USNESENÍ
z 8. schůze rady města konané dne 13. dubna 2015
Číslo usnesení

obsah usnesení

odpovídá

termín

15/8/161 Rada města schválila program jednání Rady města konané dne 13.4.2015.
15/8/162 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 7. schůze Rady
města konané dne 18.3.2015.
15/8/163 Rada města ukládá vedení města vypracovat na základě dvou návrhů řešení
parkování a úpravu chodníků kolem základní školy a tu předat na jednání ZM.

15/8/164/1 Rada města schválila předběžný souhlas se zapojením do projektu
připravovaného MSK s názvem "Nákup dopravních automobilů pro JPO".

15/8/164/2 Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit vlastní podíl obce
související se zapojením do projektu připravovaného MSK s názvem "Nákup dopravních
automobilů pro JPO" a to ve výši 15% s předpokládanou spoluúčasti ve výši cca 580 tis. Kč.

15/8/165 Rada města neschválila záměr pronájmu objektu za účelem podnikání, Hynčice
53.
15/8/166 Rada města schválila ZO KSČM, zastoupené předsedou organizace panem
Martinem Špalkem, bytem V Sadě 225/4 , 793 95 Město Albrechtice, bezplatné zapůjčení
prostor parku Bedřicha Smetany dne 1.5.2015 za účelem konání Májového odpoledne.

15/8/167 Hlasování o doporučení Zastupitelstvu města stanovit odměnu za funkci člena rady
města 1.500,-Kč, člena zastupitelstva na 600,-Kč, předsedy výboru či komise 600,-Kč a členů
výborů či komise na 400,-Kč členu komise nebo výboru, který není členem zastupitelstva
400,-Kč s platností od 1.5.2015.
15/8/168 Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2014 zřízených příspěvkových
organizací města – Mateřské školy Město Albrechtice - příspěvkové organizace , Celní ll,
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Město Albrechtice a Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál , Opavická 1, Město
Albrechtice.
15/8/169 Rada města schválila rozdělení výsledku hospodaření Základní školy Město
Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1 , Město Albrechtice za rok 2014 ve výši
179 208,38Kč a to do fondu odměn 143 000,00 Kč a do rezervního fondu 36 208,38Kč.

15/8/170 Rada města schválila rozdělení výsledku hospodaření Mateřské školy Město
Albrechtice, příspěvkové organizace, Celní 11 , Město Albrechtice za rok 2014 ve výši
199 554,42 Kč a to do fondu odměn 0,00 Kč a do rezervního fondu 199 554,42 Kč.

15/8/171 Rada města vzala na vědomí Výroční zprávy o hospodaření za rok 2014
příspěvkových organizací města Mateřské školy Město Albrechtice a Základní školy Město
Albrechtice.
15/8/172 Rada města vzala na vědomí Zadávací podmínky na akci „Těžba dříví, manipulace
a přibližování na odvozní místo“ zakázka malého rozsahu dle §12 odst. (3) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
15/8/173 Rada města vzala na vědomí Zadávací podmínky na akci „Odkup vytěžené dřevní
hmoty v lesích města Město Albrechtice“.
15/8/174 Rada města schválila Zápis komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na
akci: „Rozumu navzdory - úprava veřejného prostranství trochu jinak“ a pověřila starostu
města podpisem smlouvy s vítězným uchazečem.
15/8/175 Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 120.000,-Kč, na zabezpečení akceschopnosti
JSDH Město Albrechtice pro rok 2015.
15/8/176 Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 50.000,-Kč, na zabezpečení akceschopnosti
JSDH Město Albrechtice pro rok 2015.
15/8/177 Rada města schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady pro
projekt Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice registrační č.
CZ.1.10/2.1.00/30.01597 a pověřila starostu podpisem smlouvy. Poskytovatelem je
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Na jízdárně 2824/2, 702 00 OstravaMoravská Ostrava. Dotace se poskytuje ve výši 85% celkových způsobilých výdajů projektu,
maximálně však v celkové výši 1.385.126,75Kč.
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15/8/178 Rada města odložila projednání návrhu zadávacího řízení na „Zámek Linhartovy
oprava fasád“.
15/8/179 Rada města ukládá starostovi pozvat projektanta, technický dozor, zastupitele a
veřejnost na zámek v Linhartovech, kde budou zdůvodněny příčiny zatékání a vlhnutí zámku.

15/8/180 Rada města schválila Mandátní smlouvu o výkonu inženýrské činnosti ke stavební
zakázce „Zámek Linhartovy oprava fasád“ s Ing. Miroslavem Gerykem, Dvořákův okruh
2149/13, 794 01 Krnov a pověřila starostu podpisem smlouvy.

15/8/181 Rada města schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení břemeneslužebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8016864/2/T, Česká Ves, Jašo, p.č.
1152/57, příp. NN se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02 a pověřila starostu podpisem smlouvy.
15/8/182 Rada města schválila Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci:
„Úpravna vody Město Albrechtice - rekonstrukce potrubních rozvodů“ a pověřila starostu
podpisem smlouvy s vítězným uchazečem.
15/8/183 Rada města schválila nájemní smlouvu se SŽDC a.s. Praha 1, Nové Město,
Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 709 94 234, pozemek p.č. 2229/3 k.ú Město Albrechtice,
část o výměře 42m2 a pověřila starostu podpisem smlouvy.
15/8/184 Rada schválila nájemní smlouvu s ČD a.s., Praha1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ
110 15, IČ: 70994226, pozemek p.č. 2229/4 k.ú. Město Albrechtice, část o výměře 22m2 a pověřila starostu podpisem smlouvy.
15/8/185 Rada města schválila protokol komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro
zadávací řízení na zakázku „Digitalizace procesů městského úřadu Město Albrechtice“ a
pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítězným uchazečem firmou HCV Group a.s., Chodská
1203, 756 64 Rožnov p. Radhoštěm, IČ: 25395009 .
15/8/186 Rada města vzala na vědomí protokol komise pro posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku: „Zalesňování jaro 2015“.
15/8/187 Rada města schválila protokol komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
zakázku: „Těžba dříví, manipulace a přibližování na odvozní místo“.
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15/8/188 Rada města schválila protokol komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
zakázku „Odkup vytěžené dřevní hmoty v lesích města Město Albrechtice“.
15/8/189 Rada města schválila záměr pronájmu pozemku p.č. 1917 části, výměra 200 m2,
orná půda, k.ú. Město Albrechtice.
15/8/190 Rada města schválila záměr pronájmu p.č. 6/2, výměra 2 439 m2, orná půda, k.ú.
Opavice.
15/8/191 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 1341/1 části, výměra 500 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, k.ú. Město Albrechtice Správě železniční dopravní cesty, státní
organizaci, IČ 70994234 se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, 11000, na dobu
určitou od 14.4.2015 do 4.7.2015 za celkovou cenu pronájmu 2.301,- Kč.
15/8/192 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 1388 části o výměře 258 m2, zahrada,
k.ú. Město Albrechtice, panu Jiřímu Aberlovi, Nemocniční 767/6, Město Albrechtice na dobu
neurčitou od 1.5.2015 za celkovou cenu pronájmu 258,- Kč/rok.
15/8/193 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 1002 části o výměře 200 m2, zahrada,
k.ú. Město Albrechtice, paní Márii Heskové, Nerudova 113/6, Město Albrechtice od 1.5.2015
na dobu neurčitou za celkovou cenu pronájmu 200,- Kč/rok.
15/8/194 Rada města ukládá vedení města znovu informovat zastupitele a širokou veřejnost
o zpracovávání nového územního plánu města a to prostřednictvím kabelovky, webových
stránek, sociálních sítí a Zpravodaje města a jeho připomínkování. Upozornit všechny, že na
nejdůležitější otázky týkající se např. řešení malého a velkého obchvatu, bytové výstavby
v centru nebo na kraji města a další, chce vedení města znát odpovědi v co nejkratším
termínu.
Rada města vzala na vědomí návrh na využití překladiště dřeva na relaxační a odpočinkovou
zónu.
15/8/195 Rada města schválila vyřazení 644 ks knížek z knihovního fondu městské
knihovny v Městě Albrechticích.

15/8/196 Rada města schválila ukončení smlouvy s firmou Luděk Vrba–Aira, zastoupena
panem Luďkem Vrbou na údržbu hřbitovů v Městě Albrechticích, Linhartovech a Hynčicích,
dohodou k 30.4.2015.
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15/8/197 Rada města schválila poplatek za hrobové místo pro hřbitovy v Městě
Albrechticích, Hynčicích a Linhartovech ve výši: sazba za nájem hrobového místa
7,-Kč/m2/rok a sazba za služby spojené s nájmem hrobového místa 73,-Kč/m2/rok s platností
od 1.5.2015.

………………………………….
Luděk Volek - starosta

………………………………………..
Martin Špalek - místostarosta

5

