USNESENÍ
z 14. schůze rady města konané dne 7. října 2015
Číslo usnesení

obsah usnesení

odpovídá

termín

15/14/327 Rada města schválila program jednání Rady města konané dne 7.10.2015.
15/14/328 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 13. schůze
Rady města konané dne 9.9.2015.
15/14/329 Rada města doporučuje zařadit do rozpočtu města na rok 2016 poskytnutí
příspěvku ve výši 500.000,-Kč Službám obce Město Albrechtice, s.r.o., Nemocniční 381/13,
793 95 Město Albrechtice, IČ: 258 44 067, na nákup kombinované tlakové nástavby pro
čištění splaškové a dešťové kanalizace pomocí tlakové vody.
15/14/330 Rada města uložila tajemníkovi prověřit stavby plotů u rodinných domků na ul.
Okružní v Městě Albrechticích v souvislosti s vodovodním řadem a informovat Radu města o
výsledku na jejím nejbližším jednání.
15/14/331 Rada města uložila starostovi zařadit bod ceny vodného a stočného na rok 2016
do programu zasedání ZM a přizvat p.Berkovce.

15/14/332/1 Rada města schválila ZO ČSV v Městě Albrechticích změnu v čerpání dotace
v roce 2015 na nákup aerosolových vyvíječů určených k léčení včel.

15/14/332/2 Rada města neschválila ZO ČSV v Městě Albrechticích změnu v čerpání dotace
v roce 2015 na nákup výpočetní techniky.
15/14/333 Rada města schválila změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2015 rozpočtové opatření č. 10/2015 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 706
964,- Kč, financování snížení o 345 517,- Kč, výdaje zvýšení o 361 447,- Kč.
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15/14/334 Rada města doporučila ZM schválit dotaci ve výši 576.453,08,-Kč z rozpočtu
obce na financování spolupodílu v rámci projektu Nákup dopravních automobilů pro JPO a
pověřit starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji, 28. října
117, 702 18 Ostrava, zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje.

15/14/335 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit OZV č. 2/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
15/14/336 Rada města schválila Zápis komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na
akci: „Zámek Linhartovy, oprava fasád“ a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem veřejné soutěže se společností FICHNA-HUDECZEK a.s., Opavská
535/17, 747 18 Píšť, IČ 27765857.
15/14/337 Rada města schválila revokaci usnesení ze dne 9. 9. 2015, číslo usnesení
15/13/320.
15/14/338 Rada města schválila smlouvu o dílo na akci : „Oprava chodníků Město
Albrechtice“ s uchazečem třetím v pořadí veřejné soutěže, firmou René Darmovzal, Mnichov
360, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ: 47994304 a pověřila starostu města podpisem
smlouvy.
15/14/339 Rada města schválila finanční dar ve výši 11 538,- Kč MAS Rozvoje Krnovska,
o. p. s., na financování její činnosti a pověřila starostu podpisem smlouvy.

15/14/340 Rada města schválila Darovací smlouvu mezi městem Město Albrechtice, nám.
ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice jako dárcem a obdarovaným Krajské ředitelství
policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna 1682/24, Moravská Ostrava, 728 99 Ostrava –
Moravská Ostrava a Přívoz. Dar se poskytuje pro potřeby Místního oddělení Policie ČR
Město Albrechtice.
15/14/341 Rada města schválila Darovací smlouva uzavřená podle § 2055 a násl. zák. č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi dárcem
Moravskoslezský kraj, 28. Října 117, 702 18 Ostrava a obdarovaným městem Město
Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice na dovybavení JSDH Město
Albrechtice speciální technikou.

15/14/342 Rada města schválila záměr pronájmu rybníku „Celňák“ v Městě Albrechticích
na pozemcích v k.ú. Město Albrechtice parcelní číslo:
1. 2097/1 - vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 60 069 m2
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2. 2131/3 - vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 1 520 m2
3. 2130/3 - vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 1 985 m2
4. 2101/3 - vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 941 m2
zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj,
katastrální pracoviště Krnov na LV č. 650 pro obec Město Albrechtice, katastrální území
Město Albrechtice, kde uvedené pozemky, které tvoří vodní nádrž (rybník) o celkové výměře
64 515 m2, včetně podmínek pronájmu – smlouvy o pachtu.
15/14/343 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 1.11.2015 na dobu neurčitou za celkovou cenu nájmu 940,- Kč/rok.
15/14/344 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
1.11.2015 na dobu neurčitou za celkovou cenu nájmu 280,- Kč/rok.
15/14/345 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 561 o výměře 1001 m2 ostatní
plocha, manipulační plocha, k.ú. Město Albrechtice od paní Olgy Mauelové, Žichlínská 1673,
Praha 19016 na dobu neurčitou od 1.1.2016 za cenu 300,- Kč/rok.

………………………………….
Luděk Volek - starosta

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