Město Město Albrechtice

USNESENÍ
zjednání 1. ustavující veřejné schůze zastupitelstva města Město Albrechtice
konaného dne 14.11.2002

l/l Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84 odst. l písni, l) zákona o obcích:
1. Návrhovou komisi ve složení: p. Josef Haken, Ing. Igor Kozelek a Ing. Karel Stolek.
2. Volební komisi ve složení: Ing. Ondřej Maršalský, p. Marie Michálková,
p.Luděk Volek.
3. Ověřovatele zápisu: Ing. Jitka Hanušova, MUDr. Zuzana Juráňová.
4. Starostu města p. Petra ŠOLCE, r.č. 550702/1619, bytem Město Albrechtice,
Pod Hůrkou 18.
5. Místostarostu města p. Karla GANČARČIKA, r.č. 460108/455, bytem
Město Albrechtice, Nábřežní 13.
6. Členy rady města: MUDr. Zuzana Juráňová, p. Jan Kmínek, Mgr. Jiří Kropáč,
p.Oldřich Pustka, Ing. Ivo Vykopal

1/2 Zastupitelstvo města schvaluje:
1. předsedajícího zasedání do volby starosty města Ing. Ivo Vykopala
2. program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva města
3. stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva - 2
4. stanovení rady města v počtu 7 členů
5. volbu starosty, místostarosty a rady města veřejným hlasováním
6. způsob navrhování kandidátů veřejnou volbou a pořadí hlasování podle abecedy
7. v souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád zastupitelstva města v pozměněném
znění
1/3 Zastupitelstvo města bere na vědomí:
l. složení slibu všech členů zastupitelstva města podle § 69 odst. 2 zákona o obcích
1/4 Zastupitelstvo města zřizuje v souladu s úst. § 84 odst. 2 zákona o obcích:
1. finanční výbor
2. kontrolní výbor

1/5 Zastupitelstvo města jmenuje do funkce:
1. předsedu finančního výboru Mgr. Jiřího Kropáče.
2. členy finančního výboru: Ing. Jitka Hanušova, p.Miluše Kalotová, Mgr. Jiří Kropáč,
p.Oldřich Pustka, Ing. Karel Stolek
3. předsedu kontrolního výboru p. Josefa Hakena.
4. členy kontrolního výboru: p.Jiří Fiala, p. Josef Haken, p. Jan Handlíř, Ing. Igor
Kozelek, Ing. Ondřej Maršalský
5. do funkce oddávajících: MUDr. Zuzana Juráňová, p. Miluše Kalotová,
p. Karel Gančarčík, p. Petr Šolc.
Ve své činnosti se výbory řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, dalšími zákony a stanovenou náplní činnosti výboru.

Petr ŠOLC
starosta města

Karel Gančarčík
místostarosta

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
zjednání 2. schůze zastupitelstva města konaného dne 12.12.2002
ve videoklubu v budově KINA v Městě Albrechticích

2/6 Zastupitelstvo volí
a) návrhovou komisi ve složení: pp.MUDr.Zuzana Juráňová, Josef Haken, Jiří Fiala
b) ověřovatelé zápisu: pp.Miluše Kaletová, Ing.Jitka Hanušova
2/7 Zastupitelstvo schvaluje
a) prodloužení doby zbývající splátky domu na ul.B.Němcové ve výši 33.980,-Kč do
30.5.2003 p.Michalu Gregušovi
b) finanční příspěvek ve výši l .000,-Kč Fondu ohrožených dětí
c) finanční příspěvek SDH M.Al-ce ve výši do 4.000,-Kč na výroční členskou schůzi
d) Poskytnutí půjček z fondu bytových oprav za předpokladu splnění podmínek dle
OZV č.40:
- manželé Simečkovi Nerudova l, Město Albrechtice ................. 100.000,-Kč
- p. Jaroslav Kurečka, Hynčice 158 ........................................
30.000,-Kč
- p. Helena Galova, Nádražní 9, Město Albrechtice ..................... 40.000,-Kč
- P.David Maděr, Celní 35, Město Albrechtice ........................... 60.000,-Kč
e) Prodeje pozemků
- manželé Lovasovi Hynčice 197, část.p.p.č.2034/6 ost.plocha k.ú.Hynčice,
cca l00m2 výměra bude upřesněna GP, za cenu 30,-Kč/m
- p. Miroslava Tarabíková, Hynčice 198, zbývající část p.p.č.2034/6 ost. plocha
k.ú. Hynčice, cca 200m2 bude upřesněno GP a p.p.č.2034/8 jiná plocha
k.ú. Hynčice vše za 30Kč/m2
- pp.Šárka Durajová a Aleš Duraj, Hlavní třída 567, Ostrava-Poruba p.p.č. 149
zast. plocha k.ú. Burkvíz 307m2 za cenu 38Kč/m2
- p. Petr Helan, Rooseveltova 24, Krnov, p.p.č.355/2 trvalý trav. porost 417m2
za cenu 30Kč/m2 k.ú. Linhartovy
f) rozpočet města Město Albrechtice na rok 2003 jako vyrovnaný v příjmové i výdajové
části ve výši 68,401.867,-Kč
g) zrušení finančního fondu na poskytnutí úvěru
h) převod majetku ve výši 1,299.175,36 Kč na Mateřskou školu Město Albrechtice
i) převod majetku formou darovací smlouvy na Základní školu. Město Albrechtice,
okr. Brutál ve výši 46.924,90Kč
j) rozpočtové opatření č.3 k rozpočtu města na rok 2002 kde příjmy a výdaje jsou
ve stejné v celkové výši 66,851.672,-Kč
k) rozpočtové opatření č.8 k rozpočtu Základní školy Město Albrechtice kde celkový rozpočet
po úpravě je ve výši 2,174.823,44Kč
l) zápis z hlavní inventarizační komise o provedení řádné inventarizace ke dni 31.12.2002,
dle příkazu starosty Městského úřadu Město Albrechtice ze dne 4.10.2002(odepsání
nedobytných pohledávek ve výši 30.962,20Kč a vyřazení majetku města ve výši
135.822,27Kč)

m) odsouhlasení cen za pronájem nebytových prostor nemovitostí v majetku města, mimo
nemovitostí umístěných na ul. Míru, Osvobození, Nemocniční a Náměstí ČSA ve výši
Kč/m2/rok:
210,-Kč - obchodní, restaurační reprezentační, školské, zdravotnické, kancelářské
a další prostory obdobných vlastností
180,-Kč - výrobní, dílenské, skladové a pro účely garáží a další prostory obdobných
vlastností
145,-Kč - společenské, kulturní a další prostory obdobných vlastností
105,-Kč - ostatní (soc. zař. a provizoria)
u nemovitostí na ul. Míru, Osvobození, Nemocniční a Náměstí ČSA zůstává nájemné
v původní výši Kč/m2/rok tj. 570,-KČ, 495,-Kč, 390,-Kč a 286,-Kč dle druhu prostoru.
n) Uzavření smluv:
- Josefem Žídkem - o nakládám s komunálním odpadem v městě Město Albrechtice
na rok 2003
- Služby obce Město Albrechtice s.r.o. - o nakládání s komunálním odpadem v městě
Město Albrechtice na rok 2003
- Vítězslav Daříček, VD software, Krnov - zhotovení internetových stránek města
cena l5.000.-Kč
-Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. - změna územního plánu č.l 18.900,-Kč,
13.650,-Kč, 120.750,-Kč
- Institut rozvoje a podnikání s.r.o.Ostrava -konzultantské služby SAPARD - 21.000,-Kč
- Oldřich Půstka - o hospodaření v lesních porostech na lesních pozemcích města
Město Albrechtice na rok 2003
o) Obecně závaznou vyhlášku č. 43 „Řád veřejného pohřebiště"
p) Obecně závaznou vyhlášku č.42 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu"
q) Obecně závaznou vyhlášku č.41 „O stanovení příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny"
r) měsíční poplatek za TKR 85Kč/měsíc od l. l .2003
s) měsíční poplatek ve výši 30Kč/měsíc za zřízení přípojky TKR v nájemních bytech
v majetku města
t) že poplatky za zřízení TKR u vlastníka rodinného domu, bytového domu, nebo nájemníka
bytu vlastníka domu se nebudou vracet v případě změny vlastníka rodinného domu,
bytového domu, nebo změny nájemníka bytu vlastníka bytového domu
u) komisi pro otevírání obálek: pp.Ing.Kozelek, Ing. Vykopal, Macek, MUDr.Juráňová,
Kaletová,
náhradníci: pp.Žídek, Ing.Maršalský
v) komisi pro vyhodnocení nabídek: pp.Ing.Kozelek, Ing.Vykopal, Mgr.Kropáč,
MUDr. Juráňová, Pustka náhradníci: pp.Kaletová, Macek
w) částku do 3.000,-Kč na zabezpečení objektu bývalé fary v Hynčicích
x) zrušení úvěru p. Pindura, Nerudova 14, Město Albrechtice ve výši 40.000,-Kč najeho
vlastní žádost
y) zřizovací listinu Městské knihovny v Městě Albrechticích
2/8 Zastupitelstvo neschvaluje
a) půjčku manželům Paulisovým Město Albrechtice ve výši 200.000,-Kč
b) prodej části p.p.č.1405 zast.plocha k.ú-Město Albrechtice manželům Kuřecovým,
Odboje 6, Město Albrechtice
c) bezúplatný pronájem pozemků Zvláštní škole v Městě Albrechticích
d) zrušení předkupního práva na (prodej pozemku p.p.č. 1812/3 k.ú. Žáry manželům
Beránkovým, SPC E/11, Krnov

e) prodej pozemku část p.p. 97, 88 a 75 v k.ú. Piskořov Zemědělskému podniku a.s. Město
Albrechtice
v
2/9 Zastupitelstvo bere na vědomí
a) úpravu změnu hodin pro veřejnost České posty
b) zprávu FK AVÍZO Město Albrechtice
c) že úhrada nákladů na dopravu pěveckého sboru z Glubčic PLR, který vystoupí dne
28.12.2002 v místním kostele, bude projednána v radě města
d) dořešení pronájmu posilovny pro ženy v ZŠ v Městě Albrechticích
e) uzavření MěÚ od 23.12.2002 do 28.12.2002
2/10 Zastupitelstvo ukládá
a) všem příspěvkovým organizacím města doložit rozpočet, který bude přiložen
k rozpočtu města
b) všem příspěvkový organizacím města předložit výroční zprávu za rok 2003 v termínu
do 28.2.2003
c) do příštího zastupitelstva předložit zprávu o zadluženosti města, splátky, zastavený
majetek, aktiva
2/11 Zastupitelstvo doporučuje
a) jednat s příslušnými orgány ve věci darovací smlouvy, která by řešila darování
pozemků v majetku města Zvláštní škole v Městě Albrechticích např. jako darovací
smlouva z Moravskoslezským krajem na pozemky a nemovitost ZUŠ
b) jednat s Charitou Krnov i Charitou v Městě Albrechticích ve věci uzavření smlouvy na
úklid a pečovatelskou službu v Domově s byty pro důchodce

Petr Šolc
starosta

Gančarčík
místostarosta

Město Město Albrechtice

USNESENÍ
z jednání 3. schůze zastupitelstva města Město Albrechtice
konaného dne 30.01.2003.
3/12 Zastupitelstvo volí:
a) Volební komisi ve složení: Kmínek Jan, Ing.Maršalský Ondřej, Mgr. Juráň
Miloslav
b) Návrhovou komisi ve složení: Josef Haken, Marie Michálková
c) Ověřovatalé zápisu: ing.Vykopal Ivo, Jan Handlíř
d) Miluši Kaletovou do rady města s platností od 30.01.2003
3/13 Zastupitelstvo schvaluje:
1) Doplnění programu o volbu nového člena rady.
2) Program jednání 3 .zastupitelstva.
3) Zápis z jednání 2.zastupitelstva města ze dne 12.12.2002 s připomínkami,
které jsou přílohou zápisu a rozpracovány v tomto usnesení
4) Prodej nemovitosti tzv. bývalé tlakové stanice na parcele C. 1089 část
v k.ú. Město Albrechtice - Pod Hůrkou panu Jiřímu Čížkovi za odhadní
cenu a vynaložené náklady.
5) Žádost obce Rudná p. Pradědem o vyjádření souhlasu k čerpání prostředků
z programu SAPARD na opravu objektu občanské vybavenosti.
6) Finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč pro Centrum služeb pro zdravotně
postižené v Bruntále na základě jejich žádosti. Zastupitelstvo doporučuje
poskytnout fin. příspěvek Místní organizaci tělesně postižených na základě
žádosti na konkrétní akci v roce 2003.
7) Zřízení kanalizační přípojky na úl. Celní 1,3,5,7 a Nádražní 6 s finančním
příspěvkem města ve výši do 10 000,- Kč.
8) Smlouvu s Charitou Krnov na výkon pečovatelské služby v domově s byty
pro důchodce a další občany města v rozsahu 4 hod. denně. Úhrada ve výši
45,- Kč + soč. a zdravotní pojištění za odprac. hodinu se skládá z příspěvku
občanů, kterým je služba poskytována a z rozpočtu MěÚ.
9) Smlouvu s OSKAREM Českým mobilem a.s. na zakoupení mobilních
telefonů a poskytování služeb.
10) Smlouvu s dopravní společností Connex Morava a.s. na zajištění dopravní
obslužnosti provozováním linek 850117, spoj č.3 a 4 na období od
01.01.2003do31.12.2003.
11) Smlouvu s Osoblažskou dopravní společností s.r.o. na zajištění dopravní
obslužnosti na lince 850201 spoj č. l O a na lince 850205 spoj č.1,4.
na období od 01.01.2003 do 31.12.2003.
12 ) Smlouvu s Muzeem Bruntál - Muzejní knihovnou a regionálním
knihovnickým centrem na poskytování knihovnických služeb dle § 2 písm.h
a § 11 odst.3 knihovního zákona na vrub státní dotace ve výši 60 000,-Kč za rok 2003.
13) Smlouvu s firmou EKO-KOM a. s. v rámci provozování Odpadového systému
města na zajištění zpětného odběru, tj. sběru a odvozu použitých obalů od
spotřebitelů v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. za stanovenou
úhradu od firmy EKO-KOM a. s.
14) Smlouvu s Orlickou hydrogeologickou s.r.o. na zpracování výsledků měření
odběrného množství vody na vrtu MÁ-1 na hřišti TJ AVÍZO k zajištění trvalého
odběru vody a úhradu za provedené měření ve výši 9 220,- Kč včetně DPH.

15) Smlouvu s firmou SIEMENS s.r.o. na dodávku strukturované kabeláže pro
počítačovou síť a pobočkové telefonní zařízení na MU za cenu 109 680,- Kč včetně DPH.
16) Smlouvu s obchodní společností PAP-OIL, a. s. na prodej pohonných hmot
pro vozidla městského úřadu s množstevní slevou.
17) Revokaci usnesení zastupitelstva č.2/7 piš. f ze dne 12.12.2002 o rozpočtu
města na rok 2003 z důvodu navýšení dotací z MSK o 941 43 3,-Kč u položek
příjmů - sociální dávky, ÚSP dotace, státní správa dotace- z původní částky na
uvedených položkách 20 380 567,-Kč na 21 322 000,-Kč. Upravený rozpočet na
rok 2003 je v celkové výši 69 343 300,-Kč, je vyrovnaný v příjmech i výdajích.
18) Návrh na prodloužení intervalu v předávání informací v papírové formě rozbory čerpání rozpočtu pro zastupitele- na termíny Vil., X., I. měsíc roku.
K nahlédnutí pro členy komisí a zastupitele jsou rozbory na fin. účtárně každý měsíc.
19) Použití výtěžků z hracích přístrojů za rok 2002: 80% pro sport, 20% pro kulturu.
20) Nákup osobního auta ŠKODA Favorit - ojeté, r. v. 1994 pro potřeby městského
úřadu za cenu do 85 000,-Kč z důvodu špatného technického stavu dosud používaného os. auta.
21) Prodej osobního auta ŠKODA Favorit BRD 12-59 za odhadní cenu a vynaložené náklady.
22) Darovací smlouvu s Okresním úřadem Bruntál na 7 ks varných konvic v částce
3 233,-Kč pro potřeby MŠ M. Albrechtice.
23) Revokaci usnesení zastupitelstva č. 2/7 písmeno h, týkající se převodu movitého
a nemovitého majetku darovací smlouvou na MS M. Albrechtice ve výši l 299 175,36 Kč.
Po upřesnění hodnoty majetku ke konci rokuje celková výše převáděného majetku
l 843 105,12 Kč.
24) Revokaci usnesení zastupitelstva č. 11/45 piš. u ze dne 29.06.2000, kterým byl
předán dům OKAL Pod hůrkou do bezplatného nájmu pro potřeby ÚSP.
S použitím dotace na výší. nájemních bytů byla provedena přestavba nebytových
prostor na nájemné bydlení.
25) Členství města Město Albrechtice v Honebním společenstvu Holčovice
s pozemky ve vlastnictví města o celkové výměře 43,3320 ha. Členství je
v souladu se žák. 128/2000Sb. o obcích, § 38 a se žák. 449/2001Sb.o myslivosti.
26) Příspěvek ve výši do 1000,-Kč na nákup věcné ceny do tomboly na ples SOUZ.
3/14 zastupitelstvo neschvaluje:
a) Smlouvu se sdružením Země děda Praděda na propagaci města na baleném
cukru za částku 3 000,-KČ.
b) Návrh dodatku ke smlouvě s ČSOB pojišťovnou č. 703 002636, kterým se
snižuje horní hranice limitu pojistného plnění v jednom roce pro riziko
záplav a povodní na 100 000 000,-Kč
c) Námitky vznesené ing. Vykopalem k zápisu z druhého jednání zastupitelstva
konaného dne 12.12.2002:
1. k bodu 5 pís.k - jedná se o formální chybu, doporučeno všem členům
zastupitelstva, aby si ve svých zápisech provedli opravu - slovo prodej
škrtli a nahradili slovem pronájem.
2. k bodu 6, písm. d - jedná se o formální chybu při uvedení jména
diskutujícího.
3. k bodu 2/7 písm. k usnesení - ze zápisu i doloženého materiálu je
zřejmé, že se jedná o rozpočtové opatření roku 2002.

4. k bodu 2/10 písm. a usnesení - požadavek z diskuse nebyl zaznamenán,
nezaznamenali jej ani ověřovatelé, bude proto zapracován do usnesení
3.zastupitelstva.

3/15
zastupitelstvo bere na vědomí:
a) Vysvětlení k námitce zápisu 2.zastupitelstva, týkající se požadavku manželů Kuřecových na
odkoupení parcely č. 1405 – část. V současné době probíhá jednaní s Moravskoslezským krajem
na převedení parcely do majetku ZUŠ, po převedení bude dále jednáno o prodeji části parcely
manž. Kuřecovým.
b) Zprávu finančního výboru o kontrolní činnosti za období od 18.11.2002.
c) Zprávu kontrolního výboru o kontrolní činnosti za období od l8.11.2002.
d) Informaci firmy Hydro-Koneko s.r.o. Ostrava na zpracování investičního záměru na rekonstrukci
vodovodního přivaděče zdarma.
e) Zprávu o současném stavu přijatých půjček a úvěrů a v této souvislosti o zastaveném majetku
města, poskytnutých na investiční akce města.
3/16 Zastupitelstvo odkládá
projednání žádosti o prodej bývalé MŠ v Linhartovech do příštího zasedání zastupitelstva z důvodu
nutnosti projednat prodej s občany Linhartov.

3/17 Zastupitelstvo ukládá:
a) Doložit k rozpočtu města na rok 2003 závazné rozpočtové ukazatele všech příspěvkových
organizací, vycházející ze schválených dotací města pro jednotlivé příspěvkové organizace.
Odp. starosta pan Šolc T: 28.02.2003

Petr Šolc
starosta
Gančarčík
místostarosta

Město Město Albrechtice

USNESENÍ
z jednání 4. zastupitelstva města konaného dne 13.02.2003
4/18 Zastupitelstvo schvaluje:
a) program jednání
b) návrhovou komisi - Ing. Stolek, p.Fiala, ing.Kozelek
c) ověřovatele zápisu – p. Žídek, p. Michálková
d) zápis z jednání 3 .zastupitelstva ze dne 30.01.2003
e) smlouvu o dno na akci „Rekonstrukce areálu zámku v Linhartovech,,
za celkovou hodnotu díla 14 329 241,- Kč,
termín zahájení – do 28.02.2003, termín ukončení 30.09.2003.
f) návrh na vyhlášení místní části Piskořov jako vesnické památkové zóny
vyhláškou Ministerstva kultury ČR.
g) žádost paní Tomaníkové na prodloužení doby splatnosti částky na
zakoupení bytu v domě Nádražní 7.
h) smlouvu o dílo s firmou ASPI Publishing s.r.o. na provedení práce a
postoupení užívacích práv databáze právních informací.
i) komisi pro vyhodnocení nabídek investiční akce „Parkoviště v centru
Města Albrechtic,, ve složení: ing. Vykopal, p.Haken, p.Handlíř, p.Fiala,
Ing. Maršalský. Náhradníci: p. Macek, p. Volek. Nehlasující členové: p. Šolc, ing.Vavera
ch) členství města Město Albrechtice v Honebním společenstvu Oldřich
j) časový plán práce zastupitelstva - březen, květen, září, listopad, prosinec
- vždy poslední čtvrtek v měsíci v 18.00 h
4/19 zastupitelstvo ukládá:
a) finančnímu výboru a kontrolnímu výboru prověřit plnění opatření z finanční kontroly pro MSK,
zprávu podat do 30.05.2003.
b) starostovi p. Šolcovi ve spolupráci s místostarostou a tajemníkem zajistit pracovníka pro výkon
funkce investičního a stavebního dozoru. odp: starosta
T: 28.02.2003
c) starostovi připravit návrh na úpravu Pravidel pro prodej bytů a domů - čl.4 s ohledem na možnost
získání úvěru pro zájemce o koupi. T: 27.03.2003
d) starostovi připravit návrh na odměny členům zastupitelstva a členům výborů a komisí dle
nař. vlády č.37/2003 v souladu s čerpáním rozpočtu. T: 27.03.2003
e) prověřit možnost zavedení kabelové televize do Hynčic.
odp: místostarosta, p. Hlaváček T: 27.03.200
4/20 zastupitelstvo doporučuje:
a) radě města ustavit komisi stavební a dopravy ve složení: Ing. Kozelek, p.Kmínek
p. Žídek, příslušník policie a p. Knapp
Petr Šolc
starosta
Karel Gančarčík
místostarosta

Město Město Albrechtice

USNESENÍ
zjednání 5. schůze zastupitelstva konaného dne 27.03.2003
číslo usnes.

obsah usnesení

odpovídá

termín

5/21 zastupitelstvo schvaluje:
1. program jednám dle návrhu
2. a) návrhovou komisi: MUDr. Hana Jelínková, Miroslav Macek,
Mgr. Miloslav Juráň
b) ověřovatele zápisu: ing. Igor Kozelek, Luděk Volek
3. zápis jednání 4. zastupitelstva ze dne 13.02.2003
4. smlouvu s Krajským úřadem MSK na neinvestiční dotaci pro jednotku
SDH M. Albrechtice ve výši 100 000,-Kč
místostarosta 04.04.03
5. smlouvu s firmou SATURN Holešov - aktualizace původní
smlouvy na provoz TKR.
místostarosta 04.04.03
6. smlouvu se Severomoravskou energetikou na odběr elektrické energie
na ul. Nádražní 12 a Nábřežní 15 k napájení kabelové televize
7. smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene
s Českým Telecomem a.s. na zřízení telekomunikační sítě na ul.
Okružní, parc.č. 111/1
8. prodej pozemku p. ing. Zdenku Kotáskovi, parc.č. 396/2 o výměře
2036 m2 v k.ú.Hynčice za cenu 30,-Kč/ m2 + vynaložené náklady
ing.Kumpoštová 11.04.03
9. prodej pozemku manž. Klopcovým, parc.č. 4/1 v k.ú.Piskořov o
výměře 328 m2 za cenu 30,-Kč/ m2 + vynaložené náklady
ing.Kumpoštová 11.04.03
10. prodej pozemku manž. Hankovým, parc. č.669/21 v k.ú.Valštejn
o výměře 328 m2 za cenu 30,-Kč/ m2 + vynaložené náklady
ing.Kumpoštová 11.04.03
11. prodej pozemku p. Zdence Lexové, parc.č.918 v k.ú. Město
Albrechtice o výměře 1257 m2 - orná půda za cenu 40,-Kč m2
+ vynaložené náklady.
ing-Kumpoštová 11.04.03
12. prodej pozemku manž. Klímovým, parc.č.80/1 v k.ú. Dlouhá Voda
o výměře 200 m2 za cenu 30 Kč/ m2 + vynaložené náklady.
ing. Kumpoštová 11.04.03
13. prodej pozemků manž. Bergerovým, parc.č. 386 stav. o výměře
39 m2, p.č.554/2 o výměře 200 m2, p.č.556/2 o výměře 132 m2
v k,ú. Hynčice za cenu 20 Kč/m2 za zahradu, 70,-Kč/ m2 za
stavební parcelu (p.č.386).
ing.Kumpoštová 11.04.03
14. revokaci usnesení rady č. 34/82b - 8 ze dne 25.09.1997 týkající se
prodeje pozemků manželům Bergerovým.
15. prodej pozemku p. Dagmar Ondrákové - pare. č.554/1 o výměře
306 m2 v k.ú.Hynčice za cenu 20,-Kč/ m2 + vynaložené náklady.
Ing.Kumpoštová 11.04.03
16. revokaci usnesení zast. č. 34/82 c) 2, ze dne 25.09.1997, týkající
se prodeje pozemku uvedeného v bodě 16. Panu Ondrákovi.
17. prodej pohostinství „Mrazík,, obálkovou metodou + vynaložené
náklady.
ing.Kumpoštová 30.04.03
18. prodej bývalé Mateřské školy v Linhartovech, cena za odhad +
vynaložené náklady, v případě více zájemců obálkovou metodou.
ing.Kumpoštová 30.04.03
19. zastupitelstvo revokuje usnesení zast. č.46/115-e ze dne 25.10.1998
týkající se prodeje bývalé MŠ v Linhartovech.
20. snížení nájmu nebytových prostor na ulici Nemocniční z částky
570,-Kč/ m2 na částku 210,-Kč m2 od 01.04.2003.
p.Vávra
01.04.03

21. žádost pana Papaje Miroslava o půjčku na zateplení rod. domu
ve výši 40 000,-Kč v souladu s OZV.
p. Bodnárová 07.04.03
22. žádost p.Gutha o půjčku na opravu bytu ve výši 40 000,-Kč, dle
OZV nelze poskytnout ve výši 70 000, jak původně zněla žádost
p. Bodnárová 07.04.03
23. žádost p.Průška Václava o půjčku ve výši 25 000 ,-Kč na
opravu rod. domu dle OZV.
p. Bodnárová 07.04.03
24. žádost p. Varechy Libora o půjčku na opravu rod. domu ve
výši 40 000,-Kč, dle OZV nelze poskytnout původně požadovaných
50 000,-Kč.
p.Bodnárová 07.04.03
25. žádost o půjčku Petrovi Paličovi na opravu rod. domu ve výši
30 000,-Kč v souladu s OZV.
p. Bodnárová 07.04.03
26. žádost ing.Františka Gajdoše (IČO 12087050) o snížení úhrady
vodného za měsíce leden - březen 2002 ve výši 1/3 skutečných
nákladů z důvodu poruch na vodovodním řádu.
p. Bodnárová 07.04.03
27. žádost MO ČSSD na bezplatné zapůjčení parku B. Smetany dne
19.07.2003 od 18.00 hod. do 02.00 hod.
p.Vaverová
odpověď
místostarosta
28. ukončení půjček na opravy bytů a domů poskytovaných městem
M. Albrechtice k 31.12.2004 dle OZV č.40 s možností výjimky
ve zdůvodněných případech.
starosta do 31.12.2004
29. žádost p. Boženy Šebestové na poskytnutí půjčky na opravu rod.
domu ve výši 20 000,-Kč.
p. Bodnárová 07.04.03
30. žádost p.Josefa Varechy, uL Bezručova, M. Albrechtice o
poskytnutí půjčky na opravu rod. domu ve výši 22 000,-Kč
p. Bodnárová 07.04.03
31. návrh na stanovení měsíčních odměn zastupitelům, členům rady,
členům a předsedům výborů na zákl. nařízení vlády č.37/2003 ,
dle přílohy zápisu s platností ode dne účinnosti nařízení:
člen zastupitelstva:
440,-Kč /měsíc
člen rady:
l 300,-Kč měsíc
člen výboru:
300,-Kč měsíc
předseda výboru:
500,-Kč měsíc
Při souběhu funkcí se odměny sečítají.

(vypláceno pololetně)
(vypláceno měsíčně )
(vypláceno čtvrtletně)
(vypláceno čtvrtletně)
p. Kostrošová trvale
Ing.Vavera -„-

32. a) komisi na otevírání obálek na prodej pohostinství „Mrazík,,
ve složení: Josef Haken, Mgr. Jiří Kropáč, ing. Ivo Vykopal
p. Vávra
b) komisi pro otevírání obálek na prodej bývalé MS v Linhartovech
ve složení: Miluše Kaletová, Oldřich Pustka, Jiří Fiala
p. Vávra
c) náhradníky obou komisí: Miroslav Macek, Luděk Volek
p. Vávra
33. kontrolní řád finančního a kontrolního výboru dle žák. 128/2000 Sb.
§ 118 a § 119.
starosta, předs. výboru trvale
34. odložení projednání úpravy „Pravidel pro prodej bytu a domů,,
do příštího zastupitelstva, ukládá zaslat členům zast. celý materiál
k prostudování,
starosta, místostarosta 29.05.03
35. revokaci usnesení zast. č.44/110-p ze dne 20.08.1998 týkající se
dopravní obslužnosti vozidel na náměstí ČSA, na příštím
zasedání zastupitelstva 29.05.03 znovu tuto problematiku projednat.
Do uvedeného data je respektován stávající stav.
starosta 29.05.03
36. a) výroční zprávu o hospodaření ÚSP M-Albrechtice
b) rozdělení hospodářského výsledku ZŠ M. Albrechtice za rok 2002
dle návrhu.

37. ceník služeb při zřizování, rušení a rozšiřování účastnických přípojek TKR:
- opětovné připojení:
300,-Kč
- sankce za opětovné připojení neplatiče :
500,-Kč
- rozšíření rozvodu v domě:
150,-Kč + materiál
-poplatek za zřízení nové přípojky:
varianta A: 4 000,-Kč za rod. dům, 1700 ,-Kč za byt
varianta B: nevratný poplatek l 000,-Kč + měsíční poplatek
za pronájem 40,-Kč za RD, 30,- Kč za byt
- zrušení stávající přípojky (musí být písemně): 100,-Kč
- opětovné zapojení zrušené přípojky: plný zřizovací poplatek
- přepis smlouvy v případě úmrtí zřizovatele: 300,-Kč
- přepis smlouvy v případě prodeje rod. domu nebo změna nájemníka
v nájemních bytech: 300,-Kč
p. Hlaváček trvale
38. úhradu poštovného a nákladů za upomínky občanům a organizacím
při vymáhání dlužných částek za platby a poplatky pracovníci fin. účtárny a pokladny trvale
5/22 zastupitelstvo neschvaluje:
a) prodej pozemku p. Janu Jahodovi parc. č.396/2 v k.ú. Hynčice
o výměře 2036 m2 z důvodu prodeje jinému zájemci.
Ing.Kumpoštová 11.04.03
b) prodej pozemku manželům Paprskarzovým parc.č. 1578 část
o výměře 16 m2 v k.ú. M. Albrechtice.
ing.Kumpoštová 11.04.03
c) prodej pozemků manž. Volčíkovým -parc.č. 76/1 část
o výměře 400 m2, parc.č. 80/1 část o výměře 150 m2 v k.ú.
Dlouhá Voda z důvodu zajištění přístupu k jiným nemovitostem.
Prodej se schválí po projednání a se souhlasem vlastníků přilehlých
nemovitostí,
odpověď: ing.Kumpoštová 11.04.03
d) prodej pozemků panu Jiřímu Šťastnému a paní Martině Šafarčíkové
parc. č. 76/1 část o výměře 750 m2 a pare. č. 80/1 část o výměře
350 m2 v k.ú.Dlouhá Voda ze stejného důvodu jako bod c).
ing. Kumpoštová 11.04.03
e) prodej pozemku p. Petru Chovaniokovi - pare. č. 1747/1 část
o výměře 400 m2 v k.ú. M. Albrechtice do prověření - odkládá
se do 29.05.03 z důvodu prověření možnosti prodeje
starosta 29.05.03
f) prodej objektu moštárny na ul. Tyršové do doby projednání se
zástupcem MO zahrádkářů p. Hlaváčkem.
místostarosta 29.05.03
g) žádost Služeb obce s.r.o. M.Alhrechtice o úhradu ztráty za
provoz čistírny za r. 2002.
starosta 07.04.03
5/23 zastupitelstvo ukládá:
a) prověřit podklady pro umožnění prodeje pozemku parc.č. 1747/1 část
o výměře 400 m2 panu Petru Chovaniokovi.
b) zaslat členům zastupitelstva „Pravidla pro prodej bytů a domů,,
s návrhem na úpravy k zajištění přípravy projednání změn na
příštím zastupitelstvu.
e) starostovi a dopravní komisi připravit do příštího zastupitelstva
místostarosta materiály k projednání návrhu nového řešení dopravní
obslužnosti na náměstí ČSA.
d) projednat připomínky členů zastupitelstva z diskuse a s řešením
seznámit zastupitelstvo na příštím jednání.

starosta 29.05.03
místostarosta 30.04.03
starosta 29.05.03
starosta 29.05.03

5/23 zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu starosty p.Šolce o činnosti rady města za období od posledního
jednání zatupitelstva.
b) 1. Zprávu finančního výboru o provedených kontrolách ve sportovních klubech stolní tenisu, FK AVÍZO, TJ Tatran Hynčice a TJ M. Albrechtice.
2. zprávu kontrolního výboru o provedených kontrolách: finančního rozpočtu
připravované výstavby „Obecního parkoviště v centru „
c) informaci starosty o majetku města, který je v zástavě na úvěry
d) informaci Zemědělské školy v M. Albrechticích o uvažovaných změnách
struktury výuky a k navrženým změnám dává souhlasné stanovisko
starosta 10.04.03
e) informaci o nabídkách na stavební dozor na rekonstrukci zámku Linhartovy.
f) informaci o nabídce firmy VLIVA z Krnova na rekonstrukci kuchyně a sociálního
zařízení dle vyhl. 107/2001 Sb. ve výši 448 110,10-Kč v kavárně Pod kinem.
g) informaci o termínu zasedání komise pro otevírání obálek na akcí „ Parkoviště v centru města
Albrechtice,, -19.05.2003 ve 13,00 hod. na Městském úřadě v Městě Albrechticích v zasedací
místnosti za přítomnosti zástupce CRR Ostrava.
h) stanovení závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací ZŠ M. Albrechtice, MŠ M. Albrechtice, ÚSP M. Albrechtice

Petr Šolc
starosta

Karel Gančarčík
místostarosta

město Město Albrechtice

USNESENÍ
Z jednání 6. zastupitelstva města konaného dne 15.května 2003
číslo usnesení
obsah usnesení
odpovídá
termín
6/24 zastupitelstvo schvaluje:
a) program jednání 6. zastupitelstva
b) návrhovou komisi ve složení: p. Oldřich Pustka, Josef Žídek, Jan Handlíř
c) ověřovatele zápisu 6.zastupitelstva: Mgr.Jiří Kropáč, Mgr. Miloslav Juráň
d) zápis z 5.jednání zastupitelstva města konaného dne 27.03.2003
e) revokaci usnesení zastupitelstva obce M.Albrechtice č.13 ze dne
15.12.1999 o ukončení provozu místního kina, uvedeného pod č. 9/33 a navazujícím
č. usnesení 9/34.
f) zahájení zkušebního provozu kina od 0l .06.2003 do 30.09.2003,
kdy bude proveden ekonomický rozbor provozu kina.
místostarosta 25.09.03
g) pověření starosty p. Šolce podpisem smlouvy s kinem Mír Krnov
na znovuotevření kina M. Albrechtice.
h) rozpočtové opatření č. 1/2003 dle přílohy.
p. Bodnárová l6.05.03
ch) dodatek smlouvy s firmou OSKAR a.s. na provozování l ks SIM karty.
i) komisi na otevírám obálek na akci „Akumulace pitné vody - výstavba
vodojemu v M. Albrechticích ve složení: Petr Šolc, Karel Gančarčík,
ing.Hynek Vavera - otevírání dne 04.06.03 ve 14.oo hod.
ing.Vavera 04.06.03
j) komisi pro vyhodnocení nabídek na akci Akumulace pitné vodyvýstavba vodojemu ve složení: Petr Šolc, ing.Karel Stolek, ing.Hynek
Vavera, Karel Gančarčík, Mgr. Jiří Kropáč, ing. Kozelek,
ing. Vykopal Ivo.
Ing.Vavera
k) příspěvek na opravu nebytových prostor - výměna vykládce
a vstupních dveří v prodejně ovoce a zeleniny na nám. ČSA ve výši
46 006,-Kč + příplatek za barevné provedení 6 295,-Kč. Úhradu
provede v plné výši nájemce p. Volek Luděk, částka mu bude
zohledněna postupným odpočtem nájemného.
Ing.Vavera
l) půjčku panu Grossovi Milanovi, M.Albrechtice, Krnovská 12 na
rekonstrukci vytápění ve výši 60 000,-Kč a 40 000,-Kč na
zateplení domu a výměnu oken.
p. Bodnárová 23.05.03
6/25 zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření
svazku Sdružení obcí Praděd za rok 2002.
b) zprávu Krajského úřadu MSK o výsledku přezkoumání hospodaření
města Město Albrechtice za rok 2002.
c) zprávu nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření svazku Sdružení
obcí Albrechtická za rok 2002.
6/26 zastupitelstvo ukládá:
určit vhodné místo pro možnost přípravy výstavby skeat-parku a ověřit
možnost zakoupení jednoduchých překážek - do 160 000,-Kč.
starosta
12.06.03
předseda komise výstavby
Petr Šolc - starosta
Karel Gančarčík - místostarosta

město Město Albrechtice

USNESENÍ
z jednání 7.schůze zastupitelstva města Město Albrechtice konané dne 12.června 2003
číslo usnesení

obsah usnesení

odpovídá

termín

7/27 zastupitelstvo schvaluje:
a) program jednání 7.zastupitelstva
b) návrhovou komisi ve složení: ing.Ivo Vykopal, ing. Karel Stolek. Ing.Ondřej Maršalský
c) ověřovatele zápisu: paní Miluše Kaletová, p. Jiří Fiala
d) nový jednací řád zastupitelstva s platností od 13.06.2003
e) smlouvu s firmou PARAMO TRYSK a. s. na odběr pohonných hmot pro vozidla MěÚ
na území ČR s uplatněním slev.
f) smlouvu se Státním fondem pro životní prostředí na spolufinancování akce
„Kanalizace ulic K.Čapka a Tyršova,,
g) prodej pozemků:
1. manželům Hakenovým, M. Albrechtice - pozemek parc.č. 1509 o výměře 204 m2
v k.ú.M.Albrechtice za cenu 40,-Kč/ m2 + vynaložené náklady.
ing.Kumpoštová 25.06.03
2. panu Danielu Richtárovi, M.Albrechtice - pozemek parc.č. 444/7 o výměře 28 m2
v k.ú. M.Albrechtice za 80,-Kč/ m2 na stavbu garáže + vynaložené náklady
ing.Kumpoštova25.06.03
3. manželům Zídkovým z Ostravy-Poruby, pozemek parc.č.444/6 o výměře 28 m2
za cenu 80,-Kč/m2 na výstavbu garáže + vynaložené náklady
ing.Kumpoštova25.06.03
4. manželům Greškovým, Havířov - pozemek parc.č. 73/1 o výměře 49 m2
za 30,-Kč/ m2 a parc.č.76 o výměře 125 m2 za cenu 70,-Kč / m2
+ vynaložené náklady
ing.Kumpoštavá 25.06.03
h) revokaci usnesení zastupitelstva č. 2162/63 ze dne 26.09.2003
o prodeji pozemku parc.č 2162/63 v k.ú.M. Albrechtice sl.Tomaníkové
Marcele, Linhartovy 19.
Ing. Kumpoštová 25.06.03
ch) smlouvu č. 01.13.01.01 o spolufinancování projektu v rámci programu 2001Phare
CBC na akci „velká kanalizace" v rámci Sdružení obcí Praděd, včetně spoludlužnictví
jako člena Sdružení obcí Praděd vůči ČMRZB a.s., dle textu přílohy
starosta 20.6.2003
i) smlouvu dle § 269, odst.2 Obchodního zákoníku o finančním
podílu města M.Albrechtice s obcemi, které se účastní tohoto projektu,
starosta
j) odklad projednání nabídky a smlouvy s SMĚ, a. s. Ostrava na
rekonstrukci a provozování veřejného osvětlení na jednání zastupitelstva
v měs. září.
starosta 25.06.03
k) žádost města Město Albrechtice jako zřizovatele příspěvkové
organizace ÚSP o převod této organizace na zřizovatele Moravskoslezský
kraj a současně pověřuje starostu v případě kladného vyřízení převodu
podpisem smlouvy o převodu,
starosta termín: dat. převodu
l) rozšíření smlouvy s firmou PAP oil a. s. na kartový odběr pohonných
hmot pro jednotku SDH M-Albrechtice.
místostarosta 25.06.03
m) žádost pana Pavla Kotulka o odklad platby za byt na Nádražní 7
do doby vyřízení úvěru.
p.Bodnárová
n) finanční výpomoc obci Sloup v Moravském krasu ve výši
20 000,-Kč na likvidaci následků přívalové vlny v květnu 2003
starosta, p. Bodnárová 25.06.03
o) OZV č. 1/2003, kterou se ruší OZV č. 6/93 o ochraně ovzduší
p) OZV č.2/2003, kterou se ruší OZV č. 12/94 o udržování čistoty na veřejných prostranstvích.
q) závěrečný účet města M. Albrechtice za rok 2002 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad

r) rozšíření doplňkové činnosti ÚSP v M. Albrechticích o drobnou brigádnickou
činnost a úklidové práce s platností od 13.06.2003
s) nutné opravy v restauraci Kinokavárna na náklady nájemce dle vyhl. 107/2001 Sb.
za podmínky zajištění projektu městským úřadem a odpočtu vynaložených
nákladů z položky nájemného
p. Vávra 31.07.03
t) půjčku na opravu RD manželům Varechovým, Burkvíz č.23
ve výši 40 000,-Kč dle platných podmínek,
p. Bednářová 20.06.03
u) stanovisko města M. Albrechtice k pozemkům na výst. rodinných domků
Pod Hůrkou p.č. 1759/14,15,16 a žádost na Pozemkový fond o převod
těchto pozemků na město,
starosta 25.06.03
v) řešení dopravní obslužnosti na nám.ČSA - povolen vjezd na náměstí,
vyznačit parkovací místa a doplnit dopravní značení
místostarosta 31.07.03
w) zvýšení poplatku za uložení povoleného odpadového materiálu na skládku
pro jiné obce na částku 300,-Kč za l tunu
ing.Stárek 13.06.03
x) prodejní cenu za restaurační provozovnu Mrazík ve výši 250 000,-Kč
jako cenu konečnou
p. Vávra 30.06.03
y) odprodej knihovního fondu ze zrušených knihoven v Hynčicích
a Linhartovech za zůstatkovou hodnotu
místostarosta 15.07.03
7/28 zastupitelstvo neschvaluje:
a) prodej pozemku parc.č.456/1 manž. Solawovým na zřízení parkoviště. Ing.Kumpoštová 25.06.03
b) prodej pozemku p. Lukáši Včelnému a sl. Markétě Ochmanové
na stavbu RD v dosud neotevřené lokalitě ul.Polní
ing.Kumpoštová 25.06.03
c) žádost nájemníků domu Vodní 6 na snížení prodejní
ceny pozemků na cenu 10,-Kč/ m2
ing.Kumpostová 25.06.03
d) žádost nájemníků Vodní 6 na zhotovení oplocení kolem
potoka za prostředky města,
p. Vávra 25.06.03
e) žádost paní Hedviky Hankové o snížení ceny za prodej
pozemku ze stanovené ceny 30,-Kč/ m2 na cenu 6,-Kč/ m2
ing.Kumpostová 25.06.93
f) žádost paní Lexové, B.Němcové 25, M-Albrechtice na snížení
prodejní ceny za pozemek ze 40,-Kč/ m2 na 25,- - 30,-Kč/m2
ing.Kumpostová 25.06.03
7/29 zastupitelstvo ukládá:
a) přenést úkoly vyplývající ze zprávy finančního výboru na ředitele příspěvkových organizací
-MŠ, ZŠ,ÚSP
starosta 30.06.03
7/30 zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu o jednání rady města za období od posledního zastupitelstva
b) zprávu o plnění úkolů ze zastupitelstev od 27.03.2003
c) zprávu finančního výboru o kontrole hospodaření města a příspěvkových organizací za rok 2002.
d) odložení zprávy kontrolního výboru do příštího zasedání zastupitelstva v září 2003.
Odp. p. Josef Haken 25.09.03
e) účetní uzávěrku Služeb obce s.r.o. za rok 2002 – kontrolu provedl finanční výbor.
f) zprávu o přečíslování OZV od r.1990 dle pokynu Krajského úřadu MSK.
g) zdůvodnění pro zachovám Pravidel pro prodej domů a bytů v původním znění.
Petr Šolc starosta
Karel Gančarčík místostarosta

město Město Albrechtice

USNESENÍ

z jednání 8. schůze zastupitelstva konané dne l0. července 2003
číslo usnesení
8/31

obsah usnesení_______________________________odpovídá___termín

zastupitelstvo schvaluje:

a) program jednání 8. schůze zastupitelstva města
b) návrhovou komisi ve složení: ing. Kozelek, Marie Michálková, Josef Zídek
c) ověřovatele zápisu 8-schůze zastupitelstva: P.Josef Haken, p. Pustka Oldřich
d) uzavření příkazní smlouvy na obstarání správy domu Lázeňská 2 s realitní
kanceláří RKK Krnov, s.r.o., zastoupenou ing.Jiřím Turýnem
p. Vávra trvale od 11.07.03
e) uzavření mandátní smlouvy na obstarání záležitostí investora s panem
Romanem Kociánem na realizaci stavby,. Rozšíření akumulace pitné vody
v M. Albrechticích „ ve výši 70 000,-Kč.
starosta 30.08.03
f) dodatek č.l smlouvy č.7033 s dopravní společností Connex Morava a.s.
na pokrytí ztrátovosti dopravy v celkové výši 10 350,-Kč /rok.
starosta od 11.07.03
g) smlouvu o dílo s firmou Ingstav Ostrava a.s. na základě výběrového řízení
na stavební akci„Rozšíření akumulace pitné vody v M. Albrechticích"
v celkové výši 4 168 002,30,-Kč včetně DPH.
starosta 11.07.2003
h) smlouvu s Krajským úřadem MSK na neinvestiční dotaci pro jednotku SDH
M. Albrechtice ve výši 30 600,-Kč na úhradu výjezdů a školení
starosta
místostarosta 11.07.03
ch) rozpočtové opatření č.2 k rozpočtu města na r.2003 dle návrhu
p.Bodnárová trvale
i) smlouvu s firmou MACH Jiří, Bruntál, na provedení rekonstrukce
sociálních zařízení v ZŠ M. Albrechtice dle vyhl. 108/2001 Sb. za celkovou
cenu 498 000,-Kč včetně DPH s podmínkou ukončení akce do 22.08.2003
a zárukou na dílo 5 let.
Ing. Vavera 14.07.03
j) žádost pana Zdeňka Slonky o poskytnutí půjčky na opravu bytu ve výši
40 000,-Kč dle OZV 1/2002, čl.5, odst.2, pís. d.
p.Bodnárová 15.07.03
k) prodej pozemku parc.č. 1311/4 o výměře 992 m2 v k.ú. M.Albrechtice
manželům Hazuchovým, Vodní 4, M.Albrechtice, za celkovou cenu
97 511,-Kč na výstavbu RD.
ing.Kumpostová 18.07.03
l) komisi pro otevírání obálek na akci „Kanalizace ul.K. Čapka a Tyršova"
ve složení: p. Gančarčík, ing.Vavera,p.Volek. náhradník p.Pustka Oldřich.
Termín: 03.08.2003 ve 14.oo hod.
ing.Vavera 03.08.03
m) komisi pro vyhodnocení nabídek na akci „Kanalizace ul.K. Čapka, Tyršova"
ve složení: p.Gančarčík, ing.Vavera, Luděk Volek, Josef Haken, Josef Žídek.
Náhradníci: ing. Maršalský, ing.Stolek
ing. Vavera do 08.08.03

8/32

zastupitelstvo bere na vědomí:

a) opravu informace ze 7.zastupitelstva, týkající se výběru poplatku za
uložení materiálu na skládce a upřesnění počtu zaměstnanců a VPP zamést.
u Služeb obce s.r.o.
b) informaci o přípravě směnky k zajištění podílu nákladů města M. Albrechtice
na akci výstavba tz.„velké kanalizace" v rámci Sdružení obcí Praděd, odp. starosta
c) informaci Červeného kříže o výhledovém obsazení jednoho domu OKAL
Pod Hůrkou pro lékaře ZZS Bruntál, pracoviště M. Albrechtice.
d) sdělení Základní organizace ČMOS pracovníků školství při ZŠ v M. Albrechticích
o přípravě stávky dne 01.09.2003
e) informaci Moravskoslezského kraje o neschválení žádosti města M. Albrechtice
na poskytnutí dotace na provozní náklady ÚSP pro rok 2003.
f) informaci o zařazení rekonstrukce kanalizace ul. Nádražní v rámci tzv. velké
kanalizace do dotačního titulu MZe.
Petr Šolc
starosta

Karel Gančarčík
místostarosta

Město Město Albrechtice

USNESENÍ
z 9. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. září 2003
číslo usnesení

obsah usnesení

9/33 zastupitelstvo schvaluje:
l) program jednání 9. zastupitelstva
2) návrhovou komisi ve složení: p. Kaletová, ing. Hanusová, p.Michálková
3) ověřovatele zápisu: ing. Maršalský, p. Macek
4) vstup města M. Albrehctice do mikroregionu Krnovsko
5) revokaci usnesení zast. č.5/21-11 - prodej pozemku p.č. 918 o výměře 1257 m2 paní
Zdeňce Lexové
6) prodej pozemků:
a) Liboru a Heleně Jelenovým, l lolčovice 25 parcela č. 1292/2 o výměře 36m2
a parc.č. 1292/1 část o výměře 25m2 v k.ú. M.Albrechtice za cenu 80,-Kč/m2
+ vynaložené náklady.
b) paní Kopeinig Janě, roz. Lexové, Bergehimerweg 17, Gerungen - parcela č. 918
o výměře 1257 m2 v k.ú. M.Albrechtice za cenu 40,-Kč/m2 + vynaložené náklady.
c) manželům Dušanovi a Zdeňce Bernatíkovým. M. Albrechtice, parc.č.79/2 o výměře 208 m2
v k.ú.M.Albrechtice za cenu 80,-K.č/m2 + vynaložené náklady.
d) Kamilovi Takáčovi, Opava, Jaselská 9 parcela č. 1148/1 o výměře 300m2 v
k.ú. M.Albrechtice za cenu 40,-Kč/m2 + vynaložené náklady.
e) Františkovi Menzelovi, Linhartovy 71, parcela č. 75/1 o výměře 3 314m2
v k.ú. Linhartovy - prodej za restituční nárok matky žadatele, cena dle odhadu.
f) manželům Gedeonovi a Miladě Mohrovým, Vítkovická 14, Ostrava, parcela č. 14
o výměře 1087 m2 za cenu 30,-Kč/m2 + vynaložené náklady.
g) manželům Petrovi a Jaroslavě Staňkovým, 17. listopadu 751, Ostrava, parcela
č.89/1 o výměře 110m2 a p.ě.89/2 o výměře 389 m2 v k.ú. Piskořov za cenu
30,-Kč/m2 + vynaložené náklady.
h) manželům Jiřímu a Aleně Žílovým, Alžírská 1496, Ostrava, parcela ě. 2160/1
část a parc.č. 156/1 do, výměry 20m2 v k.ú.Hynčice za cenu 30,-Kč/m2 +
vynaložené náklady.
ch) parcelu č. 2162/63 o výměře 1107m2 pro stavbu RD v lokalitě P. Nováka v k.ú.
M.Albrechtice budoucímu zájemci za cenu 180 530,-Kč
i) manželům Eduardovi a Jarmile Flosnerovým, nám. gen. Svobody 26, Ostrava.
parcela č. 86/4 o výměře 220m2 v k.ú. Dlouhá Voda za cenu 30,-Kč/m2
j) parcely č.210/3 o výměře 752 m2 v k.ú. Hynčice včetně stavby stodoly na této
parcele na výstavbu rodinného domu.
k) parcely č. 210/1 o výměře 640 m2 v k.ú. Hynčice na výstavbu rodinného domu.
l) nájemníkům domu Vodní č.6, M. Albrechtice, parcela č.827 - zahrada o výměře
924 m2 v k.ú. M. Albrechtice.
7) a) odkoupení pozemku od soukromé osoby - parcela č. 1400/2 o výměře 7 m2 v k.ú
M. Albrechtice od Rostislava a Marie Kurfarstrových z důvodu výstavby chodníku
za odhadní cenu.
b) odkoupení pozemku na základě předkupního práva, parcela č. 1812/3 o výměře
792 m2 v k.ú. M. Albrechtice — lokalita Žáry za stejnou cenu, za jakou byl prodán
současnému majiteli.
8) prodloužení provozu místního kina do 30.září 2004.

9) půjčky občanům na opravu domů a bytů:
a) manželům Petrovi a Libuši Mlčochovým, M. Albrechtice, Nádražní 25, ve výši
31 000,- Kč na výměnu oken v bytě.
b) manželům Heleně a Miroslavovi Petrekovým, Hynčice 182 ve výši 40 000.-Kč na
rekonstrukci koupelny a kuchyně.
c) manželům Vratislavovi a Anežce Pořízkovým, M.Albrwechtice, Nádražní 25 ve
výši 31 000,-Kč na výměnu oken v bytě.
d) manželům Petrovi a Dagmar Bláhovým, M. Albrechtice, Nádražní 25 ve výši
30 000,-Kč na výměnu oken v bytě s podmínkou úhrady dlužné částky za nájem
ve výši 2 500,-Kč za rok 2000 před poskytnutím půjčky.
e) paní Ildigo Barkociové, Burkvíz 42 ve výši 10 000,-Kč na opravu okapů RD.
10) prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na byt paní Fouskové, Osoblažská 4,
M.Albrechtice, do konce roku 2003 na základě její žádosti.
11) rozšíření sítě veřejného osvětlení na úl. L. Janáčka (za firmou Japex) nákladem do
15 000,-Kč na základě žádosti občanů uvedené ulice.
13) uzavření smluv:
a) smlouvu o dílo s firmou Hydrospol s.r.o. Staré Město - vítězem výběrového řízení
na kanalizaci ul.K. Čapka v hodnotě díla 4 614 626,-Kč.
b) smlouvu s Moravskoslezským krajem na dotaci z programu ŽPZ 02/2003
na zhotovení projektové dokumentace na záchranu Linhartovského parku ve výši
248 000,-Kč.
c) smlouvu s firmou Zahrada Olomouc s.r.o., ul.Železniční 469 na vypracování
projektové dokumentace na záchranu Linhartovského parku v hodnotě díla 309 750,Kč, z toho dotace je 248 000,-Kč.
d) smlouvu o spolupráci měst: Město Albrechtice a město Biala v Polsku na rok 2004.
e) smlouvu o spolupráci mezi městem Město Albrechtice a polskou gminou
Komprachcice.
l) smlouvu s Moravskoslezským krajem na dotaci pro jednotku SDH v M. Albrechticích
20 300,-Kč na úhradu zásahů a 42 000,-Kč na technické vybavení.
g) mandátní smlouvu na obstarání záležitostí investora na akci kanalizace ul.K. Čapka
ve smluvní ceně 61 000,-Kč s panem Romanem Kociánem.
14) rozpočtové opatření č.3 dle předloženého návrhu. .
15) dotaci ve výši 120 000.-Kč na nová vrata v hasičské zbrojnici v M. Albrechticích.
16) dotaci ve výši 60 000,- Kč pro FK AVÍZO na činnost.
17) zvýšení poplatku za psy na částku 180,-Kč za každého psa, pro invalidní občany
a důchodce 90,-Kč za jednoho psa, za každého dalšího 180,-Kč
18) OZV č. 3/2003 dle předlohy.
19) usnesení z 9. zasedání zastupitelstva konaného dne 25.09.2003.
9/34 zastupitelstvo neschvaluje:
a) prodej pozemku parc.č. 1148/1 o výměře 252 m2 v k.ú.M.Albrechtice manželům
Ervínovi a Jiřině Peterkovým, L.Podéště 1883, Ostrava z důvodu, že uvedený
pozemek je veden v územním plánu k využití na zimní rekreaci.
b) žádost MO policie ČR v M.Albrechticích o bezplatné připojení na kabelovou televizi.
9/35 zastupitelstvo ukládá:
a) projednat s nájemníky domu na ul. Osvobození 2 možnost odkoupení bytů a domu
do vlastnictví.
odpovídá:starosta termín: 27.11.03
b) projednat s panem Tomeškem smlouvu na provozování kina a rozdělení zisku z provozu
kina.
odpovídá starosta termín; 18.12.03
c) prověřit, zda je možné získat pro zastupitelstvo k nahlédnutí celkový
roční rozpočet FK AVÍZO.
odpovídá starosta termín: 18.12.03

d) starostovi prověřit provedení vyúčtování služeb pro dům s byty pro důchodce termín: 30.09.03
9/36 zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu starosty o činnosti rady města za období od 10.06.2003
b) zprávu starosty o plnění úkolů z minulého zastupitelstva
b) zprávu Orlické hydrogeologické společnosti s.r.o. o výhledu získávám pitné vody.
c) informaci o možnosti prodeje domu na úl. Osvobození č.2 nájemníkům.
d) zprávu finančního výboru o kontrolní činnosti.
e) informaci předsedy kontrolního výboru o skutečnosti, že kontrolní výbor neprovedl
za období červenec - srpen žádnou kontrolní činnost
f) dopis pana Jana Bílovského z Otic o zachovám obce Heřmínovy
g) zprávu o výsledcích finanční kontroly v příspěvkových organizacích - MŠ, ZŠ, ÚSP
v M. Albrechticích.
h) návrh na rozšíření rozvodu kabelové televize na úl. V sadě, Nerudova, L. Janáčka v r. 2004.
ch) zprávu ředitele Služeb obce s.r.o. pana Formánka o hospodaření za 1. pololetí 2003.
i) návrh na rozšíření vodovodního řadu v Linhartovech pro 5 domů v r. 2004.
i) návrh firmy Bazenservis s.r.o. Týniště nad Orlicí o marketingové strategii rozvoje
a rozšíření místního koupaliště.
Petr Šolc starosta
Karel Gančarčík místostarosta

Město Město Albrechtice

USNESENÍ
z jednání l0. zastupitelstva města, konaného dne 27. listopadu 2003:
číslo usnesení

obsah usnesení

odpovědnost, termín

10/37 Zastupitelstvo schvaluje:
a) Program jednání 10.zastupitelstva dne 27.11.2003.
pro: 15
proti: 0
b) Návrhovou komisi ve složení: p.Handlíř Jan, Pustka Oldřich, Mgr.Miloslav Juráň.
pro: 14
proti:
zdržel se: l
c) Ověřovatele zápisu: MUDr.Hana Jelínková, ing.Karel Stolek pro:15
proti: 0
d) Zápis z jednání 9. zastupitelstva, konaného dne 25.09.2003.
e) Smlouvy s projektantem ing.arch. Dehnerem:
1. na vypracování projektové dokumentace na II.etapu rekonstrukce zámku Linhartovy
za cenu 21 000,-Kč vč.DPH pro stavební povolení.
2. na vypracování projektu na rekonstrukci zámku II.etapa za cenu 16 695,-Kč vč. DPH
-prováděcí projekt.
3. na výkon autorského dozoru na II.etapu rekonstrukce zámku za cenu 315.- Kč/hod.
včetně DPH.
pro: 17
proti: 0
f) Smlouvu s Firmou DOVRA Hlučín na výrobu a montáž 3 ks sekčních garážových
vrat do hasičské zbrojnice za celkovou cenu 189 136.-Kč vč.DPH, montáž do konce
1.čtvrtletí 2004, úhrada po ukončení montáže v r.2004. pro: 17
proti: 0
g) Smlouvu s Moravskoslezským krajem, odborem školství, o poskytnutí účelové
dotace ve výši 126 530,-Kč.
pro: 17
proti: 0
h) Budoucí smlouvu s Ministerstvem financí ČR na neinvestiční dotaci (v případě
poskytnutí) pro ÚSP na rok 2003 na činnost na základě žádosti města M. Albrechtice.
pro: 17
proti: 0
ch) Smlouvu s realitní kanceláří v Krnově na prodej bývalé MŠ v Linhartovech na dobu
určitou do 31.03.2004.
pro: 17
proti: 0
i) Revokaci usnesení zastupitelstva č. 2/7 n-1 ze dne 12.12.2002, kterým byla
uzavřena smlouva s firmou Žídek na odvoz a nakládání s komunálním odpadem
na dobu určitou - do 31.12.2003. pro:17
proti: 0
j) Smlouvu s firmou Žídek na odvoz, nakládání a likvidaci komunálního odpadu na
dobu neurčitou s platností od 1. ledna 2004.
Pro: 17
proti:0
k) Revokaci usnesení zastupitelstva č. 2/7 n- 6 ze dne 12.12.2002 o uzavření smlouvy
s firmou Pustka Oldřich na dobu určitou do 31.12.2003.
pro: 17
proti: 0
l) Smlouvu s firmou Pustka Oldřich na hospodářskou činnost v městských lesích
na dobu neurčitou s platností od 1. ledna 2004. Pro: 17
proti: 0
m) Revokaci usnesení zastupitelstva č. 23/w ze dne 27.6.2002 , kterým býla zadána
změna č. l územního plánu M-Albrechtice. pro : 17
proti: 0
n) Zadání nové změny územního plánu č. l po zapracování návrhů na rozšíření pozemků
pro bytovou výstavbu, podnikatelskou výstavbu a infrastrukturu města. pro: 17
proti: 0
o) Smlouvy na provedení koncertu „K poctě sv.Mikuláše" pražskými umělci p.Matějčkem
a regenschorim p.Roubalem :
1. smlouva na částku 3 000,-Kč interpretovi
2. smlouva na částku 7 000.- na úhradu pro další dva umělce a dopravu
pro : 17
proti: O
p) Smlouvu s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje na bezúplatné
zapůjčení plovoucího čerpadla pro jednotku SDH v M. Albrechticích. pro : 17
proti: 0
r) Smlouvy na zimní údržbu komunikací s organizacemi a firmami:
1. Služby obce M. Albrechtice s.r.o.
2. Správa silnic MSK, středisko Bruntál

3. Zemědělský podnik a. s. M. Albrechtice
4. fa Josef Žídek, Okružní 31, M. Albrechtice
5. Střední odborné učiliště zemědělské v M. Albrechticích
6. CE WOOD a.s., provoz M. Albrechtice
pro: 17
proti:0
s) Smlouvu o budoucí smlouvě s SME a.s., Ostrava, o zřízení věcného břemene na
uložení kabelu NN do pozemku v majetku města p.č. 111/28 za jednorázovou úhradu ve výši
10 000,-Kč.
pro:17
proti:0
t) Prodej domu s byty Linhartovy 19 nájemníkům s 50% slevou za celkovou cenu 138 323.-Kč.
pro: 17
proti: 0 odp.: p. Vávra Jan, T: 2004
u) Prodejní cenu pozemku p.č. 210/3 v k.ú. Hynčice určeného na výstavbu rodinného
domku za 80,-Kč/m2.
pro: 13
proti: l zdržel se: 3
v) Prodej pozemku p.č. 1812/1 část, manž. Rosnerovým Krnov, Svatováclavská 9.
Výměra bude upřesněna po vyměření, cena 40,-Kč/m2 + vynaložené náklady.
pro: 17
proti: 0
w) Prodej pozemku, p.č. 60/3 o výměře 64m2 v k.ú. Česká Ves, manželům
Šedzmákovým, Ostrava, Z. Štěpánka 1878, za cenu 30,-Kč/m2 + vynaložené
náklady.
pro: 17
proti: 0
x) Prodej pozemku, p.č. 61 v k.ú.Piskořov o výměře 1082 m2 manželům Kukelkovým,
Piskořov 36, za cenu 30,-Kč/m2 + vynaložené náklady. pro: 16
proti: 0 zdržel se: l
y) Obecně závaznou vyhlášku č.4/2003 o místním poplatku za hrací přístroje s platností
od 01.01.2004. pro: 16
proti: 0
odp. ved.fin. odbor MěÚ
z) Obecně závaznou vyhlášku č.5/2003 o místním poplatku za sběr, využívání
a shromažďování komunálního odpadu s platností od 01.01.2004.
pro: 16
proti: 0 odp. fin. ved.odbor MěÚ
10/ 38 schválení prodeje pozemků s podmínkou:
a) Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č.90/1 v k.ú. Dlouhá Voda manželům
Čechovým za cenu 30,-Kč m2 + vynaložené náklady s podmínkou, že zájemci
koupí celou výměru pozemku včetně 140 vzrostlých stromů a cena pozemku bude
navýšena o cenu stromů. Zájemci budou s uvedenou nabídkou seznámeni.
pro : 17 proti: 0
odp.: ing.Kumpoštová T: 10.12.2003
b) Prodej pozemku manželům Švrčkovým, Krnov, SPC J/49 takto: parcelu č. 11/3
o výměře 464 m2 celou za cenu 30,-Kč/ m2, parcelu č. 5/1 pouze oplocenou část,
výměra bude stanovena, za cenu 70,-Kč/ m2. pro: 17 proti: 0 odp: ing.Kumpoštová, T:
10/39 zastupitelstvo schvaluje půjčky, finanční záležitosti
a) Půjčku manželům Kravcovým, Hynčice 2, na přístavbu kotelny u rodinného domku,
zateplení RD, opravu koupelny, ve výši 60 000,- Kč s podmínkou splnění podmínek
pro poskytnutí půjčky. pro: 16
proti:0
b) Půjčku paní Břicháčkové Libuši, Polní 2, na dokončení stavebních úprav RD ve výši
40 000,- Kč s podmínkou bezhotovostní úhrady faktur. pro: 16
proti: 0
c) Žádost p. Jiřího Vícha o prodloužení termínu splatnosti jeho závazku vůči městu
a závazku jeho dcery Kateřiny Víchové do konce ledna 2004.
pro: 16
proti: 0
d) Žádost manželů Fouskových, Osoblažská 4, M. Albrechtice, o odstoupení od původní
žádosti na odkoupení 2 bytů v dome na u l. Osoblažská 4 a žádost na odkoupení pouze
jednoho bytu, který mají v najmu. pro: 16
proti: 0
e) Schvaluje revokaci usnesení č.3/13-7, ze dne 30.01.2003, kterým byl schválen
finanční příspěvek ve výši do 10 000,-Kč na kanalizační přípojku domů na ul. Celní
č. l .3.5,7 a Nádražní č.6 a 8 . důvodu, že město již není majitelem dvou bytů
v uvedených domech.

10/ 40 zastupitelstvo neschvaluje:
a) Návrh kupní ceny na bývalou MS v Linhartovech ve výši 800 000,-Kč,
navrženou zájemcem o odkoupení ing. Konvičkovou Simonou
pro neschválení ceny: 17
proti: 0
b) Prodejní cenu domu Osvobození 2 nájemníkům ve výši 178 000,-Kč.
pro neschválení ceny :11
proti: 4
zdržel se: 2
c) prodej pozemku p.č. 1152/9 v k. u. Česká Ves manželům Danelovým, Ostrava,
Podroužkoval683/11.
pro neschválení prodeje: 17 proti: 0
d) Prodej pozemku p.č. 61 o výměře 1082 m2 v k. u. Piskořov panu Dělníkovi
Ludovítovi, Moravská Ostrava, Poděbradova 3055/61 a z důvodu prodeje jinému
zájemci, pro neschválení prodeje: 16 proti: 0 zdržel se: l
10/ 41 zastupitelstvo doporučuje:
a) Návrh rozpočtu města na rok 2004 zvýšit v příjmové i výdajové části o 50 000,-Kč
a tuto částku použít na podporu provozu výtvarného oboru p.Hrubého.
pro : 16 proti: 0
odp: p. Bodnárová 18.12.2003
10/ 42 zastupitelstvo zmocňuje starostu Petr Šolce
podpisem příjmových smluv (smlouvy na účelové nebo neinvestiční dotace pro příspěvkové
organizace města, hasiče apod.) na dobu do konce tohoto volebního období s platností
od 28.11.2003 a ukládá starostovi informovat nejbližší jednání zastupitelstva.
pro: 17
proti: 0
10/ 43 zastupitelstvo ukládá:
a) Připravit na jednám zastupitelstva v lednu 2004 nový cenový návrh na prodej
domu Osvobození 2 a zastupitelům zaslat seznam bytů navržených k prodeji
s cenami jednotlivých bytů a domů.
odp: starosta termín:leden 2004
b) na základě doporučení finančního výboru:
1. projednat s vedením Služeb obce M.Albrechtice s.r.o. nesrovnalost v úhradě
nájmu za kavárnu na koupališti (chybí úhrada za l měsíc) a neplnění smlouvy
na pronájem kavárny koupaliště nájemcem paní Kozelskou v bodě týkajícím
se úhrady záloh na el. energii,
odp: starosta termín: 15.12.2003
2. prověřit, zda jsou uzavřeny samostatné smlouvy na služby a provádění úhrad
za poskytované služby dle smlouvy uzavřené mezi Službami obce s.r.o.
a paní Kozelskou na pronájem kavárny na koupališti.
odp.: místostarosta T: 15.12.2003
3. zorganizovat školení s ekonomy a účetními příspěvkových organizací. Služeb
obce s.r.o. a města s cílem sjednocení metodiky vedení účetnictví.
odp: tajemník MěÚ T: 31.03.2004
10/ 44 zastupitelstvo odvolává
dle § 84,odst. o, žák. 128/2000 Sb.na základě písemné žádosti pana Josefa Hakena z funkce
předsedy kontrolního výboru s platností od 27.11.2003.
10 / 45 zastupitelstvo volí
dle § 84, odst. o, žák. 128/2000 Sb. o obcích pana ing. Igora Kozelka předsedou kontrolního
výboru s platností od 27.11.2003.
10/ 46 zastupitelstvo bere na vědomí:
a) Zprávu starosty o činnosti rady města za období od 25.09.2003 do 27.11.2003.
b) Doporučení rady města na prodej domů a bytů v majetku města dle seznamu v zápise,
prodej bytů bude projednán na zastupitelstvu dne 18.12.2003 včetně návrhu cen.

c) Návrh rozpočtu města na rok 2004 včetně připomínek. Rozpočet bude schvalován
na zastupitelstvu dne 18.12.2004.
d) Zprávu finančního výboru o kontrolní činnosi - rozbor auditů příspěvkových organizací
- hospodářský výsledek koupaliště
e) Návrh na určení vhodné lokality na výstavbu skateparku.
f) Nabídku na účast na Městském plese v Krnově.
g) Nabídku obce Liptaň na uspořádání plesu města M-Albrechtice v Liptani
za nájem sálu ve výši 2 500,- - 2 800,-Kč.
Petr Šolc
starosta
Karel Gančarčík
místostarosta

Město Město Albrechtice

USNESENÍ
z 11. zasedání zastupitelstva města, konaného dne IS.prosince 2003.
Číslo usnesení

obsah usnesení

odpovídá, termín

11/47
zastupitelstvo schvaluje:
a) program jednání
hlasování: pro: 17 proti: 0
zdržel se: 0
b) návrhovou komisi ve složení: Mgr.Kropáč Jiří, ing.Jitka Hanušova, Jan Kmínek
ověřovatele zápisu: ing. Ivo Vykopal, Luděk Volek hlasování: pro: 17 proti: 0 zdržel se: 0
c) rozpočet města na rok 2004 dle přílohy. hlasování: pro:17
proti:0
zdržel se: 0
d) smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 3 900,-Kč měsíčně s HELP-IN o.p.s.,
zastoupenou paní Mgr. Hančilovou na zajištění pečovatelských služeb v domě s byty
pro důchodce v M.Albrechticích s platností od 01.01.2004.
hlasování, pro: 17 proti: 0
zdržel se: 0
e) dodatek smlouvy č.l s firmou Hydrospol Staré Město spol. s.r.o. na změnu
termínu zahájení akce kanalizace K. Čapka - Tyršova na termín 03.2004.
hlasování: pro: 17
proti: 0
zdržel se: 0
f) smlouvu s firmou ALIS spol. s r.o. Česká Lípa na poskytnutí práv užívání
softwaru ISP - informační systém o platech za cenu l 600,-Kč + DPH ročně.
hlasování: pro: 17
proti: 0
zdržel se: 0
g) smlouvu s firmou ENERG spol. s r.o. Brno na provedení energetického auditu
za cenu 149 625,-Kč u příspěvkových organizací MS a ZŠ a v domě s byty pro
důchodce v M. Albrechticích.
hlasování: pro: 17
proti: 0
zdržel se: 0
h) prodej pozemku - p.č. 210/3 o výměře 752 m2 v k.ú.Hynčice za cenu 80,-Kč
za m2 + vynaložené náklady panu Pavlovi Džačovskému na stavbu rod. domku.
hlasování: pro:17
proti: 0
zdržel se: 0
i) prominutí dlužné částky za nájem bytu č.l a bytu č.3 v domě Celní 27 z důvodu
nezavinění neuskutečněného prodeje celého domu.
hlasování: pro: 17
proti: 0
zdržel se: 0
j) Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2003 o pořádání veřejných produkcí s platností
od 03.01.2004.
hlasování: pro:17
proti: 0 zdržel se: 0
k) Obecně závaznou vyhlášku č.7/2003 o místních poplatcích s platností od
03.01.2004.
hlasování: pro:17
proti: 0 zdržel se: 0
l) žádost paní Hany Trančíkové, Nádražní 21, M. Albrechtice, o poskytnutí půjčky
na opravy bytu v jejím vlastnictví ve výši 40 000,-Kč.
hlasování: pro: 17
proti: O zdržel se: O
m) zvýšení měsíčního poplatku za příjem kabelové televize pro rok 2004 na částku
100,-Kč/měsíc.
hlasování: pro: 16
proti: 0 zdržel se: l
n) usnesení 11. zasedání zastupitelstva města dle přílohy.
hlasování: pro: 17
proti: 0 zdržel se: 0
11/ 48 zastupitelstvo neschvaluje:
a) žádost nadace Rozum a Cit o poskytnutí finančního příspěvku bez bližší
specifikace.
hlasování: pro neposkytnutí: 17 proti: 0 zdržel se: 0
b) žádost Fondu ohrožených dětí o poskytnutí finančního příspěvku bez bližší
specifikace:
hlasování: pro neposkytnutí: 13 proti: 2 zdržel se: 2

11/49 zastupitelstvo bere na vědomí:
a) Informaci o indikativních nabídkách banky ČSOB a.s. a Komerční banky a.s. na
financování investičních akcí formou překlenovacích úvěrů v r. 2004.
b) Zprávu hlavní inventární komise o provedení a výsledku inventury majetku města
k 30.11.2003.
c) návrh starosty na rozšíření možnosti půjček občanům na opravy domů a bytů
o půjčky na stavbu malých čistíren odpadních vod u rod. domů s tím, že bude
ověřena možnost uvedeného využití.
d) Poděkování obce Sloup za finanční příspěvek ve výši 20 000.- Kč na pomoc při
likvidaci přívalové vlny v květnu 2003.
Petr Šolc
starosta

Karel Gančarčík
místostarosta

