USNESENÍ
z 34. schůze rady města konané dne 12. října 2016
Číslo usnesení

obsah usnesení

odpovídá

termín

16/34/769 Rada města schválila program jednání Rady města konané dne 12. 10. 2016.
16/34/770 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 33. schůze
Rady města konané dne 14. 9. 2016.
16/34/771 Rada města nedoporučila Zastupitelstvu města vydat kladné stanovisko k žádosti
p. Galuszkové Marcely, Nádražní 21, 793 95 Město Albrechtice na změnu místní úpravy
dopravním značením na ul. Nádražní, která je silnicí III. třídy ve vlastnictví MSK.
16/34/772 Rada města neschválila paní Petře Burschikové, bytem Spálené 254, 793 71
Holčovice, provedení stavebních úprav nebytových prostor Lázeňská 2, 793 95 Město
Albrechtice a požaduje navrácení předmětu nájmu do původního stavu do 30. 11. 2016.

16/34/772/1 Rada města schválila podání výpovědi Smlouvy o nájmu prostor sloužící
k podnikání ze dne 31.7.2015 nájemci paní Petře Burschikové, bytem Spálené 254, 793 71
Holčovice, z důvodu hrubého porušení povinnosti nájemce, spočívajícího v provedení změn
na předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele.
16/34/772/2 Rada města neschválila převedení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k
podnikání ze dne 31.7.2015, nájemci paní Petře Burschikové, bytem Spálené 254, 793 71
Holčovice, na svou dceru, Karolinu Burschikovou, bytem Za hřbitovem 343, 725 28 Ostrava
Hošťálkovice.
16/34/773 Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit MAS Rozvoj Krnovska, Na
Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, poskytnutí bezúročné finanční půjčky ve výši 80 000 Kč
s termínem splatnosti do 31. 12. 2017 a zařadit předmětnou částku do rozpočtu města na rok
2017.
16/34/774 Rada města schválila Program k poskytnutí dotace z rozpočtu města Město
Albrechtice na rok 2017.
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16/34/775 Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit Směrnici č. 3/2016 , která
mění Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Město Albrechtice.

16/34/776 Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o
poskytování právních služeb mezi městem Město Albrechtice, se sídlem nám. ČSA 27/10,
793 95 Město Albrechtice a JUDr. Petrem Lindenthalem, advokátem se sídlem AK
Jindřichov 476, ke Smlouvě o poskytování právních služeb, uzavřenou mezi smluvními
stranami dne 01.03.1995.
16/34/777 Rada města schválila Darovací smlouvu uzavřenou 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.
16/34/778 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit OZV č. 3/2016 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
16/34/779 Rada města vzala na vědomí ukončení Smlouvy o nájmu pečovatelského bytu č.
231 Nemocniční 6, Město Albrechtice s paní Annou Hájkovou, ke dni 30. 11. 2016.

16/34/780 Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117,
702 18 Ostrava a městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, ve
výši 54.400 Kč, na zabezpečení akceschopnosti JSDH Město Albrechtice.

16/34/781 Rada města schválila záměr pronájmu pozemku p.č. 918, orná půda, výměra
1 257 m2 a pozemku p.č. 919 část, TTP, výměra 577 m2, k.ú. Město Albrechtice.

16/34/782 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválení záměru prodeje pozemku
p.č. 238 část, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra cca 46 m2, k.ú. Město Albrechtice.
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16/34/783 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválení záměru prodeje pozemku
p.č. 2153/1 části, ostatní plocha o výměře 120 m2, k.ú. Hynčice u Krnova.

16/34/784 Rada města schválila záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání nebytový prostor č. 2, nám. ČSA 15, 793 95 Město Albrechtice.

16/34/785 Rada města nedoporučila Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č.
900, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6457m2 v k.ú. Valštejn, za cenu obvyklou
od Zemědělského podniku Rázová, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, 163 04
Praha 6 – Řepy.
16/34/786 Rada města vzala na vědomí zprávu starosty a místostarosty k záchytu pro
nalezené psy a schválila zachování stávajícího záchytu pro nalezené psy v Městě
Albrechticích.
16/34/787 Rada města schválila vyřazení 8 ks knížek z knihovního fondu městské knihovny
v Městě Albrechticích.
16/34/788 Rada města uložila stavební komisi projednat a posoudit návrh Studie na
rekonstrukci domu nám. ČSA 22 v Městě Albrechticích na knihovnu.

………………………………….
Luděk Volek - starosta
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