
MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
                                                                                    Termín                         zodpovídá

22/96  Zastupitelstvo volí
a) návrhovou komisi ve složení: pp. Volek Luděk, Ing. Stolek Karel, Mgr. Juráň Miloslav     
b) ověřovatelé zápisu:  pp. Kaletová Miluše, Ing. Kozelek Igor

22/97  Zastupitelstvo schvaluje
a)   Smlouvu s firmou Connex  Morava a.s. číslo 7033 o závazku veřejné služby ve veřejné
dopravě, uzavřené podle ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
ve znění pozdějších předpisů. Zálohový podíl na prokazatelnou ztrátu ve výši 53.394,- Kč za
rok 2005.                                        28.2.2005                 místostarosta

b)   Smlouvu o poskytování regionálních služeb s muzeem v Bruntále  na rok 2005.
28.2.2005                 místostarosta

c)  Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě s firmou Osoblažská
dopravní společnost s.r.o. na částku 18.778,- Kč.      28.2.2005                 místostarosta

d)  Dodatek č. 2 ke smlouvě o hospodaření v lesních porostech na lesních pozemcích
v majetku  města Město Albrechtice s firmou pana Oldřicha Pustky - ošetření některých
drobných změn a cenové ujednání na rok 2005.         28.2.2005                  ing. Macek

e) Partnerství s Centrem ekologické výchovy Bruntál.         28.2.2005                   starosta

f)     Partnerskou smlouvu s Centrem ekologické výchovy Bruntál na zřízení enviromentálního
informačního centra.                           30.6.2005                    starosta

g)   Účastnickou smlouvu o zřízení a užívání televizního a kabelového rozvodu uzavřenou mezi
městem Město Albrechtice a uživateli TKR. Zároveň pověřuje starostu jejich podpisem.
průběžně       starosta,         pan Hlaváček

h)   Půjčku z Programu stát. podpory na opravu bytů a domů manželům Anně a Jaroslavu
Poláchovým, Odboje 23, Město Albrechtice ve výši 15.000,- Kč na opravu střechy rodinného
domku.                           30.3.2005                    paní Opatřilová

ch)  Prodloužení splatnosti faktury číslo 2004214 na částku 308.034,- Kč do 31.3.2005
z důvodu druhotné platební neschopnosti panu Oldřichu Pustkovi, Hynčice 210. 

evidenčně              paní Bodnárová

i)    Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2005. Základní škola Město Albrechtice –
672.954,- Kč, Mateřská škola Město Albrechtice - 111.911,- Kč, Ústav sociální péče pro
mentálně postižené Město Albrechtice – 249.780,- Kč.

            evidenčně               paní Bodnárová

j) Projektovou přípravu „malého obchvatu“ silnice 1/57 v intravilánu města Město Albrechtice a
v souladu s územním plánem města.     28.2.2005                 místostarosta

k)  Použití částky 56.994,- Kč z vlastního fondu reprodukce majetku na opravy podlahových
krytin, nátěry a malířské práce příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro mentálně



postižené Město Albrechtice, B.Smetany 35, 79395 Město Albrechtice 
28.2.2005                  paní Bodnárová  

l)   Poskytnutí krátkodobého úvěru na kanalizaci v rámci akce Sdružení obcí Praděd, stavba
Město Albrechtice, ve výši 500.000,- Kč od Komerční banky a.s.. Doba trvání úvěru do
31.12.2005, pohyblivá sazba 1M PRIBOR + 0,7% p.a., ručení blankosměnkou. 
28.2.2005                      paní Bodnárová  

m)  Jištění stání půjčky od Ministerstva zemědělství ČR na akci: Kanalizace “Sdružení obcí
Praděd – stavba Město Albrechtice u ČMZRB bankovní zárukou u Komerční banky a.s. a
zajištění bankovní záruky formou složení hotovosti ve výši 50% bankovní záruky, tj. max. 1,45
mil.Kč,  a to do doby vrácení záruční listiny zpět Komerční bance a.s.
 28.2.2005                     paní Bodnárová  

n)   OZV č. 1/2005  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
průběžně            ing.Vaverová,   paní Opatřilová

o)   Prodej pozemku p.č.585 část, výměra bude upřesněna GP, zahrada k.ú. Česká Ves u
Města Albrechtic manželům Oldřichu a Aleně Podsedníkovým, Raisova ul. 9/905, Ostrava –
Mariánské Hory, o. Pozemek navazuje na pozemky žadatelů. Cena pozemku 30,- Kč/m2 a
vynaložené náklady.  31.5.2005             ing. Kumpoštová

p)   Prodej pozemku p.č. 66 o výměře 274 m2, zahrada, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic
manželům Jindřichu a Miroslavě Janečkovým, Okružní 1061, Bohumín.  Pozemek navazuje na
nemovitost žadatelů. Cena pozemku 30,- Kč/m2 a vynaložené náklady.

 31.5.2005             ing. Kumpoštová

q)   Prodej  pozemku p.č. 1152/56 o výměře 136 m2, ostatní plocha, k.ú. Česká Ves u Města
Albrechtic panu Jaroslavu Zajacovi, Krylovova 11/1702, Ostrava - Jih  Pozemek navazuje na
nemovitost žadatele. Cena pozemku 30,- Kč/m2 a vynaložené náklady.
31.5.2005 ing. Kumpoštová

r)   Schvaluje volbu členů Školské rady  Základní školy z řad pedagogických pracovníků a
zákonných zástupců. Zástupci z řad pedagogických pracovníků jsou – Marie Klimešová, Hana
Macková, Jana Vyležíková. Zástupci z řad zákonných zástupců jsou – Martin Hajný, Zbyšek
Pecháček, Petr Kopinec.

s)  Prodej pozemku p.č.1408/3, ostatní plocha v k.ú.Město Albrechtice, části dle GP,
manželům Milanu a Aleně Grossovým, Krnovská 12, Město Albrechtice, manželům Václavu a
Danuši Kuřecovým, Odboje 6, Město Albrechtice, manželům Josefu a Martě Vyhlídalovým.
Karla Čapka 2 Město Albrechtice a paní Yvettě Čtvrtníčkové Krnovská 10 Město Albrechtice.
Cena 40,- Kč/m2 a vynaložené náklady, k.ú. Město Albrechtice. Pozemek navazuje na
nemovitosti žadatelů.         31.5.2005       ing. Kumpoštová

š)  Prodej objektu bývalé moštárny p.č. 1406 a pozemku pod objektem o výměře 74 m2,
zast.plocha v k.ú.Město Albrechtice paní Yvettě Čtvrtníčkové, Krnovská 10, Město Albrechtice
za úřední odhad z 9.8.2003  - 137.540,- Kč.    31.5.2005       ing. Kumpoštová

t)  Revokace usnesení číslo 20/88/29 z 25.11.2004 -  zrušení souhlasu prodeje paní Marii
Raptisové.                                                                evidenčně          ing.Kumpoštová

u)   Změnu č.1 územního plánu města. Podle § 84 odst.2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o



obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 26 zákona č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání
pro zpracování Změny číslo 1 územního plánu města Město Albrechtice, které je nedílnou
součástí tohoto usnesení o schválení    31.3.2005          ing.Vavera

v)   Prodej budovy MŠ č.p. 55, včetně pozemků na parcelách p.č. 186 zastavěná plocha a 187
zeleň, v k.ú. Linhartovy, panu Lukáši Střížovi, SPC B/7, Krnov, Pod Cvilínem a panu Janu
Grigorovi, Náměstí Míru 164/11, 794 01 Krnov, Pod Cvilínem, za cenu 860.001,- Kč.
  28.2.2005           ing.Kumpoštová 

w)   Ceník za reklamní činnost a marketing.          průběžně         pan Hlaváček

x)   Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2005.    průběžně        místostarosta

y)   Plán finančního výboru na rok 2005.                         průběžně       Mgr. Kropáč

z)   Odměňování za výkon funkce členům zastupitelstev, podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů,  za výkon
člena rady 1.300,- Kč a výkon člena zastupitelstva 400,- Kč, předseda výboru nebo komise
500,-Kč, člen výboru nebo komise 300,-Kč. Jedná se o měsíční odměnu s platností od
1.1.2005. Jednotlivé měsíční odměny se sčítají.

průběžně           místostarosta, P a  M

22/98  Zastupitelstvo neschvaluje
Změnu odměňování za výkon funkce členům zastupitelstev, podle nařízení vlády č. 37/2003
Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů,  za
výkon člena rady 1.500,- Kč a výkon člena zastupitelstva 450,- Kč, předseda výboru nebo
komise 500,-Kč, člen výboru nebo komise 300,-Kč.

22/99  Zastupitelstvo ukládá
a)   kontrolnímu a finančnímu výboru provedení kontroly stanovení výše nájmu restaurace 
      Gól a způsobu jeho úhrady pro FK Avízo.
  
b)   starostovi předložit na příštím zasedání města návrh využití finančních prostředků     
      z prodeje bytů domů a řešení havarijní situace domů na náměstí

22/100  Zastupitelstvo bere na vědomí
a)   informace z jednání rady města
b)   plánovanou změnu zřizovací listiny ZŠ s ohledem na novou legislativu

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

                                                                               ……………………………….       
                                                                                      Karel  G a n č a r č í k   
                                                                                            místostarosta

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z jednání 23. schůze zastupitelstva města konaného dne 31.3.2005

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
                                                                                    Termín                         zodpovídá



23/101  Zastupitelstvo volí
a) návrhovou komisi ve složení: pp. Miroslav Macek Jan, Jan Handlíř, Richard Kubla
b) ověřovatelé zápisu:  pp. Josef Žídek, Marie Michálková

23/102  Zastupitelstvo schvaluje
a) bezúplatné získání vyřazovaného materiálu z majetku armády ČR dle předloženého
seznamu do majetku města                              do 30.6.2005             starosta 

b) schválení dodatku č.1 smlouvy na akci „PD Rekonstrukce ulice B.Smetany v Městě
Albrechticích s firmou Silnice Morava s.r.o..       do 15.4.2005          Ing.Vavera  

c) trvání  blokace pozemku p.č.60 a 61 v kú.Město Albrechtice a hledání možného dalšího
řešení s PF Bruntál a p.Křištofem na vyhledání jiného vhodného pozemku k náhradnímu
plnění restitučních nároků p.Křištofa.                              do 30.6.2005             starosta 

d) revokaci usnesení č.21/93/ch) zastupitelstva města ze dne 16.12.2004, kterým byla
schválena půjčka ve výši 20.000,-Kč na opravu nemovitosti manželů Stanislava a Kristýny
Bártkových, Vodní 6, Město Albrechtice.       do 15.4.2005          p.Opatřilová 

e) splátkového kalendáře p.Jarmile Johnové, bytem Hynčice 15 ve výši 1 000,- Kč měsíčně do
zaplacení dluhu, který činí 23 015,- Kč s termínem splátek od 1.4.2005.
                                                                                            průběžně               p.Bodnárová 

f) prodloužení lhůty ke splacení stavební parcely do 30.9.2005 manželům Pavlu a Emílii
Džačovským, bytem Nerudova 10, Město Albrechtice.    do 30.9.2005           p.Bodnárová 

g) vyrovnání pohledávky ve výši 92.252,50Kč města vůči Službám obce Město Albrechtice
s.r.o., Lázeňská 2 Město Albrechtice.                        do 30.4.2005           p.Bodnárová 

h) zrušení vyjmenovaných činností z mandátní smlouvy ze 27.12.1999 včetně dodatků: sběr
oděvů k čištění a mandlování a terénní úpravy, výsadba a údržba zeleně.
                                                                                            do 30.4.2005           p.Gančarčík 

i) převod na město a tím zrušením smlouvy ze dne 30.12.1999 na obstarávání správy
nemovitosti v případě, že bude rozhodnuto o převodu této správy na město a dojde k předání
všech dokladů, spisů atd.                        podle rozhodnutí         Ing.Vavera 

j) vyřazení DHM z majetku města dle seznamu, ve výši 141.434,20Kč.
                                                                                            do 30.4.2005           p.Bodnárová 

k) Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města firmě Help-in, o.p.s.,
Revoluční 20, Bruntál na rok 2005 ve výši 23.500,-Kč a smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města s firmou Charita Krnov, Hlubčická 3, Krnov, na rok 2005 ve výši 23.500,-Kč.
do 30.4.2005           p.Gančarčík
 
l) Dodatek č. 03/2005 s firmou SATTURN Holešov spol.sr.o., Dlažánky 305, Holešov.  
                                                                                            do 30.4.2005           p.Gančarčík 

m) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení svého bytu s manželi Vladimírem a
Šárkou Prekopovými, Celní 48, Město Albrechtice.    do 30.5.2005           Ing.Kumpoštová
 
n) Dodatek č.1 ke smlouvě č. 08660311 se SFŽP ČR akce: „Kanalizace K.Čapka – Tyršova“.
do 30.4.2005             Ing.Vavera 



o) smlouvu s firmou Roman Šťastný, Úvalno 66, na údržbu veřejné zeleně na rok 2005 za
celkovou cenu 332 549,- Kč vč. DPH dle specifikace ploch, která je přílohou této smlouvy.  
                                                                                            do 30.4.2005           p.Vávra

p) setrvání Mgr. Juráně Miloslava členem zastupitelstva města     do 8.4.2005   starosta 

q) dodatky zřizovacích listin 
Základní školy 
bod 3.1 Hlavní činnost doplnit o :
provozování školní jídelny jako účelového zařízení zabezpečující stravování   
      žáků školy s kapacitou do 500 strávníků
      - provozování závodního stravování pro zaměstnance školy
bod 3.2 Doplňková činnost doplnit o :
provozování školní jídelny pro ostatní strávníky
Mateřské školy - hlavní činnosti doplnit o:
provozování závodního stravování pro zaměstnance školy
                                                                                            do 30.4.2005             starosta 

r) záměr prodeje pozemků v k.ú.Hynčice p.p.č 306 o výměře 39 m2 za cenu 70,-Kč/m2 a
vynaložené náklady, p.p.č. 2153/2 o výměře 8 m2, p.p.č. 35/1 o výměře 71 m2, p.p.č. 34 o
výměře 202 m2 všechny za 30,-Kč/m2 a vynaložené náklady.

s) záměr prodeje pozemku v k.ú.Opavice p.p.č 67 o výměře 62 m2 za cenu 70,-Kč/m2 a
vynaložené náklady.

t) záměr prodeje pozemku v k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic p.p.č. 418/1 o výměře 216 m2,
p.p.č. 1152/28 o výměře 150 m2, všechny za cenu 30,-Kč a vynaložené náklady, p.p.č.
stavební 37 o výměře 101 m2, cena 70,-Kč/m2 a vynaložené náklady.

u) záměr prodeje pozemku v k.ú. Dlouhá Voda p.p.č. 76/1 o výměře 6793 m2 a p.p.č. 80/1 o
výměře 2603 m2. pozemky budou rozměřeny a prodány jednotlivým žadatelům. Cena 30,-
Kč/m2 k chatám, cena 70Kč/m2 pro výstavbu nových chat a vynaložené náklady.
            body r), s), t), u)                                       do  30.4.2005           Ing.Kumpoštová 

v) prodej pozemku v k.ú. Piskořov p.p.č. 88 část dle GP    manželům Petru a Jaroslavě
Staňkovým, Tř.17.listopadu 751, Ostrava, za cenu 70,-Kč/m2 a vynaložené náklady.
                                                                              do 30.6.2005           Ing.Kumpoštová 

w) revokaci usnesení č. 5/16/m  zastupitelstva města ze dne 24.6.1999 kde byly schváleny  –
„zásady prodeje obecních pozemků“                         ihned              Ing.Kumpoštová 

x) „zásady prodeje pozemků ve vlastnictví města“ – každý zájemce o koupi části pozemku
zaplatí předem jistinu ve výši 4 000,-Kč, která bude použita k úhradě geometrického plánu a
bude odečtena od celkové kupní ceny.     od 1.4.2005           Ing.Kumpoštová 

y) bezúplatný převod majetku od Pozemkového fondu ČR – pozemků, na kterých jsou
umístěny vodní zdroje města včetně ochranných pásem I.stupně
                                                                         do 31.12.2005           Ing.Kumpoštová  

z) úplatný převod majetku od p. Vincence Holuba , Linhartovy 27  – pozemky p.č.11/4 vodní
plocha 104 m2, p.č. 366/2 ost. plocha, silnice 35 m2 a 367/3 ost. plocha, silnice v k.ú.
Linhartovy. Cena podle znaleckého posudku.   do 30.6.2005           Ing.Kumpoštová 



aa) p.Jiřímu Čížkovi, Nábřežní 43, Město Albrechtice se zhotovením GP historického majetku
města na p.č. 1785 – část v k.ú. Město Albrechtice a souhlas se záměrem prodeje části p.p.č.
1785 v k.ú.Město Albrechtice (historický majetek města)dle GP. 
                                                                                do 30.6.2005           Ing.Kumpoštová 

bb)neprodáním nebytového prostoru „pedikůry“ v objektu Lázeňská 2 v Městě Albrechticích.
do 30.4.2005                p.Vávra 

cc) rozdělení hospodářského výsledku PO Mateřská škola v Městě Albrechticích kde částka
133.889,-90 Kč bude převedena do rezervního fondu na opravy objektu MŠ. 

dd) rozdělení hospodářského výsledku PO Základní škola v Městě Albrechticích částka
158.742,67Kč bude rozdělena do rezervního fondu 128.742,67Kč a do fondu odměn 30.000,-
Kč.

ee) rozdělení hospodářského výsledku PO Ústavu sociální péče pro mentálně postižení
v Městě Albrechticích 0,0Kč.

ff) „Stanovení závazných ukazatelů“ PO pro rok 2005 Mateřská škola Město Albrechtice,
Základní škola v Městě Albrechticích, Ústav sociální péče pro mentálně postižení v Městě
Albrechticích.      body cc), bb), dd), ee), ff)                         průběžně           p.Bodnárová 

gg) rozdělení výtěžku VHP ve výši 332.000,-Kč pro rok 2005 a to 50% na sport pro sportovní
amatérské organizace a 50% na kulturu.      průběžně            p.Bodnárová 

hh) uzavření smlouvy od 1.12.2004 se starostou města, nyní Petrem Šolcem, měsíční odměna
ve výši 1.000,-Kč, za činnost odpovědného zástupce města v zastupování v rámci živností
města.                                                             do 30.4.2005           p.Gančarčík 

ii)návrh usnesení z 23. jednání zastupitelstva města

23/103  Zastupitelstvo bere na vědomí
a)informace z rady města
b)návrhu řešení přístupové cesty v oblasti Pod Hůrkou
c)řešení petiční žádosti občanů Hynčic
d)zprávu z kontrolního a finančního výboru
e)zprávu o hospodaření v lesích města Město Albrechtice za období 2002 – 2004.
f)zprávu o pronájmu objektu „Kinokavárny“
g)zprávu o využití finančních prostředků z prodeje bytů a nebytových prostor.
h)zprávu o výběrovém řízení na obsazení referenta sociálního odboru a určení zástupců
   Mgr.Juráně Miloslava a Žídka Josefa do komise.
 Petr  Š o l c    starosta
 Karel  G a n č a r č í k   místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z jednání 24. schůze zastupitelstva města konaného dne 19.5.2005

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
                                                                                    Termín                         zodpovídá

24/104  Zastupitelstvo volí
a) návrhovou komisi ve složení: pp. ing.Ondřej Maršalský, ing.Igor Kozelek, Josef Haken
b) ověřovatelé zápisu:  pp. MUDr.Zuzana Juráňová, Luděk Volek

24/105  Zastupitelstvo schvaluje



a) upravený program zasedání ZM
b) zrušení blokace pozemku p.č. 2155/4 v k.ú.Město Albrechtice
                                                                                            do 30.6.2005           Ing.Vavera

c) prodloužení kanalizačního řádu na ul.K.Čapka o cca 10 m dle žádosti p.Žanety Tomaštíkové
do 30.9.2005           Ing.Vavera

d) bezúplatný převod nevybaveného přívěsu FLG F13 na Hasičský sbor v Krnově
                                                                                            do 30.6.2005         místostarosta 

e) Smlouvu o údržbě telefonní ústředny MěÚ s firmou Digital Telecommunications s.r.o. v ceně
476,-Kč/měsíčně      do 30.6.2005           Ing.Vavera

f) Dodatek č.1 ke smlouvě s Urbanistickým střediskem Ostrava s.r.o. na dokončení změny ÚP
města Město Albrechtice za 133.280,-Kč vč.DPH         do 30.6.2005           Ing.Vavera

g) uzavření dohody se Slezskými Rudolticemi o zajištění povinné školní docházky a úhradě
neinvestičních nákladů    do 30.6.2005         místostrosta

h) Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování právních služeb ve výši 4.760,-Kč včetně
DPH/měsíčně s účinností od 1.5.2005  do 30.6.2005        p.Kostrošová

ch) Smlouvu o výpůjčce s firmou Dalkia Česká republika,a.s. na bezplatné zapůjčení umělých
květin na dobu určitou do 31.12.2005               do 30.6.2005           p.Gančarčík

i) Smlouvu o dílo s firmou ELTOM, s.r.o na vypracování projektové dokumentace na generální
opravu VO, rozšíření VO a komplexní provedení výběrového řízení v hodnotě díla celkem
168.682,-Kč vč.DPH   do 30.6.2005                 p.Vávra

j) bezúplatný převod uvedených pozemků, které jsou historickým majetkem obce na Město
Město Albrechtice od Pozemkového fondu ČR:
část pozemku p.č. 310, zahrada /původní číslo 213/1,historický majetek/ k.ú. Město
Albrechtice, pozemky p.č.552, 551, 550, 546 zast.plochy /původní čísla 1535/5, 1535/6,
1535/7, 1535/9, 1535/2, histor.majetek/ k.ú.Město Albrechtice, pozemek p.č.370 zast.plocha /
původní číslo st.38/, histor.majetek obce k.ú.Město Albrechtice /pozemek pod objektem
bydlení č.p. 561 – Celní 27, dům bez pozemku koupili manž.Volkovi/, pozemek p.č. 372
zahrada, navazuje na objekt bydlení, pozemky p.č. 252, 253, 132/1 – dle sdělení
Pozemkového úřadu Bruntál, na části pozemků se nachází přídělový majetek obce,
k.ú.Burkvíz 
a od Lesů ČR: 
pozemek p.č. 545 část ost.pl.zeleň /původní číslo 1535/2, histor.majetek/ k.ú. Město
Albrechtice, pozemek p.č. 47/11 ost.pl. o výměře 40 m2 /původní číslo 49/6, histor.majetek/
k.ú.Dlouhá Voda           do 31.12.2005        Ing.Kumpoštová

k) odkoupení pozemku p.č. 182 v k.ú.Město Albrechtice o výměře 66 m2 od Lesů ČR za cenu
odhadu  do 31.12.2005        Ing.Kumpoštová

l) záměr zastupitelstva města s prodejem uvedených pozemků:
1/ k.ú. Linhartovy
    Pozemek p.č. 278/1 zahrada o výměře 1030 m2, pozemek se doporučuje prodat, je  
    v dlouhodobém pronájmu.

2/ k.ú. Město Albrechtice (lokalita Hůrka)
    Pozemek p.č. 1117/2 zastavěná plocha o výměře 30 m2.



    Pozemek p.č. 1117/1 trvalý travní porost o výměře 509 m2.
    Pozemky se doporučují prodat, na pozemku 1117/2 je postavena chata jiného vlastníka,  
    pozemek 1117/1 je v dlouhodobém pronájmu.

3/ k.ú. Město Albrechtice (B.Němcové)
    Pozemky p.č. 940/3 zastavěná plocha o výměře 21 m2.
    Pozemky p.č. 940/4 zastavěná plocha o výměře 16 m2.
    Pozemky p.č. 940/5 zastavěná plocha o výměře 18 m2.
    Pozemky se doporučují prodat, na pozemcích jsou postaveny garáže jiných vlastníků
    a jsou  v jejich pronájmech.

4/ k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic
    Pozemek p.č. st. 36 zastavěná plocha, zbor o výměře 169 m2.
    Pozemek p.č. 432 zahrada o výměře 504 m2.
                                                                                         do 30.6.2005        Ing.Kumpoštová

m) schválení Rozpočtového opatření č.1/2005 poníženého o položky zámek – mzdové výdaje
46.400,-Kč, zámek – sociální a zdravotní pojištění 15.800,-Kč, správa – nákup drobného
dlouhodobého majetku 80,-tis.Kč, správa  - opravy a udržování 100,-tis.Kč, správa – investice
– koberec zasedací místnost  42.988,-Kč, zvýšení ceny projektu veřejného osvětlení a odměny
právníka za KPP a přijetí Plánu hospodářské činnosti pro rok 2005        průběžně
p.Bodnárová 

n) prodej vyřazeného materiálu, podle soupisu, z MŠ Hynčice na ZUŠ v Městě Albrechticích za
cenu 500,-Kč                                 do 30.6.2005               p.Bodnárová 

o) návrh usnesení z 24. jednání zastupitelstva města

24/106  Zastupitelstvo bere na vědomí
a) potvrzení smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro JSDH na rok 2005 ve výši
150.000,-Kč od MsK 

b) že se k projednání zpracování digitální mapy i ke smlouvě s firmou DIGIS, spol. s r.o. vrátí
na dalším jednání ZM

c) informaci ohledně převodu Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež ve  Městě
Albrechticích na Moravskoslezský kraj s účinností od 1.1.2006

d) informaci o kulturně společenské akci na zámku Linhartovy dne 28.5.2005 v 15.00hod. 

e) návrh projektu od Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57 na zklidnění dopravy na
silnici I.třídy v Městě Albrechticích a možnost se s ním seznámit

24/107  Zastupitelstvo revokuje
a) usnesení z 22.schůze o použití finančních prostředků z prodeje MŠ Linhartovy na bytový
fond

24/108  Zastupitelstvo nepřijalo usnesení
a) rozpočtové opatření č.1 a odsouhlasení částky 700,-tis.Kč na opravu školky

b) odložení bodu o zrušení mandátu p.Mgr.Miroslavovi Juráňovi z dnešního jednání tak,
abychom nepřijali žádné usnesení



c) zrušení mandátu zastupitele p.Mgr.Miroslavovi Juráňovi

24/109  Zastupitelstvo ukládá
a) starostovi projednat se sportovci a s organizacemi podmínky přidělování dotací a příspěvků
od města v termínu do 30.6.2005

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

                                                                               ……………………………….       
                                                                                      Karel  G a n č a r č í k   
                                                                                            místostarosta

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z jednání 25. schůze zastupitelstva města konaného dne 30.6.2005

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
číslo usnesení                                                termín                         zodpovídá

05/25/110  schvaluje
program 25.schůze zastupitelstva města konaného dne 30.6.2005

05/25/111  volí
návrhovou komisi ve složení: pp. Miluše Kaletová, Oldřich Pustka, MUDr.Zuzana Juráňová
a ověřovatelé zápisu:  pp. Mgr.Miloslav Juráň, Miroslav Macek

05/25/112  bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu MUDr.Zuzany Juráňové a p.Luďka Volka o ověření .zápisu
z 24.jednání zastupitelstva ze dne 19.5.2005 

05/25/113  schvaluje



záměr druhé etapy rekonstrukce zámku v Linhartovech kde celkové náklady na stavbu jsou
8,384 tis.Kč vč. DPH z toho dotace 4.932 tis.Kč a vlastní prostředky 3.452 tis.Kč.

05/25/114  schvaluje
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Město Albrechtice Celní 11 –
dodatek číslo 3 - úplné znění                                   do 30.7.2005          místostarosta

05/25/115/1  schvaluje
nepřijetí usnesení k problematice odvodu splaškových vod z řadové bytové zástavby na
ul.Odboje č. 13, 15, 17, 19, 21 a 23,25,27,29,30.

05/25/115/2  ukládá
starostovi města zajistit nezávislé posouzení problematiky odvodu splaškových vod z řadové
bytové zástavby na ul.Odboje č. 13, 15, 17, 19, 21 a 23,25,27,29,30 v termínu do konání
dalšího ZM.            do dalšího ZM         starosta  
              
05/25/116  schvaluje
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Město Albrechtice, okres
Bruntál Opavická 1 –  úplné znění                         do 30.7.2005          místostarosta    

05/25/117  schvaluje
Dohodu o převodu práv a závazků, vyplývající ze smlouvy o poskytování telekomunikační
služby Nextra Airlink Limited č. 3/7/006/2002 na Ing.Jiří Tkáč – TKC Computers
                                                                                            do 30.7.2005           Ing.Vavera
05/25/118  schvaluje
Smlouvu s firmou Jiří Mach vodoinstalatérství  na opravu v mateřské škole za cenu 479 906,-
Kč vč.DPH           do 30.7.2005           Ing.Vavera

05/25/119  schvaluje
Dodatek č.1 ke smlouvě s firmou Archatt s.r.o. číslo 12/13-04 S, kde k ceně za dílo, která je
stejná bez DPH – tedy 7.045.728,-Kč je připočteno DPH ve výši 1.338.688,-Kč - 19 %,
celková cena tedy činí 8.384.416,-Kč, zahájení díla 06/2005 a termín ukončení díla 12/2005.
do 30.7.2005           Ing.Vavera

05/25/120  bere na vědomí
prodloužení kanalizace na ulici K.Čapka pod objekt bývalé dětské ozdravovny za cenu 
45 149,-Kč vč.DPH, kterou provedla firma Hydrospol  Staré Město.

05/25/121  schvaluje
Smlouvu s firmou Archatt s.r.o. o poskytnutí překlenovací půjčky na druhou etapu rekonstrukce
zámku v Linhartovech na částku 2,5 mil.Kč, splatnost do 30.6.2006, úrok 7 % p.a..
do 30.7.2005           Ing.Vavera

05/25/122  schvaluje
smlouvu s Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace ve výši 200,-tis.Kč na výstavbu
dětského brouzdaliště v Městě Albrechticích.             do 30.7.2005         místostarosta
                   
05/25/123  schvaluje
smlouvu o dílo s firmou Silnice Morava s.r.o. na opravu komunikace K.Čapka, cena včetně
DPH je 641.727,-Kč.                                                     do 30.7.2005           Ing.Vavera



05/25/124  schvaluje
Smlouva s firmou PAP OIL a.s. na dodávku PHM pro město Město Albrechtice
                                                                                          do 30.7.2005           Ing.Vavera

05/25/125  schvaluje
prodej pozemku manželé Chamrádovi, Opavice 35 – pozemek p.č. 67 o výměře 62 m2,
zastavěná plocha k.ú.Opavice. Cena pozemku 70,-Kč/m2 + vynaložené náklady.

05/25/126  schvaluje
prodej pozemku p. Marcela Oršulíková, Linhartovy 78 – pozemek p.č. 278/1 o výměře 1030
m2, zahrada k.ú. Linhartovy. Cena pozemku 30,-Kč/m2 + vynaložené náklady

05/25/127  schvaluje
prodej pozemků manželé Volčíkovi, Moyzesova 1384, Ostrava – pozemky p.č. 80/1 část,
výměra dle GP, zahrada, p.č. 76/1 výměra dle GP TTP, k.ú.Dlouhá Voda. Cena pozemků 30,-
Kč/m2 + vynaložené náklady.
prodej pozemků p. Martina Šafarčíková, Skřivánčí 4, Opava a pan Jan Šťastný, Pekařská 13,
Opava – pozemky p.č. 80/1 část, výměra dle GP, zahrada, p.č. 76/1 výměra dle GP TTP, k.ú.
Dlouhá Voda. Cena pozemků 30,-Kč/m2 + vynaložené náklady.
prodej pozemků manželé Šamajovi, Badatelů 1570, Ostrava – pozemek č.80/1 část, výměra
dle GP, zahrada k.ú.Dlouhá Voda. Cena pozemku 30,-Kč/m2 + vynaložené náklady.

05/25/128  schvaluje
prodej pozemků manželé Kmínkovi, Hynčice 207 – pozemky p.č. st.306 o výměře 39 m2,
zast.plocha, p.č. 34 o výměře 202 m2, zahrada, p.č. 35/1 o výměře 71 m2, zahrada, p.č.
2153/2 o výměře 8 m2, ost.pl. k.ú. Hynčice u Krnova. Cena pozemků 70,-Kč/m2 zast.pl., 30,-
Kč/m2 zahrady a ost.pl. + vynaložené náklady.

05/25/129  schvaluje
prodej pozemku manželé Chovancovi, Hynčice 228 – pozemek p.č. 2165/3 o výměře 133 m2,
ost.pl., komunikace k.ú.Hynčice u Krnova. Cena pozemku 30,-Kč/m2 + vynaložené náklady.

05/25/130  schvaluje
prodej pozemků manželé Řehořovi, Jiřinkova 1614/5, Ostrava – pozemky p.č. 1117/2 o
výměře 30 m2, zast.pl., p.č. 1117/1 o výměře 509 m2 TTP, k.ú.Město Albrechtice (lokalita
Hůrka). Cena pozemků 80,-Kč/m2 zast.pl., 40,-Kč/m2 TTP + vynaložené náklady.

05/25/131  schvaluje
prodej pozemků Manželé Zelinkovi, Krásného 13, Brno – pozemky p.č. st.37 o výměře 101
m2, zast.pl., nádv., p.č.418/1 o výměře 216 m2, zahrada, p.č. 1152/28 o výměře 150 m2,
ost.kom. k.ú.Česká Ves. Cena pozemku 70,-Kč/m2 zast.pl., 30,-Kč/m2 zahrady a
ost.komunikace + vynaložené náklady.

05/25/132/1  neschvaluje
prodej pozemku Paní Jana Žídková, Francouzská 1003/12, Ostrava – pozemek p.č. st. 36 o
výměře 169 m2 zast.pl.,zbor k.ú.Česká Ves u Města Albrechtic. Cena pozemků 70,-Kč/m2
zast.pl. + vynaložené náklady.

05/25/132/2  schvaluje
prodej pozemků paní Jana Žídková, Francouzská 1003/12, Ostrava – pozemek p.č. st. 36 o
výměře 169 m2 zast.pl.,zbor a pozemek p.č. 432 zahrada o výměře 504 m2 k.ú.Česká Ves u
Města Albrechtic. Cena pozemků 70,-Kč/m2 zast.pl., 30,-Kč/m2 zahrady + vynaložené
náklady.



05/25/133  neschvaluje
prodej pozemku paní Vítězslava Bohačíková, Celní 1, Město Albrechtice – pozemek p.č. 355/2
část dle GP, ost.plocha, zeleň k.ú.Město Albrechtice.

05/25/134  schvaluje
záměr prodeje pozemku p.č. 1152/9 o výměře 103 m2, ostatní plocha, k.ú.Česká Ves u Města
Albrechtic. Předpokladem prodeje je, že pozemek se rozměří a bude prodán majitelům chat,
kterým navazuje na nemovitosti. Cena pozemku 30,-Kč/m2 + vynaložené náklady.

05/25/135  schvaluje
bezúplatný převod pozemků od PF ČR jako historického majetku města. Jedná se o pozemky
p.č. 690/1 orná půda, 690/2 orná půda, 690/3 orná půda, 690/4 orná půda, 690/5 orná půda,
690/6 orná půda, 698/1 orná půda, 698/2 orná půda, 698/3 orná půda, 698/4 orná půda, 698/5
orná půda, 698/6 orná půda, 1882 ost.komunikace k.ú.Město Albrechtice.

05/25/136  schvaluje
revokace usnesení z jednání 17.schůze ZM konaného dne 24.6.2004 – čís.usn. 17/76 i) –
prodej pozemku manželům Petržílkovým, Hynčice 89, k.ú.Hynčice u Krnova, p.č. 396/2 o
výměře 2063 m2, TTP, cena 30,-Kč/m2.       

do 30.12.2005           Ing.Kumpoštová      č.usnesení 05/25/125 – 136

05/25/137  schvaluje
Rozpočtové opatření č.2 a jeho doplnění o :
1. oprava zámku v Linhartovech – zvýšení výdajů o DPH               1.338.500,-
    bude hrazeno z vrácené DPH za prosinec 2004                          1.230.000,-
    položka na opravu komunikací bude snížena o                              108.500,-
2. vybudování brouzdaliště na koupališti                                            500.000,-
    dotace z Moravskoslezského kraje                                                 200.000,-
    vlastní podíl na opravu                                                                    300.000,-
    vlastní podíl pokryt snížením položky na opravu komunikací         300.000,-
3. kulturní akce na zámku v Linhartovech – průvodcovství       
    mzdové náklady na průvodcovství (dohody)                                   80.000,-
    ostatní materiály k propagaci (hrazeno z VHP)                               20.000,-
    výběr na vstupném                                                                          45.000,-
    zapojení výtěžku na kulturní akci – výstavy                                     20.000,-
    snížení položky veřejná zeleň park – ořezy stromů                         35.000,-

Po doplnění Rozpočtového opatření č.2 se schválený rozpočet ze dne 16.12.2004 včetně
rozpočtového opatření č.1 upravuje takto :
Příjmy                                                           56.590.962,-
příjem dotace na koupaliště                              200.000,-
vrácená dotace DPH za prosinec                   1.230.000,-
vstupné ze zámku                                               45.000,-
zapojení výtěžku z VHP kul.akce                        20.000,-
příjmy    celkem:                                           58.085.962,-
financování                                                    8.687.334,-
příjmy a financování                                    66.773.296,-

Výdaje                                                         61.850.196,-
oprava koupaliště vlastí podíl                          300.000,-
snížení opravy komunikací                             -300.000,-



oprava koupaliště z dotace                               200.000,-
zámek – průvodcovství – mzdy                         80.000,-
provozní výdaje výstavy z VHP                        20.000,-
park B.Smetany – ořez stromů                         -35.000,-
oprava zámku – vlastní podíl/DPH               1.338.500,-
dodatek smlouvy č.1              
snížení položky oprava komunikací               -108.500,-
výdaje      celkem:                                       63.345.196,-
financování                                                    3.428.100,-
výdaje a financování                                   66.773.296,-
                                                                 průběžně              p.Bodnárová

05/25/138  bere na vědomí
informaci starosty o konečném termínu vyúčtování „povodňových“ dotací na základě sdělení
MF ČR č.j. 12/55 093/2005-124 ze dne 7.6.2005 přiznán termín k 31.12.2006.

05/25/139  souhlasí
s přijetím závěrečného účtu s celoročním hospodařením včetně přezkoumání hospodaření bez
výhrad za rok 2004

05/25/140  schvaluje
spoluúčast města Město Albrechtice při úhradě ztráty na vodném za rok 2004 u Služeb obce
Město Albrechtice s.r.o. ve výši 50 %            do 31.8.2005           p.Bodnárová

05/25/141  schvaluje
úprava plánu hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok 2005 č.1 – viz příloha
                                                                                   průběžně              p.Bodnárová

05/25/142  bere na vědomí
přehled splátek na půjčky a úvěry města v horizontu let 2005 – 2010 a dále – viz příloha.

05/25/143  bere na vědomí
Soupis vynaložených prostředků města Město Albrechtice – zámek Linhartovy – viz příloha.

05/25/144  bere na vědomí
rozpočtový výhled města Město Albrechtice na léta 2006 a 2007 – viz příloha.
                                                                                                 průběžně           p.Bodnárová

05/25/145  bere na vědomí
zápisy z kontrol provedených na základě zákona č.320/2001 Sb. a ve smyslu vyhlášky
č.416/2004 Sb. v příspěvkových organizacích města – ZŠ, MŠ, ÚSP – seznámení s výsledky,
drobné nedostatky u všech třech PO.

05/25/146/1  schvaluje
revokaci usnesení č.22/97/m jištění půjčky od Mze na akci: Kanalizace „Sdružení obcí Praděd“
stavba Město Albrechtice u ČMZRB zárukou u Komerční Banky a.s.  hotovostní zajištění do
výše 50 % tj. max. 1,45 mil.Kč

05/25/146/2  schvaluje
jištění státní půjčky od Mze ČR na akci: Kanalizace „Sdružení obcí Praděd“ - stavba Město
Albrechtice u ČMZRB bankovní zárukou u Komerční Banky a.s. a zajištění bankovní záruky
formou složení hotovosti ve výši 50 % bankovní záruky, tj. max. 1,6 mil.Kč a blankosměnkou,



do doby vrácení záruční listiny zpět Komerční bance a.s. 
                                                                                              do 30.7.2005         starosta
                
05/25/147  bere na vědomí
informace o účetní závěrce Služeb obce Město Albrechtice s.r.o. za rok 2004, která vykazuje
ztrátu okolo 400,-tis.korun.

05/25/149  bere na vědomí
Informace o provedené kontrole SDH Hasičským záchranným sborem MSK

05/25/150  bere na vědomí
Informace z rady města – viz příloha, usnesení rady města je k nahlédnutí na MěÚ.

05/25/151  schvaluje
provozování zámku Linhartovy – dětská galerie,vernisáže, kulturní akce aj.

05/25/152  pověřuje
starostu jednáním na potřebných úrovních ve věci plánovaného zpoplatnění některých silnic
ČR pro kamionovou dopravu na rok 2007.         průběžně         starosta                
05/25/153  ukládá
starostovi vyvolat jednání s FK o zajištění odvozu trávy
                                                                                                    ihned             starosta

05/25/154  ukládá
starostovi zajistit rozeslání upravených rozpočtových opatření
                                                                                             do 30.7.2005         starosta

05/25/155  schvaluje
návrh přijatých usnesení z 25. jednání zastupitelstva města

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

                                                                               ……………………………….       
                                                                                      Karel  G a n č a r č í k   
                                                                                           místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z jednání 26. schůze zastupitelstva města konaného dne 22.8.2005

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
číslo usnesení                         termín                         zodpovídá

05/26/156  schvaluje
program 26.schůze zastupitelstva města konaného dne 22.8.2005

05/26/157  volí
návrhovou komisi ve složení: pp.MUDr.Zuzana Juráňová, MUDr.Hana Jelínková, Oldřich
Pustka
a ověřovatelé zápisu:  pp. Ing.Igor Kozelek, Jan Handlíř

05/26/158  bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu Mgr.Miloslava Juráně a p.Miloslava Macka o ověření zápisu
z 25.jednání zastupitelstva ze dne 30.6.2005                                                                  

05/26/159  schvaluje
smlouvu s firmou EZOP pool spol.sr.o., Pohraniční 16, Ostrava na rekonstrukci brouzdaliště
v Městě Albrechticích. Celková cena díla je 528.552,10Kč bez DPH s DPH 628.977,-Kč.
do 30.8.2005          Ing.Vavera        
                                   
05/26/160  schvaluje
dodatek k Prováděcí smlouvě na hlasové řešení pro Město Město Albrechtice s Českým
Telecomem a.s.,1 máje 3, Ostrava                              do 15.9.2005          Ing.Vavera

05/26/161  schvaluje
výběrovou komisi pro otevírání a vyhodnocení nabídek na rekonstrukci VO v Městě
Albrechticích ve složení: pp.Ing.Neuwirth Jiří, Ing.Kozelek Igor, Žídek Josef, Gančarčík Karel,
Vávra Jan, Kuča Milan, Heisig Milan a náhradníci: pp.Šolc Petr, Ing.Maršalský Ondřej,
Ing.Vykopal Ivo, Kubla Richard, Ing.Vavera Hynek.   



                         do 30.8.2005       p.Gančarčík    
       
05/26/162  schvaluje
nákup výtlačného čerpadla pro úpravnu vody v Městě Albrechticích  
                        do 30.8.2005       p.Gančarčík

05/26/163  schvaluje
úklid pokosené trávy městem a o tyto náklady zkrácení přidělené dotace FK AVÍZU
                                                                                        do 30.8.2005        starosta    

05/26/164  schvaluje
návrh přijatých usnesení z 26. jednání zastupitelstva města

 Petr  Š o l c   starosta
 Karel  G a n č a r č í k  místostarosta

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z jednání 27. schůze zastupitelstva města konaného dne 29.9.2005

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
číslo usnesení                                                                            term ín

zodpovídá

05/27/165  schvaluje
program 27.schůze zastupitelstva města konaného dne 29.9.2005

05/27/166  volí
návrhovou komisi ve složení: pp.Mgr.Jiří Kropáč, Ing.Ivo Vykopal, Ing.Jitka Hanusová
a ověřovatelé zápisu:  pp. : pp. Josef Haken, Richard Kubla

 
05/27/167  bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu p.Ing.Igora Kozelka a p.Jana Handlíře o ověření .zápisu
z 26.jednání zastupitelstva ze dne 22.8.2005                                                                  

05/27/168  schvaluje
„Zásady pro poskytování grantů města“ dle předloženého materiálu
                                                             průběžně místostarosta, Bodnárová         Ing.Vavera
           
05/27/169/1  schvaluje
zrušení Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Městě Albrechticích - příspěvková
organizace města k 31.12.2005
                                                                                      do 31.12.2005           starosta



05/27/169/2  schvaluje
převod majetku Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Městě Albrechticích -
příspěvková organizace do majetku města Město Albrechtice
                        
                                                                                        do 31.12.2005       starosta           
05/27/169/3  schvaluje
bezplatný převod bývalého majetku Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Městě
Albrechticích - příspěvková organizace do majetku Moravskoslezského kraje
                  
                                                                                        do 31.12.2005       starosta

05/27/170/1  bere na vědomí
bere na vědomí zprávu o auditu Služeb obce vypracovanou p.Orságem, rozbor nákladů a
tržeb na středisku ČOV a VAK a změnu ceny vodného a stočného ve výši  27,60Kč vodné a
18,50Kč stočné.

05/27/170/2  pověřuje
finanční a kontrolní výbor kontrolou cenové kalkulace vody, v termínu do příštího zasedání ZM
                                                                                        do příštího ZM   starosta

05/27/171/1  bere na vědomí
nabídky firem na opravy bytů v Městě Albrechticích nám. ČSA 22, jeden 1+1 a druhý 2+1.
Firma Metzl konečná cena oprava menšího bytu na 355.110,-Kč a většího na 505.953,-Kč,
firma ELGAMA  opravu menšího bytu za 415.348,80 Kč a většího za 635.442,40 Kč, Služby
obce s.r.o  oprava menšího bytu 396.580,-Kč a většího 589.800,-Kč 
                                                                                                                   p.Vávra

05/27/171/2  neschvaluje
opravy bytů na náměstí včetně zřízení plynového topení v nebytovém prostoru u p.Klanicové a
souhlasí s došetřením a vyčleněním částky na sanaci havarijních střech na náměstí
                                                                                        průběžně p.Bodnárová, p.Vávra

05/27/171/3  schvaluje
došetření a vyčlenění částky na sanaci havarijních střech na náměstí 
                                                                                        průběžně p.Bodnárová, p.Vávra

05/27/172  schvaluje
smlouvu s Českým Telecomem o zřízení věcného břemene na ulici Okružní, akce „M-033-2-
0054 Město Albrechtice, ul.Okružní, ÚPS“      do 30.10.2005      Ing.Kumpoštová   

05/27/173  schvaluje
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 3.6.2004 s Urbanistickým střediskem Ostrava s.r.o. na
změnu termínu dohotovení II.etapy – Změny č.1 ÚPN      do 30.10.2005           Ing.Vavera

05/27/174  schvaluje
Dodatek ke smlouvám o dílo a provozu služby portálu Města a obce on-line. (Města a obce –
vismo)                                                        do 30.10.2005           Ing.Vavera                       

05/27/175  schvaluje
Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č.20050648 uzavřené mezi městem a společností ELTOM, s.r.o
na výběrové řízení akce rekonstrukce VO                         do 30.10.2005           místostarosta



05/27/176  schvaluje
Dodatek č.1 ke Smlouvě o výpůjčce č.128/2004 z 16.4.2004 mezi městem a HZS MsK
                                                                                         do 30.10.2005           místostarosta  

05/27/177  schvaluje
Darovací smlouvu MŠ Město Albrechtice- plynové ohřívače s příslušenstvím v celkové hodnotě
85.006,50 Kč.                            do 30.10.2005           p.Bodnárová  

05/27/178  revokuje
usnesení ZM č.10/39 z 27.11.2003 – smlouva o poskytnutí půjčky paní Libuši Břicháčkové,
bytem M. Albrechtice, Polní ul. na částku 40.000,-Kč          do 30.10.2005           p.Bodnárová  

05/27/179/1 – 05/27/179/12 schvaluje záměr prodeje pozemků
I. k.ú.Česká Ves u Města Albrechtic
Pozemek p.č. st.68 o výměře 171 m2, zastavěná plocha, zbor. Cena pozemku 70,-Kč/m2 +
vynaložené náklady. 
Pozemek p.č. st.66/1 o výměře 349 m2, zast.plocha, zbor. Cena pozemku 70,-Kč/m2 +
vynaložené náklady.
Pozemek p.č. 204 o výměře 706 m2, zahrada. Cena pozemku 30,-Kč/m2 + vynaložené
náklady.
Pozemek p.č. 1152/57 o výměře 284 m2, ostatní plocha, neplodná. Cena pozemku 30,-Kč/m2
+ vynaložené náklady.
Pozemek p.č. 1152/70 o výměře 125 m2, ostatní plocha, komunikace. Cena pozemku 30,-
Kč/m2 + vynaložené náklady.
Pozemek p.č. 1/1 o výměře 173 m2, zahrada. Cena pozemku 30,-Kč/m2 + vynaložené
náklady.
Pozemek p.č. 4/1 o výměře 205 m2, zahrada. Cena pozemku 30,-Kč/m2 + vynaložené
náklady.
Pozemek p.č. 585/1 o výměře 437 m2, zahrada. Cena pozemku 30,-Kč/m2 + vynaložené
náklady.
Pozemek p.č. 1243 o výměře 339 m2, zahrada. Cena pozemku 30,-Kč/m2 + vynaložené
náklady.
Pozemek p.č. 1246 o výměře 37 m2, zahrada. Cena pozemku 30,-Kč/m2 + vynaložené
náklady.
Pozemek p.č. st. 89/5 o výměře 43 m2 zastavěná plocha. Cena pozemku 70,-Kč/m2 +
vynaložené náklady.
Pozemek p.č. 68/3 o výměře 4 m2 zahrada. Cena pozemku 30,-Kč/m2 + vynaložené náklady.
                                                                                        do 30.11.2005      Ing.Kumpoštová   

05/27/179/13  schvaluje záměr prodeje pozemků
II. k.ú. Valštejn
Pozemek p.č. 202/3 o výměře 33 m2, ostatní plocha, neplodná. Cena pozemku 30,-Kč/m2 +
vynaložené náklady.
                                                                                        do 30.11.2005      Ing.Kumpoštová   

III   k.ú. Město Albrechtice



05/27/179/14  odkládá záměr prodeje pozemků
pozemek p.č. 903/1 část, výměra dle GP, ost.plocha, komunikace
                                                                                        do 30.10.2005      Ing.Kumpoštová   

05/27/179/15  - 16  schvaluje záměr prodeje pozemků
pozemek p.č. 882/2, výměra 20 m2, zastavěná plocha, zbor. Cena pozemku 80,-Kč/m2 +
vynaložené náklady.
pozemek p.č. 883, výměra 102 m2, zahrada. Cena pozemku 40,-Kč/m2 + vynaložené náklady.
                                                                                        do 30.12.2005      Ing.Kumpoštová   

05/27/179/17  - 19  schvaluje záměr prodeje pozemků
Pozemek p.č. 1318, výměra 326 m2, zahrada (ul.Slezská). Cena pozemku 90,-Kč/m2 +
vynaložené náklady.
Pozemek p.č. 1319, výměra 361 m2, zahrada (ul.Slezská). Cena pozemku 90,-Kč/m2 +
vynaložené náklady.
Pozemek p.č. 1321,výměra 889 m2, zahrada (ul.Slezská). Cena pozemku 90,-Kč/m2 +
vynaložené náklady.
Realizace prodeje pozemků bude realizována později.
                                                                                        do 30.12.2005      Ing.Kumpoštová   

05/27/179/20  neschvaluje záměr prodeje pozemků

Pozemek p.č. 1150/1 část o výměře cca 60 m2, ostatní plocha, komunikace
                                                                                        do 30.12.2005      Ing.Kumpoštová   

05/27/179/21  schvaluje záměr prodeje pozemků

Pozemek p.č. 188/2 o výměře 399 m2, zahrada a p.č. 188/1 o výměře 51 m2, zahrada.
Navrhovaná cena 40,-Kč/m2 + vynaložené náklady.
                                                                                        do 30.12.2005      Ing.Kumpoštová   

05/27/179/22  schvaluje záměr prodeje pozemků
Pozemek p.č. 642 o výměře 2211 m2, ostatní plocha, manipulační plocha.
Pozemek p.č. 643 o výměře 282 m2, zahrada.
Pozemek p.č. 641 o výměře 202 m2, zastavěná plocha a nádvoří s budovou.
Pozemky jsou určeny pro výstavbu RD
                                                                                        do 30.12.2005      Ing.Kumpoštová   

05/27/180  schvaluje
prodej bytového domu Krnovská 2, v Městě Albrechticích, p.p.č.1720 zast.plocha nádvoří.
    Byt č.1 - p.Czodorová Renáta – byt se odprodává za základní smluvní cenu 29.656,-Kč.
    Byt č.2 - p.Jánský Václav – byt se odprodává za základní smluvní cenu 24.470,-Kč      
    (usnesením ZM ze dne 30.9.2004 byl povolen splátkový prodej).
    Byt č.3 – p.Akritidu Anna – byt se odprodává za základní smluvní cenu 70.587,-Kč.
    Byt č.4 – p.Ing.Ivan Urbanec, bytem Karviná, Čs.Armády 37 – byt se odprodává   
    s břemenem (p.Bořil) za cenu dle Zápisu o prodeji bytu obálkovou nabídkou ze dne 
    13.7.2005 za základní smluvní cenu 85.100,-Kč. 
    K základním smluvním cenám za byt bude připočtena cena za pozemek a náklady spojené
    s prodejem domu. 
                                                                                        do 30.12.2005      Ing.Kumpoštová   



05/27/181/1  odkládá
záměr prodeje budovy a pozemku bývalé Mateřské školy v Hynčicích.
                                                                                        do 30.12.2005      Ing.Kumpoštová   

05/27/182  schvaluje
cenu bytu 1+1 na Osvobození č.14, Město Albrechtice – volný byt za odhadní cenu 151.680,-
Kč.
                                                                                        do 30.12.2005      Ing.Kumpoštová  

 

05/27/183  schvaluje
Rozpočtového opatření č.3
                                                                                                                                               tis.
Schválený rozpočet : příjmy              58.085.962,00                 dotace na kanalizaci K.Čapka         303
                                  zvýšení o             1.070.793,00                 zvýšení daně                                 157
                                                                                                    příjem DPH z faktur                        311
                                                                                                    kino- vstupné                                   70
                                                                                                    ÚSP odvod z inv.fondu                   126
celkem příjmy                                   59.156.755,00

financování celkem                             8.687.334,00
úprava ve financování                           158.465,00                 zapojení přebytku nově                 158
zapojení výsledku z roku 2004
Celkem příjmy a financování  68.002.554,00

Výdaje schválený rozpočet                63.345.196,00                  zaplacená DPH u faktur                   559
             zvýšení o                                  1.229.258,00                  nákup čerpadla vodárna                  55
                                                                                                     podíl na ztrátě u vody r.2004          161
                                                                                                     nákup nábytku pro okál na Hůrce   126
                                                                                                     promítání v kině                               90
                                                                                                     oprava VO                                       50
celkem výdaje :                                64.574.454,00                   správa – školení a vzdělávání           50

financování                                           2.928.100,00
splátka úvěru na velkou kanalizaci         500.000,00
                                                               3.428.100                                 zůstává stejné
Celkem výdaje a financování  68.002.554,00

                                                                                        průběžně            p.Bodnárová  

05/27/184  bere na vědomí
žádost ÚSP o navýšení finančních prostředků pro ÚSP o 170,-tis.Kč na pokrytí zvýšených
nákladů na spotřebovanou elektrickou energii. Tuto žádost bude ZM řešit dle skutečnosti
v posledním rozpočtovém opatření roku.                   do 30.12.2005       p.Bodnárová 
 
05/27/185  schvaluje
vyřazení majetku města podle seznamu, který je přílohou, jedná se o dlouhodobě
nepoužívanou techniku     do 30.10.2005       p.Bodnárová  

05/27/186  bere na vědomí
kontrolu plnění úkolu ze ZM, pozvat p.Tarabíka jako odpovědnou osobu za servisování



veřejného osvětlení v městě ohledně informace ve věci stavu VO.

05/27/187  bere na vědomí
podanou zprávu z jednání rady města

05/27/188  pověřuje
kontrolní výbor provedením kontroly čerpáním finančních prostředků a jejich užití na úseku
veřejné zeleně

05/27/189  schvaluje
návrh usnesení z 27. jednání zastupitelstva města

                                                                                         

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

                                                                               ……………………………….       
                                                                                      Karel  G a n č a r č í k   
                                                                                           místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z jednání 28. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.10.2005

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
číslo usnesení                                                                termín                         zodpovídá

05/28/190  schvaluje
program 28.schůze zastupitelstva města konaného dne 27.10.2005

05/28/191  volí
návrhovou komisi ve složení: pp.Marie Michálková, p.Jan Kmínek, p.Miroslav Macek, Mgr.Jiří
Kropáč  a ověřovatelé zápisu:  pp.Richard Kubla, Ing.Karel Stolek

 
05/28/192  schvaluje
Projekt na zklidnění dopravy na komunikaci I/57 v Městě Albrechticích se zapracováním těchto
změn – vynechání vstupní brány směrem od Hynčic, přechod u „Mrazíka“ posunout až před
mostní těleso, doplnit přechod pro chodce u autobusového nádraží.
                                                                                              do 10.11.2005
místostarosta       
           
05/28/193  schvaluje
Smlouvu s Moravskoslezským krajem na poskytnutí neinvestiční účelové dotace na činnost
SDH ve výši 60.200,-Kč.                                        do 10.11.2005              místostarosta

05/28/194  schvaluje
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.20050648 s firmou ELTOM s.r.o. 
                                                                                         do 10.11.2005   místostarosta     
      
05/28/195  odkládá
Schválení Dodatku č.2 ke smlouvě s OHGS s.r.o. do příštího zastupitelstva z důvodu, že
nebylo dosaženo plánovaných parametrů dle projektu potažmo smlouvy.                  
                                                                                       do 30.11.2005           starosta

05/28/196  ukládá
Jednat ve věci dodatku č.2 smlouvy s firmou OHGS s.r.o.      do 24.11.2005           starosta

05/28/197  schvaluje
Smlouvu o dílo se Silnicemi Morava s.r.o.  na opravu místní komunikace v Linhartovech
                                                                                        15.11.2005            Ing.Vavera  

05/28/198/1  revokuje
usnesení  z 27.zasedání zastupitelstva  města  č.05/27/180     15.11.2005                p.Vávra

05/28/198/2  schvaluje
prodej bytu č.4 na Krnovské č.2 p. Josefu Bořilovi – stávajícímu nájemníkovi 
                                                                                         15.11.2005                p.Vávra
                                                                                             

05/28/199  schvaluje



návrh usnesení z 287. jednání zastupitelstva města

                                                                                         

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

                                                                               ……………………………….       
                                                                                      Karel  G a n č a r č í k   
                                                                                           místostarosta



město Město Albrechtice

U S N E S E N Í

z  29.zasedání zastupitelstva města, konaného dne 24.listopadu 2005:

Zastupitelstvo:

05/29/200    
Schvaluje program 29. zasedání rozšířený o projednání petice  občanů  proti znovuotevření
benzínové čerpací stanici na ul. Osvobození- zařazeno jako bod č.4.

           
05/29/201     
Volí  návrhovou komisi ve složení ing.Karel Stolek, Josef   Žídek, ing.Ondřej Maršalský a
ověřovatele zápisu ing.Ivo Vykopala a Oldřicha Pustku.
    
05/29/202     
Bere na vědomí ověřené zápisy z  27. a 28. zastupitelstva.

05/29/203/1  
Bere na vědomí podpisovou akci občanů proti  obnovení provozu čerpací stanice PHM na ul.
Osvobození.

05/29/203/2  
Nesouhlasí s obnovením provozu čerpací stanice PHM na ul. Osvobození.                          
                                                                                                                  

05/29/203/3  
Ukládá jednat s ŘSD ČR v souladu s usnesením o ukončení provozu čerpací stanice PHM na
křižovatce ul. Osvobození a Osoblažská.                                          starosta     15.12.2005

05/29/204/1  
 Bere na vědomí podpisovou akci občanů proti ustájení telat v dřívější drůbežárně na ul.
Opavické.

                   

05/29/204/2
Ukládá ověřit dodržení podmínek pro ustájení telat v objektu dřívější drůbežárny na ul.
Opavické.

       starosta    31.03.2006



05/29/205   
Bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2006 dle předlohy a konečné  projednání na
příštím zastupitelstvu.                                                                            starosta      15.12.2005 

05/29/206
Schvaluje dodatek smlouvy č. 2 s OHGS, s.r.o., Ústí n.Orlicí, kterým se navyšuje hodnota díla
o schválené vícepráce na celkovou částku  4 379 658,-Kč.            starosta     30.11.2005 

05/29/207/1     
Schvaluje smlouvu o dílo na zimní údržbu komunikací s firmou Liolis Christos, Rychlostav,
na všech místních komunikacích v katastru M.Albrechtice s platností do 30.4.2006.                  
                                                                                                     místostarosta     30.11.2005
05/29/207/2
Schvaluje smlouvu o dílo na zimní údržbu komunikací se společností Služby obce
M.Albrechtice, s.r.o. na místních komunikacích v místních částech mimo Hynčice,
včetně ošetření posypem a údržbu chodníků a mostů (lávek) přes řeku s platností do
30.4.2006.                                                                                     místostarosta   30.11.2005

05/29/207/3
Schvaluje smlouvu o dílo na zimní údržbu komunikací se Zemědělským podnikem
M.Albrechtice, a.s., na údržbu místních komunikací v celém katastru Hynčice a horní část
Burkvízu, bez posypu s platností do 30.4.2006.                            místostarosta  30.11.2005 

05/29/207/4
Schvaluje smlouvu o zimní údržbě komunikací se Správou silnic MSK, stř. Bruntál na údržbu
komunikací v majetku města – Linhartovy, Opavice, výměnou za údržbu komunikace na
Valštejn a výpomoc těžkou technikou v případě sněhové kalamity s platností do 30.4.2006.

          místostarosta  30.11.2005
05/29/207/5
Schvaluje smlouvu o dílo na zimní údržbu komunikací se Střední odbornou školou, Středním
odborným učilištěm zemědělským, Odborným učilištěm  a Učilištěm na výpomoc při sněhové
kalamitě a jiných nečekaných povětrnostních podmínkách – náledí apod. s platností do
30.4.2006.

          místostarosta   30.11.2005

05/29/207/6
Schvaluje  smlouvu na zimní údržbu komunikací s firmou CE WOOD, a.s. na výpomoc
v případě sněhové kalamity s platností do 30.4.2006.                  místostarosta    30.11.2005

05/29/208
Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou MARA-JMB, Bruntál, kterým se mění čas plnění
smlouvy – zahájení v měsíci 6.2005, ukončení 11.2006.         starosta        30.11.2005

05/29/209
Schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě č. 12/13-04S s firmou Archatt, s.r.o., na úpravu času plnění
od 06.2005 do 06.2006.

starosta        30.11.2005



05/29/210
Schvaluje OZV č. 2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 1.1.2006.

           ing.Vaverová      1.1.2006
05/29/211/1
Schvaluje cenu pozemků p.č. 1318 o výměře 326m², 1319 o výměře 361m², 1321 o výměře
889m² na ul. Slezská v k.ú.M.Albrechtice ve výši 150,-Kč/m².ing.Kumpoštová   30.11.2005

05/29/211/2
Schvaluje  cenu pozemků p.č.642 o výměře 2211m², p.č. 643 o výměře 282m² a p.č.641 o
výměře 202m² na ul. Hašlerova, k.ú. M.Albrechtice ve výši 120,-Kč/ m².                       
                                                                                                     ing.Kumpoštová 25.11.2005
05/29/212/1,2,2,4,5,6,7,9,10,11,12
Schvaluje prodej pozemků dle uvedených bodu zápisu.            ing.Kumpoštová 25.11.2005

05/29/212/8
Odkládá projednání uvedeného bodu dle zápisu.
ing.Kumpoštová  15.12.2005

05/29/213
Revokuje usnesení č. 05/29/212/1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12 – text dle zápisu a usnesení č. 
05/29/212/8.

     starosta                15.12.2005

05/29/214/1
Schvaluje  prodej pozemku p.č.68 o výměře 171m², p.č.1152/70 o výměře 125m² v k.ú.Česká
Ves  panu Jaroslavu Zajacovi, Krylovova 11, Ostrava-Jih, za stanovenou cenu + vynaložené
náklady.

ing.Kumpoštová   15.12.2005

05/29/214/2
Schvaluje prodej pozemků p.č. 1/1 část, výměra dle GP, p.č.4/1 o výměře 205m²,p.č.585/1 o
výměře 437m² v k.ú.Česká Ves manželům Davidovi a Janě Dudkovým, Francouzská 1033,
Ostrava -Poruba za stanovenou cenu + vynaložené náklady.     ing.Kumpoštová  15.12.2005

05/29/214/3
Schvaluje prodej pozemku p.č.1243 o výměře 339m², p.č.1246 o výměře 37m² v k.ú.česká
Ves manželům Františkovi a Vlastě Jahnovým, Dobrovského 6, Opava za stanovenou cenu +
vynaložené náklady.

      ing.Kumpoštová  15.12.2005

05/29/214/4
Schvaluje prodej pozemků p.č.89/5 o výměře 43m², p.č.68/3 o výměře 4m² v k.ú. Česká Ves
manželům Ivo a Ireně Mikeskovým za stanovenou cenu + vynaložené náklady.   
                                                                                                    ing.Kumpoštová  15.12.2005



05/29/214/5
Schvaluje prodej pozemku p.č. 202/3 o výměře 33m² v k.ú.Valštejn manželům Pavlovi a
Martině Malíkovým, Sovova 9, Krnov, za stanovenou cenu + vynaložené náklady.
 

      ing.Kumpoštová  15.12.2005
05/29/214/6
Schvaluje prodej pozemku p.č. 882/2 o výměře 20m², v k.ú. M.Albrechtice, manželům
Břetislavovi a Dagmar Hájkovým, Stratilova 24, Opava, za cenu 80,-Kč/m² + vynaložené
náklady. 

      ing.Kumpoštová  15.12.2005

05/29/214/6a
Neschvaluje prodej pozemku p.č. 883 o výměře 102m² v k.ú. M.Albrechtice manželům
Břetislavovi a Dagmar Hájkovým, Stratilova 24, Opava .         ing.Kumpoštová  15.12.2005

05/29/212/7
Odkládá prodej pozemků p.č.1318 o výměře 326m², p.č.1319 o výměře 361m² a p.č. 1321 o
výměře 889m², všechny v k.ú. M.Albrechtice za schválenou cenu 150,-Kč/m², paní Janě
Kociánové, K Lesu 29, Krnov.
ing.Kumpoštová  15.12.2005
05/29/212/8
Odkládá prodej pozemků p.č. 641 o výměře 202m², p.č. 642 o výměře 2211m² a p.č.643 o
výměře 282m², všechny v k.ú.M.Albrechtice, za schválenou cenu 120,-Kč/m² p.Štěpánu
Konečnému, Dělnická 26, M.Albrechtice a paní Aleně Frankové, K.Čapka 32, M.Albrechtice do
vyřešení správnosti postupu prodeje za schválenou cenu 120,-Kč/m².

starosta    15.12.2005
05/29/214/9
Schvaluje prodej pozemku p.č.940/3 o výměře 21m² v k.ú. M.Albrechtice manželům Michalovi
a Anně Gregušovým, B.Němcové 22, M.Albrechtice, za cenu 80,-Kč/m²+ vynaložené náklady.
ing.Kumpoštová  15.12.2005

05/29/214/10
Schvaluje  prodej pozemku p.č.940/4 o výměře 16m², v k.ú.M.Albrechtice,  manželům
Thymiosovi Busiosovi a Stanislavě Bušosové za cenu 80,-Kč/m² + vynaložené náklady.

     ing.Kumpoštová  15.12.2005
05/29/214/11
Schvaluje prodej pozemku p.č.940/5 o výměře 18m² v k.ú. M.Albrechtice panu Svatoslavu
Veselému, Zahradní 14, M.Albrechtice, za cenu 80,-Kč/m².   ing.Kumpoštová    15.12.2005

05/29/214/12
Schvaluje prodej pozemku p.č. 1408/3 o výměře 34m² v k.ú.M.Albrechtice, paní Aleně
Novákové, Tyršova 39, M.Albrechtice, za cenu 40,-Kč/m².     ing.Kumpoštová   15.12.2005



05/29/213
Revokuje usnesení č. 05/29/212/7 z důvodu  vyřešení schválené ceny 150,-Kč/m².

starosta           15.12.2005
05/29/214
Odkládá prodej  pozemků p.č.1318 o výměře 326m², p.č.1319 o výměře 361m² a p.č. 1321 o
výměře 889m², všechny v k.ú. M.Albrechtice za schválenou cenu 150,-Kč/m², paní Janě
Kociánové, K Lesu 29, Krnov z důvodu vyřešení  ceny pozemku.     starosta       15.12.2005

05/29/215/1
Schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 489/54 o výměře 351m², zahrada, v k.ú. Valštejn a
p.č. 428/4 o výměře 753m², travní porost v k.ú.Dlouhá Voda. ing.Kumpoštová   25.11.2005

05/29/215/2
Schvaluje dočasné užívání a vstup na pozemky dle žádosti firmy Povodí Odry , s.p., Varenská
49, Ostrava za účelem stavby „Úprava Opavice, Hynčice km 19,00 – 20,50, č.stavby 5610
v době 2006 – 2009.

  ing.Kumpoštová      15.12.2005

05/29/215/3
Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě s firmou Povodí Odry, s.p., Varenská 49, Ostrava na
prodej pozemků  p.č. 183/1 o výměře 48m², p.č. 407 o výměře 11m², p.č.2160/1 o výměře
327m² a p.č. 2310/2 o výměře 18m² v souvislosti se stavbou „Úprava Opavice, Hynčice km
19,00 – 20,50.

ing.Kumpoštová        15.12.2005

05/29/216
Schvaluje odpis nedobytných pohledávek města ve výši 18 908,-Kč.                              
                                                                                                        p.Bodnárová    31.12.2005

 05/29/217
Bere na vědomí informaci o účasti města ve skupině dvojkových obcí ČR při vyjednávání o
valorizaci příspěvků na úhradu nákladů na výkon státní správy.        starosta                 2006

05/29/218
Bere na vědomí informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města za období od
27.10.2005  do 24.11.2005.

05/29/219
Bere na vědomí rozpočet Sdružení obcí Praděd na realizaci projektu tzv. „Velké kanalizace
„dle přílohy.

starosta         2006

05/29/220
Schvaluje nominaci přísedících okresního soudu na čtyřleté období od 15.1.2006: paní
Vítězslava Bohačíková, ing.Jiřík Josef, Iliadisová Olga.             starosta          25.11.2005



05/29/221
Schvaluje použití částky 70 000,-Kč z investičního fondu ZŠ na zakoupení varného kotle do
školní kuchyně a úhradu zbývající částky 73 000,-Kč z rozpočtu města formou rozpočtového
opatření dle skutečných nákladů.

           p.Bodnárová   30.11.2005

05/29/222
Schvaluje částku 28 560,-Kč na opravu promítací aparatury  MEO 5X (budiče zvuku)
v místním kině.

                                  p.Bodnárová   20.12.2005

05/29/223/1
Bere na vědomí výsledek výběrového řízení na akci Generální rekonstrukce veřejného
osvětlení v M.Albrechticích, Hynčicích a místních částech a provozování VO po dobu 5 let:
1. Energetika Vítkovice a.s., Ostrava
2. Eltodo – Citelum s.r.o.Praha                     místostarosta    25.11.2005

05/29/223/2
Schvaluje uzavření smlouvy s firmou Energetika Vítkovice, a.s. Ostrava na realizaci Generální
rekonstrukce veřejného osvětlení v M.Albrechticích, Hynčicích a místních částech.

              starosta       15.12.2005
05/29/224
Schvaluje jednorázový přenos pravomoci ze zastupitelstva na radu města k přijetí
závěrečného rozpočtového opatření č.5 rozpočtu r.2005.                    starosta 30.12.2005

05/29/225/1
Bere na vědomí informaci o fyzickém stavu služebního vozidla města (OCTAVIA) a nutnosti
pořízení nového vozidla    starosta       31.12.2005

05/29/225/2
Pověřuje starostu zajištěním prodeje stávajícího služebního vozidla OCTAVIE a výběrem a
nákupem nového služebního vozidla s ohledem na možnosti rozpočtu města.        31.03.2006

  
 05/29/226
Ukládá  prověřit stávající prodejní ceny pozemků v majetku města a připravit novelizaci cen a
zásad pro prodej pozemků.   starosta        31.03.2006

                                                           Petr Šolc
       starosta

Karel Gančarčík
místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z jednání 30. schůze zastupitelstva města konaného dne 15.12.2005

v bufetu jídelny Zemědělské školy v Městě Albrechticích
číslo usnesení                                                                            termín                         zodpovídá

05/30/228  schvaluje
program 30.schůze zastupitelstva města konaného dne 15.12.2005

05/30/229  volí
návrhovou komisi ve složení: pp.Luděk Volek, Miluše Kaletová, Jan Handlíř 
a ověřovatelé zápisu:  pp.Mgr.Jiří Kropáč, Josef Žídek

 
05/30/230  bere na vědomí
zápis z 29. zasedání zastupitelstva města konaného 15.12.2005
           
05/30/231  schvaluje
rozpočet města Město Albrechtice na rok 2006 kde příjmy i výdaje včetně financování jsou  ve
výši 54.931.500,-Kč
                                                                                        průběžně               p.Bodnárová     
05/30/232  schvaluje
rozpočtové  opatření  města  Město  Albrechtice  č.4/2005,  kde  příjmy  a  výdaje  jsou  ve  výši
71,883.699,-Kč 
                                                                                      do 31.12.2005           p.Bodnárová
05/30/233  schvaluje
rozpočtový výhled města Město Albrechtice na rok 2008 v celkové výši 50,094.700,-Kč 
                                                                                          průběžně              p.Bodnárová

05/30/234  schvaluje
plán hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok 2006, kde náklady jsou ve výši
5,954.821,-Kč a výnosy ve výši 5,973.002,-Kč
                                                                                           průběžně             p.Bodnárová
05/30/235  bere na vědomí
rozpočet Mikroregionu Krnovsko pro rok 2006, kde příjmy jsou 777.000,-Kč a výdaje 777.000,-
Kč
                                                                                        do 31.1.2006               starosta  

05/30/236  schvaluje
smlouvu s firmou Oskar Mobil a.s., Vinohradská 10, Praha na provozování mobilních telefonů
úřadu města 
                                                                                         do 31.12.2005             starosta

                                                                                             



05/30/237  schvaluje

smlouvu s firmou EKOKOM na úhradu za třídění odpadu pro město Město Albrechtice

                                                                                         do 16.1.2006            Ing.Macek
                                                                                             
05/30/238  schvaluje
přidělení finančních prostředků – grantů nad 5.000,-Kč – na dlouhodobé projekty na rok 2006
na sportovní a zájmovou činnost pro 10 sdružení občanů a sportovních klubů a to v celkové
výši prostředků 779.000,-Kč pro rok 2006. Rozdělení prostředků pro jednotlivé žadatele viz
příloha - usnesení z 61. rady města ze dne 30.11.2005
                                                                                         do 16.2.2006            p.Bodnárová

05/30/239/1  schvaluje
Darovací  smlouvu  mezi  Moravskoslezským  krajem  a  městem  Město  Albrechtice  na
movitý majetek PO Ústavu pro mentálně postižené Město Albrechtice
                                                                                         do 16.2.2006                starosta
                                                                                         
05/30/239/2  schvaluje
Darovací  smlouvu  mezi  Moravskoslezským  krajem  a  městem  Město  Albrechtice  na
nemovitý majetek PO Ústavu pro mentálně postižené Město Albrechtice
                                                                                         do 16.2.2006                starosta

05/30/240   schvaluje
smlouvu o poskytnutí práv k užívání softwaru č.5148 pro matriku s firmou ALIS Česká Lípa
                                                                                         do 16.1.2006               Ing.Vavera

05/30/241   schvaluje
smlouvy se Severomoravskou plynárenskou, a.s. (celkem pět smluv) na odběrová místa města
Město Albrechtice
                                                                                         do 16.1.2006                  p.Vávra

05/30/242  schvaluje
prodej pozemků žadatelce p.Janě Kociánové, K Lesu 29, Krnov pro výstavbu RD v k.ú.Město
Albrechtice, ul. Slezská -  pozemek p.č. 1318 o výměře 326m2 - zahrada, pozemek p.č. 1319
o výměře 361 m2 - zahrada a pozemek p.č. 1321 o výměře 889 m2 - zahrada, schválena cena
pozemků 150,-Kč/m2 + vynaložené náklady
                                                                                         do 16.2.2006           Ing.Kumpoštová

05/30/243  schvaluje
záměr prodeje pozemku v k.ú.Město Albrechtice (zahrada ul.Krnovská 2) p.č. 1721 o výměře
774m2 za cenu 40,-Kč + vynaložené náklady
                                                                                         do 16.1.2006           Ing.Kumpoštová

05/30/244  schvaluje
záměr nabytí části pozemku p.č. 2359 v k.ú.Hynčice, dle GP za cenu dle odhadu a vynaložené
náklady od Lesů ČR pro přečerpávací stanici vodovodu Hynčice 
                                                                                         do 31.3.2006           Ing.Kumpoštová

05/30/245  schvaluje
revokaci usnesení ZM č.05/27/169/1 tj. zrušení PO Ústavu sociální péče Město Albrechtice k
31.12.2005
                                                                                         do 31.12.2005                starosta



05/30/246  schvaluje
ukončení činnosti PO Ústavu sociální péče Město Albrechtice k 31.12.2005
                                                                                         do 31.12.2005                starosta

05/30/247  bere na vědomí
informace o stavu v doporučených cenách za prodej pozemků v majetku města

05/30/248/1  bere na vědomí
informace o získaných dotacích pro město Město Albrechtice za rok 2005

05/30/248/2  bere na vědomí
informace o o podaných žádostech na dotace pro město Město Albrechtice na rok 2006

05/30/249/1  bere na vědomí
zápis z hlavní inventarizační komise města Město Albrechtice za inventarizaci majetku města
roku 2005
                                                                                         do 31.12.2005            p.Bodnárová
05/30/249/2  schvaluje
vyřazení a likvidaci majetku podle výsledku hlavní inventarizační komise města 
                                                                                         do 31.12.2005            p.Bodnárová

05/30/250/1  schvaluje
revokaci usnesení zastupitelstva č.12/50/n ze dne 29.1.2004
                                                                                               ihned                    p.Kostrošová

05/30/250/2  schvaluje
odměny neuvolněným zastupitelům města, rady města,členům výborů a komisí:
1. Členové zastupitelstva - 400Kč/měsíc, vyplácet pololetně
2. Členové rady - 1.300Kč/měsíc, vyplácet měsíčně
3. Finanční, kontrolní výbor a komise – předsedové 500Kč/měsíc, členové 300Kč/měsíc,
vypláceno čtvrtletně na základě písemného návrhu předsedy (zhodnocení účasti na schůzích),
který předseda předloží do 25. dne posledního měsíce každého kalendářního čtvrtletí.
4. Sčítání odměn – sčítají se pouze odměny při uvedeném souběhu funkcí:
- člen zastupitelstva + člen nebo předseda výboru + předseda nebo člen komise
- člen rady + člen nebo předseda výboru + předseda nebo člen komise
5. Odměny se nesčítají:
- člen zastupitelstva + člen rady
- člen výboru nebo komise + předseda téhož výboru nebo téže komise
                                                                                               ihned                    p.Kostrošová

05/30/251  bere na vědomí
zřízení  PO  Moravskoslezského  kraje  „Krajánek“  a  jmenování  Mgr.Juráně  ředitelem  této
organizace

05/30/252  bere na vědomí
kontrolu plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva města

05/30/253  bere na vědomí
žádost Římskokatolické farnosti na poskytnutí finančního příspěvku 200,-tis.korun na obnovu
kostela sv.Mikuláše v Hynčicích pro rok 2006



05/30/254  bere na vědomí
informaci ve věci možného veřejného projednávání s občany o umístnění dětského hřiště ve
městě 

05/30/255  bere na vědomí
informace o nákladech a tržbách za videoklub

05/30/256  schvaluje
finanční částku na nákup osobního auta pro město Město Albrechtice do 451,-tis.Kč

05/30/257  schvaluje
usnesení z 30. jednání zastupitelstva města ze dne 15.12.2005

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

                                                                               ……………………………….       
                                                                                      Karel  G a n č a r č í k   
                                                                                           místostarosta


