USNESENÍ
z 9. schůze rady města konané dne 18. května 2015
Číslo usnesení

obsah usnesení

odpovídá

termín

15/9/198 Rada města schválila program jednání Rady města konané dne 18.5.2015.
15/9/199 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 8. schůze Rady
města konané dne 13.4.2015.
15/9/200 Rada města vzala na vědomí zprávu ohledně možnosti údržby dešťové kanalizace
města Službami obce Město Albrechtice s.r.o..
15/9/201 Rada města uložila starostovi města zpracovat koncepci údržby majetku ve správě
města:
- dešťová kanalizace
- bytový a nebytový fond
- ostatní budovy (hasičárna, zámek, budova městského úřadu, koupaliště…)
- hřbitovy a smuteční síň
- sběrný dvůr a kompostárna
- komunikace, chodníky, mosty, lávky
- veřejné osvětlení
- veřejná zeleň
- drobný inventář (lavičky, dětská hřiště, oplocení)

15/9/202 Rada města doporučila ředitelce MŠ památní kámen zachovat a přemístit na jiné vhodné
místo dle vlastního uvážení ředitelky MŠ.

15/9/203 Rada města neschválila záměr realizace zprovoznění internetového připojení
včetně možnosti telefonní přípojky v lokalitách Biskupice a Piskořov.

15/9/204 Rada města svěřila pravomoc Městskému úřadu Město Albrechtice - odboru
sociálnímu, v udělování souhlasu obce s poskytováním doplatku na bydlení v ubytovacích
zařízeních nacházejících se v katastrálních územích obce Město Albrechtice.

15/9/205 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje ucelené
nemovitostí - budova Hynčice č.p. 159 rod. dům včetně součástí a příslušenství stojící na
pozemku p.č. st. 163 a pozemku p.č.st. 163 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 983 m2 vše
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v k.ú. Hynčice u Krnova, dále pak pozemek p.č. 2159/6 zahrada o výměře 51 m2 v k.ú
Hynčice u Krnova, pozemek p.č. 2159/5 zahrada o výměře 188 m2 v k.ú Hynčice u Krnova,
pozemek p.č. 521/2 zahrada o výměře 1795 m2 v k.ú Hynčice u Krnova vše okres Bruntál, za
minimální cenu 985 800,-Kč.
15/9/206 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr prodeje ucelené
nemovitostí - budova Linhartovy č.p. 12 rod. dům včetně součástí a příslušenství stojící na
pozemku p.č. 213 a pozemku p.č. 213 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 509 m2 vše v k.ú.
Linhartovy, dále pak pozemek p.č. 214 ostatní plocha o výměře 331 m2 v k.ú Linhartovy,
pozemek p.č 215 ostatní plocha o výměře 379 m2 v k.ú Linhartovy vše okres Bruntál, za
minimální cenu 728 460,-Kč.
15/9/207 Rada města vzala na vědomí cenovou nabídku a jednání s firmou Značky Morava
a.s. ohledně zajištění instalace dopravního značení IS 23 Zámek Linhartovy a doporučuje ZM
zařadit položku na instalaci dopravního značení do rozpočtu města.

15/9/208 Rada města schválila změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2015 rozpočtové opatření č. 5/2015 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o
127 146,- Kč, financování snížení o 153 305,- Kč, výdaje snížení o 26 159,- Kč.

15/9/209/1 Rada města neschválila použití vlastních epitafních desek nájemci kolumbária na
hřbitově v Městě Albrechticích.
15/9/209/2 Rada města schválila cenu za epitafní desku v kolumbáriu na hřbitově v Městě
Albrechticích ve výši 1300,-Kč vč. DPH s účinnosti od 19.5.2015 s tím, že nájemci
kolumbária si epitafní desku zakoupí u provozovatele pohřebiště města Město Albrechtice v
souladu s platným Řádem veřejného pohřebiště.
15/9/210 Rada města schválila vyplacení finanční odměny ředitelce ZŠ Město Albrechtice,
Opavická 1, Město Albrechtice, Mgr.Regině Hajné v navržené výši. Finanční odměna bude
vyplacena z rozpočtu ZŠ Město Albrechtice.
15/9/211 Rada města vzala na vědomí ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 228 Nemocniční
6, Město Albrechtice ke dni 31.5. 2015.
15/9/212 Rada města schválila Smlouvu o nájmu bytu č. 228, Nemocniční 6, Město Albrechtice uzavřenou mezi Městem Město Albrechtice a panem Josefem Polákem, bytem Nádražní 289/31, 793 95 Město Albrechtice na dobu neurčitou s platností od 1.6. 2015.
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15/9/213 Rada města schválila Smlouvu o výpůjčce mezi Ostravským muzeem,
p.o.,Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava 1 a Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10,
793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 za účelem Mezinárodního kulturního léta 2015 na
zámku Linhartovy a pověřila starostu podpisem smlouvy.
15/9/214 Rada města schválila smlouvu o zajištění služeb na kopání hrobů a exhumaci
s Technickými službami Krnov s.r.o., Stará 256/11, 794 01 Krnov a pověřila starostu
podpisem smlouvy.

15/9/215 Rada města rozhodla nevypovídat nájemní smlouvu na smuteční síň v Městě
Albrechticích s pohřební službou Jaroslava Stachovce, Smetanův okruh 333/27, Krnov.

15/9/216 Rada města schválila nájemní smlouvu na byt č. 1, nám. ČSA 20, Město
Albrechtice s panem Jiřím Měkýšem od 1. 5. 2015 na dobu určitou do 30. 4. 2016.

15/9/217 Rada města schválila nájemní smlouvu na byt č. 1, Hynčice 184, Město
Albrechtice s panem Jiřím Zlámalem od 1. 6. 2015 na dobu určitou do 31. 5. 2016.

15/9/218 Rada města schválila Dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu zařízení vodovodu a
kanalizace a provozování vodovodu a kanalizace na území Města Město Albrechtice ze dne
29.03.2007 s účinností od 1.6.2015 a pověřuje starostu k podpisu tohoto Dodatku č.8.

15/9/219 Rada města schválila Dohodu o ukončení nájmu – nájemní smlouvy č.
2627800415 ze dne 22.4.2015, na pronájem části pozemku p.č. 2229/4 v k.ú. Město
Albrechtice, s firmou České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1.

15/9/220 Rada města schválila záměr pronájmu pozemku p.č. 1917 části, výměra 653 m2,
orná půda, k.ú. Město Albrechtice.
15/9/221 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. st. 163 část- výměra 667 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 521/2- výměra 1 667 m2 zahrada, k.ú. Hynčice u
Krnova paní Evě Kubíkové, Hynčice 167, 793 95 Město Albrechtice na dobu určitou od
1.6.2015 do 31.5.2016 za celkovou cenu pronájmu 2.334,- Kč.
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15/9/222 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 1812/1 části o výměře 36 m2,
zahrada, k.ú. Město Albrechtice paní Anně Strážnické, Žáry 7, 793 95 Město Albrechtice na
dobu neurčitou od 1.6.2015 za celkovou cenu 36,- Kč/rok.

15/9/223 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 1917 části o výměře 380 m2, orná
půda, k.ú. Město Albrechtice paní Michaele Kvasnicové, Hašlerova 11, 793 95 Město
Albrechtice od 1.6.2015 na dobu neurčitou za celkovou cenu 380,- Kč/rok.

15/9/224 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 1917 části, výměra 200 m2, orná
půda, k.ú. Město Albrechtice paní Marii Bohačíkové, Osvobození 14, 793 95 Město
Albrechtice od 1.6.2015 na dobu neurčitou za celkovou cenu 200,- Kč/rok.

15/9/225 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 6/2, výměra 2 439 m2, orná půda, k.ú.
Opavice panu Františku Staníkovi, Dělnická 816/56, 793 95 Město Albrechtice od 1.6.2015
na dobu neurčitou za celkovou cenu 2 439,- Kč/rok.
15/9/226 Rada města neschválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 373/N/2015, s firmou
ATLANT spol. s.r.o., IČ 484 01 595 se sídlem Osvobození 50/23, Město Albrechtice o
pronájmu pozemku p.č. 566/1 ostatní plocha, manipulační plocha, výměra 5 482 m2 a
pozemku p.č. 566/28 ostatní plocha, jiná plocha, výměra 24 m2, k.ú. Město Albrechtice.

15/9/227 Rada města schválila rozsah prací na opravách zámek Linhartovy a to následovně:
- provedení oplechování frontonů na zbývajících třech stěnách zámku
- provedení oprav oplechování střední římsy věže
- provedení oprav malého balkónu
- provedení odizolování věže proti zemní vlhkosti
- pomístní opravy fasády (římsy věže, parapety oken)
- provedení opravy zídek před bočním vchodem (od Krnova)
15/9/228 Rada města schválila Pravidla pro vydávání Zpravodaje Města Albrechtic.

15/9/229 Rada města schválila ceník inzerce Zpravodaje Města Albrechtic s platností od
1.6.2015.
15/9/230 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit využití plochy u nádraží,
parcela 2229/8 k.ú. Město Albrechtice, jako odpočinkovou zónu.
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15/9/231 Členové Rady města vzali na vědomí informaci o odevzdání oznámení – „Čestné
prohlášení – oznámení o jiných vykonávaných činnostech“ a to dle § 12 zák.č.159/2006 Sb., o
střetu zájmu, ve znění platných předpisů, za rok 2014, v termínu nejpozději do 30.6.2015.

………………………………….
Luděk Volek - starosta

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