USNESENÍ
z 23. schůze rady města konané dne 10. února 2016
Číslo usnesení

obsah usnesení

odpovídá

termín

16/23/460 Rada města schválila program jednání Rady města konané dne 10. 2. 2016.
16/23/461 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 20., 21. a 22.
schůze Rady města konané dne 11.1.2016, 26.1.2016 a 1.2.2016.
16/23/462 Rada města vzala na vědomí opětovnou žádost o spolupráci města s informačním
centrem paní Mgr. Olgy Iliadisové na vědomí.
16/23/463 Rada města schválila pozvání paní Mgr. Olgy Iliadisové na nejbližší jednání ZM
dne 24.2.2016 ohledně její prezentace infocentra a spolupráce s městem Město Albrechtice.
16/23/464 Rada města schválila TJ Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 79395 Město
Albrechtice, věcný dar v hodnotě 1000 Kč na společenský ples konaný v Městě Albrechticích
dne 27.2.2016.
16/23/465 Rada města souhlasí s navrženou situací umístění přípojky vody, přípojky plynu,
přípojky NN, přípojky splaškové kanalizace, dešťové kanalizace se vsakovacím objektem na
pozemku p.č. 1277/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemku p.č. 1237 ostatní plocha,
ostatní komunikace (ul. B. Smetany) pro akci „Bezkontaktní myčka automobilů Město
Albrechtice“ a ukládá vypracování smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
(věcného břemen) za úplatu podle schváleného ceníku úhrad - usn. RM 56/10/957.
16/23/466 Rada města neschválila příspěvek Studiu STA – multimediální agentura o.p.s.,
Zámecké náměstí 1/13, 79401 Krnov, IČO: 22888853, na propagaci bruntálského regionu ve
zpravodajství Studia STA.
16/23/467 Rada města neschválila poskytování služby pana Jaroslava Sehnalíka, Jubilejní
68, 70030 Ostrava Hrabůvka, na provozování Senior taxi pro seniory od 65 let.
16/23/468 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Dohodu o přistoupení
dalšího poskytovatele při plnění Smlouvy o dílo projektu „Digitalizace procesů městského
úřadu Město Albrechtice“. Jako další poskytovatel přistupuje GORDIC spol. s r.o., Erbenova
4, 586 01 Jihlava, IČO: 47903783, DIČ: CZ47903783 a pověřit starostu podpisem smlouvy.
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16/23/469 Rada města stanovila odměnu ve výši 70 Kč (hrubá mzda) pro členy SPOZ od
1.1.2016 za každou návštěvu občanů s trvalým pobytem v městě Město Albrechtice při
příležitosti životního jubilea od 70 let s předáním věcného daru. Tyto prostředky se musí
navýšit rozpočtovým opatřením.
16/23/470 Rada města schválila odpisové plány pro rok 2016 příspěvkových organizací
města, Základní škole Město Albrechtice ve výši 656 268,00 Kč a Mateřské škole Město
Albrechtice ve výši 221 793,00 Kč.
16/23/471 Rada města vzala na vědomí výsledky hospodaření v lesích města Město
Albrechtice a předkládá je na jednání ZM dne 24.2.2016.
16/23/472 Rada města schválila poskytnutí dotací z rozpočtu města Město Albrechtice na
rok 2016 v sociální oblasti těmto poskytovatelům:
SZZ Krnov, př.org.
Slezská diakonie, sociální asistence
Slezská diakonie, raná péče
Charita Krnov, Dům dobré vůle Žáry
Eurotopia Opava, o.p.s., AMT centrum
Krystal Help, o.s., kontaktní centrum
Harmonie o.p.s. – STD

-

30 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč

a pověřila starostu podpisem smlouvy s jednotlivými žadateli.
16/23/473 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací z rozpočtu
města Město Albrechtice na rok 2016 žadatelům nad 50 000 Kč v sociální oblasti těmto
poskytovatelům:
Help-in, o.p.s. Bruntál
Slezská diakonie, nízkoprahové zařízení

- 150 000,- Kč
- 105 000,- Kč.

16/23/474 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vyřazení majetku Města
Město Albrechtice dle návrhu z provedené inventarizace majetku města za rok 2015 a to ve
výši 699 704,30 Kč dle přílohy, která je nedílnou součásti zápisu.
16/23/475 Rada města schválila Dodatek č.8, pro rok 2016 ke Smlouvě o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové osobní dopravě provozované ARRIVA MORAVA a.s., se sídlem
Vítkovická 3133/5, 70200 Ostrava – Moravská Ostrava a pověřuje starostu podpisem dodatku
č.8, ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě.
16/23/476 Rada města bere na vědomí ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 221, Nemocniční
6, Město Albrechtice ke dni 31.1. 2016.
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16/23/477 Rada města neschválila žádost pana Jana Krkošky, bytem U lazebníka 19, 794 01
Krnov o mimořádné přidělení bytu v Domě s byty pro důchodce pro maminku-paní Marii
Krkoškovou bytem Nerudova 6, 793 95 Město Albrechtice.
16/23/478 Rada města schválila Smlouvu o nájmu bytu č. 221, Nemocniční 6, Město
Albrechtice uzavřenou mezi Městem Město Albrechtice a panem Jakubem Zlámalem, bytem
Petra Bezruče 10, 793 95 Město Albrechtice na dobu neurčitou s platností od 1.3. 2016.
16/23/479 Rada města neschválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/1/VV na stavební
zakázku „Oprava fasád zámku Linhartovy“ společnosti Fichna-Hudeczek a.s. se sídlem
Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČ 27765857 o prodloužení termínu prováděcích prací do
12.2.2016.
16/23/480 Rada města bere na vědomí předložený záměr oprav chodníků v souladu s
rozpočtem města pro rok 2016.
16/23/481 Rada města schválila návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu města Město Albrechtice.
16/23/482 Rada města schválila revokaci usnesení 15/14/345 ze 14. RM dne 7.11.2015.
16/23/483 Rada města schválila záměr pachtu parcely p.č. 556/1 části zahrada, výměra 200 m2,

k.ú. Hynčice u Krnova.
16/23/484 Rada města schválila záměr pronájmu pozemku p.č. 111/1 části, ostatní plocha,

ostatní komunikace, k.ú. Město Albrechtice.
16/23/485 Rada města schválila pronájem parcely p.č. 769 zahrada, výměra 306 m2, k.ú.
Město Albrechtice, paní Heleně Mrázkové, Zeyerova 654/7, Jeseník, jako vstup do RD od
1.3.2016 na dobu neurčitou za cenu pronájmu 459 Kč/rok.
16/23/486 Rada města schválila zemědělský pacht parcel p.č. 1050 zastavěná plocha, výměra

87 m2, p.č. 1051 zahrada, výměra 849 m2, k.ú. Město Albrechtice panu Jiřímu Bradovi,
Nerudova 113/6, M-Alce ke zřízení zahrádky od 1.3.2016 na dobu neurčitou za pachtovné
936 Kč/rok.
16/23/487 Rada města neschválila pronájem pozemku p.č. 561 o výměře 1001 m2 ostatní
plocha, manipulační plocha, k.ú. Město Albrechtice od paní Olgy Mauleové, Žichlínská 1673,
Praha 19016 na dobu neurčitou od 1.1.2016 za cenu 1 001 Kč/rok.
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16/23/488 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení záměru prodeje pozemku
p. č. 1148/1 části, TTP, výměra cca 365 m2 , k.ú. Město Albrechtice.
16/23/489 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení záměru prodeje pozemku
p. č. 60/3, TTP, výměra 64 m2 , k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic.
16/23/490 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení záměru prodeje pozemku
p. č. 165/1, zahrada, výměra 516 m2 ,k.ú. Burkvíz.
16/23/491 Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválení záměru prodeje
pozemku p.č. 2388 části o výměře cca 446 m2, k.ú. Hynčice u Krnova.
16/23/492 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení prodeje pozemku p.č.
851/15 ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 35 m2, k.ú Valštejn, odděleného GP č.
177-99/2015 z pozemku p.č. 851/2, panu MUDR. Petru Hermanovi, Slovenská 1334/42, 747
06 Opava za celkovou cenu 1.550 Kč včetně vynaložených nákladů.
16/23/493 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení prodeje p. č. 851/12 o
výměře 40 m2, vodní plocha, pozemku p.č. 851/13 o výměře 2 m2, vodní plocha a pozemku
p.č. 851/11 o výměře 144 m2, vodní plocha, k.ú. Valštejn, Lesům České republiky s.p. se
sídlem Nový Hradec Králové, Přemyslovova 1106, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451,
zastoupených Ing. Vladimírem Němčanským , vedoucím Správy toků- oblast povodí Odry za
celkovou cenu 1.302 Kč.
16/23/494 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení prodeje pozemku p.č.
851/14 ,ostatní plocha o výměře 331 m2, k.ú. Valštejn, odděleného GP č. 176-67/2015
z pozemku p.č. 851/4, manželům Ing. Miroslavu Stolárikovi a Ing. Haně Stolárikové,
Okrajová 1384/25, 736 01 Havířov za celkovou cenu 10.852 Kč včetně vynaložených
nákladů.
16/23/495 Rada města schválila pokácení 2 ks modřínů o obvodech kmenů 105 cm a 114 cm
rostoucích na parcele p.č. 554/1, ostatní plocha, k.ú. Město Albrechtice.
16/23/496 Rada města schválila pokácení lípy obvodu kmene 276 cm rostoucí na pozemku
p.č. 97, k.ú. Piskořov.
16/23/497 Rada města schválila pokácení 1 lípy o obvodu kmene 205 cm a 2 ořechů o
obvodech kmenů 188 cm a 150 cm, rostoucích na parcele p.č. 1277/1, k.ú. Město Albrechtice
s tím, že pan Marek vysadí adekvátní počet stromů na stejné parcele a uhradí náklady za
vykácení a výsadbu jako investor stavby.
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16/23/498 Rada města schválila pokácení 4 ks smrků o obvodech kmenů 93 cm, 120 cm a
130 cm, 2 ks smrků o obvodech kmenů do 80 cm, 1 ks borovice o obvodu kmene do 80 cm, 2
ks bříz o obvodech kmenů 130 a 185 cm, 1 ks kaštanu o obvodu kmene 149 cm, rostoucích na
pozemku p.č. 571/4, k.ú. Hynčice u Krnova.
16/23/499 Rada města schválila pokácení 2 ks líp o obvodech kmenů 250 cm a 295 cm,
rostoucích na parcele p.č. 97, k.ú. Piskořov, z bezpečnostních důvodů.
16/23/500 Rada města schválila pokácení 2 ks smrků o obvodech kmenů 124 cm a 131 cm,
rostoucích na parcele p.č. 542, k.ú. Město Albrechtice.
16/23/501 Rada města schválila pokácení 1 ks kaštanu o obvodu kmene 149 cm, rostoucího
na parcele p.č. 665/1, k.ú. Město Albrechtice.
16/23/502 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení darovací smlouvy mezi
dárcem – Městem Město Albrechtice IČ. 296228 se sídlem nám. ČSA 27/10, 793 95 Město
Albrechtice a obdarovaným- MSK, IČ 70890692 se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava na
předmět daru – Projektové dokumentace v celkové pořizovací ceně 1.158.130,- Kč.
16/23/503 Rada města vzala na vědomí Město Albrechtice na vědomí Rámcový plán
činnosti Kontrolního výboru na rok 2016.
16/23/504 Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit kontrolnímu výboru
vykonávání namátkových kontrol vedení agendy stížností a žádostí občanů a organizací i
způsobu jejich řešení.

…………………………….
Luděk Volek

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