na pozemku 
p.č. 622 v k.ú.Město Albrechtice včetně případného napojení objektu na stávající infrastrukturu a to 
dle předloženého návrhu. 
                                                                                                              tajemník            30.11.2008

31/08/445 Rada města schválila pronájem nebytových prostor budovy „Katovna“ na parc.č. 1270 
v k.ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, okres Bruntál, ulice Bedřicha Smetany, Evě 
Soldátové, IČ 68170068, Ježník 50, 794 01 Krnov, za účelem provozování hostinské činnosti s 
platností od 1.12.2008.
                                                                                                                   HS              30.11.2008

31/08/446 Rada města vzala  na vědomí žádost TJ Tatran Hynčice, IČ 47656336 o generální 
opravu kabin a  úpravy terénu v okolí hřiště s tím, že v roce 2009 budou realizovány opravy v rámci 
možností rozpočtu města M. Albrechtice.
                                                                                                      místostarosta             30.11.2008

31/08/447 Rada města vzala  na vědomí žádost pana Herodka Reného, bytem Na Pastuší 4, 793 
95 Město Albrechtice o vybudování veřejného osvětlení na ulici Na Pastuší v Městě Albrechticích 
a ukládá oddělení Hospodářské správy města zařadit tuto akci jako prioritu do investičních akcí v 
roce 2009.
                                                                                                                 HS                   30.11.2008
31/08/448/1 Rada města neschválila pronájem „Pečovatelského bytu“č. 324 v „Domě  s byty pro 
důchodce“, Nemocniční 6, Město Albrechtice, panu Velovi Ondřejovi, trvale bytem Celní 27,     793 
95 Město Albrechtice s platností od 1.12.2008 s tím, že žádost bude projednána až po doložení 
všech potřebných dokladů pro přidělení bytu zvláštního určení.
                                                                                                              HS              průběžně
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31/08/448/2 Rada města neschválila pronájem „Pečovatelského bytu“č. 323 v „Domě  s byty pro 
důchodce“, Nemocniční 6, Město Albrechtice, paní Držkové Kateřině, trvale bytem Dlouhá Voda 
19,  793 95 Město Albrechtice s platností od 1.12.2008  s tím, že žádost bude projednána až po 
doložení všech potřebných dokladů pro přidělení bytu zvláštního určení.
                                                                                                              HS              průběžně

31/08/448/3 Rada města neschválila pronájem „Pečovatelského bytu“č. 322 v „Domě  s byty pro 
důchodce“, Nemocniční 6, Město Albrechtice, paní Jandorové Vandě, trvale bytem Linhartovy 79, 
793 95 Město Albrechtice,  793 95 Město Albrechtice s platností od 1.12.2008  s tím, že žádost 
bude projednána až po doložení všech potřebných dokladů pro přidělení bytu zvláštního určení.
                                                                                                              HS              průběžně

31/08/448/4 Rada města neschválila pronájem „Pečovatelského bytu“č. 320 v „Domě  s byty pro 
důchodce“, Nemocniční 6, Město Albrechtice, paní Czernikové Emílie, trvale bytem Osvobození 2, 
793 95 Město Albrechtice s platností od 1.12.2008  s tím, že žádost bude projednána až po doložení 
všech potřebných dokladů pro přidělení bytu zvláštního určení. 
                                                                                                              HS              průběžně

31/08/448/5 Rada města neschválila pronájem „Pečovatelského bytu“č. 321 v „Domě  s byty pro 
důchodce“, Nemocniční 6, Město Albrechtice, paní Šebelové Adolfíny, trvale bytem Linhartovy 64, 
793 95 Město Albrechtice  s  tím,  že žádost  bude projednána až po doložení  všech potřebných 
dokladů pro přidělení bytu zvláštního určení.
                                                                                                              HS              průběžně

31/08/448/6 Rada města neschválila pronájem „Pečovatelského bytu“č. 231 v „Domě  s byty pro 
důchodce“, Nemocniční 6, Město Albrechtice, paní Hájkové Anně, trvale bytem Nám.ČSA 22,  
793 95 Město Albrechtice s platností od 1.12.2008  s tím, že žádost bude projednána až po doložení 
všech potřebných dokladů pro přidělení bytu zvláštního určení.
                                                                                                              HS              průběžně

31/08/449 Rada města schválila ukončení pronájmu pozemku parcela číslo 1917 část o výměře 250 
m2 orná půda, k.ú. Město Albrechtice, paní Ludmile Možné, Nádražní 25  793 95 Město 
Albrechtice, s platností k 31.12.2008
                                                                                                              OM              15.12.2008
      
31/08/450 Rada města schválila ukončení pronájmu pozemku parcela číslo 1388 část o výměře 
258 m2zahrada, k.ú.Město Albrechtice, paní Františce Tkadlečkové, Slezská 2, 793 95 Město 
Albrechtice s platností k 31.12.2008 

                                                                                                              OM              15.12.2008
     
31/08/451 Rada města schválila ukončení pronájmu pozemku parcela číslo  943 část o výměře 400 
m2  zastavěná  plocha a nádvoří, k.ú.Město Albrechtice, paní Karle Smolíkové, B. Němcové 26, 793 
95 Město Albrechtice s platností k 31.12.2008.
                                                                                                              OM              15.12.2008

31/08/452 Rada města schválila ukončení pronájmu pozemku parcela číslo 1917 část o výměře 
200 m2  orná půda, k.ú.Město Albrechtice, paní Anně Jarošové, Nádražní 6, 793 95 Město 
Albrechtice s platností k 31.12.2008
                                                                                                              OM              15.12.2008

2



31/08/453 Rada města schválila ukončení pronájmu pozemku parcela číslo 571/4 část o výměře 
180 m2 zahrada, k.ú.Hynčice u Krnova, paní Kamile Bučkové, Hynčice 201, 793 95 Město 
Albrechtice s platností  k 31.12.2008.
                                                                                                              OM              15.12.2008

31/08/454 Rada města neschválila zřízení věcného břemene na pozemku parcela číslo 552 v k.ú. 
Hynčice u Krnova na uložené potrubí pro přívod vody z hlubinného vrtu do přečerpávací stanice  pro 
Zemědělský podnik a.s.,Město Albrechtice.
                                                                                                              OM              15.12.2008

31/08/455 Rada města schválila odměnu ve výši  dle přílohy, p. Dagmar Lapuníkové, ředitelce MŠ 
Město Albrechtice, okres Bruntál, Celní 11, 793 95 Město Albrechtice z rozpočtu MŠ.  
                                                                                                      místostarosta             30.11.2008

   
31/08/456 Rada města schválila odměnu ve výši  dle přílohy, p. Mgr. Karlu Knappovi, řediteli ZŠ 
Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice z rozpočtu ZŠ. 
                                                                                                      místostarosta             30.11.2008

31/08/457 Rada města schválila cenu za pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města 
Kč/1m2/rok  bez DPH s platností od 1.1.2009:
-   nemovitosti umístěné na nám. ČSA , Osvobození a ul. Míru, dle druhu prostoru, cena  684,-Kč za 
obchodní, restaurační, reprezentační, školské, zdravotnické, kancelářské a další prostory obdobných 
vlastností, 594 Kč za výrobní, dílenské, skladové a pro účely garáží a další prostory obdobných 
vlastností, 468,-Kč společenské, kulturní, 343,-Kč za ostatní soc.zař., provizória 
− nemovitosti umístěné na ostatním území obce dle druhu a prostoru, cena  252,-Kč za   obchodní, 
restaurační, reprezentační, školské, zdravotnické, kancelářské a další prostory obdobných vlastností, 
216 Kč za výrobní, dílenské, skladové a pro účely garáží a další prostory obdobných vlastností, 
174,-Kč společenské, kulturní, 126,-Kč za ostatní soc.zař., provizória.
                                                                                                              HS                      průběžně

31/08/458 Rada města vzala na vědomí upravenou verzi návrhu rozpočtu města na rok 2009 a 
postupuje  tuto upravenou verzi k dalšímu projednávání zastupitelstvu města. 
                                                                                                                starosta              27.11.2008    
 
31/08/459  Rada  města  doporučuje  schválit  zastupitelstvu  města  Město  Albrechtice  Obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2008 o místních poplatcích s účinností od 1.1.2009.
                                                                                                                 starosta              27.11.2008    

31/08/460  Rada  města  doporučuje  schválit  zastupitelstvu  města  Město  Albrechtice  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.
                                                                                                                 starosta              27.11.2008    

31/08/461  Rada  města  doporučuje  schválit  zastupitelstvu  města  Město  Albrechtice  Obecně 
závaznou vyhlášku č. 3/2008 o pořádání veřejných produkcí s účinností od 1.1.2009.
                                                                                                                 starosta              27.11.2008    

31/08/462  Rada města doporučuje  schválit  zastupitelstvu města Město Albrechtice  Opatření č. 
1/2008  Řád veřejného pohřebiště – účinnost od 1.12.2008.
                                                                                                                 starosta              27.11.2008    
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31/08/463 Rada města schválila nájemní smlouvu  s firmou  HOSTALEK-WERBUNG spol. s r.o., 
560 02 Česká Třebová, Riegrova 175, IČO: 15028101 na pronájem  dvou sloupů k instalaci 2 ks 
komerčních naváděcích tabulí na sloupy veřejného osvětlení  na unifikovaných tabulích rozměru 
1000 x 700 mm za cenu 2 ks tabulí x 1000,-/Kč/ks/5 let = 2000,- Kč.
                                                                                                                   starosta               27.11.2008 

31/08/464 Rada města schválila nájemní smlouvu na dobu určitou s firmou KARETA s.r.o., 
Krnovská 51, Bruntál, IČ 62360213  na pronájem  pozemků parcela číslo 2072  část a  parcela číslo 
2073 část o výměře 7000 m2 v k. ú. Město Albrechtice za účelem  uložení materiálu pro opravu 
místních komunikací za cenu  15,-Kč/m2/měsíc za měsíc s platností od 1.10.2008 do 31.12.2009.
                                                                                                                   starosta               27.11.2008 

31/08/465 Rada města schválila smlouvu s firmou EKO-KOM,a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 
Praha 4,   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.
                                                                                                                      ŽP                 27.11.2008    

31/08/466  Rada města vzala na vědomí návrh na přidělení  bytu po paní Hájkové na Nám. ČSA 
22, Město Albrechtice na dobu určitou v délce 6 měsíců paní Hrickové, bytem Dělnická 2, Město 
Albrechtice.
                                                                                                                      HS                27.11.2008    

31/08/467  Rada města schválila dokument „Strategie informační bezpečnosti Městského úřadu 
v Městě Albrechticích“.
                                                                                                               tajemník              12.12.2008    

31/08/468  Rada města vzala na vědomí návrh Ing. Sosíka na výkon funkce odborného lesního 
hospodáře a správa městských lesů a doporučuje uzavřít dohodu na provádění prací.
                                                                                                                      FO                15.12.2008    

31/08/469  Rada města schválila odprodej nepotřebných vyřazených židlí na městském úřadě a to 
za jednotnou cenu 100,-Kč/kus.
                                                                                                                      FO                  průběžně    

31/08/470  Rada města vzala na vědomí  studii řešení parkoviště v areálu Mateřské školy Město 
Albrechtice.
                                                                                                             místostarosta             

31/08/471  Rada města vzala na vědomí zprávu z jednání dozorčí rady Služeb obce  Město 
Albrechtice s.r.o., Nemocniční 13, Město Albrechtice.

                                                             ................................................
                                                                         Luděk Volek
                                                                             starosta 

                                                              ..................................................
                                                                    Ing. Jitka Hanusová
                                                                         místostarosta         
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U S N E S E N Í

      z  jednání  32.schůze rady města konané dne 27.listopadu 2008

Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín

32/08/472 Rada města revokovala usnesení č. 31/08/448/1 ze dne 13.11.2008, kterým neschválila 
pronájem „Pečovatelského bytu“ č. 324 Nemocniční 6, Město Albrechtice panu Vellovi Ondřejovi 
bytem Celní 27, 793 95 Město Albrechtice s platností od 1.12.2008

32/08/473 Rada města schválila pronájem „Pečovatelského bytu č. 324 Nemocniční 6, Město 
Albrechtice panu Ondřeji Vellovi bytem Celní 27, 793 95 Město Albrechtice s platností od 1.1.2009.

32/08/474  Rada města revokovala usnesení č. 31/08/448/2 ze dne 13.11.2008, kterým neschválila 
pronájem „Pečovatelského bytu“ č. 323 Nemocniční 6, Město Albrechtice paní Kateřině Drškové, 
bytem Nádražní 10, 793 95 Město Albrechtice s platností od 1.12.2008

32/08/475 Rada města schválila pronájem „Pečovatelského bytu č. 323 Nemocniční 6, Město 
Albrechtice paní Kateřině Drškové bytem Nádražní 10, 793 95 Město Albrechtice s platností od 
1.1.2009

32/08/476  Rada města revokovala usnesení č. 31/08/448/3 ze dne 13.11.2008, kterým neschválila 
pronájem „Pečovatelského bytu“ č. 322 Nemocniční 6, Město Albrechtice paní Vandy Jandorové, 
bytem N8m.ČSA 10, 793 95 Město Albrechtice s platností od 1.12.2008

32/08/477  Rada města schválila pronájem „Pečovatelského bytu“ č. 322 Nemocniční 6, Město 
Albrechtice paní Vandě Jandorové, Nám.ČSA 10, 793 95 Město Albrechtice s platností od 1.1.2009

32/08/478 Rada města revokovala usnesení č. 31/08/448/4 ze dne 13.11.2008, kterým neschválila 
pronájem „Pečovatelského bytu“ č. 320 Nemocniční 6, Město Albrechtice paní Czernikové Emílie, 
bytem Osvobození 2, 793 95 Město Albrechtice s platností od 1.12.2008

32/08/479 Rada města schválila pronájem „Pečovatelského bytu“ č. 320 Nemocniční 6, Město 
Albrechtice paní Czernikové Emílie, bytem Osvobození 2, 793 95 Město Albrechtice s platností od 
1.1.2009

32/08/480 Rada města revokovala usnesení č. 31/08/448/5 ze dne 13.11.2008, kterým neschválila 
pronájem „Pečovatelského bytu“ č. 321 Nemocniční 6, Město Albrechtice paní Adolfíně Šebelové, 
bytem Linhartovy 64, 793 95 Město Albrechtice s platností od 1.12.2008

32/08/481 Rada města schválila pronájem „Pečovatelského bytu“ č. 321 Nemocniční 6, Město 
Albrechtice paní Adolfíně Šebelové, bytem Linhartovy 64, 793 95 Město Albrechtice s platností od 
1.1.2009

32/08/482 Rada města revokovala usnesení č. 31/08/448/6 ze dne 13.11.2008, kterým neschválila 
pronájem „Pečovatelského bytu“ č. 231 Nemocniční 6, Město Albrechtice paní Anně Hájkové, 
bytem Nám.ČSA 22, 793 95 Město Albrechtice s platností od 1.12.2008
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32/08/483 Rada města schválila pronájem „Pečovatelského bytu“ č. 231 Nemocniční 6, Město 
Albrechtice paní Anně Hájkové, bytem Nám. ČSA 22, 793 95 Město Albrechtice s platností od 
1.1.2009
                                                                  usnesení 32/08/472 - 483     OM              20.12.2008

32/08/484 Rada města schválila pronájem v „Domě s byty pro důchodce“ č. 109 Nemocniční 6, 
Město Albrechtice paní Mgr. Anně Brdové, bytem Celní 32, 793 95 Město Albrechtice s platností 
od 1.12.2008

                                                                                                               OM              30.11.2008

32/08/485  Rada města schválila smlouvu č.08008523 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci 
OPŽP mezi SFŽP ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 000 Praha 11 a Městem Město Albrechtice, 
nám.ČSA 10, 793 95 Město Albrechtice, Předmětem smlouvy je poskytnutá podpora v rámci OPŽP, 
Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání  zdrojů energie (Fond soudržnosti (FS)), oblast podpory 3.2 – 
Realizace úspor energie a využití odpadního tepla akce: „Realizace úspor energie – ZŠ Město 
Albrechtice“.

                                                             ................................................
                                                                         Luděk Volek
                                                                             starosta 

                                                              ..................................................
                                                                    Ing. Jitka Hanusová
                                                                         místostarosta         
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U S N E S E N Í

      z  jednání  33.schůze rady města konané dne 11.prosince 2008

Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín

33/08/486 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 31. jednání RM 
konaného dne  13. 11. 2008  a z 32.  jednání RM konaného dne 27.11.2008.

33/08/487 Rada města neschválila skácení modřínu na parcele p.č. 9 v k.ú. Město Albrechtice
                                                                                                       ŽP                            18.12.2008

33/08/488 Rada města chválila kácení 5 ks smrků na parcele p.č. 586 v k.ú. Město Albrechtice
                                                                                                       ŽP                            18.12.2008

33/08/489 Rada města schválila ukončení nájmu bytu č. 5  v ubytovně typu“E“ Boženy Němcové 
13, Město Albrechtice nájemníkovi p. Zdeňkovi Souškovi, bytem Horní Lipová 208, 790 63 Lipová 
Lázně ke dni 31.12.2008.
                                                                                                       HS                            18.12.2008

33/08/490  Rada města schválila odprodej použitých stavebních předmětů 1ks okna a 1ks solodur 
bílých dveří paní Pavle Vlachové, bytem Nám. ČSA 21/22, 793 95 Město Albrechtice za smluvní 
cenu 400,-Kč
                                                                                                       HS                            18.12.2008

33/08/491  Rada města schválila odstranění dopravních značek „Zákaz vjezdu“ na ulici Jiráskova.
                                                                                                       HS                            31.12.2008

33/08/492 Rada města bere na vědomí žádost pana Petra Kmínka, bytem Odboje 22, 793 95 
Město Albrechtice o vybudování dešťové kanalizace ulice odboje Město Albrechtice.
                                                                                                       HS                            31.12.2008

33/08/493/1  Rada města schválila záměr  pronajmout  pozemek parcela č. 1388 část o výměře 
258 m2 zahrada, k.ú.Město Albrechtice.
                                                                                                       ŽP                             16.1.2008

33/08/493/2  Rada města schválila záměr  pronajmout pozemek parcela č. 1917 část o výměře 450 
m2 orná půda, k.ú.Město Albrechtice. 
                                                                                                       ŽP                             16.1.2008

33/08/493/3  Rada města schválila záměr  pronajmout pozemek parcela č. 172 část o výměře 701 
m2 ostatní plocha, k.ú.Město Albrechtice.
                                                                                                       ŽP                             16.1.2008

33/08/493/4  Rada města schválila záměr pronajmout pozemek parcela č. 609/4 o výměře 95 m2 

orná půda a parcela č. 690/1 část o výměře 67 m2 orná půda, k.ú.Město Albrechtice.
                                                                                                       ŽP                             16.1.2008
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33/08/494 Rada města vzala na vědomí  přehled požadavků na dlouhodobé projekty  z grantů 
Města Město Albrechtice pro rok 2009 a doporučuje zastupitelstvu města schválení tak jak byly 
předjednány v RM a jsou přílohou tohoto zápisu.
                                                                                                    místostarosta              16.1.2008

33/08/495 Rada města schválila financování malých projektů z grantů Město Albrechtice na rok 
2009 a jsou přílohou tohoto zápisu.
                                                                                                    místostarosta+FO       16.2.2008

33/08/496 Rada města vzala na vědomí nominální 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 doporučuje zastupitelstvu města smlouvu schválit.
                                                                                                    místostarosta              16.1.2008

33/08/497 Rada města vzala na vědomí  Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 128/2004 
uzavřené dne  16.04.2004  s půjčitelem Česká republika – Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje se sídlem: Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh a doporučuje ZM 
dodatek č.2 schválit.
                                                                                                    místostarosta              16.1.2008

33/08/498 Rada města vzala na vědomí cenové nabídky na administraci projektu  dotačně 
podpořeného z ROP, „Modernizace vzdělávacích aktivit – ZŠ Město Albrechtice“, 
CZ.1.10/4.1.00/01.00116 a doporučuje ZM uzavřít smlouvu s firmou  Hospodářská rozvojová 
agentura třinecka, Podnikatelské centrum, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec s  nabídkovou 
cenou 108 290,-Kč včetně DPH.
                                                                                                         starosta                  16.1.2008

33/08/499 Rada města schválila znění výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku: „Komplexní 
hospodaření v městských lesích Město Albrechtice“ její zveřejnění a rozeslání zájemcům.
                                                                                                         tajemník                 16.12.2008

33/08/500/1  Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou  Kareta s.r.o., 
Krnovská 51, 792 01 Bruntál na akci „Povodňové škody na místní komunikaci v obci  Hynčice p.č. 
2294/1 v k.ú.  Hynčice u Krnova“ za cenu 9.050.976.80Kč včetně DPH .
                                                                                                         starosta                  16.12.2008

33/08/500/2 Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou  Kareta s.r.o., 
Krnovská 51, 792 01 Bruntál na akci „Povodňové škody na místní komunikaci v obci Biskupice 
p.č. 1984 v k.ú.   Město Albrechtice“ za cenu 11.170.094.94Kč včetně DPH.
                                                                                                         starosta                  16.12.2008

33/08/500/3 Rada města schválila uzavření Dodatku č. 2, ke smlouvě s firmou  Ecovia Haná s.r.o., 
Hamerská 58, 783 71 Olomouc -      Holice na akci  „Povodňové škody na místní komunikaci v obci 
Ztracená Voda p.č. 396 v k.ú. Ztracená Voda“, za cenu 3.518.404,-Kč včetně DPH.
                                                                                                         starosta                  16.12.2008

33/08/500/4  Rada města schválila uzavření Dodatku č. 2, ke smlouvě s firmou s firmou  Kareta 
s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál na akci „Povodňové škody na místní komunikaci   p.č.  23, 18/2, 
18/3 v k.ú.   Linhartovy“, za cenu 1.383.443,48 kč.
                                                                                                         starosta                  16.12.2008
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33/08/501 Rada města vzala na vědomí návrh řešení dopravně bezpečného propojení Města 
Albrechtice s částí Hynčice pro chodce a pro cyklisty.

33/08/502 Rada města neschválila záměr výstavby kanalizační, vodovodní a plynovodní přípojky 
na p.p.č. 345/1 v k.ú. Město Albrechtice, která je ve vlastnictví města, pro budoucí nástavbu na 
stávající objekt garáží p.p.č. 341, 342, 343, 344 v k.ú.Město Albrechtice. Investorem přípojek a 
nástavby je fi.Neuman junior spol.sr.o., Nádražní 233/7, Město Albrechtice.
                                                                                                         tajemník                 19.12.2008

33/08/503 Rada města jmenovala, v souladu §102, odst.2, písm.g), zákona č. 128/2000 Sb., zákon 
o obcích (obecní zřízení), ve znění platných předpisů, p. Holuba Miroslava, nar. 22.1.1978, bytem 
Opavice 30,  Město Albrechtice, do funkce vedoucího odboru sdělovacích prostředků a IT, od 
5.1.2009.
                                                                                                         tajemník                 25.12.2008

33/08/504 Rada města jmenovala, v souladu §102, odst.2, písm.g), zákona č. 128/2000 Sb., zákon 
o obcích (obecní zřízení), ve znění platných předpisů, p.Vávru Jana, nar. 30.11.1955, bytem Pod 
Hůrkou 765/8,  Město Albrechtice, do funkce vedoucího odboru vnitřních věcí, od 1.1.2009.
                                                                                                         tajemník                 25.12.2008

33/08/505 Rada města neschválila přidělení volného bytu č.3 Nám. ČSA 7 Město Albrechtice pro 
nesplnění zadaných podmínek veřejné soutěže přihlášených uchazečům a nařizuje vypsání nové 
veřejné soutěže na osazení tohoto bytu.
                                                                                                            HS                         31.5.2009

33/08/506 Rada města schválila přidělení bytu č. 3 na nám. ČSA 7, Město Albrechtice, paní Jitce 
Hrickové, bytem Dělnická 412/2, Město Albrechtice, s nájemným 3000,- Kč, od 1.1.2009 
na dobu určitou do 30.6.2009.
                                                                                                            HS                        19.12.2008

33/08/507  Rada města pověřila starostu města vyzvat zástupce FK Avízo Město Albrechtice 
předložení neproplacených faktur týkající se provozu kabin na hřišti FK AVÍZO a navrhuje ZM 
schválit proplacení těchto faktur formou půjčky z grantů roku 2009.
                                                                                                         starosta                  15.12.2008

                                                             ................................................
                                                                         Luděk Volek
                                                                             starosta 

                                                              ..................................................
                                                                    Ing. Jitka Hanusová
                                                                         místostarosta         
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U S N E S E N Í

      z  jednání  34.schůze rady města konané dne 30.prosince 2008

Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín

34/08/508 Rada města schválila změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2008 - rozpočtové 
opatření č. 8/2008 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, se snížením rozpočtu v oblasti příjmů o 2 333 000,- Kč,  financování 
snížení o 4 019 114,- tis. Kč, výdaje snížení  o 6 352 114,- Kč.
                                                                                                       FO                     31.1.2009      

34/08/509 Rada města schválila Změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice  
č. 4/2008  

Plán hospodářské činnosti : náklady                     8 285 067,00Kč
                                             snížení o                      776 428,00Kč
Celkem náklady:                                                 7 508 639,00Kč               

Plán hospodářské činnosti: výnosy                        8 376 684,00Kč
                                            zvýšení o                        855 704,00Kč
Celkem výnosy:                                                      9 232 388,00Kč               
Zisk                                                                         1 723 749,00Kč

                                                                                                       FO                            31.1.2009

                                                             ................................................
                                                                         Luděk Volek
                                                                             starosta 

                                                              ..................................................
                                                                    Ing. Jitka Hanusová
                                                                         místostarosta         
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U S N E S E N Í

      z  jednání  35.schůze rady města konané dne 15.ledna 2009

Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín

35/09/510 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 33. jednání RM 
konaného dne  11. 12. 2008  a z 34.  jednání RM konaného dne 30.12.2008.

35/09/511 Rada města nedoporučila ZM vyhovět žádosti společnosti  HELP-IN, U rybníka 4, 792 
01 Bruntál o další příspěvek ve výši 50 tis. Kč na financování pečovatelské služby v roce 2009. 
                                                                                                      starosta                   26.2.2009      

35/09/512 Rada města schválila žádost  p. Hudečkové Elišky, Nádražní 245/6, Město Albrechtice 
pokácení 1 ks smrku na parcele p.č. 355/2 v k.ú. Město Albrechtice na vlastní náklady bez poplatku.

                                                                                                             SÚ                     31.1.2009      

35/09/513 Rada města schválila ukončení pronájmu nebytových prostor Lázeňská 2, Město 
Albrechtice, společnosti AUTOKREDIT, s.r.o. se sídlem Sokolovská 7, 793 13 Svobodné 
Heřmanice ke dni 28.2.2009.
                                                                                                             VV                     16.2.2009      

35/09/514 Rada města ukládá zveřejnit pronájem nebytových prostorů  Lázeňská 2, Město 
Albrechtice.
                                                                                                             VV                     30.1.2009      

35/09/515 Rada města neschválila žádost paní Terezie Gajdošové, bytem Boženy Němcové 13, 
793 95 Město Albrechtice o rozšíření bytu č.1 Boženy Němcové 13, Město Albrechtice.
                                                                                                             VV                     30.1.2009      

35/09/516 Rada města doporučila zastupitelstvu města uzavřít „Dohodu o splátkách „ s paní 
Jarmilou Wendovou, bytem Hynčice 184, 793 95 Město Albrechtice o dlužné částce na nájemném 
ve výši 25 928,-Kč s měsíční splátkou 2.000,-Kč měsíčně.
                                                                                                           starosta              26.2.2009      

35/09/517 Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č.2 Hynčice 184 s paní Jarmilou 
Wendovou, bytem Hynčice 184, 793 95 Město Albrechtice, s platností od 1.1.2009 na dobu určitou 
do 30.6.2009.
                                                                                                             VV                     30.1.2009      

35/09/518 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 1388 část o výměře 258 m 2  zahrada, k.ú. 
Město Albrechtice  paní Emilii Aberlové, Míru 199/17, 793 95 Město Albrechtice s platností od 
1.1.2009, výše ročního nájmu  258,- Kč.
                                                                                                             SÚ                     15.2.2009      
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35/09/519 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 1917 část o výměře 250m2  orná půda, k.ú. 
Město Albrechtice,  paní Janě Caknakisové, Osoblažská 12, 793 95 Město Albrechtice s platností od 
1.1.2009, výše ročního nájmu 250,- Kč.
                                                                                                             SÚ                     15.2.2009      

35/09/520 Rada města schválila pronájem pozemku p.č.172 část  o výměře 701 m2  ostatní plocha, 
jiná plocha, k.ú. Město Albrechtice, panu Petru Vyležíkovi, Dělnická 3, 793 95 Město Albrechtice s 
platností od 1.1.2009 do doby odprodeje, výše ročního nájmu 701,- Kč.
                                                                                                             SÚ                     15.2.2009      

35/09/521 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 690/4 o  výměře 95 m2 orná půda a  p.č. 
690/1  o výměře 67 m2 v orná půda k.ú Město Albrechtice, panu  Danielu Halešovi, V Sadě 5, 793 
95Město Albrechtice s platností od 1.1.2009 do doby odprodeje, výše ročního nájmu 162,- Kč.
                                                                                                             SÚ                     15.2.2009      

35/09/522 Rada města schválila ukončení pronájmu pozemku p.č. 471 část o výměře 30 m2 

ostatní plocha , k.ú. Město Albrechtice  panu Anestisi Michailidisovi, Poštovní 2, 793 95 Město 
Albrechtice k 31.12.2008.
                                                                                                             SÚ                     15.2.2009      

35/09/524 Rada města schválila celkový počet 18  zaměstnanců, z toho v obecním úřadu 17 a v 
organizační složce  obce 1 zaměstnanec od 1.1.2009, dle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, § 102 odst. 2, písm. j). 
                                                                                                             FO                  průběžně       

35/09/525 Rada města schválila rozpis závazného ukazatele provozního příspěvku pro Základní 
školu Město Albrechtice ve výši 4 300 000,- Kč a pro Mateřskou školu Město Albrechtice ve výši 
1 785 000,- Kč pro rok 2009.
                                                                                                             FO                  průběžně       

35/09/526 Rada města schválila odpisové plány pro rok 2009 příspěvkových organizací města 
Základní škole Město Albrechtice ve výši 912 804,- Kč a Mateřské škole Město Albrechtice ve výši 
196 401,-Kč.
                                                                                                             FO                  průběžně       

35/09/527 Rada města schválila směrnice pro cestovní náhrady poskytované zaměstnanci 
zaměstnavatelem na rok 2009 s platností od 1.1.2009 ve výši 65 Kč trvá-li, pracovní cesta 5 až 12 
hodin, 100Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin až 18 hodin, 172 Kč, 150Kč trvá-li pracovní 
cesta déle než 18 hodin.
                                                                                                             FO                  průběžně       

35/09/528 Rada města schválila tvorbu a čerpání FZ na rok 2009 pro město Město Albrechtice kde 
příjmy a výdaje jsou plánovány ve výši 176.626,24Kč. 
                                                                                                             FO                  průběžně       
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35/09/529 Rada města schválila darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 
702 18 Ostrava jako darujícím a městem Město Albrechtice, Nám. ČSA 10, 793 95 M. Albrechtice na 
4 kusy vzduchových izolačních přístrojů s příslušenstvím.
                                                                                                          místostarosta          31.1.2009 

35/09/530 Rada města schválila přidělení bytu č. 5 v ubytovně typu E, Boženy Němcové 13, Město 
Albrechtice paní Anně Purkertové, Boženy Němcové 24, 793 95 Město Albrechtice od 1.2.2009.
                                                                                                                  VV                  31.1.2009 

35/09/531 Rada města schválila ukončení nájmu bytu č. 212 Nemocniční 6, Město Albrechtice s 
nájemníkem p. Bělešová Terezie podle §711 odst.b) zákona 40/1964 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů s platností k 31.5.2009.
                                                                                                                  VV                  15.5.2009 

35/09/532 Rada města schválila zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 12.1.2009  na 
„Komplexní hospodaření v lesích města Město Albrechtice“.
                                                                                                                 tajemník                 

35/09/533 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy mezi Městem 
Město Albrechtice, nám.ČSA 10, 793 95 Město Albrechtice IČ: 00296228 a vítězem soutěže, firmou 
Rudolf Blahuš, Karlovice 339, 793 23 Karlovice IČ: 14570416 na: „Komplexní hospodaření v lesích 
města Město Albrechtice“.
                                                                                                                 starosta          26.2.2009       

35/09/534 Rada města bere na vědomí informaci starosty ve věci zajišťování dotace na výstavbu 
sběrného dvora v Městě Albrechticích.

35/09/535 Rada města bere na vědomí informaci starosty ve věci zajišťování projektové 
dokumentace na akci: „Rozhledna Město Albrechtice“.

35/09/536 Rada města schválila opravu a způsob financování oprav střechy na  bytovém domě 
Nám.ČSA 15, Město Albrechtice.
                                                                                                                  VV                 průběžně       

35/09/537 Rada města schválila zahájení oprav na  historickém domě „Měšťanský dům“, Nám.ČSA 
22, Město Albrechtice a to zajištěním mykologického průzkumu včetně návrhu na opatření řešení 
poškozené střešní konstrukce a odborného posudku na provedení sanace odstranění zemní vlhkosti 
domu.
                                                                                                                  VV                 průběžně       

                                                             ................................................
                                                                         Luděk Volek
                                                                             starosta 

                                                              ..................................................
                                                                    Ing. Jitka Hanusová
                                                                         místostarosta         
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U S N E S E N Í

      z  jednání  36.schůze rady města konané dne 12.února 2009

Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín

36/09/538 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 35. jednání RM 
konaného dne  15. 1. 2009.

36/09/539 Rada města vzala na vědomí nabídku pana Heřmana Menzela a doporučuje vyhlásit 
soutěž na údržbu celého areálu „Linhartovského parku“.
                                                                                                      starosta                   26.2.2009      

36/09/540 Rada města nedoporučuje ZM schválit žádost FK Avízo Město Albrechtice o 
mimořádnou dotaci ve výši 250 tis.Kč na činnost.
                                                                                                       starosta                   26.2.2009      

36/09/541 Rada města schválila ukončení pronájmu restaurace „Gól“ FK Avízu Město 
Albrechtice, dle podmínek nájemní smlouvy.
                                                                                                             VV                     28.2.2009      

36/09/542 Rada města neschválila žádost p.Rudolfa Palici, SPC K/50, Krnov na zřízení 
plynovodní přípojky k rekreačnímu domku Město Albrechtice, Hynčicích č.e. 6.
                                                                                                          tajemník               28.2.2009      

36/09/543 Rada města doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemku p.č. 121, TTP, k.ú. 
Piskořov. 
                                                                                                               SÚ                    26.2.2009      

36/09/544  Rada města nedoporučuje  ZM schválit záměr prodeje parcely p.č. 123/1, TTP, 108, 
ostatní plocha, k.ú. Piskořov
                                                                                                               SÚ                     26.2.2009      

36/09/545 Rada města schválila záměr pronájmu pozemku p.č. 571/4- část o výměře 180 m2, k.ú. 
Hynčice u Krnova.
                                                                                                               SÚ                     28.2.2009      

36/09/546 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit využití výtěžku z výherně hracích 
přístrojů za rok 2008 na účel kulturní a sportovní.
                                                                                                            starosta                26.2.2009      

36/09/547 Rada města schválila žádost Mateřské školy Město Albrechtice, příspěvková 
organizace, Celní 11, 79395 Město Albrechtice na čerpání finančních prostředků z fondu 
reprodukce majetku ve výši 120.000,-Kč.
                                                                                                               FO                     26.2.2009      
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36/09/548 Rada města schválila příspěvek na uspořádání plesu ve výši 1.000,-Kč pořádaný TJ 
Město Albrechtice a MS Oldřich Město Albrechtice.
                                                                                                             FO                     28.2.2009      

36/09/549 Rada města doporučuje ZM schválit Dodatek č. 3 ke smlouvě o nakládání s 
komunálním odpadem ze dne 10.12.2003 mezi Městem Město Albrechtice  s fi. VAN 
GANSEWINKEL a.s., se sídlem Modřice, U Vlečky 592, která převzala práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy uzavřené s fi. Josef Žídek, IČ 12086169, Okružní 31, 793 95 Město 
Albrechtice .
                                                                                                          starosta                  26.2.2009      

36/09/550 Rada města schválila Dodatek ke smlouvě č. 056/2008 – Smlouva o výpůjčce 
kulturního mobiliáře uzavřená s NPÚ, ú.o.p. v Ostravě, Korejská 12, 702 00 Ostrava – Přívoz.
                                                                                                       místostarosta            28.2.2009 

36/09/551 Rada města doporučila ZM schválit 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 vysílání uzavřená mezi městem Město Albrechtice a OSA ze dne 3.3.2008. 
                                                                                                            starosta                  26.2.2009 

36/09/552 Rada města doporučila ZM schválit 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 a Osoblažskou dopravní společností, s.r.o., Opavská 57, 794 01 Krnov.
                                                                                                             starosta                  26.2.2009 

36/09/553 Rada města doporučila ZM schválit 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 a Veolia Transport Morava a.s.,Vítkovická 3056/2, Ostrava, obchodní oblast 
Bruntál.
                                                                                                              starosta                  26.2.2009 

36/09/554 Rada města doporučila ZM schválit  Mandátní smlouvu číslo: 2/2009, uzavřená podle § 566 a 
násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů na zajištění veřejné zakázky na 
zhotovitele akce: „Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice“.
                                                                                                              starosta                   26.2.2009 

36/09/555 Rada města doporučila ZM schválit  Mandátní smlouvu číslo: 2/2009, uzavřená podle § 566 a 
násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů na zajištění veřejné zakázky na: 
Poskytnutí úvěru pro financování investiční akce: „Dostavba kanalizačního systému města Město 
Albrechtice“.
                                                                                                              starosta                   26.2.2009 

36/09/556 Rada města doporučila ZM schválit  uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace 
pro územní rozhodnutí na akci  „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice“ s firmou 
STUDI-D Opava   s.r.o., 747 74 Holasovice 171, s cenovou nabídkou 270.130,-Kč vč. DPH
                                                                                                                 starosta                 26.2.2009 

36/09/557 Rada  města doporučila ZM schválit  uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace 
pro stavební povolení na akci: „Rozhledna Město Albrechtice“ s Rudolfem Honem, Podvihovská 4, Opava, 
a cenu 154.940,-Kč vč.DPH..
                                                                                                                  starosta                26.2.009 
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36/09/558 Rada města doporučuje ZM uzavřít smlouvu s firmou Ekotoxa s.r.o., Otická 37/761, 746  01 
Opava s nabídkovou cenou 287.980,-Kč včetně DPH na přípravu, zpracování a podání žádosti o dotaci 
včetně požadovaných příloh pro projekt, název zakázky Stavení úpravy a modernizace základní školy 
Města Albrechtic – kuchyně a učebna.  
                                                                                                                   starosta            26.2.009 

36/09/559 Rada města ukládá starostovi pokračovat dále v předloženém záměru města vydat publikaci 
„Město Albrechtice a okolí“,  ve spolupráci s vydavatelstvím  ADVERTIS.
                                                                                                                    starosta         průběžně 

36/09/560 Rada města schválila nákup propagačního materiálu – mapa Severní Morava a Slezsko 
v počtu 250 ks a celkové ceně 5.000,- Kč bez DPH.
                                                                                                               místostarosta        28.2.009 

36/09/561 Rada města vzala na vědomí konání dětského dne v Městě Albrechticích dne 13.6.2009 v 
parku Bedřicha Smetany, projednala cenovou a programovou  nabídku firmy Kiss Production – Event 
Agency, Starobělská 13, 700 30 Ostrava Zábřeh.
                                                                                                               místostarosta       průběžně 

                                                             ................................................
                                                                         Luděk Volek
                                                                             starosta 

                                                              ..................................................
                                                                    Ing. Jitka Hanusová
                                                                         místostarosta         
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U S N E S E N Í

      z  jednání  37.schůze rady města konané dne 12.března 2009

Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín

37/09/562 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 36. jednání RM 
konaného dne  12. 2. 2009.

37/09/563 Rada města revokovala usnesení rady města č. 9/07/34/f, ze dne 7.6.2007 .
                                                                                                              VV                         

37/09/564 Rada města schválila krátkodobý pronájem nebytových prostor včetně služeb a 
příslušenství zasedací místnosti v „Domě s byty pro důchodce“ ve výši 100,-Kč bez DPH za hodinu 
pronájmu.
                                                                                                             VV                   průběžně      

37/09/565 Rada města schválila krátkodobý pronájem nebytových prostor včetně služeb a 
příslušenství, reprezentační místnosti v zámku Linhartovy, za účelem pořádání obřadů ve výši 
1.000,-Kč bez DPH za 1 obřad.
                                                                                                             VV                    průběžně      

37/09/566 Rada města jako Valná hromada, schválila předložený záměr Služeb obce Město Al-
brechtice s.r.o., Nemocniční 13, 793 95 Město Albrechtice na vnitřní stavební úpravu části objektu 
budovy úpravny vody v Městě Albrechticích, za účelem zřízení prodejny zdravotechniky, inst.mate-
riálu a dalšího sortimentu souvisejícího s vodou pitnou, užitkovou a odpadní s tím, že ze strany Slu-
žeb obce Město Albrechtice s.r.o. budou splněny veškeré požadavky dotčených orgánů a organizací 
spojených se stavební úpravou.
                                                                                                              VV                    27.3.2009      

37/09/567 Rada města schválila paní Aleně Palůchové, bytem Nemocniční 5, 793 95 Město 
Albrechtice prodej již požitého a nepotřebného 3m regálu z bývalé knihovny Nám.ČSA 22, Město 
Albrechtice za smluvní cenu 150,-Kč.
                                                                                                               VV                    27.3.2009      

37/09/568  Rada  města  schválila  pronájem  nebytových  prostor  v  budově  Lázeňská  2,  Město 
Albrechtice, kanceláře a sociální zázemí v celkové výměře 161,7 m2, firmě NEUMAN junior s.r.o., 
Nádražní 233/7, 793 95 Město Albrechtice s platností od 1.4.2009.
                                                                                                                VV                     27.3.2009 

37/09/569 Rada města schválila žádost p. Martina Menzela, Linhartovy 19, 793 95 Město 
Albrechtice o povolení kácení 4ks lípy, 3 ks dubů a 1 ks habru na parcele p.č. 111, k.ú Linhartovy 
na vlastní náklady, za cenu vypočtenou dle schváleného ceníku radou města.

                                                                                                               SÚ                     27.3.2009      
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37/09/570 Rada města schválila žádost p. Vincence Holuba, Linhartovy 27, 793 95 Město 
Albrechtice o povolení kácení 15 ks vrb na parcele p.č. 34, k.ú Linhartovy na vlastní náklady za 
celkovou cenu 150,-Kč.
                                                                                                               SÚ                     27.3.2009      
37/09/571 Rada města schválila záměr pronájmu pozemků p.č. 60 o výměře 226 m2 ostatní plocha, 
jiná plocha, 61 o výměře 2598 m2 orná půda a 62 o výměře 231 m2, k.ú. Město Albrechtice.

                                                                                                               SÚ                     27.3.2009      

37/09/572 Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku 
p.č. 280/2  o výměře 74 m2 ostatní plocha, silnice, k.ú. Hynčice u Krnova od Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha Nusle.                         
                                                                                                               SÚ               nejbližší ZM      

37/09/573 Rada města schválila ukončení nájmu pozemku p.č. 1150/3 o výměře 24 m2, k.ú. Město 
Albrechtice panem Rostislavem Kurfürstem od 1.1.2009.
                                                                                                               SÚ                    27.3.2009      

37/09/574 Rada města schválila vnitřní směrnici k vedení pokladny s účinnosti od 1.3.2009.

                                                                                                               FO                   průběžně

37/09/575 Rada města schválila rozdělení výsledku hospodaření Základní  školy Město 
Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1 , Město Albrechtice za rok 2008 ve výši 265 310,04  Kč a to 
do fondu odměn 84 090,- Kč a do rezervního fondu 181 220,04 Kč.
                                                                                                                FO                  26.3.2009       

37/09/576 Rada města schválila rozdělení výsledku hospodaření Mateřské školy Město 
Albrechtice, příspěvkové organizace, Celní 11 , Město Albrechtice za rok 2008 ve výši 99,22 Kč a 
to do fondu odměn 90,- Kč a do rezervního fondu 9,22 Kč.
                                                                                                                FO                  26.3.2009       

37/09/577 Rada města pověřila vedoucího odboru vnitřních věcí Městského úřadu Město 
Albrechtice, v souladu s §102 odstavce 2), písm. m), zákona č.128/2000Sb., o obcích, ve znění 
platných předpisů, k podpisu krátkodobých nájemních smluv nebytových prostor :
              - zasedací místnost v „Domě s byty pro důchodce“
              - reprezentační místnost v zámku Linhartovy
za schválených podmínek krátkodobých pronájmů nebytových prostor v souladu s usnesením rady 
města ze dne 12.3.2009  č. usnesení 37/09/564  a 37/09/565.
                                                                                                                 VV                  průběžně       

37/09/578 Rada města schválila Dodatek č. 2 , mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA  27/10, 
Město Albrechtice a TJ Město Albrechtice, který upravuje četnost splátek za pronájem nebytových 
prostor budovy tenisových kurtů Bedřicha Smetany na  jedenkrát ročně s platností od 1.5.2009.

                                                                                                                 FO                   27.3.2009       

37/09/579 Rada města doporučila ZM schválit Mandátní smlouvu na poradenské a konzultační 
služby související s administrací projektu Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice 
se společností HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec za maximální cenu 65 000,-Kč bez 
DPH.
                                                                                                              starosta           nejbližší ZM 
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37/09/580 Rada města schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Město 
Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín 4 na p.p.č.  522 – ostatní plocha v k.ú. Město Albrechtice, za jednorázový poplatek 1000,-
Kč bez DPH.
                                                                                                              tajemník              26.3.2009 

37/09/581 Rada města schválila vypracování pasportu: „Pasport dopravního značení v Městě 
Albrechticích“ a  „Pasport značení ulic v Městě Albrechticích“.
                                                                                                           místostarosta         31.5.2009 

37/09/582 Rada města vzala na vědomí zprávu tajemníka o dokončení změny organizační 
struktury Městského úřadu v Městě Albrechticích, které byly provedeny v souladu s přijatými 
usneseními zastupitelstva města a rady města. 

37/09/583 Rada města schválila starostovi města Město Albrechtice p.Luďku Volkovi. zahraniční 
pracovní cestu do Itálie, která se koná v termínu od 7.6.2009 do 13.6.2009 v rámci projektu 
Euroregionu Praděd s názvem  Podpora cestovního ruchu Euroregionu Praděd.
 

37/09/584 Rada města schválila svoz biologicky rozložitelného odpadu v naší obci společností van 
Gansenwinkel, a.s., U Vlečky 592, Praha s tím, že každý občan, který má zájem o tuto službu má 
možnost pronájmu nádoby o obsahu 120 l za cenu 50,-Kč měsíčně.
                                                                                                               SÚ                   průběžně  

37/09/585 Rada města schválila svoz velkoobjemového odpadu z území obce Město Albrechtice 
firmou Van Gansenwinkel, a.s., U Vlečky 592, Praha, který se uskuteční dne 25.4.2009. 

                                                                                                               SÚ                    27.3.2008  

                                                             ................................................
                                                                         Luděk Volek
                                                                             starosta 

                                                              ..................................................
                                                                    Ing. Jitka Hanusová
                                                                         místostarosta         
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U S N E S E N Í

      z  jednání  38.schůze rady města konané dne 16.dubna 2009

Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín

38/09/586 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 37. jednání RM 
konaného dne  12.3.2009.

38/09/587/1 Rada města ukládá starostovi města v součinnosti s finančním odborem města 
připravit do rozpočtového opatření č. 2 financování na nákup sekacího traktoru pro FK Avízo.
                                                                                                             FO                   24.4.2009 

38/09/587/2 Rada města ukládá starostovi města v součinnosti s odborem vnitřních věcí provést 
úpravu nájemní smlouvy na pozemek hřiště v souvislosti s plánovanou výstavbou víceúčelového 
hřiště.
                                                                                                             VV                   5.5.2009 

38/09/588 Rada města neschválila žádost obce Dívčí Hrad  o jakýkoliv finanční sponzorský dar na 
III. ročník Mezinárodního festivalu dětí sjednocené Evropy – Osoblažsko.
                                                                                                          starosta               4.5.2009      

38/09/589 Rada města vzala na vědomí žádost Služeb obce Město Albrechtice,s.r.o., na schválení 
propojení vodovodní sítě mezi Žáry vodojemem v Městě Albrechticích a ukládá starostovi města 
svolat Volnou Hromadu společnosti a na jednání přizvat jednatele společnosti pana Stanislava 
Berkovce.
                                                                                                           starosta               24.4.2009      

38/09/590/1 Rada města vzala na vědomí  žádost paní Libuše Kotkové, 793 99 Liptáň 176, že ve 
dnech  3. až 6. září 2009 budou v našem regionu probíhat závody v dogtrekkingu.
                                                                                                           starosta               4.5.2009      

38/09/590/2 Rada města neschválila žádost paní Libuše Kotkové, 793 99 Liptáň 176  o poskytnutí 
sponzorského daru za účelem pořádání závodu v  dogtrekkingu.
                                                                                                           starosta               4.5.2009      

38/09/591 Rada města schválila  žádost Komunistické strany Čech a Moravy, základní článek č. 
234 Město Albrechtice o bezplatné zapůjčení prostor parku B. Smetany v Městě Albrehticích dne 
1.5.2009 za účelem uspořádání májového odpoledne.
                                                                                                                VV                    25.4.2009      

38/09/592 Rada města neschválila  žádost paní  Terezie Bělešové, Nemocniční 6, 793 95 Město 
Albrechtice o revokaci usnesení Rady města č. 35/09/531 ze dne 15.1.2009 a souhlasí s uzavřením 
nové nájemní smlouvy s paní Terezii Bělešovou na dobu určitou a to maximálně na dobu 6 měsíců 
za předpokladů uhrazení veškerých dluhů vůči městu.
                                                                                                               VV                     4.5.2009      
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38/09/593 Rada města schválila žádost Lesů ČR, s.p., nám. ČSA 12, 793 95 Město Albrechtice o 
vydání souhlasu se stavbou vodní nádrže na pozemcích p.č. 181/2 a p.č. 182 v k.ú. Piskořov, které 
jsou ve vlastnictví města Město Albrechtice.

                                                                                                               SÚ                     4.5..2009      

38/09/594  Rada  města  neschválila  žádost  paní  Jarmile  Miliánové,  Osvobození  17,   Město 
Albrechtice na používání pračky v majetku města.
                                                                                                       místostarosta           4.5.2009      

38/09/595 Rada města schválila pronájem pozemků p.č. 60 o výměře 226 m2 ostatní plocha, jiná 
plocha, p.č. 61 o výměře 2598 m2 orná půda a p.č. 62 o výměře 231 m2, k.ú. Město Albrechtice, 
panu Jaroslavu Křištofovi, Opavická 613/96, 793 95 Město Albrechtice s platností od 1.1.2009 do 
zahájení stavby požární zbrojnice. Výše ročního nájmu  306,-Kč.
                                                                                                                 SÚ                  20.5.2009      

38/09/596 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 571/4 část o výměře 180 m2, k.ú. Hynčice 
u  Krnova  paní  Marii  Janské,  Hynčice  184,  793  95  Město  Albrechtice   na  dobu  neurčitou  od 
1.1.2009 . Výše ročního nájmu 180,-Kč. 
                                                                                                                 SÚ                    20.5.2009      

38/09/597 Rada města schválila  pronájem pozemku p.č. 108 o výměře 48 m2, k.ú. Piskořov, panu 
Milanu Kubíčkovi,  Hradecká 38,  746 01 Opava,  od 1.5.2009 na dobu neurčitou.  Výše ročního 
nájmu 72,-Kč.
                                                                                                                 SÚ                    20.5.2009      

38/09/598 Rada města schválila  záměr pronájmu pozemku p.č. 1150/3 o výměře 24 m2, k.ú. 
Město Albrechtice.
                                                                                                                 SÚ                    10.5.2009      

38/09/599 Rada města schválila  záměr pronájmu pozemku p.č. 945 o výměře 167 m2, k.ú. Město 
Albrechtice.
                                                                                                                 SÚ                    10.5.2009      

38/09/600 Rada města  nedoporučuje zastupitelstvu města schválit podej pozemku p.č. 471/3 část, 
k.ú. Město Albrechtice paní Marcele Poděbradské a paní Martě Čubákové a doporučuje 
zastupitelstvu města revokovat záměr prodeje č.usn. 09/22/648.

                                                                                                               starosta               30.4.2009 

38/09/601 Rada města schválila navýšení platového výměru o motivační nenárokovou složku 
platu dle UZ 33005 řediteli ZŠ Město Albrechtice, příspěvkové organizace, Opavická 1, Město 
Albrechtice,  Mgr. Karlu Knappovi, dle přílohy, s platností od 1.3.2009 a tato motivační nenároková 
složka platu UZ 33005 platí do 31.12.2009, ostatní složky platu se nemění.
                                                                                                         místostarosta            30.4.2009 

38/09/602 Rada města schválila navýšení platového výměru o motivační nenárokovou složku 
platu dle UZ 33005 ředitelce Mateřské školy Město Albrechtice, příspěvková organizace, Celní 11, 
Město Albrechtice, p.Dagmar Lapuníkové, dle přílohy, s platností od 1.4.2009 a tato motivační 
nenároková složka platu UZ 33005 platí do 31.12.2009, ostatní složky platu se nemění.
                                                                                                         místostarosta             30.4.2009 
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38/09/603 Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit rozdělení výsledku hospodaření za rok 
2008 z hospodářské činnosti takto:
 ponechat v hospodářské činnosti k dalšímu využití                             1.500.000,-Kč
 převést do rozpočtu účelově určeno na nákup sekacího traktoru              82.760,71 Kč
                                                                                                             starosta              30.4.2009       

38/09/604 Rada města schválila  žádost pana Oldřicha Pustky, Hynčice 210, 793 95 Město 
Albrechtice o povolení splátkového kalendáře na doplacení dluhu včetně penále za pozdní úhrady 
dle přílohy.                                                         
                                                                                                                 FO                 10.5.2009       

38/09/605 Rada města schválila smlouvu o výpůjčce mezi Českou poštou, s.p., se sídlem 
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983, DIČ: CZ 47114983 a  Městem Město 
Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793  95  Město Albrechtice, IČ: 00296228, DIČ: CZ 00296228, 
předmětem smlouvy je zapůjčení sbírkových předmětů  od 15.5.2009 do 6.11.2009  na zámku 
Linhartovy.
                                                                                                         místostarosta             30.4.2009 

      38/09/606 Rada města schválila smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi půjčitelem Hasičský 
záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem: Výškovická  40, 700 30 Ostrava – Zábřeh a 
vypůjčitelem Město Město Albrechtice se sídlem: náměstí ČSA 10, 793 95 Město Albrechtice. 
Jedná se o Plovoucí motorové čerpadlo MACXIMUM BK, inv. číslo: HM237/03, výrob.číslo: 
5002, rok pořízení: 2003, pořizovací cena: 65 385,90 Kč.
                                                                                                         místostarosta             30.4.2009 

38/09/607/1 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny (úplné 
znění)  příspěvkových organizací  města:  Základní  školy Město  Albrechtice,  okres  Bruntál,  IČO: 
00852589 a Mateřské školy Město Albrechtice, příspěvková organizace, IČO: 75029316.
                                                                                                             starosta                 30.4.2009  

38/09/607/2 Rada města schválila do schválení změn zřizovacích listin zřizovatelem že:
 Příspěvkové organizace (PO), zřízené městem,(Základní škola Město Albrechtice, Mateřská škola 
Město Albrechtice)  nabývají na  základě  rozhodnutí zřizovatele do svého vlastnictví veškerá 
oběžná aktiva  pořízená v běžném roce , a  to aktiva pořízená:
1)      Na základě ročního plánu výnosů a nákladů. Ročním plánem nákladů a výnosů se rozumí 
schválený plán při projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a pří-
spěvku  (včetně snížení při nařízení odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na  zá-
kladě  finančního vypořádání.
2)      Na základě tvorby a použití fondů PO dle §  30, § 32 a §33 a na základě schválení přídělů fon-
dů  zřizovatelem  při vypořádání VH roku minulého. 
3)      Na  základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu ( i fondovému)  hospodaření PO. 
 Do svého vlastnictví PO zahrnují též dlouhodobý majetek mimo nemovitého majetku pořízený na 
základě zřizovatelem schváleného rozpisu použití investičního fondu (§31 zákon č. 250/2000 Sb.), 
případně  investiční dotace investičního fondu, včetně úprav rozpisu v běžném roce schválených 
 zřizovatelem.
                                                                                                         místostarosta             30.4.2009 

38/09/608 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Dodatek č.1 ke  Smlouvě o dílo za 
dne  18.2.2009   mezi  městem Město  Albrechtice,  nám.  ČSA 10,  793  95  Město  Albrechtice  a 
zhotovitelem  ENVIprojekt  s.r.o.,  Na  Požáře  144,  760  01  Zlín  na  zpracování  projektové 
dokumentace na akci: „Odpadové centrum Město Albrechtice“.
                                                                                                             starosta                 30.4.2009  
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38/09/609 Rada města schválila Dodatek č.1 darovací smlouvy č. 00051/2009/KH mezi 
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava jako darujícím a městem Město 
Albrechtice, nám. ČSA 10, 793 95 M. Albrechtice, kterým se mění hodnota darovaného předmětu.

                                                                                                               starosta               30.4.2009 

38/09/610 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit dohodu o spolupráci v rámci 
projektu „ Slezsko bez hranic – nová turistická destinace“ mezi městem Krnov a městem 
Město Albrechtice.
                                                                                                               starosta               30.4.2009 

38/09/611 Rada města vzala na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 25.3.2009.

38/09/612 Rada města schválila nabídku na prezentaci města v příloze Deníku pod názvem Cesty 
městy.

                                                                                                               starosta               30.4.2009 

                                                             ................................................
                                                                         Luděk Volek
                                                                             starosta 

                                                              ..................................................
                                                                    Ing. Jitka Hanusová
                                                                         místostarosta         
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U S N E S E N Í

      z  jednání  39.schůze rady města konané dne 14.května 2009

Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín

39/09/613 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 38. jednání RM 
konaného dne 16.4.2009.

39/09/614/1 Rada města schválila žádost  paní Terezie Bělešové, Nemocniční 6, 793 95 Město 
Albrechtice o prominutí úroku z prodlení za nájemné v celkové výši 9.679,-Kč.
                                                                                                             FO                   31.5.2009 

39/09/614/2 Rada města schválila nájemní smlouvu na užívání bytu č. 212, Nemocniční 6, Město 
Albrechtice s paní Terezii Bělešovou, bytem Nemocniční 6, 793 95 Město Albrechtice, na dobu 
určitou a to od 1.6.2009 do 30.11.2009.
                                                                                                             VV                   31.5.2009 

39/09/615 Rada města nedoporučila ZM schválit žádost obce  Slezské Rudoltice pro zajištění 
dopravní obslužnosti obcí Osoblažska na zavedení autobusového spoje z Krnova do Osoblahy a 
zpět. 
                                                                                                          starosta              nejbližší ZM 

39/09/616 Rada města schválila panu Petru Chovaniokovi, Informační centrum – apartmány 
Relax, nám. ČSA 8, 793 95 Město Albrechtice, použití znaku města Město Albrechtice na 
upomínkových předmětech, propagačních tiscích a publikacích.
                                                                                                           starosta               24.4.2009      

39/09/617  Rada města schválila  pronájem nebytových prostor „Restaurace Gól“ Osoblažská 1, 
Město Albrechtice p. Rostislavu Gajdošovi, bytem Odboje 21, 793 95 Město Albrechtice na dobu 
neurčitou za cenu 29.626,-Kč bez DPH za rok s platností od 1.6.2009. 
                                                                                                                   VV               31.5.2009      

39/09/618 Rada města neschválila  obci Janov č.p. 52, 793 84 Janov, poskytnutí sponzorského 
daru na  kulturní a společenskou akci „Janovský Jarmark“.
                                                                                                           místostarosta         25.5.2009 

39/09/619 Rada města neschválila  žádost  pana Zdeňka Pecháčka, bytem Slezská 5, 793 95 Město 
Albrechtice o povolení zřízení vjezdu na pronajatý pozemek u bytového domu na ul. Slezská 2 
v Městě Albrechticích
                                                                                                                    VV                  25.5.2009 

39/09/620 Rada města schválila žádost  Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál, 
Opavická 1,  793 95 Město Albrechtice o vydání souhlasu s přerušením činnosti školní družiny v 
době prázdnin na dobu určitou a to od 1. července 2009 do 31. srpna 2009.
                                                                                                             místostarosta         31.5.2009 
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39/09/621 Rada města schválila žádost  Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál, 
Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice  o povolení výjimky z maximálního počtu žáků pro všechny 
třídy z počtu 30 na 34 a to na dobu neurčitou s platností od počátku  školního roku 2009/2010.
                                                                                                              místostarosta          31.5.2009 

39/09/622 Rada města schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje  pro  rok  2009  na  zabezpečení  akceschopnosti  jednotky  sboru  dobrovolných  hasičů  města 
Město Albrechtice v celkové výši 150.000,-Kč.

                                                                                                               místostarosta          25.5.2009 

39/09/623 Rada města schválila  Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 13.3.2003 na pronájem 
nebytových  prostor  a  pozemku  FK Avízo  Město  Albrechtice  s  platností  od  1.6.2009.  Cena  za 
pronájem nebytových prostor za rok je ve výši 30 053,-Kč bez DPH. Cena za pronájem pozemku 
p.č. 542, část  v.k.ú Město Albrechtice obce Město Albrechtice, okres Bruntál je ve výši 3 977,-Kč 
za rok.
                                                                                                                 SÚ                  31.5.2009      

39/09/624  Rada města schválila  nájemní smlouvu mezi nájemcem Městem Město Albrechtice, 
nám. ČSA 10/27, 793 95 Město Albrechtice  a pronajímatelem p. Stanislavem Bužíkem, nám. ČSA 
6, 793 95 Město Albrechtice,  o umístění zařízení pro příjem televizního signálu a to za cenu 500,-
Kč měsíčně včetně DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
                                                                                                                 SP                    31.5.2009      

39/09/625/1 Rada města schválila  záměr pronájmu pozemku p.č. 17 o výměře 302 m2, zahrada, 
k.ú. Burkvíz.
                                                                                                                 SÚ                    31.5.2009      

39/09/625/2  Rada města schválila  záměr pronájmu pozemku p.č. 1917 část  o výměře 200 m2, 
orná půda, k.ú.  Město Albrechtice.
                                                                                                                 SÚ                    31.5.2009      

39/09/625/3  Rada města schválila  záměr pronájmu pozemku p.č. 1277 část  o výměře 15 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace  k.ú.  Město Albrechtice.
                                                                                                                 SÚ                    31.5.2009      

39/09/626 Rada města schválila  prodloužení nájemní smlouvy  p. Kamile Bučkové, Hynčice 184, 
Město Albrechtice, na pronájem pozemku p.č. 643 zahrada o výměře 818 m2, k.ú. Hynčice u 
Krnova na dobu neurčitou. Výše ročního nájmu 818 ,-Kč /rok.

                                                                                                                  SÚ                    31.5.2009 

39/09/627 Rada města schválila  ukončení pronájmu pozemku p.č. 293/3, TTP o výměře 12,4358 
ha,  k.ú.  Valštejn,  Zemědělskému  podniku  a.s.,  Zámecká  83/1,  Město  Albrechtice.,  z  důvodu 
plánovaného zalesňování pozemku k 1.1.2009.
                                                                                                                  SÚ                    31.5.2009 

39/09/628 Rada města schválila  odměnu za 1. pololetí kalendářního roku 2009 z rozpočtu ZŠ pro 
ředitele Základní školy Město Albrechtice pana Mgr.Karla Knappa, dle přílohy.

                                                                                                         místostarosta             31.5.2009 
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39/09/629 Rada města schválila okamžitou výpověď nájemní smlouvy panu Vladimíru Čulákovi, 
U Lazebníka 1042/9, 794 01 Krnov, z nebytových prostor a areálu městského koupaliště z důvodu 
vážných porušení nájemní smlouvy.
                                                                                                               VV                    25.5.2009       

39/09/630 Rada města schválila zveřejnění nabídky na pronájem areálu městského koupaliště 
Město Albrechtice a nebytových prostor souvisejících s jeho provozem.
                                                                                                                 VV                 25.5.2009       

39/09/631 Rada města vzala na vědomí zprávu o navrhované změně systému „KEO“ a jeho 
nahrazením systémem „GINIS“ od firmy GORDIK s.r.o..

39/09/632 Rada města schválila zajištění spisové služby od firmy GORDIK s.r.o.
                                                                                                              tajemník            31.8.2009       

39/09/633 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu  systému „KEO“ a jeho 
nahrazení systémem „GINIS“od firmy GORDIK s.r.o. a alokovat v rozpočtu města příslušné 
finanční prostředky dle tabulky. 
                                                                                                               starosta        nejbližší ZM 

                                                             ................................................
                                                                         Luděk Volek
                                                                             starosta 

                                                              ..................................................
                                                                    Ing. Jitka Hanusová
                                                                         místostarosta         
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U S N E S E N Í

      z  jednání  40.schůze rady města konané dne 4.června 2009

Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín

40/09/634 Rada města schválila zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20.5.2009 
na  veřejnou zakázku pod  názvem:  „Modernizace vzdělávacích aktivit - ZŠ Město Albrechtice“ a 
pověřuje  starostu  města,  po  uplynutí  všech  zákonem stanovených  lhůt  pro  odvolání,  podpisem 
smlouvy  s  vítěznou  firmou   Coda  Office  s.r.o.,  Mahenova  2226/10,  794  01  Krnov  za  cenu 
3.400.000,-Kč včetně DPH.
                                                                                                        starosta                      13.6.2009 

40/09/635 Rada města schválila pronájem nebytových prostor budovy č.p. 528 na parc.č. 1183 v 
k.ú.  Město  Albrechtice,  obec  Město  Albrechtice,  okres  Bruntál  (budova  na  koupališti 
s příslušenstvím) za účelem provozování restaurace a veřejného koupaliště Město Albrechtice panu 
Rostislavu Gajdošovi, bytem Odboje 21, 793 95  Město Albrechtice s platností od 5.6.2009 na dobu 
neurčitou.
                                                                                                             VV                          12.6.2009 

                                                             ................................................
                                                                         Luděk Volek
                                                                             starosta 

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

1



U S N E S E N Í

      z  jednání  41.schůze rady města konané dne 11.června 2009

Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín

41/09/636 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 39. jednání RM 
konaného dne 14. 5. 2009 a z 40.jednání RM konaného dne  4. 6. 2009.  

41/09/637 Rada města schválila žádost paní Libuše Kotkové,  793 99 Liptáň 176 na pronájem 
parku B. Smetany v Městě Albrechticích dne 12.9.2009 za účelem uspořádání výstavy oříšků a 
zábavného odpoledne.
                                                                                                             VV                          30.6.2009 

41/09/638 Rada města schválila žádost FK Avízo Město Albrechtice na nákup materiálu na 
rekonstrukci tribuny ve výši do 4.810,-Kč a doporučila použít finanční prostředky alokované v 
hospodářské činnosti města pro rok 2009.
                                                                                                             VV                          30.6.2009 

41/09/639 Rada města schválila panu Rudolfu Pelcnerovi splátkový kalendář ve výši 1.000,-Kč za 
měsíc až do uhrazení dlužné částky s platností od 1.6.2009.
                                                                                                             FO                          30.6.2009 

41/09/640  Rada města schválila přidělení volného bytu v ubytovně typu E (byt po panu Bělešovi), 
Boženy Němcové 13, Město Albrechtice panu Rudolfu Pelcnerovi od 1.7.2009.
                                                                                                             VV                          30.6.2009 

41/09/641  Rada města neschválila žádost  manželů Koblihových o bezplatné připojení a užívání 
služeb TKR a doporučila přemístit rozvodnou skříň TKR na  krajnici cesty (pozemek města) mimo 
pozemek manželů Koblihových.
                                                                                                              SP                          31.7.2009 

41/09/642  Rada města schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
č.BR/32/d/2009/Ha mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a 
Moravskoslezským krajem, 28.října 117, Ostrava a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

                                                                                                              KT                          31.6.2009 

41/09/643  Rada města schválila zprávu komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení 
nabídek ze dne 3.6.2009  na veřejnou zakázku pod  názvem: „Technický dozor investora – stavba: 
Dostavba kanalizačního systému Město Albrechtice“ a doporučuje ZM uzavření smlouvy 
s vítězným uchazečem - Ing.Vladimír Šarman, Čsl.armády 809/39, 794 01 Krnov IČ: 18114911 za 
cenu 232.050,-Kč včetně DPH.
                                                                                                              KS                          25.6.2009 

41/09/644  Rada města schválila nájemní smlouvu mezi Eko Delta, s.r.o., Zelná 855, 552  03 
Česká Skalice, IČ: 47450665, DIČ: CZ 47450665, zastoupená Zdeňkem Šedivcem a Město Město 
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Albrechtice, nám. ČSA 10/27, Město Albrechtice, IČ: 00296228, DIČ: CZ 00296228 na pronájem  a 
instalace WC kabin na akci Dětský den a den sociálních služeb konaný dne 13.6.2009 v parku B. 
Smetany v částce 6.426,- včetně DPH v období  od 11.6.2009 do 15.6.2009.
                                                                                                              KM                          25.6.2009 

41/09/645  Rada města schválila darovací smlouvu uzavřená dle § 628 a násl. zákona č. 40/1964 
Sb. Mezi dárcem Moravskoslezský kraj, 28. října 117,  702 18  Ostrava, IČ:70890692 a příjemcem 
Město Albrechtice , nám. ČSA 10, 793 95 Město Albrechtice, IČ 296228.  Dárce daruje 3 ks 
velkoplošné orientační panely (100 x 200 cm) vyrobených v rámci zahraniční pomoci Evropských 
společenství pro realizaci projektu CZ 0010-01-03-0051  bezplatně.

                                                                                                              KS                           30.6.2009 

41/09/646  Rada města schválila sponzorský dar pro sdružené zdravotnické zařízení Krnov, 
příspěvková organizace, I.P. Pavlova 9, 794  01 Krnov, IČ: 00844641, DIČ: CZ 00844641, ve výši 
3.000,-Kč na materiál, který bude použit pro vyšetření cukru v krvi na Dětském dni a Dni sociálních 
služeb dne 13.6.2009 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy
                                                                                                              KM                          25.6.2009 

41/09/647  Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1, nám ČSA 7, Město 
Albrechtice s paní Hrickovou Jitkou na dobu určitou od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010 s nájemným 
3.000,-- Kč měsíčně.
                                                                                                             VV                          30.6.2009 

41/09/648  Rada města neschválila uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 2, Hynčice 184, s 
paní Wendovou Jarmilou.
                                                                                                             VV                          30.6.2009 
41/09/649  Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 2, Nerudova 6, Město 
Albrechtice s paní Průchovou Julií na dobu určitou  od 1. 7. 2009 do 30.6.2014.
                                                                                                             VV                          30.6.2009 

41/09/650  Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 5, Nerudova 6, Město 
Albrechtice s paní Koudelkovou Jiřinou  na dobu určitou od 1. 7. 2009 do 30.6.2014.
                                                                                                             VV                          30.6.2009 

41/09/651  Rada města schválila darovací smlouvy na přijetí finančních darů při příležitosti konání 
dětského dne o pověřila starostu města podpisem těchto smluv.
                                                                                                              KM                         30.6.2009 

41/09/652  Rada města schválila  zprávu komise pro otevírání  obálek a posouzení  a  hodnocení 
nabídek  ze  dne  10.6.2009   na  veřejnou  zakázku  pod   názvem:  „Dotace  v rámci  výzvy  O2 
eGovernment v obcích – Czech - POINT“ a schvaluje uzavření smlouvy s vítěznou firmou RAMA 
Moravia, s.r.o., Gollova 8, 709 00 Ostrava – Hulváky, IČ: 42767261, s cenovou nabídkou na přímý 
prodej  za cenu 45.880,-Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
                                                                                                              KT                         31.7.2009 

41/09/653  Rada města schválila  zprávu komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení 
nabídek  ze  dne  11.6.2009   na  veřejnou  zakázku  na  akci:  „Rekonstrukce  ul.B.Smetany  Město 
Albrechtice“ a  doporučuje  zastupitelstvu  města  schválit  uzavření  smlouvy  s vítěznou  firmou 
KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213,   DIČ: CZ62360213, s cenovou nabídkou 
3,496.554,-Kč včetně DPH a pověřit starostu podpisem této smlouvy.
                                                                                                              KS                          25.6.2009 
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41/09/654  Rada města schválila záměr pronájmu pozemků p.č 10 část  zahrada o výměře 2 915 
m2,k.ú. Hynčice u Krnova,  p.č. 1883/3 orná půda o výměře 1416 m2, p.č. 1884/4 TTP o výměře 54 
m2, p.č. 663/3 orná půda o výměře 3 411 m2, k.ú. Město Albrechtice.
                                                                                                              SÚ                          15.7.2009 

41/09/655  Rada města schválila záměr pronájmu pozemku p.č. 151 ostatní plocha, zeleň o výměře 
289 m2, k.ú. Linhartovy.
                                                                                                              SÚ                          15.7.2009 

41/09/656  Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku 556/1 zahrada o výměře 200 m2, 

k.ú. Hynčice u Krnova.
                                                                                                              SÚ                          15.7.2009 

41/09/657  Rada města schválila  pronájem pozemku p.č.  1150/3 ostatní  plocha,  jiná plocha o 
výměře 24 m2,  k.ú. Město Albrechtice, paní Jaroslavě Kurfürstové, Pod Hůrkou 737/14, 793 95 
Město Albrechtice na dobu neurčitou od 1.1.2009 . Výše ročního nájmu 24,- Kč.

                                                                                                              SÚ                          15.7.2009 

41/09/658  Rada města schválila  pronájem pozemku p.č. 945 část , TTP o výměře 167 m2, k.ú. 
Město  Albrechtice  panu  Radoňovi,  Hlubčická  482/114,  794  01  Krnov   na  dobu  neurčitou  od 
1.7.2009, Výše ročního nájmu 167,- Kč.
                                                                                                              SÚ                          15.7.2009 

41/09/659  Rada města schválila ukončení nájmu pozemku p.č. 152 části ostatní plocha  o výměře 
196 m2, k.ú. Linhartovy  panem Ernestem  Schreierem , Linhartovy 39, 793 95 Město Albrechtice od 
1.6.2009.
                                                                                                              SÚ                          15.7.2009 

41/09/660  Rada města schválila ukončení nájmu pozemku p.č. 471 části ostatní plocha, zeleň   o 
výměře 150 m2,  k.ú. Město Albrechtice panem Mgr. Jiřím Kropáčem, Nádražní 17, 793 95 Město 
Albrechtice od 1.7.2009.
                                                                                                              SÚ                          15.7.2009 

41/09/661 Rada města schválila ukončení nájmu pozemku p.č. 345/1 ostatní plocha, manipulační 
plocha o výměře 1315 m2, p.č. 642 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 2211 m2 a p.č. 643 
zahrada  o  výměře  22  m2,  Službám  obce  s.r.o.,  Nemocniční  13,  79395  Město  Albrechtice  k 
31.12.2009.
                                                                                                              SÚ                          15.7.2009 
41/09/662  Rada města schválila vyplacení mimořádné odměny ve výši dle přílohy, paní Dagmar 
Lapuníkové, ředitelky Mateřské školy Město Albrechtice, za 1.pololetí 2009.

                                                                                                              KM                         30.6.2009 

41/09/663 Rada města schválila  Základní škole Město Albrechtice, Opavická č.1, 793 95 Město 
Albrechtice  čerpání  finančních  prostředků  z  investičního  fondu  v  celkové  výši  101.160,-Kč  + 
19%DPH na přestavení sacího motoru a vzduchotechnických příslušenství z půdního prostoru na 
plochou střechu spojovacího krčku.
                                                                                                              FO                         30.6.2009 

41/09/664  Rada města schválila Základní škole Město Albrechtice, okres Bruntál , Opavická 1, 
793 95 Město Albrechtice, čerpání prostředků z investičního fondu v částce   350.000,- Kč na 
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opravu vodovodního řádu.
                                                                                                              FO                         30.6.2009 

41/09/665 Rada města schválila změnu platového výměru od 1.června 2009 řediteli  Základní 
školy Město Albrechtice, okres Bruntál , Opavická 1,  793 95 Město Albrechtice Mgr. Karlu 
Knappovi, dle přílohy. 
                                                                                                              KM                         30.6.2009 

41/09/666  Rada města schválila změnu platového výměru od 1.června 2009 ředitelce Mateřské 
školy, příspěvková organizace, Celní 11, Město Albrechtice Dagmar Lapuníkové, dle přílohy.
                                                                                                              KM                         30.6.2009 

41/09/667  Rada města schválila  poskytnutí  věcných darů zúčastněným dětem při  příležitosti 
konaní dětského dne pořádaného městem Město Albrechtice.
                                                                                                              KM                         30.6.2009 

41/09/668  Rada města neschválila Mateřské škole Město Albrechtice, příspěvková organizace, 
Celní 11, 793 95 Město Albrechtice úpravu rozpočtu pro rok 2009 ve výši 485.000,-Kč na výměnu 
oken a dveří.  
                                                                                                              KM                         30.6.2009 
 

41/09/669  Rada města vzala na vědomí nabídku pana Tomáše Schulze, 793 91 Úvalno 224, 
majitele a provozovatele psího útulku ve Slezských Pavlovicích.

41/09/670  Rada města schválila  rekonstrukci plotu v areálu FK Město Albrechtice a doporučila 
použít finanční prostředky alokované v hospodářské činnosti města pro rok 2009.
                                                                                                             VV                          30.6.2009 

41/09/671  Rada města vzala na vědomí  informace o vývoji daňových příjmů v  roce 2009 města 
Město Albrechtice.

                                                             ................................................
                                                                         Luděk Volek
                                                                             starosta 

                                                              ..................................................
                                                                    Ing. Jitka Hanusová
                                                                         místostarosta         
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U S N E S E N Í

      z  jednání  42.schůze rady města konané dne 9.července 2009

Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín

42/09/672 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 41. jednání RM 
konaného dne 11. 6. 2009 .  

42/09/673 Rada města neschválila žádost paní Jarmily Wendové, bytem Hynčice 184, o 
prodloužení nájemní smlouvy na byt o jeden měsíc a trvá na předání bytu č. 2   ke dni platnosti 
nájemní smlouvy t.j. 30.6.2009 .
                                                                                                             VV                          ihned 

42/09/674 Rada města schválila žádost paní Evy Soldátové IČ 68170068, bytem Ježník 50, 794 01 
Krnov o uspořádání diskotéky v parku Bedřicha Smetany dne 18.7.2009 za pronájem na jeden den 
ve výši 1000,-Kč bez DPH + vynaložené náklady.
                                                                                                             VV                          ihned 

42/09/675 Rada města vzala na vědomí žádost  pana Rudolfa Palici, SPC K/50, 794 01 Krnov na 
opravu příjezdové cesty v Hynčicích s tím, že žádost bude postoupena majiteli dotčeného pozemku 
Lesy ČR s.p.. 
                                                                                                             starosta                  31.7.2009 

42/09/676  Rada města schválila Dodatek č 3 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor 
uzavřené s Luďkem Volkem, nám. ČSA 7, 793 95 Město Albrechtice s platností od 1.7.2009.
                                                                                                             VV                          31.7.2009 

42/09/677  Rada města schválila Dodatek č.4  k Nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor 
uzavřené dne 13.3.2003 mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, Město Albrechtice, IČ: 
00296228 a FK Avízem Město Albrechtice, Osoblažská 1, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 476 565-
49 s platností od dne podpisu smlouvy.
                                                                                                              VV                          31.7.2009 

42/09/678  Rada města schválila Mandátní smlouvu mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 
27/10, 793 95 Město Albrechtice a p.Petrem Stiborem, Přerovecká 205/13, 747 Opava – Suché 
Lazce, na funkci koordinátora a BOZP na staveništi pro stavbu: „Dostavba kanalizace v Městě 
Albrechticích“ a to za celkovou cenu 47.200,-Kč.

                                                                                                              KT                          31.7.2009 

42/09/679  Rada města schválila autorskou smlouvu mezi Divadlem Klauniky, zastoupené Ing. 
Zdeňkem Mazáčem, ředitelem divadla, Sídlo: Orlí 1, 602  00 Brno, DIČ: CZ 530717015 a Městem 
Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793  95 Město Albrechtice IČ: 00 296 228, DIČ: CZ 00 296 
228 na představení  Don Quijote de la Ancha, projekt Podpora kultury s EU,  konaný dne 8. srpna v 
19,00 hod na zámku v Linhartovech, Cena za pořad je 6.200,-Kč.

                                                                                                              KS                          31.7.2009 
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42/09/680  Rada města schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (uložení 
přípojek kanalizace a vodovodu a jejich provozování) mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70 89 06 92, DIČ:  CZ70890692 a Městem Město Albrechtice, 
nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228, DIČ: CZ00296228 a to za jednorázový 
poplatek 2.000,-Kč včetně DPH, včetně úhrady nákladů spojených se zřízením věcného břemene.
                                                                                                              KT                          31.7.2009 

42/09/681  Rada města schválila   pronájem pozemku p.č. 17 část  o výměře 230 m2, zahrada, k.ú. 
Burkvíz, panu  Jiřímu Staňkovi, Fryčovice 189, 793 45 Fryčovice  od  1.8.2009 na dobu neurčitou. 
Výše ročního nájmu 345,- Kč.

                                                                                                              SÚ                           31.7.2009 

42/09/682  Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 1917 část  o výměře 200 m2, orná půda, 
k.ú.  Město Albrechtice,paní Haně Páníkové, Nádražní 23, 793 95 Město Albrechtice od 1.8.2009 na 
dobu neurčitou. Výše ročního nájmu: 200,-Kč.

                                                                                                              SÚ                          31.7.2009 

42/09/683  Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 1277 část  o výměře 15 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace  k.ú.  Město Albrechtice, panu Renému Kaňovi, Hynčice 231, 793 95 
Město Albrechtice od 1.8.2009 na dobu neurčitou. Výše ročního nájmu: 200,- Kč.

                                                                                                             SÚ                          31.7.2009 

42/09/684  Rada města nedoporučuje ZM  schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 1323 ostatní 
plocha, zeleň, k.ú. Město Albrechtice.

                                                                                                         starosta                 nejbližší ZM   

42/09/685  Rada města vzala na vědomí záměr FK Avízo Město Albrechtice týkající se přístavby a 
rekonstrukce kabin a doporučuje ZM alokovat požadovanou částku 250.000,-Kč v rozpočtu města 
pro rok 2010.
                                                                                                           starosta                       ZM   

42/09/686  Rada města vzala na vědomí zprávu finančního odboru o předpokládaném vývoji 
daňových příjmů a výdajů rozpočtu města v návaznosti na plánované investiční akce města do 
konce roku 2009.
                                                                                                            starosta                        ZM 

42/09/687  Rada města schválila pořízení překlenovacího úvěru na dobu nezbytně nutnou.
                                                                                                            starosta 

42/09/688 Rada města schválila pořadník  na pronájem volného bytu č. 2 Hynčice 184: 1. 
Jurošková Kateřina, Nádražní 27, 793 95 Město Albrechtice, 2. Karolová Soňa, Nám. ČSA 7, 793 
95 Město Albrechtice, 3. Grobařová Naděžda, Hynčice 180, 4.Tomaníková, Holák, Linhartovy 19.

                                                                                                                    VV                    průběžně 

42/09/689 Rada města schválila přijetí pana Eftimise  Iliadise, Nádražní 15, 793 95 Město 
Albrechtice do pracovního poměru formou VPP, za účelem potřeb města.

                                                                                                                     FO 
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42/09/690  Rada města schválila plán oprav budov v majetku pro rok 2009 navržený odborem 
vnitřních věcí ze dne 11.6.2009 a čerpání příslušných finančních prostředků. 

                                                                                                              VV                        průběžně 

                                                             ................................................
                                                                         Luděk Volek
                                                                             starosta 

                                                              ..................................................
                                                                    Ing. Jitka Hanusová
                                                                         místostarosta         
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U S N E S E N Í

      z  jednání  43.schůze rady města konané dne 3.srpna 2009

Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín

43/09/691 Rada města schválila Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionální rady 
mezi Regionální radou soudržnosti Moravskoslezsko, Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava - 
Moravská Ostrava a městem  Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95  Město Albrechtice.

                                                                                                             starosta                  7.8.2009 

43/09/692 Rada města schválila přidělení volného bytu č. 123 v „Domě s byty pro důchodce“, 
Nemocniční 6, Město Albrechtice, paní Masopustové Miroslavě, bytem Odboje 10, 793 95 Město 
Albrechtice s platností od 1.8.2009.
                                                                                                             VV                          15.8.2009 

43/09/693 Rada města neschválila  žádost  Mateřské školy, příspěvková organizace, Celní 11, 
Město Albrechtice o čerpání z fondu  reprodukce majetku ve výši 120.000,-Kč na soubor 
zahradního nábytku a doporučila použít finanční prostředky z fondu reprodukce na opravy objektu 
MŠ (výměnu oken).
                                                                                                     místostarosta                  15.8.2009 

43/09/694 Rada města schválila výstavbu nového oplocení v částce 153.145,-Kč včetně DPH 
souvisejícího s realizací víceúčelového hřiště ve Městě Albrechticích.

                                                                                                             starosta                   15.8.2009 

                                                             ................................................
                                                                         Luděk Volek
                                                                             starosta 

                                                              ..................................................
                                                                    Ing. Jitka Hanusová
                                                                         místostarosta         
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U S N E S E N Í

      z  jednání  44.schůze rady města konané dne 18.srpna 2009

Číslo usnesení          obsah usnesení                                        odpovídá                        termín

44/09/695 Rada města schválila  mandátní smlouvu mezi městem Město Albrechtice, nám. ČSA 
27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ:00296228  a Liborem Malůškem,  Františka Kokeše 1057, 768 
24 Hulín na vypracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení a zajištění výběrového řízení 
na akci:„Odpadové centrum Města Albrechtice“za konečnou cenu 18.000,-Kč.

                                                                                                         tajemník                     25.8.2009 

44/09/696  Rada města schválila  podmínky výběrového řízení a vyhlášení výběrového řízení na 
pronájem bytu č.  2,  na adrese Hynčice 184, Město Albrechtice za minimální základní  měsíční 
nájemné 2.127,-Kč a to formou obálkové metody.
                                                                                                             VV                          21.8.2009 

44/09/697 Rada města schválila  zprávu komise pro otevírání  obálek a  posouzení  a  hodnocení 
nabídek ze dne 5.8.2009  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“  a  doporučuje  zastupitelstvu  města  uzavřít  smlouvu 
s vítězným uchazečem firmou ENVIprojekt s.r.o., Na Požáře 144, 760 01 Zlín za cenu 492.000,-Kč 
bez DPH.
                                                                                                            starosta               nejbližší ZM 

44/09/698  Rada  města  schválila  jako  komise  pro   posouzení  a  hodnocení  nabídek  ze  dne 
18.8.2009  na veřejnou zakázku pod  názvem: „Slezsko bez hranic – rozhledny a vyhlídková místa“ 
a doporučuje zastupitelstvu města uzavření smlouvy s vítězným uchazečem firmou Enterprise plc, s. 
r. o., Jeremenkova 485/13, 703 00 Ostrava – Vítkovice za  cenu 93.350,-Kč + 19% DPH celkem 
111.086,50Kč.
                                                                                                             starosta               nejbližší ZM 

44/09/699  Rada města schválila  záměr města pokračovat v zajišťování realizace další  výstavby 
kanalizace (Vilová čtvrt) a pověřila starostu města přípravou žádosti o dotaci do výzvy ze SFŽP, 
která je již vyhlášena.
                                                                                                             starosta                                      

                                                             ................................................
                                                                         Luděk Volek
                                                                             starosta 

                                                             .................................................
                                                                  MUDr. Zuzana Juráňová
                                                                             člen rady
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U S N E S E N Í

      z  jednání  45.schůze rady města konané dne 10.září 2009

Číslo usnesení          obsah usnesení                                            odpovídá                        termín

45/09/700 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 43. jednání RM 
konaného dne  3. 8. 2009 a z 44. jednání RM konaného dne 18. 8. 2009.

45/09/701 Rada města vzala na vědomí žádost zahrádkářů o znovuobnovení příkopů kolem 
zahrádkářské kolonie p.č. 1917 k.ú.Město Albrechtice s tím, že žádost bude předána vlastníku 
pozemku Ředitelství silnic a dálnic Ostrava ke sjednání nápravy.
                                                                                                            starosta               30.9.2009    

45/09/702 Rada města vzala na vědomí žádost  pana Martina Stibůrka, Opavice 53, 793 95 Město 
Albrechtice o příspěvek – dotaci na zřízení vrtané studny v k.ú. Opavice a doporučuje ZM od roku 
2010 přispívat občanům s trvalým pobytem v k.ú. Opavice a Linhartovy částkou 20.000,-Kč, a to z 
důvodu nepředpokládané výstavby veřejného vodovodního řádu, přesná pravidla příspěvku budou 
schválena ZM.
                                                                                                            starosta               nejbližší ZM 

45/09/703  Rada města schválila  čerpání  z  investičního  fondu ve výši  120.000,-Kč,  na opravy 
majetku  (výměna  stávajících  opotřebovaných  oken  za  nové  plastové)  v Mateřské  škole  Město 
Albrechtice, příspěvková organizace, Celní 11, Město Albrechtice.
                                                                                                            místostarosta           30.9.2009 

45/09/704 Rada města neschválila žádost pana Radka Šimka, Okružní 25, 793 95 Město 
Albrechtice o položení silničních obrubníků před rodinným domem z rozpočtu města.

                                                                                                                   VV                 30.9.2009 

45/09/705 Rada města schválila Dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor budovy 
č.p. 528 na parc.č. 1183 v k.ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, okres Bruntál (budova 
na  koupališti  s  příslušenstvím)  mezi  Městem  Město  Albrechtice,  nám.ČSA  27/10,  Město 
Albrechtice a Rostislavem Gajdošem, bytem Odboje 21, 793 95  Město Albrechtice.

                                                                                                                  VV                 30.9.2009 

45/09/706 Rada města doporučuje ZM schválit smlouvu o šíření programu NOVA Sport mezi 
Městem Město Albrechtice a CET 21 spol. s r. o.,  Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5 – 
Barrandov a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
                                                                                                            starosta               nejbližší ZM 
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45/09/707 Rada města schválila  Dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionální rady 
mezi Regionální radou soudržnosti Moravskoslezsko, Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava - 
Moravská Ostrava a městem  Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95  Město Albrechtice.

                                                                                                            starosta               30.9.2009    

45/09/708 Rada města schválila  záměr pronájmu pozemků p.č. 2119 ostatní plocha, jiná plocha o 
výměře 6718 m2 a p.č. 2121 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1881 m2, k.ú. Město Albrechtice 
do zahájení stavby obchvatu města.
                                                                                                                  SÚ                 30.9.2009 

45/09/709 Rada města schválila  pronájem pozemků p.č 10 část  zahrada o výměře 2 915 m2,k.ú. 
Hynčice u Krnova,  p.č. 1883/3 orná půda o výměře 1416 m2, p.č. 1884/4 TTP o výměře 54 m2, p.č. 
663/3 orná půda o výměře 3 411 m2, k.ú. Město Albrechtice Zemědělskému podniku a.s., Město 
Albrechtice,  Zámecká  83/1,  793  95  Město  Albrechtice  od  1.10.2009  na  dobu  neurčitou.  Výše 
ročního nájmu 3.403,- Kč
                                                                                                                  SÚ                 30.9.2009 

45/09/710 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 151 ostatní plocha, zeleň o výměře 289 
m2, k.ú. Linhartovy panu Petru Schreierovi, Linhartovy 39, 793 95 Město Albrechtice od 1.10.2009 
na dobu neurčitou. Výše ročního nájmu 289,- Kč.
                                                                                                                  SÚ                 30.9.2009 

45/09/711  Rada města schválila  pronájem části pozemku 556/1 zahrada o výměře 200 m2, k.ú. 
Hynčice u Krnova panu Jiřímu Bergerovi, Hynčice 9, 793 95 Město Albrechtice od 1.10.2009 na 
dobu neurčitou. Výše ročního nájmu 200,- Kč.
                                                                                                                  SÚ                 30.9.2009 

45/09/712 Rada města schválila  ukončení pronájmu části pozemku 1917 o výměře 435 m2  , k.ú. 
Město  Albrechtice,  panu  Jindřichu  Maňákovi,  Nádražní  31,  793  95  Město  Albrechtice, 
k 31.12.2009.
                                                                                                                  SÚ                 30.9.2009 

45/09/713  Rada města schválila ukončení pronájmu pozemku  p.č.  614 část zahrada o výměře 
103,5 m2, k.ú. Město Albrechtice panu Josefu Šírovi, Ježnická 4, 794 01 Krnov, k 31.12.2009.
                                                                                                                  SÚ                 30.9.2009 

45/09/714 Rada města schválila zadání zpracování posudku zdravotního stavu stromů odborníku v 
oblasti  dendrologie  v  lokalitách  rybník  Celňák  a  park  Opavice  a  kaštanová  alej  ul.B.Němcové 
v Městě Albrechticích.
                                                                                                                  SÚ                 30.11.2009 

45/09/715 Rada města doporučuje ZM schválení příspěvku na neinvestiční náklady za rok 2008 
ve výši 4.000,-Kč za žáka.

                                                                                                            starosta               nejbližší ZM 

45/09/716 Rada města schválila jednostranné zvýšení nájemného pro byty ve  vlastnictví města 
Město Albrechtice pro rok 2010 na cílové hodnoty  pro byty bez snížené kvality 28,59 Kč/m2, pro 
byty se sníženou kvalitou 25,73 Kč/m2. a to v souladu  se zákonem č. 107/2006 Sb., o 
jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb., také z údajů Sdělení Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 180/2009 Sb..
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                                                                                                                  VV                 21.9.2009 

45/09/717 Rada města schválila konání koncertu skupiny Camerata dne 18.září 2009 za cenu max. 
9.500,-Kč včetně DPH.
                                                                                                         místostarosta        18.9.2009        

45/09/718 Rada města schválila zrušení pořadníku pro přidělování bytů ve vlastnictví města Město 
Albrechtice mimo bytů pro důchodce a bytů zvláštního určení s platností od 10.9.2009.

                                                                                                                  VV             11.9.2009 
45/09/719 Rada města schválila postup v přidělování bytů, mimo bytů pro důchodce a bytů 
zvláštního určení, veřejnou soutěží  a dle zadání veřejné soutěže, které je nedílnou přílohou zápisu. 

                                                                                                                  VV             11.9.2009 

45/09/720 Rada města schválila jako vlastník nemovitého majetku, který má FK Avízo Město 
Albrechtice v pronájmu, realizaci dotované akce. „Rekonstrukce a přístavba šaten FK Avízo Město 
Albrechtice“ a to za podmínek daných v uzavřené smlouvě o pronájmu včetně dodatků.

                                                                                                                  VV             30.9.2009 

45/09/721 Rada města schválila řád víceúčelového hřiště s platností od 11.9.2009.

                                                                                                                  VV             30.9.2009 

45/09/722 Rada města schválila poplatek za provozní náklady multifunkčního sportovního hřiště 
50,-Kč za hodinu, který se bude vybírat jen při použití umělého osvětlení s platností od 1.10.2009.

                                                                                                                  FO             30.9.2009 

                                                                ................................................
                                                                             Luděk Volek
                                                                                starosta 

                                                             ................................................
                                                                         Ing.Jitka Hanusová 
                                                                             místostarosta
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U S N E S E N Í

      z  jednání  46.schůze rady města konané dne 24.září 2009

Číslo usnesení          obsah usnesení                                            odpovídá                        termín

46/09/723 Rada města schválila nájemní smlouvu na byt č.2, Hynčice 184, 793 95 Město Al-
brechtice,  s paní Řezáčovou Markétou, bytem Hynčice 23, 793 95 Město Albrechtice, 
za smluvní nájemné ve výši 5 200,-Kč/měsíc s platností od 1.10.2009 na dobu určitou na jeden rok 
tj do 30.9.2010. Po tomto termínu se uzavírá nová nájemní smlouva již bez výběrového řízení s pů-
vodním nájemníkem opět na dobu jednoho roku za podmínky řádného plnění svých povinností ply-
noucí ze smlouvy.
                                                                                                               VV               30.9.2009    

46/09/724 Rada města schválila nájemní smlouvu na byt č.2, nám.ČSA 20, 793 95 Město Al-
brechtice s panem Toráčem Josefem, nám.ČSA 10, 793 95 Město Albrechtice, za smluvní nájemné 
ve výši 6 500,-Kč/měsíc, s platností od 1.10.2009 na dobu určitou na 6 měsíců tj do 30.3.2010. Po 
tomto termínu se uzavírá nová nájemní smlouva již bez výběrového řízení s původním nájemníkem 
na dobu jednoho roku za podmínky řádného plnění svých povinností plynoucí z nájemní smlouvy.

                                                                                                               VV               30.9.2009    

                                                                ................................................
                                                                             Luděk Volek
                                                                                starosta 

                                                             ................................................
                                                                         Ing.Jitka Hanusová 
                                                                             místostarosta
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U S N E S E N Í

      z  jednání  47.schůze rady města konané dne 8.října 2009

Číslo usnesení          obsah usnesení                                            odpovídá                        termín

47/09/725 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 45. jednání RM 
konaného dne  10. 9. 2009 a z 46. jednání RM konaného dne 24. 9. 2009.

47/09/726 Rada města schválila žádost Služeb obce Město Albrechtice s.r.o., Nemocniční 13, 793 
95 Město Albrechtice na  uvolnění částky z hospodářské činnosti města  pro výměnu oken a dveří 
na budově úpravny vody ve Městě Albrechticích, která je majetkem města.

                                                                                                               FO               31.10.2009    

47/09/727 Rada města vzala na vědomí žádost Služeb obce Město Albrechtice s.r.o., Nemocniční 
13, 793 95 Město Albrechtice a doporučila ZM umožnit čerpání finančních prostředků z rezervního 
fondu na obnovu vodovodního a kanalizačního řádu.

                                                                                                           starosta           nejbližší ZM    

47/09/728 Rada města schválila smlouvu o výpůjčce mezi městem Město Albrechtice, nám.ČSA 
27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 002986228 a Základní školou Město Albrechtice, okres 
Bruntál, Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00852589 a pověřila starostu podpisem této 
smlouvy.

                                                                                                           tajemník           31.10.2009    

47/09/729 Rada města schválila Smlouvu o budoucím dodatku smlouvy o nájmu zařízení 
vodovodu a kanalizace a provozování vodovodu a kanalizace na území města Město Albrechtice ze 
dne  23.9.2007 mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 
002986228 a firmou Služby obce Město Albrechtice s.r.o.. Nemocniční 381/13, 793 95 Město 
Albrechtice, IČ: 25844067 a pověřila starostu podpisem této smlouvy.

                                                                                                           tajemník           31.10.2009    

1



47/09/730 Rada města vzala na vědomí informace právního zástupce města týkající se zvyšování 
pronájmu zemědělské půdy s tím, že na příštím jednání RM bude navržen další možný postup.

                                                                                                           starosta          nejbližší RM    

47/09/731 Rada města vzala na vědomí návrh na řešení dopravní situace  na náměstí ČSA a ul. 
Míru  v Městě Albrechticích.
                                                                                                         místostarosta        31.10.2009

                                                                ................................................
                                                                             Luděk Volek
                                                                                starosta 

                                                             ................................................
                                                                         Ing.Jitka Hanusová 
                                                                             místostarosta
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U S N E S E N Í

      z  jednání  48.schůze rady města konané dne 5.listopadu 2009

Číslo usnesení          obsah usnesení                                            odpovídá                        termín

48/09/732 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 47. jednání RM 
konaného dne  8.10.2009.

48/09/733 Rada města schválila Klubu důchodců Město Albrechtice, ukončení pronájmu 
nebytových prostor Hynčice 27, k 31.12.2009.

                                                                                                               VV               30.11.2009    

48/09/734 Rada města schválila kácení 18 topolů firmě Bosch Termotechnika CZ, s.r.o. Závod 
Město Albrechtice na parcele p.č 566/1, k.ú. Město Albrechtice na vlastní náklady, s podmínkou 
náhradní výsadby.
                                                                                                               SÚ               30.11.2009   

48/09/735 Rada města schválila kácení 15 listnatých stromů panu  Františku Menzelovi, 
Linhartovy 71, 793 95 Město Albrechtice, na základě „Posouzení dřevin“, vypracovaného Ing. 
Dušanem Martiníkem a vyjádření NPÚ v Ostravě z 22.10.2008, č.j. NPÚ-381/4846/2008,  na 
parcele p.č 113, k.ú. Linhartovy na vlastní náklady, za cenu cenu  za 1  m3  dříví při hmotnatosti nad 
1 m3 z 1 stromu -100,- Kč.
                                                                                                               SÚ               30.11.2009   

48/09/736 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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.

                                                                                                            starosta          nejbližší  ZM

48/09/737 Rada města doporučila ZM Město Albrechtice schválit OZV č. 1/2009 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro rok 2010.
                                                                                                            starosta          nejbližší  ZM
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48/09/738  Rada města schválila ukončení nájmu části pozemku 1388 o výměře 130 m2 , k.ú. 
Město Albrechtice paní Jolaně Jantošové, Nemocniční 767/6, 793 95 Město Albrechtice od 
1.1.2010.

                                                                                                               SÚ               30.11.2009   

48/09/739 Rada města schválila záměr pronájmu části parcely p.č. 1388 zahrada o výměře 130 m2, 
k.ú. Město Albrechtice.

                                                                                                               SÚ               30.11.2009   

48/09/740 Rada města schválila pronájem části parcely p.č. 1917 orná půda o výměře 470 m2, k.ú. 
Město Albrechtice panu Jiřímu Kratinohovi, Třemešná 86, 796382,  od 1.11.2009 na dobu 
neurčitou. Výše ročního nájmu 470,- Kč.

                                                                                                               SÚ               30.11.2009   

48/09/741 Rada města schválila pronájem pozemků p.č. 2119 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
6718 m2 a p.č. 2121 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1881 m2, k.ú. Město Albrechtice k 
zemědělským účelům panu Jaroslavu Křištofovi, Opavická 613/9, 793 95 Město Albrechtice od 
1.11.2009 na dobu určitou do zahájení stavby obchvatu města Výše ročního nájmu 860,- Kč.

                                                                                                               SÚ               30.11.2009   

48/09/742 Rada města schválila záměr pronájmu parcel  p.č.160 část o výměře 101 m2, TTP, 
p.č.173 část o výměře 422 m2 ost. plocha, ost. komunikace, p.č.176/2 část o výměře 422 m2,ostatní 
plocha, neplodná půda, p.č.169/2 část o výměře 150 m2 ost. plocha, neplodná půda, k.ú. Opavice.

                                                                                                               SÚ               30.11.2009   

48/09/743 Rada města vzala na vědomí informace právního zástupce obce týkající se nájemních 
smluv o pronájmu pozemků.

48/09/744 Rada města vzala na vědomí informace  k pozemkům , které byly převedeny do 
majetku města od PF ČR, týkající se nájemních smluv, které město musí dodržet.

48/09/745 Rada města schválila pravidla pronájmů pozemků v majetku města Město Albrechtice s 
platností od 1.1.2010.
                                                                                                               SÚ               30.11.2009   

48/09/746 Rada města schválila  odměnu ve výši dle přílohy  ředitelce  Mateřské školy  Město 
Albrechtice,  okres  Bruntál,  Celní  11,  793   95  Město  Albrechtice  z  rozpočtu  MŠ  p.Dagmar 
Lapuníkové za 2.pololetí 2009.
                                                                                                       místostarosta      30.11.2009    

48/09/747 Rada města schválila  odměnu ve výši dle přílohy  řediteli   Základní  školy  Město 
Albrechtice,  okres Bruntál,  Opavická 1,  793  95 Město Albrechtice z rozpočtu ZŠ p.Mgr.Karlu 
Knappovi za 2.pololetí 2009.
                                                                                                       místostarosta      30.11.2009    

48/09/748 Rada města doporučila ZM projednání připraveného návrhu rozpočtu města na rok 
2010.
                                                                                                            starosta          nejbližší  ZM
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48/09/749 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci žádosti o dotaci z OPPS 
ČR – PL spolufinancování způsobilých výdajů projektu „Slezsko bez hranic – rozhledny a 
vyhlídková místa“ ve výši 29 746,08 EUR z rozpočtu města.

                                                                                                            starosta         nejbližší ZM

48/09/750 Rada města schvaluje odprodej vyřazených PC v ceně 500,- Kč/ks.

                                                                                                               SP               15.12.2009   

                                                                ................................................
                                                                             Luděk Volek
                                                                                starosta 

                                                             ................................................
                                                                         Ing.Jitka Hanusová 
                                                                             místostarosta
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U S N E S E N Í

      z  jednání  49.schůze rady města konané dne 10.prosince 2009

Číslo usnesení          obsah usnesení                                            odpovídá                        termín

49/09/751 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 48. jednání RM 
konaného dne  5. 11. 2009.

49/09/752 Rada města schválila Mgr. Aleně Grossové, Krnovská 12, 793 95 Město Albrechtice, 
žádost o ukončení pronájmu nebytových prostor Město Albrechtice, nám.ČSA 20,  k 31.12.2009.

                                                                                                               VV               30.12.2009    

49/09/753 Rada města schválila Klubu důchodců Hynčice,  zastoupen p. Naděždou Noskovou, 
bytem Nádražní 5, 793 95 Město Albrechtice,  pronájem nebytových prostor Hynčice 27, Město 
Albrechtice, s platností od 1.1.2010.
                                                                                                               VV                30.12.2009   

49/09/754 Rada města schválila Základní škole  Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, 
793 95 Město Albrechtice přerušení činnosti školní družiny v době vánočních prázdnin a to na dny 
23.12., 28.12., 29.12., 30.12.,  a 31.12.2009.

                                                                                                    místostarosta         20.12.2009

49/09/755 Rada města schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Město 
Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín 4 na p.p.č. 112/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Město Albrechtice, za 
jednorázový poplatek 1190,-Kč včetně  DPH.
                                                                                                           tajemník         25.12.2009

49/09/756  Rada města vzala na vědomí vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
dodávku informačního systému města Město Albrechtice.

                                                                                                            tajemník   

49/09/757 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit smlouvu 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 akci: 
„Chodník ul.Nemocniční K.Čapka Město Albrechtice“, za cenu 58.310,-Kč bez DPD a pověřit 
starostu podpisem této smlouvy.
                                                                                                          starosta          nejbližší ZM 

49/09/758 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválení Dodatku 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, platný od 1.1.2010 a pověřit 
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starostu podpisem tohoto dodatku.
                                                                                                          starosta          nejbližší ZM 

49/09/759 Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy na byt č.1, Boženy Němcové 13, 
Město Albrechtice s paní Gajdošovou Terezii, na dobu určitou od 1.1.2010 do 31.12.2010.

                                                                                                               VV               30.12.2009   

49/09/760 Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy na byt č.2, Boženy Němcové 13, 
Město Albrechtice s panem Křižnanem Josefem, na dobu určitou od 1.1.2010 do 31.12.2010.
                                                                                                               VV               30.12.2009   

49/09/761 Rada města schválila uzavření nové smlouvy o ubytování na pokoj  č.3, Boženy 
Němcové 13, Město Albrechtice s panem Nohálem Zdeňkem, na dobu určitou od 1.1.2010 do 
31.12.2010.
                                                                                                               VV               30.12.2009   

49/09/762 Rada města schválila uzavření nové smlouvy o ubytování na pokoj  č.4, Boženy 
Němcové 13, Město Albrechtice s panem Paníkem Zdenem, na dobu určitou od 1.1.2010 do 
31.12.2010.
                                                                                                               VV               30.12.2009   

49/09/763  Rada města schválila uzavření nové smlouvy o ubytování na pokoj  č.5, Boženy 
Němcové 13, Město Albrechtice s paní Purkertovou Annou, na dobu určitou od 1.1.2010 do 
31.12.2010.
                                                                                                               VV               30.12.2009   

49/09/764  Rada města schválila uzavření nové smlouvy o ubytování na pokoj  č.6, Boženy 
Němcové 13, Město Albrechtice s panem Malinou Stanislavem, na dobu určitou od 1.1.2010 do 
31.12.2010.
                                                                                                               VV               30.12.2009   

49/09/765  Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy na byt č.1, nám. ČSA 14, Město 
Albrechtice s paní Kubičinovou Boženou, na dobu určitou od 1.1.2010 do 31.12.2010.

                                                                                                               VV               30.12.2009   

49/09/766  Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 2, nám. ČSA 15, 
Město Albrechtice s paní Ledererovou Monikou, na dobu určitou od 1.1.2010 do 31.12.2010.

                                                                                                               VV               30.12.2009   

49/09/767  Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy na byt č.4, nám. ČSA 7, Město 
Albrechtice s panem Bernátkem Josefem, na dobu určitou od 1.1.2010 do 31.12.2010.

                                                                                                               VV               30.12.2009   

49/09/768  Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 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  a HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec a pověřit 
starostu podpisem tohoto dodatku.
                                                                                                          starosta          nejbližší ZM 
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49/09/769  Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o provozování sběrného 
dvora uzavřenou podle § 269 odst. 2 a násl. Obchodního zákoníku č. 513 / 91 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů uzavřená mezi  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 a 
pověřit starostu podpisem této smlouvy.
                                                                                                          starosta          nejbližší ZM 

49/09/770 Rada města schválila záměr pronájmu parcely p.č. 66 část , k.ú. Opavice.

                                                                                                               SÚ               15.1.2010   

49/09/771 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 1388 část  zahrada o výměře 130 m2, k.ú. 
Město Albrechtice p. Jiřímu Moravci, Nádražní 19, 793 95 Město Albrechtice od 1.1.2010 na dobu 
neurčitou. Výše ročního nájmu 130,- Kč.

                                                                                                               SÚ               30.1.2009   

49/09/772  Rada města schválila pronájem pozemků p.č.160 část o výměře 101 m2, TTP, p.č.173 
o výměře 422 m2 ost. plocha, ost. komunikace, p.č.176/2 část o výměře 492 m2,ostatní plocha, 
neplodná půda, p.č.169/2 část o výměře 108 m2 ost. plocha, neplodná půda, k.ú. Opavice povodí 
Odry , státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 1  na dobu určitou od 1.8.2010 do 30.11.2010 za 
jednorázovou cenu ve výši 500,-Kč vč.DPH.

                                                                                                               SÚ               28.2.2010   

49/09/773  Rada města schválila, jako zřizovatel, podle §9, odst.3, písm. c), zákona č.563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění platných předpisů, že příspěvkové organizace města, Základní škola 
Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00852589 a Mateřská 
škola Město Albrechtice, příspěvková organizace, Celní 11, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 
75029316, povedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a to od 1.1.2010 v souladu s platnou 
legislativou, zejména vyhláškou č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. 

                                                                                                    místostarosta         30.12.2009

49/09/774  Rada města vzala na vědomí dopis  pana  Oldřicha Koudelky, Burkvíz 15, 793 95 
Město Albrechtice týkající se cesty zvané „Prostředňák“ spojující Město Albrechtice a obecní část 
Burkvíz.

 

                                                                ................................................
                                                                             Luděk Volek
                                                                                starosta 

                                                             ................................................
                                                                         Ing.Jitka Hanusová 
                                                                             místostarosta
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U S N E S E N Í
      z  jednání  50.schůze rady města konané dne 30.prosince 2009

Číslo usnesení          obsah usnesení                                            odpovídá                        termín

50/09/775 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 49. jednání RM 
konaného dne 10.12.2009.

50/09/776 Rada města schválila p.Daniele Novákové, Nádražní 231/14, 793 95 Město Albrechtice, 
žádost o pronájem nebytových prostor nám.ČSA 20, Město Albrechtice za účelem prodeje kancelář
ských potřeb s platností od 1.1.2009.
                                                                                                               VV               20.1.2010    

50/09/777 Rada města neschválila záměr pronajmu nebytových prostor zámku Linhartovy.
                                                                                                               VV                20.1.2010   

50/09/778 Rada města schválila změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 
3/2009.
Plán hospodářské činnosti : náklady                                                              6     686 659,00  
                                             zvýšení o                    147 735,00
Celkem náklady:                                                  6 834 394,00               
Plán hospodářské činnosti: výnosy                      7 608 778,00
                                            zvýšení o                     718 856,00
Celkem výnosy:                                                   8 327 634,00               
Zisk                                                                                                                                                                                                                  1     493 240,00   
                                                                                                                   FO              průběžně

50/09/779 Rada města schválila změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2009 - rozpočtové 
opatření č. 7/2009 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, se snížením rozpočtu v oblasti příjmů o 18 725 355,- Kč,  financování  
zvýšení o 1 874 813,- tis. Kč, výdaje snížení  o 16 850 542,- Kč.
                                                                                                                   FO              průběžně

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

                                                                   ................................................
                                                                               Mgr.Jiří Kropáč
                                                                                    člen rady
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U S N E S E N Í
      z  jednání  51.schůze rady města konané dne 14.ledna 2010

Číslo usnesení          obsah usnesení                                            odpovídá                        termín

51/10/800 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 50. jednání RM 
konaného dne 10.12.2009.

51/10/801 Rada města schválila žádost o prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor 
Nám.ČSA 20 p.Daniele Novákové, bytem Nádražní 231/14, 793 95 Město Albrechtice, po dobu 
prováděných stavební úprav s termínem do 31.1.2010.
                                                                                                               VV               20.1.2010    

51/10/802 Rada města schválila pokácení 2 topolů na parcele p.č. 334, k.ú. Město Albrechtice. 
                                                                                                               SU                30.3.2010   

51/10/803 Rada města revokovala usnesení rady města č. 45/09/714 ze dne  10.9.2009.

                                                                                                               SU                  

51/10/804 Rada města schválila žádost  Střední školy zemědělství a služeb, Město Albrechtice, 
příspěvková organizace, Nemocniční 11, Město Albrechtice o poskytnutí sponzorského daru   ve 
výši 1.000,-Kč na XI. Zemědělský ples.
                                                                                                     místostarosta            20.1.2010    

51/10/805  Rada města schválila žádost Základní školy  Město Albrechtice, okres Bruntál, 
Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice o poskytnutí sponzorského daru   ve výši 1.000,-Kč.
                                                                                                     místostarosta            20.1.2010    

51/10/806  Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu  mezi 
Moravskoslezským krajem se sídlem 28.října 11, 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 obnova vegetačních prvků zámeckého parku v Linhartovech.

                                                                                                          starosta            nejbližší ZM    

51/10/807  Rada města schválila uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy(min. 5 let – udržitelnost 
projektu) na pronájem pozemku p.č. 236 k. ú. Město Albrechtice ve vlastnictví Pozemkového fondu 
ČR.
                                                                                                          starosta              31.1.2010   

51/10/808  Rada města revokovala usnesení rady města č. 13/07/53/h ze dne 10.11.2007

                                                                                                               FO                  
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51/10/809  Rada města revokovala usnesení rady města č. 30/08/419 ze dne 22.10.2008

                                                                                                               FO                  

51/10/810  Rada města schválila odměnu pro členy SPOZ, hudebníky a přednášející ve výši 300,-
Kč za obřadní den plus 70,-Kč za další uspořádané obřady v obřadním dni a předsedovi SPOZ 500,-
Kč měsíčně a to od 1.1.2010.
                                                                                                               FO               průběžně    

51/10/811   Rada města schválila nepeněžitou odměnu z Fondu zaměstnanců p. Hana Rousová, 
živ. jubileum a p. Lena Michnová, prac. výročí 35 let. Výše odměn dle přílohy.

                                                                                                               FO               průběžně    

51/10/812  Rada města schválila tvorbu a čerpání FZ na rok 2010 pro město Město Albrechtice 
kde příjmy a výdaje jsou plánovány ve výši 249.000,-Kč.
                                                                                                               FO               průběžně    

51/10/813  Rada města schválila cestovní náhrady poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem na 
rok 2010 s platností od 1.1.2010 ve výši 65 Kč trvá-li, pracovní cesta 5 až 12 hodin, 100Kč, trvá-li 
pracovní cesta déle než 12 hodin až 18 hodin, 160Kč trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
                                                                                                               FO               průběžně    

51/10/814  Rada města schválila celkový počet 19  zaměstnanců, z toho v obecním úřadu 17 a v 
organizační složce  obce 1 zaměstnanec a ostatní zaměstnanci 1  od 1.1.2010, dle § 102 odst. 2, 
písm. j, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

51/10/815  Rada města schválila změnu platového výměru od 1.ledna 2010 řediteli  Základní 
školy Město Albrechtice, okres Bruntál , Opavická 1,  793 95 Město Albrechtice Mgr. Karlu 
Knappovi dle přílohy 
                                                                                                     místostarosta            20.1.2010    

51/10/816  Rada města schválila změnu platového výměru od 1.ledna 2010 ředitelce Mateřské 
školy, příspěvková organizace, Celní 11, Město Albrechtice Dagmar Lapuníkové dle přílohy.

                                                                                                     místostarosta            20.1.2010   

51/10/817  Rada města schválila granty na „Malé projekty“ pro rok 2010 dle přiložené tabulky, 
která je nedílnou součásti zápisu, kde celkový počet žadatelů je 5 a celková výše grantu 14.500,-Kč. 

                                                                                                               FO               průběžně    

51/10/818  Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválila granty na „Dlouhodobé 
projekty“ pro rok 2010 dle přiložené tabulky, která je nedílnou součásti zápisu, kde celkový počet 
žadatelů je 10 a celková výše grantu 785.500,-Kč.   

                                                                                                          starosta            nejbližší ZM    
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51/10/819  Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení jednorázové dotace z VHP pro 
p.Jana Košuliče na uspořádání 3 koncertů v Městě Albrechticích a to ve výši 15.000,-Kč a 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.

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

                                                                   ................................................
                                                                                 Luděk  Volek
                                                                                    starosta

3



U S N E S E N Í
      z  jednání  52.schůze rady města konané dne 11.února 2010

Číslo usnesení          obsah usnesení                                            odpovídá                        termín

52/10/820 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 50. jednání RM 
konaného dne 14.1.2010.

52/10/821 Rada města vzala na vědomí záměr prodeje  zbývající části nebytových prostor v 
bytovém domě Lázeňská 2, Město Albrechtice p.č. 339/1 s tím, že budou obeslání majitelé a 
nájemníci nebytových prostor k jednání o případnému odprodeji  jednotlivých částí  nemovitosti 
předkupním právem.
                                                                                                               VV               23.2.2010    
                                                                                                          starosta      nejbližší ZM     

52/10/822 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p.č. 340 o 
výměře 48 m2 zastavěná plocha, nádvoří, budovu bez č.p. na pozemku p.č. 340, pozemku p.č. 345/1 
část výměra dle GP, ostatní plocha, manipulační plocha, k.ú. Město Albrechtice.
                                                                                                               SÚ               23.2.2010    
                                                                                                          starosta      nejbližší ZM     

52/10/823 Rada města doporučila  zastupitelstvu města schválit záměr prodeje měšťanského 
domu nám. ČSA 21, na parcele p.č. 1313 o výměře 1080 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Město 
Albrechtice.
                                                                                                               SÚ               23.2.2010    
                                                                                                          starosta      nejbližší ZM     

52/10/824 Rada města neschválila podnět na svoz odpadu  v rekreačních oblastech  v sobotu s tím, 
že návrh již byl v minulosti projednáván se svozovou firmou a z důvodu nárůstu ceny za svoz ve 
dnech pracovního klidu nebyl záměr schválen.
                                                                                                     místostarosta            20.1.2010    

52/10/825  Rada města doporučuje ZM schválit zařazení obce 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. Dále ZM doporučuje potvrdit 
své setrvání v dobrovolném svazku obcí Mikroregion Krnovsko a zmocňit Luďka Volka, starostu 
města, k zastupování obce v MAS  Rozvoj Krnovska o.p.s..
                                                                                                          starosta      nejbližší ZM     

52/10/826  Rada města schválila p. Radku Videckému, bytem, nám ČSA 15, 793 95 Město 
Albrechtice ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3, nám.ČSA 15, Město Albrechtice ke dni 
28.2.2010.
                                                                                                              VV                 23.2.2010   

52/10/827  Rada města revokovala usnesení č. 51/10/800 ze dne 14.1.2010.
                                                                                                              VV                    
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52/10/828  Rada města schválila prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor nám. ČSA 
20, 793 95 Město Albrechtice, p.Daniele Novákové, bytem Nádražní 231/14, 793 95 Město 
Albrechtice, po dobu  prováděných stavební úprav s termínem do 14.2.2010 včetně.

                                                                                                              VV                 23.2.2010   

52/10/829  Rada města neschválila žádost  Klubu důchodců Město Albrechtice o prominutí 
nájemného v zasedací místnosti v Domě s byty pro důchodce, Nemocniční 6, 793 95 Město 
Albrechtice s výjimkou nájemníků s trvalým pobytem v Domě s byty pro důchodce, Nemocniční 6, 
Město Albrechtice. 

                                                                                                               VV                 23.2..2010    

52/10/830   Rada města schválila smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Městem Město Albrechtice 
se sídlem nám. ČSA 10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00 296 228, zastoupeným Luďkem Volkem, 
starostou (jako půjčitelem) a Mikroregionem Krnovsko, svazkem obcí , se sídlem Hlavní nám. 1, 
794 01 Krnov, IČ: 711 955 30, zastoupeným Ing. Vítězslavem Odložilíkem, předsedou (jako 
vypůjčitelem) na výpůjčku pozemku p.č. 1341/1 část k.ú. Město Albrechtice vedené jako ostatní 
plocha na dobu 5 let (udržitelnost projektu) od finančního ukončení projektu za účelem projektu 
„Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“.

                                                                                                            starosta              19.2.2010    

52/10/831  Rada města schválila prodloužení smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů mezi 
Miksem Městské muzeum, Zacpalova 1, Krnov a  Městem Město Albrechtice, se sídlem nám ČSA 
27/10, Město Albrechtice IČ 00296228, DIČ CZ 00296228.  
                                                                                                           místostarosta       19.2.2010    

52/10/832  Rada města doporučila ZM schválit 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 a Veolia Transport 
Morava a.s.,Vítkovická 3056/2, Ostrava, obchodní oblast Bruntál a  Městem Město Albrechtice, se 
sídlem nám ČSA 27/10, Město Albrechtice IČ 00296228, DIČ CZ 00296228.  .  Jedná se o ztrátovost 
v autobusové dopravě za rok 2010 ve výši 63.060,-Kč.
                                                                                                          starosta      nejbližší ZM     

52/10/833  Rada města doporučila ZM nenavyšovat rozpočet na ztrátovost  a schválit 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, se sídlem nám ČSA 27/10, 
Město Albrechtice IČ 00296228, DIČ CZ 00296228 a Osoblažskou dopravní společností, s.r.o., 
Opavská 57, 794 01 Krnov ve výši roku 2009 tj.  25.599,-Kč
                                                                                                          starosta      nejbližší ZM     

52/10/834  Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit využití výtěžku z provozování 
výherních hracích přístrojů za rok 2009 na účel kulturní a sportovní.
                                                                                                          starosta      nejbližší ZM     

52/10/835  Rada města schválila příspěvek  ve výši 2.000,-Kč pro okresní organizaci  ČSTV 
Bruntál za účelem zakoupení věcného daru na sportovce roku 2009 za okres Bruntál, částka bude 
uvolněna z výtěžku VHP.
                                                                                                                FO            25.2.2010   
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52/10/836  Rada města schválila rozpis závazného ukazatele provozního příspěvku pro Základní 
školu Město Albrechtice ve výši 4 100 000,- Kč a pro Mateřskou školu Město Albrechtice ve výši 
1 800 000,- Kč pro rok 2010. Odvod z odpisů u Základní školy Město Albrechtice ve výši 700 000,- 
Kč pro rok 2010.
                                                                                                           místostarosta       28.2.2010    

52/10/837  Rada města schválila Odpisové plány pro rok 2010 příspěvkových organizací města 
Základní škole Město Albrechtice ve výši  909 154,60,- Kč a Mateřské škole Město Albrechtice ve výši 
172.444,-Kč.
                                                                                                           místostarosta       28.2.2010    

52/10/838  Rada města doporučuje odboru vnitřních věcí města realizovat v roce 2010 investiční 
akci „Plynofikace a ÚT bytu č.3 Nám.ČSA 15 Město Albrechtice“ ve finančním limitu  do 
150 000,-Kč vč DPH.
                                                                                                                     VV               

52/10/839  Rada města schválila záměr pronájmu parcely p.č. 1917 část, k.ú. Město Albrechtice.

                                                                                                                      SÚ            28.2.2010   

52/10/840  Rada města neschválila záměr pronájmu parcely p.č. 833 část, k.ú. Město Albrechtice 
s tím že se jedná o zábor veřejného prostranství s tím, že prodejna - buňka umístěna na tomto 
pozemku je dlouhodobě uzavřena a rad města v rámci asanace okolního prostranství požaduje její 
odklizení v termínu do 31.5.2010.
                                                                                                                      SÚ            28.2.2010   

52/10/841  Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 66 část o výměře 397 m2,ostatní plocha, 
zeleň, k.ú. Opavice Povodí Odry , státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 1 na dobu určitou od 
1.8.2010 do 30.11.2010. Výše nájmu 133,- Kč.
                                                                                                                      SÚ            31.3.2010   

52/10/842  Rada města schválila ukončení pronájmu pozemku p.č. 791 část o výměře 35 m2, k.ú. 
Město Albrechtice, panu Přemyslu Žáčkovi, Nádražní 3, 793 95 Město Albrechtice od 1.1.2010.
                                                                                                                      SÚ            28.2.2010   

52/10/843  Rada města schválila ukončení pronájmu k 31.12.2009 pozemků p.č. 1720/7 o výměře 
4 410 m2 orná půda, p.č. 1720/6 o výměře 2 530 m2TTP a p.č. 2235 o výměře 993 m2, ostatní 
plocha, komunikace, k.ú. Hynčice u Krnova panu Romanu Domkovi, Hynčice 225, 793 95 Město 
Albrechtice.
                                                                                                                      SÚ            28.2.2010   

52/10/844  Rada města schválila ukončení pronájmu pozemku p.č. 571/4 části o výměře 196 
m2,zahrada k.ú. Hynčice u Krnova paní Jarmile Wendové, Hynčice 184, 793 95 Město Albrechtice.

                                                                                                                      SÚ            28.2.2010   

52/10/845  Rada města neschválila  uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 2, nám ČSA 20, 
Město Albrechtice s panen Toráčem Josefem, bytem nám. ČSA 20, Město Albrechtice.

                                                                                                                      VV            28.2.2010   
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52/10/846  Rada města vzala na vědomí cenový návrh florbalových mantinelů.

52/10/847  Rada města vzala na vědomí informace o nově vzniklé sociální službě, kde jsou 
cílovou skupinou  ,,Rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí“.

52/10/848  Rada města doporučila ZM schválit termíny konání ZM v roce 2010 a to:
04.03.,  29.04.,  24.06., 23.09 a 21.10..
                                                                                                          starosta      nejbližší ZM     
  
52/10/849  Rada města vzala na vědomí informace tajemníka o finanční situaci města Města 
Albrechtice o stavu nově zavedeného informačního systému města a o přesčasovosti na odboru 
finančním a  sociálním.
  

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

                                                                   ................................................
                                                                                 Luděk  Volek
                                                                                    starosta
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U S N E S E N Í
      z  jednání  53.schůze rady města konané dne 25.března 2010

Číslo usnesení          obsah usnesení                                            odpovídá                        termín

53/10/850 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 52. jednání RM 
konaného dne 11.2.2010.

53/10/851/1 Rada města vzala na vědomí žádost p.Libuše Kotkové, 793 99 Liptáň 176,  že ve 
dnech  3. až 6. září 2009 budou v našem regionu probíhat závody v dogtrekkingu.
                                                                                                          starosta           15.4.2010     

53/10/852/2  Rada města neschválila žádost paní Libuše Kotkové, 793 99 Liptáň 176  o poskytnutí 
finančního příspěvku za účelem pořádání závodu v  dogtrekkingu.
                                                                                                          starosta           15.4.2010     

53/10/853  Rada města schválila přechod nájmu bytu č.1,  Slezská 44/2, 793 95 Město Albrechtice 
z pana Petra Návrata na paní Kateřinu Kafoňkovou, bytem Slezská 44/2, Město Albrechtice a to s 
platností od 1.4.2010.
                                                                                                              VV                 31.3.2010   

53/10/854 Rada města revokovala  usnesení rady města ze dne  11.2.2010 č. usnesení 52/10/845 
kde neschválila  uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 2, nám ČSA 20, Město Albrechtice s 
panen Toráčem Josefem, bytem nám. ČSA 20, Město Albrechtice.
                                                                                                              VV                   

53/10/855 Rada města schválila  uzavření nájemní smlouvy  na byt č. 2, nám. ČSA 20, 793 95 
Město Albrechtice s panen Toráčem Josefem, bytem nám. ČSA 20, 793 95 Město Albrechtice, na 
dobu určitou a to od 31.3.2010 do 30.9.2010.
                                                                                                              VV                 31.3.2010   

53/10/856  Rada města schválila smlouvu  č.08019011 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci 
OPŽP mezi SFŽP ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 000 Praha 11 a Městem Město Albrechtice, 
nám.ČSA 10, 793 95 Město Albrechtice, kde předmětem smlouvy je poskytnutí podpory v rámci 
OPŽP, Prioritní osa 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“,  kde 
příjemce podpory je povinen zabezpečit, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu (ani 
právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby) nejméně na dobu 10 let od ukončení 
realizace akce, s výjimkou pozemků, ve kterých je vedena kanalizace“. Po tuto dobu je rovněž 
povinen předmět podpory řádně provozovat. Pro tento účel se předmětem podpory rozumí věci 
pořizované (či rekonstruované, upravené, nebo jinak výrazně zhodnocené) s dotací podle této 
smlouvy, jakož i budovy (stavby) a pozemky, ve kterých (na kterých) mají být umístěny.

                                                                                                          starosta           31.3.2010     
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53/10/857  Rada města schválila smlouvu  o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
a právu provést stavbu     č. B - 767/10, mezi městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, PSČ 793 
95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a  Povodí Odry, státní podnik, Ostrava 1, Varenská 49,  PSČ 
701 26, IČ : 70890021. Jedná se o věcné břemeno kabelové přípojky NN a  umístění a realizací 
stavby „Limnigrafická stanice Město Albrechtice“ skládající se z těchto objektů: limnigrafické 
stanice, vodočetné latě, stožáru s  anténou, přístupový chodník a kabelová přípojka NN na části 
p.p.č. 1341/1 k.ú.Město Albrechtice.
                                                                                                          tajemník           15.4.2010     

53/10/858  Rada města schválila smlouvu  o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 652/10 mezi 
městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, PSČ 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a 
Povodí Odry, státní podnik, Ostrava 1, Varenská 49,  PSČ 701 26, IČ : 70890021. Předmětem 
smlouvy je budoucí prodej části pozemku parc. č. 1341/1 o předpokládané výměře 12,2 m2 , 
(pozemek zastavěný limnigrafickou stanicí, stožárem a zpevněnou plochou) dle projektové 
dokumentace  „Limnigrafická stanice Město Albrechtice“.
                                                                                                          tajemník           15.4.2010     

53/10/859  Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene (uložení přípojek kanalizace 
a vodovodu a jejich provozování na pozemku.p.č. 1371/5 zahrada k.ú.Město Albrechtice) mezi 
Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70 89 06 92, DIČ: 
CZ70890692 a Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 
00296228, DIČ: CZ00296228 a to za jednorázový poplatek 2.000,-Kč včetně DPH, včetně úhrady 
nákladů spojených se zřízením věcného břemene.
                                                                                                          tajemník           15.4.2010     

53/10/860  Rada města doporučila zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření výdaje 
na  realizaci investiční akci: „Domovní kanalizační přípojky Města Město Albrechtice“ ve 
finančním limitu do 345 000,-Kč vč DPH v roce 2010.
                                                                                                            starosta        nejbližší ZM    

53/10/861  Rada města doporučila zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření výdaje 
na  investiční akci: „Přístřešek posezení městské koupaliště Město Albrechtice“ ve finančním limitu 
do 70 000,-Kč vč DPH v roce 2010.
                                                                                                            starosta        nejbližší ZM    

53/10/862  Rada města doporučila zastupitelstvu města rozpočtovým opatřením realizovat v roce 
2010 investiční akci „Klimatizační zařízení pro TKR Město Albrechtice“ ve finančním limitu do 
85.000,-Kč vč DPH.
                                                                                                          starosta      nejbližší ZM     

53/10/863 Rada města doporučila zastupitelstvu města rozpočtovým opatřením realizovat v roce 
2010 rekonstrukci veřejného osvětlení  ulice Hašlerova Město Albrechtice ve finančním limitu do 
550.000,-Kč vč. DPH.
                                                                                                          starosta      nejbližší ZM     

53/10/864  Rada města schválila Základní škole Město Albrechtice, okres Bruntál , Opavická 1, 
793 95 Město Albrechtice čerpání prostředků ze zůstatku  investičního fondu roku 2009  v částce 
do  450.000,- Kč vč. DPH na nákup na zařízení – elektrický sporák a konvektomat.

                                                                                                               FO                15.4.2010   
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53/10/865  Rada města schválila rozdělení výsledku hospodaření Základní  školy Město 
Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1 , Město Albrechtice za rok 2009 ve výši 288 534,23  Kč a to 
do fondu odměn 200 000,- Kč a do rezervního fondu 88 534,23 Kč.
                                                                                                                FO            15.4.2010   

53/10/866  Rada města schválila rozdělení výsledku hospodaření Mateřské školy Město 
Albrechtice, příspěvkové organizace, Celní 11 , Město Albrechtice za rok 2009 ve výši 51,11Kč a to 
do  rezervního fondu.
                                                                                                                FO            15.4.2010   
53/10/867  Rada města doporučila zastupitelstvu rozdělení výsledku hospodaření za rok 2009 
z hospodářské činnosti takto:
  ponechat v hospodářské činnosti k dalšímu využití 900.000,00Kč
  převést do rozpočtu  406.115,88Kč                   
  převést na účet 432                                                                        0,00Kč

53/10/868  Rada města vzala na vědomí Výroční zprávy o hospodaření za rok 2009 příspěvkových 
organizací města Mateřské školy Město Albrechtice  a Základní školy Město Albrechtice.

53/10/869  Rada města schválila záměr pronájmu parcely p.č. p.č. 84 o výměře 287 m2, zahrada, 
k.ú. Linhartovy
                                                                                                                      SÚ            30.4.2010   

53/10/870  Rada města schválila záměr pronájmu parcely p.č.  537/4 o výměře 397 m2, zahrada, k.ú. 
Česká Ves u Města Albrechtic.
                                                                                                                      SÚ            30.4.2010   

53/10/871  Rada města schválila pronájem parcely p.č. 1917 část, o výměře 435 m2 , orná půda, 
k.ú. Město Albrechtice Kateřině Sloupské, Nádražní 260/1, 793 95 Město Albrechtice od 1.4.2010 
na dobu neurčitou. Výše ročního nájmu: 435,-Kč.
                                                                                                                      SÚ            30.4.2010   

53/10/872/1 Rada města schválila ukončení pronájmu pozemku p.č. 1721 část o výměře 193,5 
m2,zahrada k.ú. Město Albrechtice, panu Josefu Bořilovi, Domov pro seniory Osoblaha, Klášterní 
34, 793 99 Osoblaha od 1.1.2010.
                                                                                                                      SÚ            30.4.2010   
53/10/872/2 Rada města schválila ukončení pronájmu pozemku p.č. 839 část o výměře 100 m2. 
zahrada, k.ú. Město Albrechtice panu Františku Sládečkovi, Zámecká 2, 793 95 Město Albrechtice z 
důvodu neplacení nájmu od 1.4.2010.
                                                                                                                      SÚ            30.4.2010   

53/10/873  Rada města vzala na vědomí Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek ze dne 25.3.2010 na zpracování projektové dokumentace na akci: „Středisko hasičské a 
záchranné služby Město Albrechtice“.
                                                                                                                  tajemník       

53/10/874  Rada města ukládá starostovi města jednat s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje o 
finanční spoluúčasti na projektové dokumentaci na akci: „Středisko hasičské a záchranné služby Město 
Albrechtice“.
                                                                                                                  starosta      nejbližší RM     
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53/10/875  Rada města schválila přidělení bytu č.230 v Domově s byty pro důchodce, Nemocniční 
767/6,  793 95 Město Albrechtice, p. Stanciulescuové Zdence, současně bytem Osoblažská 214/4, 
Město Albrechtice a to v nebližším možném termínu.  
                                                                                                                      VV            

                                                               ................................................
                                                                         Ing.Jitak Hanusová
                                                                             místostarosta

                                                             ................................................
                                                                         p.Miluše Kaletová
                                                                          člen rady města  
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U S N E S E N Í
      z  jednání  54.schůze rady města konané dne 15.dubna 2010

Číslo usnesení          obsah usnesení                                            odpovídá                        termín

54/10/876 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 53. jednání RM 
konaného dne 25.3.2010.

54/10/877 Rada města neschválila finanční příspěvek Záchranné stanici a centrum ekologické 
výchovy 70/02 Nový Jičín, 742 54 Bartošovice na Moravě č.p. 146 na provoz záchranné stanice.
                                                                                                          starosta           15.5.2010     

54/10/878  Rada města schválila žádost Mateřské školy Město Albrechtice, příspěvková 
organizace  Celní 11, 793 95 Město Albrechtice na převedení účelově vázaných prostředků 
z rozpočtu roku 2010 ve výši  13.000 na výměnu oken.
                                                                                                                FO             30.5.2010     

54/10/879  Rada města schválila  žádost Mateřské školy Město Albrechtice, příspěvková 
organizace Celní 11, 793 95 Město Albrechtice o povolení výjimky z počtu dětí na max. 28 
v každé třídě.
                                                                                                     místostarosta       30.4.2010   

54/10/880 Rada města schválila, do konce roku 2010, Základní škole Město Albrechtice okres 
Bruntál, Opavická č. 1, 793 95 Město Albrechtice, přerušení činnosti školní družiny v době 
prázdnin a ve dnech volna vyhlášených ředitelem školy a to jen v případě když klesne počet 
zájemců o činnost školní družiny pod 10 žáků.
                                                                                                     místostarosta       30.4.2010   

54/10/881 Rada města schválila žádost Základní organizace KSČM Město Albrechtice o bezplatné 
zapůjčení prostor parku B.Smetany dne 1.5.2010 za účelem uspořádání májového odpoledne s tím 
že nájemce uhradí elektrickou energii a provede ihned úklidu parku po produkci.
                                                                                                              VV                 30.4.2010   

54/10/882 Rada města neschválila Ŕímskokatolické farnosti Město Albrechtice nám. ČSA 3, 793 
95 Město Albrechtice, finanční příspěvek na vymalování kaple.
                                                                                                              VV                 30.4.2010   

54/10/883 Rada města nedoporučuje ZM schválit žádost TJ Město Albrechtice na  profinancování 
Almanachu z výtěžku VHP ve výši 40.000,-Kč. 
                                                                                                          starosta           15.5.2010     

54/10/884  Rada města schválila žádost  Mateřské školy Město Albrechtice, příspěvková 
organizace, Celní 11, 793  95, Město Albrechtice o čerpání finančních prostředků z fondu 
reprodukce majetku ve výši 103.000,-Kč, které budou použity na nákup prolézačky – housenka ve 
výši 53.000,-Kč a zhotovení dopadové  plochy pod prolézačkou housenky a lokomotivy ve výši 
50.000,-Kč.
                                                                                                                FO              15.5.2010     
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54/10/885  Rada města vzala na vědomí pokácení 7 ks stromů na p.č. 1341/1 k.ú., Město 
Albrechtice z důvodu plánované rekonstrukce veřejného prostranství.

54/10/886  Rada města doporučuje ZM schválit smlouvu o připojení do datové sítě s firmou 
Miroslav Frencl, Wifisit, 790 53 Stará Červená Voda 138 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

                                                                                                            starosta        nejbližší ZM    

54/10/887  Rada města neschválila nabídku od společnosti JAS AIR CZ spol. s r.o., Letiště Hosín 
373 41  Hluboká nad Vltavou na pořízení nové letecké fotografie města.
                                                                                                            starosta            15.5.2010   

54/10/888  Rada města doporučuje zastupitelstvu zrušit současné zásady a metodiku ze dne 
29.9.2008 a schválit opravené Zásady a metodiku pro poskytování grantů z rozpočtu města Město 
Albrechtice dle návrhu.
                                                                                                            starosta          nejbližší ZM     

54/10/889 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu cen za pronájem 
nebytových prostor  Kč/1m2/měsíc  bez DPH  s platností od 1.7. 2010
I. Cenové pásmo nemovitostí s polohou na Náměstí ČSA  dle druhu prostoru jsou stanoveny na 63,-
Kč za obchodní, restaurační, reprezentační, školské,  zdravotnické, kancelářské a další prostory 
obdobných vlastností, 55,- Kč za výrobní, dílenské, skladové a pro účely garáží a další prostory 
obdobných vlastností, 43,-Kč společenské, kulturní, 32,-Kč za ostatní soc.zař., provizória.
II. Cenové pásmo nemovitostí s polohou mimo Náměstí ČSA. dle druhu prostoru jsou stanoveny na 
26,-Kč za obchodní, restaurační, reprezentační, školské, zdravotnické, kancelářské a další prostory 
obdobných vlastností, 22,50 Kč za výrobní, dílenské, skladové a pro účely garáží a další prostory 
obdobných vlastností, 18,-Kč společenské, kulturní, 13,-Kč za ostatní soc.zař., provizória.

                                                                                                            starosta          nejbližší ZM     

54/10/890  Rada města vzala na vědomí  záměr oprav nemovitého majetku Města Město 
Albrechtice.
                                                                                                              VV                porůběžně   

54/10/891  Rada města vzala na vědomí informace o výtěžku z provozování výherních hracích 
přístrojů za rok 2009.

54/10/892  Rada města schválila záměr pronájmu parcely p.č. p.č. 355/1 části o výměře 200 m2, 
TTP, k.ú. Linhartovy.
                                                                                                                SÚ            15.5.2010   
54/10/893  Rada města  nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje parcely p.č. 
345/1 o výměře 382 m2, k.ú. Město Albrechtice.
                                                                                                            starosta          nejbližší ZM     

54/10/894  Rada města  nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje parcely p.č. 
340, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2 a stavby bez č.p/ č.e., technického vybavení na 
parcele p.č. 340,  k.ú. Město Albrechtice
                                                                                                            starosta          nejbližší ZM     
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54/10/895   Rada  města  doporučuje  zastupitelstvu  města  schválit  záměr  prodeje  parcely  p.č. 
2338/3, výměra 177 m2, ostatní plocha, neplodná půda, p.č. 2338/6, výměra 93 m2, ostatní plocha, 
neplodná půda, p.č. 2338/7 výměra 20 m2, ostatní plocha, neplodná půda, k.ú. Hynčice u Krnova.

                                                                                                            starosta          nejbližší ZM     

54/10/896  Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje parcely p.č. 224/1 
části, výměra dle GP, zahrada, k.ú. Hynčice u Krnova.
                                                                                                            starosta          nejbližší ZM     

54/10/897  Rada města schválila žádost p Lubomíra Petra o pokácení 2ks starých stromů (švestka) 
na pronajatém pozemku města.
                                                                                                                      SÚ            30.4.2010   

54/10/898  Rada města vzala na vědomí vyjádření Mgr. Aleše Maděry, technického a servisního 
manažera firmy Lindap-Astron s.r.o., ke stavu střešního pláště sportovní haly.

54/10/899  Rada města vzala na vědomí informace FO týkající se dluhu na nájemném paní 
Wislové Jiřiny, bytem nám. ČSA 15, Město Albrechtice. 

54/10/900  Rada města schválila protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze 
dne 25.3.2010 na zpracování projektové dokumentace na akci: „Středisko hasičské a záchranné 
služby Město Albrechtice“ a doporučuje ZM uzavřít smlouvu s firmou STUDIO-D Opava s.r.o., 
747 74 Holasovice 171. Celková cena za dílo je 740.000,-Kč bez DPH.

                                                                                                            starosta          nejbližší ZM     

54/10/901  Rada města schválila provedení výsadby hlohu obecného - strom (červený květ) na 
pozemku p.č.334 k.ú.Město Albrechtice na ul.Nádražní v Městě Albrechticích.  

                                                                                                                      SÚ            31.5.2010   

                                                               ................................................
                                                                              Luděk Volek
                                                                                 starosta

                                                                       ................................................
                                                                         Ing.Jitka Hanusová
                                                                             místostarosta
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U S N E S E N Í
      z  jednání  55.schůze rady města konané dne 13.května 2010

Číslo usnesení          obsah usnesení                                            odpovídá                        termín

55/10/902 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 54. jednání RM 
konaného dne 15.1.2010.

55/10/903 Rada města neschválila  obci Janov č.p. 19, 793 84 Janov, poskytnutí finančního daru 
na  kulturní a společenskou akci „Janovský Jarmark“.
                                                                                                          starosta           31.5.2010     

55/10/904  Rada města neschválila znovuprojednání žádosti obce  Slezské Rudoltice pro zajištění 
dopravní obslužnosti obcí Osoblažska na zavedení autobusového spoje z Krnova do Osoblahy a 
zpět. 
                                                                                                           starosta          31.5.2010     

55/10/905 Rada města neschválila  finanční příspěvek ve výši 10 tis.Kč SŠZS Město Albrechtice - 
Mgr.Janě Michkové, školnímu metodikovy prevence,  na podporu výukových programů 
připomínající  válečné oběti fašismu a holokaust.
                                                                                                         místostarosta    31.5.2010   

55/10/906 Rada města schválila žádost Klubu přátel jedné stopy, Spálené 125, Holčovice 
k provedení motocyklové exhibice na náměstí Města Albrechtic v termínu 28.5.2010.
                                                                                                              starosta        20.5.2010   

55/10/907 Rada města neschválila žádost TJ Město Albrechtice o vytvoření jednoho pracovního 
místa na veřejně prospěšné práce z příspěvků  ÚP, který by byl zaměstnancem města Město 
Albrechtice.  
                                                                                                           místostarosta    31.5.2010   

55/10/908 Rada města neschválila žádost p. Josefa Fryščáka, Jurečkova 12, 702 00 Ostrava na 
společné zpracování projektové dokumentace odvodnění Hynčice.
                                                                                                              starosta         31.5.2010   

55/10/909 Rada města schválila p. Markétě Řezáčové, Hynčice 184, 793 95 Město Albrechtice 
ukončení nájmu bytu č. 2, Hynčice 184, 793 95 Město Albrechtice,  ke dni 31.5. 2010.

                                                                                                                   VV           25.5.2010     

55/10/910  Rada města schválila umístění reklamních tabulí na ul.Krnovská – Osvobození sloupy 
V.O. č. 21. a 11. Město Albrechtice a to za poplatek 1000,-Kč vč.DPH/běžný rok.

                                                                                                                   VV           31.5.2010     

55/10/911  Rada města schválila krátkodobý pronájem 2 ks mobilních toalet na Dětský den a den 
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sociálních služeb, kde pronajímatelem je Eko Delta, s.r.o., Zelná 855, 552 03 Česká Skalice  IČO: 
47450665, DIČ:CZ 47450665, zastoupená Zdeňkem Šedivcem a nájemcem Město Město 
Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793  95 Město Albrechtice, IČO: 00 296228, DIČ: CZ00296228, v 
celkové částce 6.480,-Kč včetně DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy.
                                                                                                         místostarosta    31.5.2010   

55/10/912  Rada města schválila uzavření smlouvy o ubytování na pokoj  č.7, Boženy Němcové 
13, Město Albrechtice s panem Rudolfem Pelcnerem, bytem tamtéž, na dobu určitou od 1.7.2010 do 
30.6.2011.
                                                                                                                   VV           20.6.2010     

55/10/913  Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, Nerudova 6, Město 
Albrechtice s paní Krkoškovou Marií, bytem tamtéž, na dobu určitou od 1.8.2010 do 31.7.2015.

                                                                                                                   VV           20.6.2010     

55/10/914  Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, nám ČSA 7, Město 
Albrechtice s paní Hrickovou Jitkou, bytem tamtéž, na dobu určitou od 1.7.2010 do 30.6.2011.
                                                                                                                   VV           20.6.2010     

55/10/915 Rada města schválila Dodatek č.2 ke Smlouvě o výpůjčce kulturního mobiliáře pro 
zámek Linhartovy mezi  Národním památkovým ústavem, územní pracoviště Ostrava, Korejská 2, 
702 00 Ostrava- Přívoz a Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, 
IČO: 00 296228, DIČ: CZ00296228 a pověřila starostu podpisem smlouvy.

                                                                                                          místostarosta     31.5.2010    

55/10/916 Rada města schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 
městem Město Albrechtice a manžely Annou Vaculčíkovou a Radomírem Vaculčíkem, 
Seifertova 619/39, 794 01 Krnov spočívající v právu vstupu, umístění a zřízení 
odvodňovacího potrubí na pozemku p.č. 224/1, zahrada k.ú. Hynčice u Krnova a to za 
jednorázovou cenu: 2000,-Kč vč.DPH

                                                                                                                   SÚ           31.5.2010     

5510/917  Rada města schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 
Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a 
Moravskoslezským krajem, ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, spočívající v právu 
umístění a zřízení kanalizační přípojky na pozemku p.č. 1219/3,ostatní plocha, manipulační plocha 
k.ú. Město Albrechtice.
                                                                                                                   SÚ           31.5.2010     

55/10/918  Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na byt č.3, nám. ČSA 15,  Město 
Albrechtice s vítězem veřejné soutěže paní Martinou Toráčovou, bytem Jindřichov 512, 793 83 
Jindřichov za smluvní nájemné ve výši 4 000,-Kč/měsíc s platností od 1.6. 2010 na dobu určitou na 
jeden rok tj. do 31. 5. 2011. Po tomto termínu se uzavře nová nájemní smlouva již bez výběrového 
řízení s původním nájemníkem opět na dobu jednoho roku za podmínky řádného plnění svých 
povinností.
                                                                                                                   VV           31.5.2010     
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55/10/919/1 Rada města schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Město 
Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a p.Vojtěchem Babíkem,  bytem Komora 
50, 793 71 Holčovice, pozemek parc. č. 1208/8 zahrada, v k.ú. a obci Město Albrechtice, zapsaného 
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Krnov, na listu vlastnictví 
č. 1371 a pověřila starostu podpisem této smlouvy.

                                                                                                               tajemník     30.6.2010   
 
55/10/919/2 Rada města schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Město 
Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a p.Monikou Magdziakovou, bytem. 
Nábřežní 588/29, 793 95 Město Albrechtice, pozemek parc. č. 1076 zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. a obci Město Albrechtice, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrálního pracoviště Krnov, na listu vlastnictví č. 71 a pověřila starostu podpisem této smlouvy.

                                                                                                               tajemník      31.8.2010     

55/10/919/3 Rada města schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Město 
Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a p.Jiřinou Martinkovou, bytem. Nábřežní 
603/27, 793 95 Město Albrechtice, pozemek parc. č. 1078 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. a obci 
Město Albrechtice, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního 
pracoviště Krnov, na listu vlastnictví č. 210 a pověřila starostu podpisem této smlouvy.
                                                                                                               tajemník      31.8.2010     

55/10/919/4 Rada města schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Město 
Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a p.Zdeňkem Mikšíkem, bytem, 29.dubna 
257/29, 700 30 Ostrava Výškovice, pozemek parc. č. 1207 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek 
par.č. 1208/9 zahrada vše v k.ú. a obci Město Albrechtice, zapsaného u Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Krnov, na listu vlastnictví č. 613 a pověřila starostu 
podpisem této smlouvy.
                                                                                                                tajemník      30.6.2010     

55/10/919/5 Rada města schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Město 
Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a MVDr.Jiřím Rusinským, bytem. 
Nábřežní 587/25, 793 95 Město Albrechtice, pozemek parc. č. 1080 zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. a obci Město Albrechtice, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrálního pracoviště Krnov, na listu vlastnictví č. 201 a pověřila starostu podpisem této 
smlouvy.
                                                                                                                tajemník       31.8.2010     

55/10/919/6 Rada města schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Město 
Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a Ing.Renátou Seidlovou, bytem. Nábřežní 
565/31, 793 95 Město Albrechtice, pozemek parc. č. 1074 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. a obci 
Město Albrechtice, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního 
pracoviště Krnov, na listu vlastnictví č. 121 a pověřila starostu podpisem této smlouvy.
                                                                                                                 tajemník       31.8.2010     

55/10/919/7 Rada města schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Město 
Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a p.František Vyhlídal, bytem. Nábřežní 
480/7, 793 95 Město Albrechtice, pozemek parc. č. 1206 zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. a obci 
Město Albrechtice, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního 
pracoviště Krnov, na listu vlastnictví č. 612 a pověřila starostu podpisem této smlouvy.
                                                                                                                 tajemník       30.6.2010     
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55/10/920  Rada města schválila Dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku mezi  Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město 
Albrechtice a  Policie České republiky Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní 
odbor vnější služby Bruntál, Obvodní oddělení Město Albrechtice,  ul. Osvobození čp. 7, 793 95 
Město Albrechtice.
                                                                                                             starosta            31.5.2010     

55/10/921  Rada města schválila Smlouvu o výpůjčce mezi  Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 
27/10, 793 95 Město Albrechtice a půjčitelem Římskokatolickou farností Město Albrechtice, nám. 
ČSA 3/3,  793 95 Město Albrechtice. Půjčitel přenechává předmět půjčky pozemek p.č.666, k.ú. 
Město Albrechtice na dobu deseti let bezplatně k provozování veřejného pohřebiště.

                                                                                                                    SÚ              31.5.2010     

55/10/922  Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou úpravu na 
financování zpevněné plochy před vchodem do zámku Linhartovy ve výši 180 000,-Kč vč.DPH.
                                                                                                            starosta          nejbližší ZM     

55/10/896  Rada města schválila záměr pronájmu parcely p.č. 909 části o výměře 494 m2, ostatní 
plocha, neplodná půda, a parcely p.č. 914 části o výměře 90 m2, TTP , k.ú. Město Albrechtice
                                                                                                                    SÚ              31.5.2010     

55/10/897  Rada města schválila odložení záměru pronájmu parcely 1747/1 části o výměře 20  m2, 
lesní pozemek, k.ú. Město Albrechtice.
                                                                                                                    SÚ              nejbližší RM 

55/10/898  Rada města neschválila  záměr pronájmu parcely p.č.  111/1 části  o výměře 159m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Město Albrechtice
                                                                                                                    SÚ              31.5.2010     

55/10/899  Rada města schválila  pronájem parcely p.č. 1917 části o výměře 600 m2, orná půda, 
k.ú. Město Albrechtice p.Jaroslavu Procházkovi, Nádražní 12, Město Albrechtice od 1.6.2010 na 
dobu neurčitou. 
                                                                                                                    SÚ              31.5.2010     

55/10/900  Rada města schválila odložení záměru pronájmu pozemků p.č. 2209 o výměře 934 m2, 
ostatní plocha, neplodná půda, p.č. 2210 o výměře 5165 m2, TTP,  p.č.2218 o výměře 12 145 m2, 
lesní pozemek, p.č. 2219 o výměře 5 956 m2, lesní pozemek k.ú. Město Albrechtice a to do doby 
dořešení nájmu okolních vlastníků p. Janem Hoferkem
                                                                                                                    SÚ              nejbližší RM 

55/10/901 Rada města schválila záměr pronájmu parcely p.č. 1049 o výměře 265 m2,zahrada, k.ú. 
Město Albrechtice
                                                                                                                    SÚ              31.5.2010     

55/10/902 Rada města schválila pronájem parcely p.č. 945 části o výměře 167 m2, TTP , k.ú. 
Město Albrechtice p.Jiřímu Aberlovi, B. Němcové 28, Město Albrechtice od 1.6.2010 na 
dobu neurčitou.

                                                                                                                    SÚ              31.5.2010     
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55/10/903 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 84 o výměře 287 m2, zahrada, k.ú. 
Linhartovy paní Marii Fučelové, Linhartovy 31, 793 95 Město Albrechtice od 1.6.2010 na dobu 
neurčitou s výši nájmu: 287,- Kč/ rok.
                                                                                                                    SÚ              31.5.2010     

55/10/904 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 537/4 o výměře 397 m2, zahrada, k.ú. 
54/10/905  Česká Ves u Města Albrechtic. Paní Alexandře Gonsiorové, Česká Ves 24 E, 793 95 
Město Albrechtice od 1.6.2010 na dobu neurčitou. Výše nájmu : 397,- Kč/rok
                                                                                                                    SÚ              31.5.2010     

55/10/906  Rada města schválila ukončení pronájmu pozemku p.č. 1917 část o výměře 600 m2, 
zahrada, k.ú. Město Albrechtice panu. Břetislavu Koudelkovi, Nádražní 1, 793 95 město Albrechtice 
k 31.5.2010.
                                                                                                                    SÚ              31.5.2010     

55/10/907  Rada města schválila ukončení pronájmu pozemku p.č. 945 část o výměře 196 m2, 
TTP, k.ú. Město Albrechtice paní. Jarmile Wendové, B. Němcové 28, 793 95 Město Albrechtice  k 
31.5.2010.
                                                                                                                    SÚ              31.5.2010     

55/10/908  Rada města schválila ukončení pronájmu pozemku p.č. 945 část o výměře 167 m2, 
TTP, k.ú. Město Albrechtice p.Janu Radoňovi, Hlubčická 482/114, 794 01 Krnov  k 
31.5.2010.

                                                                                                                    SÚ              31.5.2010     

55/10/909  Rada města  schvaluje navýšení  počtu pracovníků Města Město Albrechtice o 1 
zaměstnance, města, který bude přijat na dobu  určitou od 1.6.2010 do 31.5.2012, tj.  po dobu 
realizace projektu, na pozici Koordinátor střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
                                                                                                                    FO              31.5.2010     

55/10/910  Rada města schválila ukončení nájmu bytu č. 4, nám ČSA 15, Město Albrechtice s 
nájemníkem p. Wislovou Jiřinou, podle §711 odst. b), zákona 40/1964 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů s platností k 30.9.2010.
                                                                                                                     VV            31.5.2010   

55/10/911  Rada města ukládá starostovi k okamžitému sjednání nápravy ohledně vylepování 
plakátů na  nevyhrazených plochách.
                                                                                                                 starosta            ihned     

                                                               ................................................
                                                                              Luděk Volek
                                                                                 starosta

                                                                       ................................................
                                                                         Ing.Jitka Hanusová
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                                                                             místostarosta
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U S N E S E N Í
      z  jednání  56.schůze rady města konané dne 2.června 2010

Číslo usnesení          obsah usnesení                                            odpovídá                        termín

56/10/938 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 55. jednání RM 
konaného dne 13.5.2010.

56/10/939 Rada města doporučuje ZM schválit:
- 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
- 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 o 
pořizování  Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Město Albrechtice obecním úřadem 
obce s rozšířenou působností, tj. Městským úřadem Krnov.
                                                                                                          starosta          nejbližší ZM     

56/10/940  Rada města vzala na vědomí žádost manželů Jantošových na dořešení odvodnění pozemků 
v Hynčicích s tím, že žádost bude projednána s vlastníky dotčených pozemků.
                                                                                                           starosta          30.6.2010     

56/10/941 Rada města schválila finanční příspěvek z rozpočtu města ve výši 4.500,-Kč Klubu 
důchodců Hynčice na uskutečnění zájezdu v rámci projektu Senioři sobě 2010 ve výši 4.500,-Kč a 
pověřila starostu podpisem smlouvy.
                                                                                                                  FO           30.6.2010   

56/10/942 Rada města schvaluje odprodej vyřazeného PC v ceně 500,- Kč/ks FK AVÍZO Město 
Albrechtice.

                                                                                                                  SP             30.6.2010   

56/10/943 Rada města vzala na vědomí dopis p.M.Svobodové ohledně parkování aut kolem 
provozovny p.Macka s tím, že sjednání nápravy bylo s p.Mackem projednáno a ukládá starostovi 
informovat o řešení na nejbližším jednání zastupitelstva města.

                                                                                                                starosta      nejbližší ZM   

56/10/944 Rada města schválila smlouvu o nájmu plochy na umístění reklamního baneru dne 
5.6.2010 v  Městě Albrechticích mezi pronajímatelem městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 
793 95 Město Albrechtice a nájemcem firmou KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál za 
dohodnutou cenu 5.000,-Kč.
                                                                                                              místostarosta    15.6.2010   
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56/10/945 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu na dodávky elektřiny se 
společností CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaníčkova 1594/1, 40001 Ústí nad Labem a pověřuje 
zaměstnance města p.Jana Vávru podpisem smlouvy.
                                                                                                                starosta      nejbližší ZM   

56/10/946  Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvy na dodávky plynu se 
společností CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaníčkova 1594/1, 40001 Ústí nad Labem a pověřuje 
zaměstnance města pana Jana Vávru podpisem smluv.
                                                                                                                starosta      nejbližší ZM   

56/10/947  Rada města schválila nájemní smlouvu na byt č. 2, Hynčice  184,  Město Albrechtice s 
vítězem veřejné soutěže paní Sloupskou Kateřinou, bytem Nádražní 260/10, 793 95 Město 
Albrechtice, za smluvní nájemné ve výši 2 600,-Kč/měsíc s platností od 1.6. 2010 na dobu určitou 
na jeden rok tj. do 31. 5. 2011. Po tomto termínu bude uzavřena nová nájemní smlouva již bez 
výběrového řízení s původním nájemníkem opět na dobu jednoho roku za podmínky řádného plnění 
svých povinností.
                                                                                                                   VV           4.6.2010   

56/10/948  Rada města schválila „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene“ číslo  SOVB IV-12-8004031/1 na zajištění strpení umístění zemního kabelu společnosti 
ČEZ Distribuce a.s. na parcelách v majetku Města Město Albrechtice parc. č. 10 a 1341/1 v k.ú. 
Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, okres Bruntál za jednorázovou úplatu a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.
                                                                                                                   VV           30.6.2010     

56/10/949  Rada města schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Město 
Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390, pozemek parc. č. 2226/1, ostatní plocha, silnice, 
v k.ú. a obci Město Albrechtice, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrálního pracoviště Krnov, na listu vlastnictví č. 1025 za jednorázovou úplatu a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.
                                                                                                                    SÚ          30.6.2010     

56/10/950  Rada města revokovala usnesení rady města č. 55/10/916 ze dne 13.5.2010 ve věci 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Město Albrechtice a manžely 
Annou Vaculčíkovou a Radomírem Vaculčíkem, Seifertova 619/39, 794 01 Krnov.
                                                                                                                    SÚ          30.6.2010     

56/10/951 Rada města schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu 
provést stavu mezi městem Město Albrechtice , nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a 
manžely Alenou Vaculčíkovou a Radomírem Vaculčíkem, Seifertova 619/39, 794 01 Krnov 
spočívající v právu vstupu, umístění a zřízení odvodňovacího potrubí na pozemku p.č. 224/1, 
zahrada o výměře 2250m2 a parcela číslo 223/1 zahrada o výměře 313m2 vše v k.ú. Hynčice u 
Krnova a to za jednorázovou úplatu a pověřila starostu podpisem smlouvy. 
                                                                                                                tajemník     30.6.2010    

56/10/952  Rada města schválila Darovací smlouvu pro Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, 
příspěvková organizace, I.P. Pavlova 9, 794  01 Krnov, IČ: 00844641,DIČ: CZ 00844641, finanční 
dar ve výši 3.000,-Kč na materiál, který bude použit pro vyšetření cukru v krvi na Dětském dni a 
Dni sociálních služeb dne 5.6.2010.
                                                                                                              místostarosta    15.6.2010   
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5610/953  Rada  města schválila poskytnutí věcných darů ve výši do 10 tis.Kč z rozpočtu města 
zúčastněným dětem při příležitosti konání dětského dne pořádaného městem Město Albrechtice.
                                                                                                              místostarosta    15.6.2010   

56/10/954  Rada města uložila starostovi města neprodlené provedení kontroly hospodaření 
s finančními prostředky v Mateřské škole v Městě Albrechticích.  
                                                                                                                   starosta       neprodleně     

56/10/955  Rada města odložila schválení odměny ředitelce, p.Dagmar Lapuníkové, Mateřské 
školy  Město Albrechtice, okres Bruntál, Celní 11, 793  95 Město Albrechtice, z rozpočtu mateřské 
školy za 2.pololetí 2009.
                                                                                                                 místostarosta   
 
56/10/956 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit cenu internetu pro zákazníky ve 
výši 390,-Kč včetně DPH za měsíc s platností od 1.7.2010.

56/10/957 Rada města schválila jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene na pozemcích 
v majetku města Město Albrechtice a to mimo organizace Krajský úřad MSK a Ředitelství silnic a 
dálnic, dle uvedené tabulky a pověřila starostu podpisem smluv o budoucích smlouvách o zřízení 
věcného břemene

Uvedené ceny jsou bez 
DPH

Město Albrechtice + všechny k.ú

Zastavěné uzemí Nezastavěné území

Inženýrská sítě - vedení 100,-Kč/m délky 20,-Kč/m délky

Stavební tělesa – sloupy, 
šachty 400,.-Kč/m2 a za každý započatý

Příjezd, přístup 25,-Kč/m2

                                                                                                                   VV+SÚ         průběžně

56/10/958  Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 355/1 části o výměře 200 m2, TTP, k.ú. 
Linhartovy panu Bronislavu Sládečkovi, Tyršova 715/ 49, 793 95 Město Albrechtice od 1.7.2010 na 
dobu neurčitou, výše nájmu 200,-Kč/rok .
                                                                                                                    SÚ              30.6.2010     

56/10/959  Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 791 části o výměře 35 m2, zahrada, k.ú. 
Město  Albrechtice,  paní  Hluštíkové  Anně,  Osvobození  586/14,  793  95  Město  Albrechtice  od 
1.7.2010 na dobu neurčitou, výše nájmu: 35,- Kč/ rok.
                                                                                                                    SÚ              30.6.2010     

56/10/960  Rada města neschválila záměr pronájmu parcely 1747/1 části o výměře 20  m2, lesní 
pozemek, k.ú. Město Albrechtice.
                                                                                                                    SÚ              30.6.2010     

56/10/961  Rada města neschválila záměr pronájmu pozemků p.č.2218 o výměře 12 145 m2, lesní 
pozemek, p.č. 2219 o výměře 5 956 m2, lesní pozemek k.ú. Město Albrechtice.
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                                                                                                                    SÚ              30.6.2010    

56/10/962  Rada města schválila výpověď pronájmu pozemku p.č. 610 o výměře 529 m2, zahrada, 
k.ú. Město Albrechtice panu. Josefu Varechovi, Bezručova 22, 793 95 Město Albrechtice od 
1.7.2009.Výpovědní lhůta končí  31.9.2010.
                                                                                                                    SÚ              30.6.2010     

56/10/963  Rada města schválila kritéria hodnocení na veřejnou zakázku „Odpadové centrum 
Město Albrechtice“ stavební objekty  a  provozní soubory dle návrhu. 

                                                                                                                  starosta       30.6.2010     

56/10/964  Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit 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“.

                                                                                                                  starosta    nejbližší ZM     

56/10/965 Rada města vzala na vědomí postup prací na řešení rekonstrukce střešního pláště ZŠ 
Město Albrechtice.

56/10/966 Rada města vzala na vědomí informaci o rozsahu škod na lesních porostech a ukládá 
starostovi podat informace na nejbližším zasedání zastupitelstvo města.
                                                                                                                  starosta    nejbližší ZM     

                                                               ................................................
                                                                              Luděk Volek
                                                                                 starosta

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

4



U S N E S E N Í

      z  jednání  57.schůze rady města konané dne 8.července 2010

Číslo usnesení          obsah usnesení                                            odpovídá                        termín

57/10/967 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 56. jednání RM 
konaného dne 2.6.2010.

57/10/968  Rada města ukládá starostovi dořešit záležitost vyčištění příkopy podél železniční tratě 
a odvodnění zahrádkářské osady v Městě Albrechticích se zástupci Českých drah.

                                                                                                           starosta          30.9.2010     

57/10/969 Rada města neschválila žádost Lesů ČR, s.p., Lesní správa Město Albrechtice, nám. 
ČSA 12, 793 95 Město Albrechtice o vydání souhlasu s výstavbou stožáru na nám.ČSA, před 
budovou Lesů ČR,  Lesní správa Město Albrechtice,  na p.č.13411/ k.ú. Město Albrechtice.

                                                                                                            starosta          20.7.2010   

57/10/970 Rada města schválila  pronájem parku B. Smetany v Městě Albrechticích na den 
21.8.2010  firmě SAWA společenská agentura, za účelem neformálního setkání zaměstnanců firmy 
Bosch Termotechnika s.r.o. s a to za 1000,-Kč + náklady související s akcí. (úklid, el. energie, práce 
s s připojením na el. odběr, vykosení trávy).
                                                                                                                  VV             20.7.2010   

57/10/971 Rada města schválila Dodatek  č. 5 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor 
v Domě s byty pro důchodce mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město 
Albrechtice, IČ: 00296228 a Římskokatolickou farností Město Albrechtice, IČ 47656247,  nám. 
ČSA 3, 793 95 Město Albrechtice, kde se upravuje výše měsíčních paušálních plateb za služby 
spojené s užíváním nebytových prostor na 3 046 Kč vč. DPH s platností od 1.8.2010.

                                                                                                                  VV             20.7.2010   

57/10/972 Rada města schválila Dodatek  č. 5 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor 
v Domě s byty pro důchodce  mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město 
Albrechtice, IČ: 00296228 a  fi. HELP-IN, o.p.s.  IČ 25900757, U Rybníka 4, 792 01 Bruntál, kde 
se upravuje výše měsíčních paušálních plateb za služby spojené s užíváním nebytových prostor na 1 
790 Kč vč. DPH s platností od 1.8. 2010.
                                                                                                                  VV             20.7.2010   

57/10/973 Rada města schválila ukončení nájmu bytu s p.Reimerovou Barborou, nám. ČSA 22, 
793 95 Město Albrechtice, na byt č. 2,  v obytném domě nám. ČSA 22, 793 95 Město Albrechtice 
ke dni 31.7. 2010.
                                                                                                                  VV             20.7.2010   
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57/10/974   Rada  města  schválila  „Smlouvu  o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného 
břemene“  číslo  SOVB IV-12-8003578/1 mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 
Město Albrechtice, IČ: 00296228 a  společnosti ČEZ Distribuce a.s. na zajištění strpení umístění 
zemního kabelu NN na parcele  v majetku Města Město Albrechtice parc. č. 113 v k.ú. Linhartovy, 
obec Město Albrechtice, okres Bruntál, za finanční smluvní náhradu ve výši  6.120,-Kč.

                                                                                                                  VV             20.7.2010   

57/10/975   Rada  města  schválila  záměr  pronájmu  parcely  p.č.  833/1  části  o  výměře  57  m2, 
zahrada, k.ú. Město Albrechtice.
                                                                                                                   SÚ            20.7.2010   

57/10/976  Rada města neschválila  záměr pronájmu parcely p.č.  471/3 části  o výměře 58 m2, 
ostatní plocha, zeleň, k.ú. Město Albrechtice.
                                                                                                                   SÚ            20.7.2010   

57/10/977  Rada města neschválila  záměr pronájmu parcely p.č. 1152/7 části o výměře 50 m2, 
zahrada, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtice.
                                                                                                                   SÚ            20.7.2010   

57/10/978  Rada města schválila záměr pronájmu parcely p.č. p.č. 341/3  o výměře 2 775 m2, orná 
půda, k.ú. Linhartovy, p.č. 340 o výměře 2 275 m2, TTP, k.ú. Linhartovy, p.č. 162/2 o výměře 4 920 
m2, TTP, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtice, p.č. 147/1 části o výměře 2 000 m2, TTP, k.ú. Česká 
Ves u Města Albrechtice.
                                                                                                                   SÚ            20.7.2010   

57/10/979 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. p.č. 909 části o výměře 494 m2, ostatní 
plocha, neplodná půda, a p.č. 914 části o výměře 90 m2, TTP , k.ú. Město Albrechtice panu Jiřímu 
Michalčíkovi, B. Němcové 21, 793 95 Město Albrechtice od 1.8.2010 na dobu neurčitou. Výše 
nájmu: 584,- Kč/rok.
                                                                                                                   SÚ            25.7.2010   

57/10/980  Rada města schválila  pronájem pozemku p.č. 1049 o výměře 265 m2, zahrada, k.ú. 
Město Albrechtice,  paní  Rozálii  Kubošníkové,  L.  Janáčka 456/7,  793 95 Město  Albrechtice od 
1.8.2010 na dobu neurčitou .Výše nájmu: 265,- Kč/ rok.

                                                                                                                   SÚ            25.7.2010   

5710/981  Rada města schválila  ukončení pronájmu p.č. 45 o výměře 390 m2, k.ú. Linhartovy, 
panu Neumayerovi Zdeňku, Linhartovy 25, 793 95 Město Albrechtice od 1.8.2010.

                                                                                                                   SÚ            25.7.2010   
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57/10/982  Rada města schválila ukončení pronájmu p.č. 43 části o výměře 400 m2, ostatní plocha 
k.ú. Linhartovy, paní Neumayerové Aleně, Linhartovy 25, 793 95 Město Albrechtice 1.8.2010.

                                                                                                                   SÚ            25.7.2010   

57/10/983  Rada města schválila přidělení volného bytu č. 314 v Domě s byty pro důchodce, 
Nemocniční 6, Město Albrechtice paní Naděždě Noskové, bytem Nádražní 383/5, 793 95 Město 
Albrechtice, s platností od 1.8. 2010.
                                                                                                                  VV             20.7.2010   

                                                                       ................................................
                                                                                    Luděk Volek
                                                                                        starosta

                                                                       ................................................
                                                                                p.Miluše Kaletová
                                                                                  člen rady města
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U S N E S E N Í

      z  jednání  58.schůze rady města konané dne 29.července 2010

Číslo usnesení          obsah usnesení                                            odpovídá                        termín

58/10/984  Rada města vzala na vědomí podání podnětu Polici ČR k prošetření na hospodaření 
ředitelky Mateřské školy Město Albrechtice, příspěvková organizace, Celní 11, 79395 M. 
Albrechtice, p. Dagmar Lapuníkové.

58/10/985 Rada města vzala na vědomí písemné vyjádření ředitelky Mateřské školy Město 
Albrechtice paní Dagmar Lapuníkové, k hospodaření v mateřské škole.

58/10/986 Rada města schválila přidělení volného bytu č. 219 v Domě s byty pro důchodce, 
Nemocniční 6, Město Albrechtice manželům Heleně a Vaclavu Svobodovým, bytem Hašlerova 
217/27, 793 95 Město Albrechtice s platností od 1.8.2010.

                                                                                                                  VV             10.8.2010   

                                                                       ................................................
                                                                                    Luděk Volek
                                                                                        starosta

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

1



U S N E S E N Í

      z  jednání  59.schůze rady města konané dne 12.srpna 2010

Číslo usnesení          obsah usnesení                                            odpovídá                        termín

59/10/987  Rada města schválila přípravu návrhu změny zřizovací listiny Mateřské školy Město 
Albrechtice, příspěvková organizace, Celní 11, 79395 Město  Albrechtice,  kde změna bude 
spočívat v omezení nákupu ředitelky při pořizování DNM a DHM, který bude schvalován 
zřizovatelem.
                                                                                                           starosta          10.9.2010 

59/10/988  Rada města uložila starostovi města vyžádat doklady z Mateřské školy Město 
Albrechtice, příspěvková organizace, Celní 11, 79395 Město  Albrechtice,   a to knihu přijatých a 
vydaných faktur a faktury za posledních 5 let a záruční listy na tyto předměty: fotoaparát olympus, 
televize Orava, televize Hunday, regál nerez, lehátka, vysavač. 
                                                                                                           starosta          31.8.2010 

59/10/989 Rada města vzala na vědomí neodvolávat ředitelku Mateřské školy Město Albrechtice, 
příspěvková organizace, Celní 11, 79395 Město  Albrechtice p.Dagmar Lapuníkovou a vyčkat na 
výsledky šetření Policie ČR.

59/10/990  Rada města uložila starostovi doplnit podané trestní oznámení na Policii ČR na 
ředitelku Mateřské školy Město Albrechtice, příspěvková organizace, Celní 11, 79395 Město 
Albrechtice, p.Dagmar Lapuníkovou o vyčíslení škody,  která zřizovateli mohla vzniknou nákupem 
předražených věcí a to ve výši 53.702,-Kč.

                                                                                                           starosta          10.9.2010 

59/10/991 Rada města uložila starostovi projednat s právním zástupcem města formulaci 
písemného upozornění ředitelce Mateřské školy Města Albrechtice, p.Dagmar Lapuníkové za 
porušení povinnosti vyplývajících z právních předpisů vztahující se k její práci a tuto zaslat paní 
ředitelce Mateřské školy Města Albrechtice, p.Dagmar Lapuníkové 

                                                                                                            starosta          10.9.2010

                                                                       ................................................
                                                                                    Luděk Volek
                                                                                        starosta

                                                                       ................................................
                                                                           MUDr. Zuzana Juráňová
                                                                                  člen rady města
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U S N E S E N Í

      z  jednání  60.schůze rady města konané dne 9.září 2010

Číslo usnesení          obsah usnesení                                            odpovídá                        termín

60/10/992  Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 57. jednání rady 
města konaného dne  8.7. 2010 z 58. jednání rady města konaného 29.7.2010.

60/10/993  Rada města uložila starostovi projednat s právním zástupcem města formulaci dalšího 
písemného upozornění ředitelce Mateřské školy Města Albrechtice, p.Dagmar Lapuníkové za 
porušení povinnosti vyplývajících z právních předpisů vztahující se k její práci a toto zaslat paní 
ředitelce Mateřské školy Města Albrechtice, p.Dagmar Lapuníkové. 
                                                                                                           starosta          20.9.2010 

60/10/994 Rada města uložila starostovi zajistit provedení auditu inventarizace a vyřazování 
majetku vedeného v účetnictví na majetkových účtech Mateřské školy Město Albrechtice p.o., 
města a dále provedení auditu faktur vystavených firmami, kde vlastníkem nebo jednatelem je 
p.Juvan Iliadis. 
                                                                                                           starosta          20.9.2010 

60/10/995  Rada města schválila odebrání osobního příplatku v plné výši po dobu tří měsíců 
ředitelce Mateřské školy Město Albrechtice příspěvková organizace, paní Dagmar Lapuníkové, za 
neplnění povinností vyplývajících z funkce ředitelky příspěvkové organizace města, a to s platností 
od 1.10.2010.
                                                                                                     místostarosta          20.9.2010 

60/10/996 Rada města vzala na vědomí žádost p. Milana Grosse o součinnost při odvodnění 
místní komunikace v Biskupicích a souhlasí s dosud provedeným opatřením ze strany města.

60/10/997  Rada města vzala na vědomí informace  týkající se znovuobnovení činnosti dechové 
hudby v Městě Albrechticích.

60/10/998  Rada města vzala na vědomí žádost paní Bělešové Terezie, bytem Nemocniční 6, 793 
95 Město Albrechtice o záměnu bytu dvoupokojového za jednopokojový v Domě s byty pro 
důchodce, Nemocniční 6, Město Albrechtice s tím, že žádost město povede v seznamu uchazečů o 
jednopokojový byt v Domě s byty pro důchodce. 
                                                                                                                   VV             průběžně 

60/10/999  Rada města vzala na vědomí dopis pana Ing. FrantiškaVyhlídala, Nábřežní 7, Město 
Albrechtice, ve věci nespokojenosti s jednáním vedení města ohledně Smlouvy o zřízení věcného 
břemene a neshledala žádné pochybení v postupu  ze strany vedení města.

1



60/10/1000  Rada města pověřila starostu města jednáním s panem Ing.Františkem Vyhlídalem, 
Nábřežní 7, Město Albrechtice, ve věci dořešení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
kanalizační řad na pozemku pana Vyhlídala.
                                                                                                           starosta          20.9.2010 

60/10/1001  Rada města doručuje Zastupitelstvu města  schválit 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.
                                                                                                           starosta          30.9.2010 

60/10/1002  Rada města schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene mezi Moravskoslezským krajem, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a 
městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228, týkající se 
akce: „Chodník podél ul K. Čapka a Nemocniční Město Albrechtice“, umístění 2 ks sloupů 
osvětlení přechodu pro chodce na pozemku parcela č. 2227 v katastrálním území Město 
Albrechtice a obci Město Albrechtice, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrálního pracoviště Krnov, na listu vlastnictví č. 304 a pověřila starostu podpisem této 
smlouvy.

                                                                                                           tajemník          24.9.2010 

60/10/1003  Rada města schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi 
Moravskoslezským krajem, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a městem Město 
Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228, týkající se akce: „Chodník 
podél ul K.Čapka a Nemocniční Město Albrechtice“, umístění chodníku na pozemcích parcela č. 
2224 a 2227 v katastrálním území Město Albrechtice a obci Město Albrechtice, zapsaného u 
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Krnov, na listu vlastnictví 
č. 304 a pověřila starostu podpisem této smlouvy.

                                                                                                           tajemník          24.9.2010 

     
60/10/1004  Rada města doručuje Zastupitelstvu města  schválit Smlouvu o bezúplatném převodu 
majetku mezi převodcem - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 
30 Ostrava – Zábřeh a  Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice. Jedná se o 
plovoucí motorové čerpadlo MACXIMUM BK I.č. HM237/03 s pořizovací cenou 65 385,90Kč.

                                                                                                            starosta          30.9.2010 

60/10/1005  Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit OZV č. 1/2010 o místním poplatku 
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení.

                                                                                                            starosta          30.9.2010 

60/10/1006  Rada města schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BR/32/e/2010/JJ mezi 
povinným Moravskoslezským Krajem se sídlem ul. 28. Října 117, 702 18 Ostrava IČ 70890692, 
DIČ CZ70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou organizací se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, zastoupena ing. Tomášem Böhmem, 
ředitelem a  oprávněným - město Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ 
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00296228, DIČ CZ00296228, zastoupeno Luďkem Volkem, starostou,  za jednorázovou  úplatu  600 
Kč vč. DPH. 

60/10/1007  Rada města schválila neuzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 2, nám ČSA 20, Město 
Albrechtice s panen Toráčem Josefem.
                                                                                                                  VV             24.9.2010 

60/10/1008  Rada města schválila uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 2, nám. ČSA 14, Město 
Albrechtice s paní Velebovou Dagmar od 1. 10. 2010 na dobu určitou do 30.9.2015.

                                                                                                                  VV             24.9.2010 

60/10/1009  Rada města schválila uzavření  nájemní smlouvy na byt č.1, nám. ČSA 15, Město 
Albrechtice   s paní Sivákovou Naděždou  na dobu určitou do 31.12.2010.

                                                                                                                  VV             24.9.2010 

60/10/1010  Rada města schválila žádost p.Kafoňkové Kateřiny, bytem Slezská 2, 793 95 Město 
Albrechtice o ukončení nájemní smlouvy na byt č.2, Slezská 2, Město Albrechtice s platností k 30.9.2010.

                                                                                                                  VV             24.9.2010 

60/10/1011  Rada města schválila Dodatek  č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor 
Lázeňská 2, Město Albrechtice s firmou  NEUMAN  junior s.r.o  se sídlem v Městě Albrechticích, 
Nádražní 233/7, PSČ 793 95  s platností od 1.8. 2010.

                                                                                                                  VV             29.9.2010 

60/10/1012  Rada města schválila Dodatek  č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor 
Lázeňská 2, Město Albrechtice  pro  Hana Lapková, bytem Spálené 184, PSČ 793 71 Holčovice 
s platností od 1.9.2010.
                                                                                                                  VV             29.9.2010 

60/10/1013  Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města  uzavření nové pojistné smlouvy č. 
48102467-15 na pojištění lesů v majetku Města Město Albrechtice.
                                                                                                            starosta          30.9.2010 

60/10/1014  Rada města schválila Dohodu o budoucí spolupráci mezi městem Město Albrechtice, nám. 
ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a firmou MADWOOD s.r.o., Celní 35, Město Albrechtice. 

                                                                                                                  SÚ             29.9.2010 

60/10/1015  Rada města schválila  uzavření  nájemní smlouvy na byt č 1,  Slezská 2, Město Albrechtice 
s panem Petrem Lipoldem, Třemešná 361, na dobu určitou od 1.10.2010 do 31.3.2011.

                                                                                                                  VV             29.9.2010 

60/10/1016  Rada města schválila  uzavření Dohody o provedení práce s panem Eftimisem Iliadisem, 
Nádražní 15, Město Albrechtice na dobu dvou měsíců – zaří, říjen 2010.

                                                                                                                  FO             17.9.2010 
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60/10/1017  Rada města revokovala usnesení rady města ze dne 14.01.2010  pod. č.usnesení 
51/10/810.

60/10/1018  Rada města schválila odměnu pro členy SPOZ, hudebníky a přednášející ve výši 300,-Kč 
za obřadní den plus 70,-Kč za uspořádaný obřad v obřadním dni a předsedovi SPOZ 500,-Kč měsíčně.

                                                                                                                  FO             průběžně 

60/10/1019  Rada města doporučuje Zastupitelstvu schválení příspěvku na neinvestiční náklady za 
rok 2009 ve výši 4.000,-Kč na jednoho žáka.
                                                                                                            starosta          30.9.2010 

60/10/1020  Rada města schválila vnitřní směrnice účetní jednotky město Město Albrechtice 
č. 1 – 10/2010  k vedení účetnictví  s účinnosti od 1.1.2010 a 11/2010 k pokladním operacím
s účinností od 1.9.2010.
                                                                                                                  FO             průběžně 

60/10/1021  Rada města schválila prodej zdemontované střešní krytiny ze sportovní haly za cenu 
20,-Kč za 1m běžný.

                                                                                                   starosta+tajemník   průběžně    

60/10/1022  Rada města  schválila ukončení nájemního vztahu na nebytové prostory nám. ČSA 20 
v Městě Albrechticích s p.Novákovou Danielou dohodou ke dni 30.9.2010.

                                                                                                                  VV             29.9.2010 

60/10/1023/1  Rada města schválila ukončení pronájmu p.č. 1917 části o výměře 653 m2, k.ú. 
Město Albrechtice, panu Janu Poráni, Nádražní 27, 793 95 Město Albrechtice k 30.9.2010.
                                                                                                                  SÚ             29.9.2010 

60/10/1023/2  Rada města schválila ukončení pronájmu p.č. 1917 části o výměře 250 m2, orná 
půda k.ú. Město Albrechtice, paní Janě Caknakisové, Osoblažská 12, 793 95 Město Albrechtice k 
30.9.2010.
                                                                                                                  SÚ             29.9.2010 

60/10/1023/3  Rada města schválila ukončení pronájmu p.č. 1002 části o výměře 200 m2, zahrada, 
k.ú. Město Albrechtice, paní Miladě Ciastoňové, Nerudova 6, 793 95 Město Albrechtice k 
31.12.2010.
                                                                                                                  SÚ             29.9.2010 

60/10/1024/1  Rada města schválila záměr pronájmu parcely p.č. 1917 části o výměře 250 m2, 
orná půda, k.ú. Město Albrechtice.
                                                                                                                  SÚ             30.9.2010 

60/10/1024/2  Rada města schválila záměr pronájmu parcely p.č. 1002 části o výměře 200 m2, 
zahrada, k.ú. Město Albrechtice.
                                                                                                                  SÚ             30.9.2010 
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60/10/1024/3  Rada města schválila záměr pronájmu parcely p.č. 903/2 části o výměře 210 m2, 
zahrada, k.ú. Město Albrechtice.
                                                                                                                  SÚ             30.9.2010 

60/10/1025/1  Rada města schválila pronájem pozemku p.č. p.č. 341/3 o výměře 2 775 m2, orná 
půda, k.ú. Linhartovy, p.č. 340 o výměře 2 275 m2, TTP, k.ú. Linhartovy, p.č. 162/2 o výměře 4 920 
m2, TTP, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtice, p.č. 147/1 části o výměře 2 000 m2, TTP, k.ú. Česká 
Ves u Města Albrechtice  Zemědělskému podniku a.s. , Zámecká 83/1, 793 95 Město Albrechtice k 
zemědělským účelům od 1.10.2010 na dobu neurčitou. Výše nájmu: 1 297,- Kč/rok.

                                                                                                                  SÚ             30.9.2010 

60/10/1025/2 Rada města vzala na vědomí odstoupení p.Márii Vývodové od pronájmu pozemku 
p.č. 833/1 části o výměře 57 m2, zahrada, k.ú. Město Albrechtice pro účely podnikání v jiné 
činnosti.

                                                                                                                  SÚ                              

60/10/1026  Rada města schválila  vydání souhlasu k oplocení parcely p.č. 791 o výměře 280 m2 
pro Společenství vlastníků jednotek Osvobození 14, Město Albrechtice.

60/10/1027  Rada doporučuje Zastupitelstvu města projednat, připomínkovat a schválit „Zásady a 
poskytování grantů z rozpočtu Města Města Albrechtice v sociální oblasti“ s platností od 1.1.2011.

                                                                                                            starosta          30.9.2010     

60/10/1028  Rada doporučuje Zastupitelstvu města  schválit 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.

                                                                                                            starosta          30.9.2010     

                                                                  ................................................
                                                                                    Luděk Volek
                                                                                        starosta

                                                                       ................................................
                                                                             Ing.Jitka Hanusová
                                                                                  místostarosta
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U S N E S E N Í

      z  jednání  61.schůze rady města konané dne 30.září 2010

Číslo usnesení          obsah usnesení                                            odpovídá                        termín

61/10/1029  Rada města schválila Smlouvu  o  právu provést stavbu a smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení  věcného  břemene č. B – 873/10 uzavřená podle ustanovení § 51, 50a,  a 151n  a 
násl.  zák.č.  40/1964  Sb.,  občanského  zákoníku,   mezi  povinným  Povodí  Odry,  státní  podnik, 
Varenská  49,   Ostrava,  Moravská  Ostrava,  PSČ  701  26,  IČ  :   70890021   a  městem  Město 
Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice IČ: 00296228.

                                                                                                          tajemník          20.10.2010 

61/10/1030 Rada  neschválila opětovnou žádost p.Josefa Toráče na uzavření nové nájemní smlouvy na 
byt č. 2, nám ČSA 20, Město Albrechtice.
                                                                                                               VV               20.10.2010 

61/10/1031  Rada  města  schválila  pronájem  nebytových  prostor   nám.  ČSA 20,  793  95  Město 
Albrechtice p.Alici  Zelinkové, B.Smetany 6,  793 95 Město Albrechtice,  za účelem zřízení prodejny 
Zlatnictví – hodinářství od 1.10.2010 na dobu neurčitou.
                                                                                                               VV                11.10.2010 

                                                                  ................................................
                                                                                    Luděk Volek
                                                                                        starosta

                                                                       ................................................
                                                                             Ing.Jitka Hanusová
                                                                                  místostarosta
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U S N E S E N Í

      z  jednání  62.schůze rady města konané dne 12.října 2010

Číslo usnesení          obsah usnesení                                            odpovídá                        termín

62/10/1032  Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 60. jednání rady 
města konaného dne  9.9. 2010 a z 61. jednání rady města konaného 30.9.2010.

62/10/1033 Rada města schválila prominutí nájemného na dobu dvou měsíců tj. říjen a listopad 
2010, po dobu stavebních úprav nemovité kulturní památky domu – č.p. 21, Město Albrechtice, 
nájemníkovi bytu č. 3 p. Pavle Vlachové, bytem nám.ČSA 21, 793 95 Město Albrechtice.

                                                                                                               VV               30.10.2010 

62/10/1034 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Mandátní smlouvu mezi 
mandantem Město Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a mandatářem 
Ing. Michalem Kloiberem, Ph.D., Hradecká 98/IV, 380 01 Dačice, na provádění odborného dozoru 
při realizaci oprav dřevěných konstrukcí nemovité kulturní památky domu – č.p. 21, Město 
Albrechtice. 
                                                                                                               starosta     nejbližší ZM 

62/10/1035  Rada města schválila smlouvu o zápůjčce mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 
27/10, 793 95 Město Albrechtice a společností  Geosense s.r.o. se sídlem Praha 8, Kobylisy, 
Třebenická  128/6, PSČ 182 00,   na  bezplatné provozování licenčních práv programového 
vybavení dat  mapového portálu města Město Albrechtice na dobu určitou 6-ti měsíců tj. do 30.6. 
2011.      
                                                                                                                  SP               30.10.2010 

62/10/1036  Rada města doporučila zastupitelstvu města  schválit Smlouvu o poskytování služeb 
mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice společností  Geosense 
s.r.o. se sídlem Praha 8, Kobylisy, Třebenická  128/6, PSČ 182 00 o provozování obecního 
mapového portálu Města město Albrechtice na dobu určitou tj. do 31.12.1012.
                                                                                                               starosta     nejbližší ZM 

62/10/1037 Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu nově vybudovaného kanalizačního 
řadu v Městě Albrechticích.
                                                                                                               tajemník      10.10.2010 

62/10/1038 Rada města schválila Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách  (dále jen zákon) pod 
názvem „ Odpadové centrum – Město Albrechtice“ ze dne 5.10.2010.
                                                                                                                 starosta                  
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62/10/1039  Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit smlouvu o dílo na akci: 
„Odpadové centrum – Město Albrechtice“ mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 
95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a firmou ECOVIA Haná s.r.o., Hamerská 58, 783 71 
Olomouc-Holice, IČ: 27825531 a pověřit starostu podpisem smlouvy.
                                                                                                               starosta     nejbližší ZM 

62/10/1040  Rada města schválila Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách  (dále jen zákon) pod názvem 
„ Odpadové centrum – Město Albrechtice – provozní soubory“  ze dne 5.10.2010.
                                                                                                                 starosta                  

62/10/1041  Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit smlouvu o dílo na akci: 
„ Odpadové centrum – Město Albrechtice – provozní soubory“, mezi Městem Město Albrechtice, 
nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a firmou MEVATEC s.r.o.,   Chelčického 
1228, 41301 Roudnice nad Labem IČ: 62742051 a pověřit starostu podpisem smlouvy.

                                                                                                               starosta     nejbližší ZM 

62/10/1042  Rada města vzala na vědomí Zprávu o provedení kontroly v Mateřské škole v Městě 
Albrechticích p.o., Celní 11, 793 95 Město Albrechtice ze dne 9.9.2010.

62/10/1043 Rada města uložila ředitelce, p.Dagmar Lapuníkové, Mateřské školy v Městě 
Albrechticích p.o., Celní 11, 793 95 Město Albrechtice, odstranit všechny zjištěné nedostatky 
uvedené ve zprávě z provedené kontroly ze dne 9.9.2010, v termínu do 30.10.2010.

                                                                                                                 starosta     20.10.2010    
        
62/10/1044  Rada města uložila starostovi města písemně vyžádat doklady z Mateřské školy Město 
Albrechtice, příspěvková organizace, Celní 11, 793 95 Město  Albrechtice,   a to knihu přijatých a 
vydaných faktur a faktury za posledních 5 let v termínu do 30.10.2010.
                                                                                                                 starosta     20.10.2010    

                                                                  ................................................
                                                                                    Luděk Volek
                                                                                        starosta

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