USNESENÍ
z 13. schůze rady města konané dne 9. září 2015
Číslo usnesení

obsah usnesení

odpovídá

termín

15/13/303 Rada města schválila program jednání Rady města konané dne 9.9.2015.
15/13/304 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 12. schůze
Rady města konané dne 17.8.2015.
15/13/305 Rada města souhlasí se záměrem vybudování komunitního bezbariérového
bytového domu pro soběstačné seniory v rámci projektu „Kompletní stavební úpravy
stávajícího nezpůsobilého objektu na Komunitní dům seniorů s 20 upravitelnými jednotkami
v Městě Albrechticích, okres Bruntál“ společnosti Senvita dům seniorů s.r.o., Míru 12/3, 793
95 Město Albrechtice pro účely dotačního titulu „Podpora podporovaných bytů 2016“.

15/13/306/1 Rada města schválila finanční dotaci ve výši 30.000,-Kč, na pořízení 2 ks
fotbalových branek z lehké slitiny FK Avízu Město Albrechtice, Osoblažská 1, 793 95 Město
Albrechtice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
15/13/306/2 Rada města uložila starostovi města zařadit částku 30 tisíc – finanční dar FK
AVÍZO Město Albrechtice do rozpočtového opatření.

15/13/307 Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu rybníku „Celňák“, jehož
součástí bude i pachtovní smlouva upravující podmínky hospodaření na rybníku.

15/13/308 Rada města schválila panu Martinu Hudečkovi, Okružní 598/19, 793 95 Město
Albrechtice bezúplatný pronájem parku Bedřicha Smetany na jedno odpoledne do 21.00 hod.
(termín konání bude upřesněn), za účelem charitativní akce uspořádané na podporu pětileté
Verunky Goždalové.
15/13/309/1 Rada města neschválila snížení rychlosti na ul. B. Smetany v Městě
Albrechticích.
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15/13/309/2 Rada města uložila místostarostovi města svolat jednání s vedením Policie ČR
v Městě Albrechticích a Městskou policií v Krnově ohledně řešení bezpečnosti ve městě.

15/13/310 Rada města schválila nájemní smlouvu na pronájem bytu číslo 7, Boženy
Němcové 13, Město Albrechtice panem Karlem Jančíkem, na dobu určitou od 1.10.2015
do 31.3.2016.
15/13/311 Rada města schválila nájemní smlouvu na pronájem jednopokojového bytu č.
108, Nemocniční 6, Město Albrechtice s paní Okapalovou Marií, bytem Hlavní náměstí 19,
Krnov PSČ 794 01, na dobu neurčitou s platností od 1.10. 2015.
15/13/312 Rada města schválila nájemní smlouvu na pronájem jednopokojového
pečovatelského bytu č. 323, Nemocniční 6, Město Albrechtice s paní Gavendovou Marií,
bytem nám. ČSA 8/19, Město Albrechtice, PSČ 793 95, na dobu neurčitou s platností od
1.10. 2015.
15/13/313 Rada města schválila nájemní smlouvu na pronájem jednopokojového
pečovatelského bytu č. 321, Nemocniční 6, Město Albrechtice s paní Šlapákovou Marií,
bytem Požárníků 1, Krnov, PSČ 794 01, na dobu neurčitou s platností od 1.10. 2015.

15/13/314 Rada města schválila Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Město Albrechtice,
nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a Základní školou Město Albrechtice, okres
Bruntál, Opavická 575/1, 793 95 Město Albrechtice, na movité věci pořízené z projektu
„Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice“, reg. číslo projektu:
CZ.01.10/2.1.00/30.01597, v hodnotě 1 524 638,57 Kč.

15/13/315 Rada města schválila uzavření veřejnoprávních smluv podle § 63 odst. 1 zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů mezi městem Město
Albrechtice a obcemi Heřmanovice, Holčovice a Liptaň o výkonu přenesené působnosti v
oblasti vymezenou § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů a pověřuje starostu popisem těchto veřejnoprávních smluv.

15/13/316 Rada města schválila zadávací řízení na „Zámek Linhartovy oprava fasád“,
budovy č.p. 36, stavba občanského vybavení, na parcele č. 115 v k.ú. Linhartovy, obec Město
Albrechtice, okres Bruntál.

15/13/317 Rada města revokuje usnesení rady města Město Albrechtice ze dne 13. 4. 2015,
číslo usnesení 15/8/180.
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15/13/318/1 Rada města schválila Příkazní smlouvu o výkonu inženýrské činnosti ke
stavební zakázce „Zámek Linhartovy oprava fasád“ s Ing. Miroslavem Gerykem,
Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov.
15/13/ 318/2 Rada města schválila Příkazní smlouvu o výkonu inženýrské činnosti ke
stavební zakázce „Oprava chodníků Město Albrechtice“ s Ing. Miroslavem Gerykem,
Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov.
15/13/319 Rada města schválila Zápis komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na
akci: „Přechod pro chodce a chodník na křižovatce ulic Nerudova a Osvobození“
a pověřila starostu města podpisem smlouvy s vítězným uchazečem veřejné soutěže René
Darmovzal, Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ: 47994304.

15/13/320 Rada města schválila Zápis komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na
akci: „Oprava chodníků Město Albrechtice“ a pověřila starostu města podpisem smlouvy
s vítězným uchazečem veřejné soutěže firmou Pavel Světlák, Na sídlišti 688, 793 76 Zlaté
Hory, IČ: 46130187.

15/13/321 Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o zřízení
úplatného věcného břemene – zřízení služebnosti inženýrské sítě s Jaroslavem Křištofem,
Opavická 613/9, 793 95 Město Albrechtice a Lenkou a Lubomírem Boháčovými, Jiráskova
409/16, 793 95 Město Albrechtice, na umístění telekomunikační sítě na pozemku p.č.
39,40,44/1, k.ú. Město Albrechtice , vyměřeného GP za cenu 40,-Kč za běžný metr bez DPH.

15/13/322 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 1917 části o výměře 940 m2, orná
půda, k.ú. Město Albrechtice panu Vladimíru Kubalovi, Nerudova 531/10, Město Albrechtice,
od 1.10.2015 na dobu neurčitou za celkovou cenu nájmu 940,- Kč/rok.

15/13/323 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 571/4 části o výměře 280 m2,
zahrada, k.ú. Hynčice u Krnova panu Břetislavu Zapletalovi, Budovatelská 287/8, Praha od
1.10.2015 na dobu neurčitou za celkovou cenu nájmu 280,- Kč/ rok.

15/13/324 Rada města se přiklání k vyjádření ředitelky ZŠ Město Albrechtice Mgr.Regíny
Hajné a doporučuje Zastupitelstvu města nepřijat nabídku MSK k převodu zřizovatelské
funkce organizace ZŠ Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace na Základní
školu Město Albrechtice p.o., Opavická 1, Město Albrechtice.
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15/13/325 Rada města zplnomocňuje pana Jana Vávru, bytem Pod Hůrkou 765/8, 793 95
Město Albrechtice k uzavírání, změn a ukončování smluvních vztahů na plyn a elektřinu
v bytových i nebytových prostorách za Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95
Město Albrechtice, IČ: 00296228 se všemi dodavateli energií a současně opravňujeme
zmocněnce ke všem úkonům souvisejících s uzavřením, změnou a ukončením smluv, kterými
se realizuje dodávka plynu a el. energie do uvedeného odběrného místa, jiné osobě.

15/13/326/1 Rada města schválila vytvoření propagačního filmu o rozhledně na Hraničním
vrchu, firmou BUSHMAN PAROMATIC s.r.o., Maxima Gorkého 305/70, 794 01 Krnov za
cenu do 15.000,-Kč včetně DPH.

15/13/326/2 Rada města uložila starostovi města zařadit částku 15 tisíc na vytvoření
propagačního filmu o rozhledně do rozpočtového opatření.

………………………………….
Luděk Volek - starosta

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