USNESENÍ
z 7. schůze rady města konané dne 18. března 2015
Číslo usnesení

obsah usnesení

odpovídá

termín

15/7/116 Rada města schválila program jednání Rady města konané dne 18.3.2015.
15/7/117 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 5. schůze Rady
města konané dne 9.2.2015 a z 6. schůze Rady města konané dne 2.3.2015.
15/7/118 Rada města neschválila FK Město Albrechtice finanční dar města ve výši 10.000,Kč na pořízení pračky.
15/7/119 Rada města neschválila poskytnutí finančního daru spolku studentů Univerzity
třetího věku Bruntál na „Kloboukový majáles“ konaný dne 15.5.2015.

15/7/120 Rada města neschválila koupi balíčku od společnosti FOR HELP – pro pomoc
s.r.o., v hodnotě 799,- včetně DPH + 89,- poštovné.
15/7/121 Rada města souhlasí s realizací záměru výstavby a provozování podporovaných
bytů (vznik 1 vstupního bytu) pro akci: „BD Hynčice č.p.82 – stavební úpravy“, st.p.č.26, č.p.
82, k.ú.Hynčice u Krnova (650382), ţadatel fi. DEVAP plus s.r.o., Hynčice 82, 793 95 Město
Albrechtice, IČ: 02463407.
15/7/122 Rada města neschválila finanční příspěvek ve výši 1500,- Kč určený na nákup cen
na volejbalový turnaj dne 28.3.2015 spolku dobrovolných volejbalistů.

15/7/123 Rada města neschválila finanční příspěvek na autobusovou dopravu ve výši
40.000,- Kč pro ţáky ZUŠ Město Albrechtice k zájezdu do německého města Lauf
(Bavorsko) v termínu 30.4.-3.5.2015.
15/7/124 Rada města neschválila mediální spolupráci nákupem balíčku sluţeb s VLTAVALABE-PRESS, a.s. Bruntálský a krnovský deník – Krnov.
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15/7/125 Rada města schválila přidělení veřejné finanční podpory z rozpočtu města pro rok
2015 jednotlivým ţadatelům, dle předloţeného návrhu, včetně smluv s těmito ţadateli a
pověřila starostu podpisem těchto smluv.
15/7/126 Rada města vzala na vědomí ţádost stolního tenisu na vědomí s tím, ţe ţádosti o
grant se bude zabývat aţ po rozhodnutí valné hromady TJ Město Albrechtice a po oficiálním
vzniku nové právnické osoby oddílu stolního tenisu.
15/7/127 Rada města schválila rozpis závazného ukazatele provozního příspěvku - změnu č.
1 pro rok 2015 - pro Základní školu Město Albrechtice ve výši 4 740 000,- Kč, z toho
455 000,- Kč na dokrytí mzdových výdajů .Odvod z odpisů u Základní školy Město
Albrechtice ve výši 0 ,- Kč pro rok 2015.
15/7/128 Rada města bere na vědomí provedení inventarizace majetku , pohledávek ,
závazků, jiných aktiv a pasiv, podrozvahových účtů k 31.12.2014 včetně inventarizační
zprávy.
15/7/129 Rada města schválila změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2015 rozpočtové opatření č. 3/2015 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o
4.500,- Kč, financování zvýšení o 59.000,- Kč, výdaje zvýšení o 63.500,- Kč.

15/7/130 Rada města schválila Smlouvu o výpůjčce mezi půjčitelem Hasičským záchranným
sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 70884561a
vypůjčitelem Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, ,IČ:
00296228. Předmětem výpůjčky je 1 ks Radiostanice vozidlová|TPM 700 PEGAS-MATRA
a 1 ks Sada montáţní k radiostanicím TPM 700 a pověřila starostu podpisem smlouvy.

15/7/131 Rada města schválila Smlouvu o výpůjčce č.M/2015/140/3 a č. M/2015/140/4 mezi
Miksem Městské muzeum, Zacpalova 1, 794 01 Krnov a Městem Město Albrechtice, se
sídlem nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice IČ 00296228, DIČ CZ 00296228 do 31.12.2015 a
pověřila starostu podpisem smlouvy.

15/7/132 Rada města schválila Smlouvu o výpůjčce mezi Českou poštou, s.p., Politických
vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983 a Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10,
793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 za účelem prezentace výstavy Kamila Lhotáka
v rámci Mezinárodního kulturního léta 2015 na zámku Linhartovy a pověřila starostu
podpisem smlouvy.
15/7/133 Rada města schválila „Licenční smlouvu k šíření programů" se společností CET 21
spol. s r.o., IČ 458 00 456, se sídlem Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00,
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zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vloţka č.
10581 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
15/7/134 Rada města schválila „Dohodu o přenosu souběţného nezměněného televizního
programu” se společností CE Media s.r.o., Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 03286592, DIČ: CZ03286592 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
15/7/135 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o
dílo s Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ:
00562963, na zpracování územního plánu města Město Albrechtice a pověřit starostu
podpisem Dodatku č. 2.
15/7/136 Rada města schválila uzavření smlouvy o ubytování na pokoj č.1, Boţeny
Němcové 13, Město Albrechtice s panem Michalem Bělešem, na dobu určitou od 1.4.2015 do
31.12.2015.
15/7/137 Rada města neschválila uzavření smlouvy o ubytování na pokoj číslo 6, Boţeny
Němcové 13, Město Albrechtice s panem Stanislavem Malinou.
15/7/138 Rada města vzala na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 216 paní Jiřiny Martinkové
v Domě s byty pro důchodce, Nemocniční 6, 793 95 Město Albrechtice k 31.3.2015.

15/7/139 Rada města schválila ţádost pana Zdeňka Chamráda o ukončení nájmu bytu č. 321
Nemocniční 6, Město Albrechtice k 31.3.2015.
15/7/140 Rada města schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 216, Nemocniční 6, Město
Albrechtice s panem Zdeňkem Chamrádem, bytem č. 321, Nemocniční 6, 793 95 Město
Albrechtice na dobu neurčitou s platností od 1.4. 2015.
15/7/141 Rada města vzala na vědomí ukončení Smlouvy o nájmu pečovatelského bytu č.
324 Nemocniční 6, Město Albrechtice s p. OndřejemVellou ke dni 28.2.2015.

15/7/142 Rada města schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 324, Nemocniční 6, Město
Albrechtice s panem Gejzou Kelemenem, bytem Ţáry 9 Nemocniční 6, 793 95 Město
Albrechtice na dobu neurčitou s platností od 1.3.2015.

15/7/143 Rada města vzala na vědomí ukončení Smlouvy o nájmu pečovatelského bytu č.
320 Nemocniční 6, Město Albrechtice s p. Emílií Cserníkovou, ke dni 28.2.2015.
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15/7/144 Rada města schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 4, Hynčice 184, Město
Albrechtice s paní Pavlínou Šimkovou, bytem č.2 Hynčice 184, 793 95 Město Albrechtice
na dobu určitou s platností od 1.4. 2015 do 31.3.2016.
15/7/145 Rada města schválila ţádost paní Pavlíny Šimkové bytem č.2 Hynčice 184, 793 95
Město Albrechtice, o ukončení smlouvy o nájmu bytu s platností k 31.3.2015.

15/7/146 Rada města schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2, Hynčice 184, Město
Albrechtice s panem Břetislavem Zapletalem, Lichnov 42, 793 15 Lichnov, 793 95 Město
Albrechtice na dobu určitou s platností od 1.4.2015 do 31.3.2016.
15/7/147 Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy na nájem pozemku p.č. 33 o
výměře 104 m2 zahrada, k.ú.Piskořov s panem Ladislavem Holubem, Oty Synka 1854/37,
708 00 Ostrava, dohodou k 31.3.2015.
15/7/148 Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 1917
části o výměře 400 m2 orná půda, k.ú. Město Albrechtice s panem Vojtěchem Mísařem,
Osvobození 578/13, Město Albrechtice dohodou k 31.3.2015.
15/7/149 Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 945/1
části TTP o výměře 425 m2 s paní Barborou Bělunkovou, B. Němcové 24, Město Albrechtice
dohodou k 31.3.2015.
15/7/150 Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 1917
části o výměře 200 m2 orná půda, k.ú. Město Albrechtice s paní Annou Jarošovou, Nádraţní
63, Město Albrechtice dohodou k 31.3.2015.

15/7/151 Rada města schválila záměr pronájmu pozemku p.č. 1812/1 části o výměře 36 m2,
zahrada, k.ú. Město Albrechtice.

15/7/152 Rada města schválila záměr pronájmu pozemku p.č. p.č. 1917 části o výměře 380
m2, orná půda, k.ú. Město Albrechtice.
15/7/153 Rada města schválila záměr pronájmu pozemku p.č. st. 163 – část, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 667 m2 a p.č. 521/2 zahrada o výměře 1 667 m2, k.ú. Hynčice u
Krnova na dobu určitou na jeden rok.
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15/7/154 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 566/1 části o výměře 5 482 m2,
ostatní plocha a p.č. 566/28 o výměře 24 m 2 ostatní plocha k.ú. Město Albrechtice firmě
ATLANT spol. s.r.o. IČ 48401595 se sídlem Osvobození 50/23, 793 95 Město Albrechtice
od 1.4.2015 na dobu neurčitou, za cenu 8,-Kč/m2/rok (tj. celkem 44.048,- Kč/rok).

15/7/155 Rada města schválila zadávací podmínky na akci : „Zalesňování jaro 2015“. Jedná
se o zakázku malého rozsahu dle §12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen zákon), zadavatelem je Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10,
793 95 Město Albrechtice.
15/7/156 Rada města schválila zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na
akci: „Rekonstrukce potrubí na úpravně vody v Městě Albrechticích“.
15/7/157 Rada města doporučila Zastupitelstvu města vzít ţádost o vybudování parkoviště
za domem Nádraţní 17 v Městě Albrechticích na vědomí s tím, ţe budou zváţeny další
moţnosti parkování vozidel na ul. Nádraţní.
15/7/158 Rada města doporučila Zastupitelstvu města vzít na vědomí ţádost na opravu
místní komunikace s tím, ţe pokud tato oprava nebude zařazena do letošního plánu oprav
komunikací, bude akce zařazena do rozpočtu města Město Albrechtice na rok 2016.

15/7/159 Rada města vzala na vědomí návrhy občanů města z veřejné ankety na vyuţití
Měšťanského domu Město Albrechtice s tím, ţe doporučuje Zastupitelstvu města zabývat se
vyuţitím měšťanského domu.
15/7/160 Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit Směrnici č.1/2015, kterou se
mění Směrnice pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Město
Albrechtice.
………………………………….
Luděk Volek - starosta

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