
Město Město Albrechtice

                  U S N E S E N Í
                       z  12. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 29.ledna 2004

číslo usnesení          obsah usnesení       odpovídá                    termín

 12/50  zastupitelstvo schvaluje:
             
 a)   program jednání 12.zastupitelstva 
                           pro: 18        proti: 0        zdržel se: 0                        
          
 b)  návrhovou komisi ve složení: Josef Haken – předkladatel, Miroslav Macek, 

              Luděk Volek
       ověřovatele zápisu: MUDr. Zuzana Juráňová, ing.Igor Kozelek
                             pro:18                   proti: 0                       zdržel se: 0                
c)  rozpočtové opatření č.4/ 2003 k rozpočtu města za r.2003:  
                         příjmy a financování: 87 491 559,-Kč 
                         výdaje a financování: 81 018 878,-Kč.
                         Úspora ve výdajích ve výši  6 472 681,-Kč bude převedena do výdajů 
                         v roce   2004.   p.Bodnárová                          2004
                             pro: 19                   proti:0                      zdržel se:0

d) smlouvu s Muzeem v Bruntále, Regionálním centrem, na poskytování služeb 
   a  obnovování knihovního fondu pro místní knihovnu v M. Albrechticích dle knihovního 
   zákona s příspěvkem z rozpočtu města ve výši 60 000,-Kč na rok  2004, pověřuje 
   starostu podpisem smlouvy.  starosta   p.Bodnárová                      2004
                             pro:19 proti:0 zdržel se:0
       
e)  smlouvu s Osoblažskou dopravní společností na zajištění dopravní obslužnosti  
na linkách 850201, spoj č.10 a 850205, spoj č.1,4 dle zák.11/1994 Sb. s platností od 
01.01.2004 do 31.12.2004. Město  M.Albrechtice se bud podílet na ztrátovosti částkou 18 
564,-Kč včetně DPH, zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

                                    p.Bodnárová            2004
     pro:19 proti:0 zdržel se:0

f)  smlouvu s dopravní společností Connex Morava, a.s.,Ostrava,obchodní oblast   
Bruntál, na zajištění dopravní obslužnosti v sobotách a nedělích na linkách 850114, 
850115, 850116, 850117, 850118 s platností od 01.01.2004 do 31.12.2004 dle 
zák.11/1994 Sb. Město M.Albrechtice se bude podílet na ztrátovosti částkou 48 537.-Kč za 
rok 2004, splatnost čtvrtletně. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
p.Bodnárová                        2004
                                pro:19 proti:0 zdržel se:0

 
g)  dohodu o cenách se Službami obce M.Albrechtice, s.r.o., na nakládání s komunálním 
odpadem pro rok 2004 – vývoz a uložení na skládku   z okrajových částí města – 
chatovišť, velkoobjemovými kontejnery a vývoz zvonových kontejnerů. Ceny dle přílohy 
zápisu. Zastupitelstvo pověřuje radu   úpravou jednotlivých cen v průběhu roku, pokud 
ceny pohonných hmot a cena uložení na skládku se změní o 5% proti cenám v době 
schválení dohody. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem dohody.



                                                                     Ing.Stárek                            2004
pro:19                   proti:0                zdržel se:0

h) smlouvu o dílo č.2601/2004R s Lesprojektem Krnov, s.r.o., na zhotovení  
projektové dokumentace a polohopisného a výškopisného zaměření na opravu  hráze a 
odbahnění rybníka Celňák za cenu díla 77 700,-Kč včetně DPH, zastupitelstvo pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.
                                                    ing.Vavera               15.02.2004        

pro:19      proti:0 zdržel se:0

ch)  prodej pozemku manželům Antonínovi a Ludmile Syrovým, M.Kopeckého  605, 
Ostrava – Poruba, p.č. 1152/21 o výměře ca 300 m2, v k.ú.Česká ves za cenu  30,-Kč/ m2 
+ vynaložené náklady.           ing.Kumpoštová    15.02.2004
        pro:18      proti:0 zdržel se:1
       
i)  prodej níže uvedených pozemků v majetku města firmě  Povodí Odry, s.p.,
Varenská 49. Ostrava, z důvodu majetkoprávního vypořádání staveb při 
      odstraňování povodňových škod v r.1997:   
p.č. 2230/25 o výměře 69 m2, p.č. 2230/26 o výměře 108 m2, p.č.2230/27 
o   výměře 18 m2, p.č. 2230/28 o výměře 51 m2, p.č. 2230/29 o výměře 147 m2,   p.č. 
2230/30 o výměře 163 m2, p.č. 2230/32 o výměře 34 m2, p.č. 2230/33 o výměře 32 m2, 
p.č. 2230/34 o výměře 22 m2, p.č. 2230/35 o výměře 10 m2, p.č. 2230/37 o výměře 38 
m2, p.č. 2230/38 o výměře 77 m2, 
všechny v k.ú.   M.Albrechtice, kultura vodní plocha. Celková cena stanovena znaleckým 
posudkem  je 27 950,-Kč jako cena konečná.   

   Ing.Kumpoštová    29.02.2004
pro:18    proti:0 zdržel se:1

 
 j)  prodej pozemku paní Lence Adamčíkové, Holčovice 22, p.č.2162/63 o výměře  
     1107 m2 v k .ú. M.Albrechtice za celkovou cenu 180 530,-Kč.

   ing.Kumpoštová    15.02.2004
pro:18   proti:0 zdržel se: 1

k) žádost MO KSČM na bezplatné zapůjčení kinosálu na vystoupení žáků při  
příležitosti oslavy MDŽ v březnu 2004, termín bude upřesněn dle promítacích dnů. 
 pro: 19   proti:0 zdržel se:0
      

l) žádost firmy Jiří Směšný – SPRINT na použití znaku města M.Albrechtice na
zhotovení pohlednic pro Moravskoslezský kraj.

pro: 19   proti: 0 zdržel se: 0

m)  poskytnutí sponzorského daru v částce do 1 000,-Kč na společenský ples  vLiptáni 
dne 07.02.2004, pořádaný SOUz v M.Albrechticích. 

p.Bodnárová          07.02.2004
           pro: 19      proti:0 zdržel se:0

n)  odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, rady, členů a předsedů       
     výborů a komisí dle zápisu s platností od  01.01.2004.
                                                                           starosta, tajemník         trvale
                             pro:17      proti:0 zdržel se:2
                 



 o)  revokaci usnesení zastupitelstva č.5/21-31 z 5.zasedání zastupitelstva, konaného        
      dne 27.03.2003.
           pro: 18      proti: 0 zdržel se:0

p) prodejní cenu domu na ul.Osvobození č.2 ve výši 263 630,-Kč. V ceně není  zahrnuta 
cena stavebního pozemku a náklady spojené s prodejem. 

p.Vávra Jan      ing.Kumpoštová    30.09.2004
      
r)  žádost ZŠ M.Albrechtice na použití investičního fondu na zakoupení 
                      dataprojektoru  v celkové ceně  80 000,-Kč pro potřeby školy.

p.Bodnárová          31.03.2004
pro: 18     proti:0 zdržel se:0

s)  usnesení z 12.zasedání zastupitelstva města
pro:18     proti:0 zdržel se:0

12/51     zastupitelstvo neschvaluje:
a)   žádost pana Milana Hájka o prominutí nájemného za dva měsíce za nájem bytu 
na  ul.Celní 48 a ukládá vymáhat dlužnou částku     p.Vávra      p.Formánek     15.02.2004
               hlasování o zamítnutí:    pro: 19            proti:0               zdržel se:0 

b)  žádost 14-ti  občanů místní části Burkvíz o zrušení poplatku za psy
ing.Vaverová       15.02.2004
                 hlasování o zamítnutí: pro:18           proti:1            zdržel se:0

c) nabídku Divadla klauniky Brno na divadelní představení pro děti, dospělé,
a výstavku v měs. únoru 2004                               místostarosta    15.02.2004
hlasování o zamítnutí:    pro:9           proti:5           zdržel se:4
      
12/52    zastupitelstvo ukládá:            
a)  projednat s firmou Jiří Směšný – SPRINT možnost zhotovení pohlednice 
MSK se zobrazením některé významné albrechtické stavby, v kladném případě   
projednat možnost nákupu určitého počtu pohlednic:  místostarosta    29.02.04
                              pro: 19                 proti: 0                    zdržel se: 0

b)  sepsání smlouvy s p.Tomeškem, kino Mír, Krnov, na zajištění služeb kina           
v M.Albrechticích a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
starosta,  p.Vávra           29.02.04
                               pro: 17                proti:0                      zdržel se: 1
                          
c)  kontrolnímu výboru provést v roce 2004 v rámci plánu práce kontroly použití fin. půjček 
na opravy bytů a domů a kontroly vývozu jímek       předs. kontrol. výboru            2004
                             pro:18                proti:0              zdržel se:0

d)  zajistit řešení připomínek z diskuse 12.zastupitelstva, s řešením seznámit  
 zastupitelstvo  25.03.2004                                            starosta         25.03.2004

12/53      zastupitelstvo bere na vědomí:
a)  informaci starosty o situaci v zásobování pitnou vodou a návrh na řešení na základě 
odborného návrhu Orlické hydrogeologické společnosti,s.r.o.
                             pro:18               proti:0                 zdržel se:0



b)zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2003
                 pro:18              proti:0                 zdržel se:0

c)zprávu kontrolního výboru o činnosti za rok 2003 a plán práce na rok 2004 
                 pro:18              proti:0                 zdržel se:0

d)  zprávu komise dopravní o činnosti za rok 2003 a návrh opatření pro rok 2004
       pro:18              proti:0                 zdržel se:0

e)  zprávu starosty o činnosti rady města za období od 18.12.2003 do 29.01.2004
                               pro:18              proti:0                 zdržel se:0

f)  odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2004 – mateřská škola, základní
    škola, ústav soc. péče
                                pro:18             proti:0                 zdržel se:0

g)  informaci o konání sportovně-společenské akce Štít Albrechtic dne 26.06.2004
      v M.Albrechticích a číslo účtu  města na sponzorské dary: 86-5368070237/0100,
       v.s. 341904
          pro:18            proti:0                 zdržel se:0

h) informaci o uzavření finanční účtárny  městského úřadu pro veřejnost každé úterý  
 z důvodu zajištění zpracování finanční agendy. 
                                 pro:18             proti:0                zdržel se:0

ch)  plán zasedání  zastupitelstva v roce 2004: 25.března, 24.června, 30.září, 25.listopadu, 
16.prosince                        
                                 pro:18               proti:0              zdržel se:0

i) žádost Správy silnic MSK, stř. Bruntál, na bezúplatné převody pozemků ve  vlastnictví 
města, které jsou pod stavbami silnic, chodníků apod. do majetku vlastníka těchto staveb 
-Moravskoslezského kraje. 
                                 pro: 19              proti: 0             zdržel se: 0      

Petr Šolc
   starosta

Karel Gančarčík
                                                                            místostarosta



  Město Město Albrechtice

                  U S N E S E N Í
                       z 13.zasedání zastupitelstva města, konaného 20.února 2004

číslo usnesení         obsah usnesení                   odpovídá       termín

13/54         zastupitelstvo schvaluje:

a)program jednání 13.zastupitelstva

b)návrhovou komisi ve složení: ing.Maršalský, p.Michálková, MUDr.Jelínková
   ověřovatele zápisu: Mgr.Kropáč, p.Žídek

c) zápis z 12.zasedání zastupitelstva města

d)  zřizovací listinu (úplné znění)   příspěvkové organizace Základní škola v Městě    
 Albrechticích včetně přílohy č. 1 s platností od 01.01.2004.

e) navýšení částky z rozpočtu města na rekonstrukci topení v místním kině

f) přidělení zakázky na rekonstrukci topení v místním kině firmě Brada Miroslav, Zahradní , 
M.Albrechtice, za celkovou cenu 309 370.-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy

g) půjčku manželům Škrabalovým, V Sadě 3, M.Albrechtice, ve výši 40 000,-Kč
na výměnu oken a kamen v RD z Programu poskytování státních půjček na opravy domů 
a bytů 
 
h)  smlouvu č.62695 se Severomoravskou plynárenskou a.s. Ostrava na připojení 
k distribuční soustavě pro odběrové místo Osvobození 3 (kino) v M.Albrechticích
Zastupitelstvo  pověřuje starostu podpisem uvedené smlouvy.

ch) smlouvu s Českým Telecomem, a.s., na poskytování služeb euroISDN pro dům   
s byty pro důchodce, Nemocniční 6 a smlouvu na poskytování služeb euroISDN
pro Městský úřad  v M.Albrechticích. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
obou uvedených smluv.

i)  rozdělení výtěžku z VHP za rok 2003: kultura:     50%    sport:        50% 

j)  usnesení z 13.zasedání zastupitelstva města  
                 
13/55    zastupitelstvo ukládá:
zajistit odstranění nedostatků při údržbě veřejného osvětlení a zimní údržby komunikací 

   odp.:     starosta             ihned

13/56    zastupitelstvo  bere na vědomí:
a) písemnou rezignaci pana Jiřího Fialy, nar.09.06.1970, bytem M.Albrechtice,  
      ul.Krátká 1, na funkci člena zastupitelstva města ke dni  16.02.2004. 

b) návrh Mgr.Kropáče, předsedy finančního výboru, na vytvoření rezervního fondu 
pro MŠ a ZŠ v M.Albrechticích z jejich odpisových fondů.
odp. p.Bodnárová        trvale



13/57     zastupitelstvo volí dle zák. 128/2000 Sb. o obcích, § 84, odst.o,  za člena 
              kontrolního výboru pana Miroslava Macka s platností od 20.02.2004     

                                                                             Petr Šolc
   starosta

  Karel Gančarčík
  místostarosta



                    Město Město Albrechtice

                  U S N E S E N Í 
                    ze 14.zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25.března 2004

číslo usnesení             obsah usnesení             odpovídá         termín

14/58           zastupitelstvo schvaluje:
a)  Program jednání 14. zasedání  zastupitelstva

b) Návrhovou komisi: ing.Jitka Hanusová, Miluše Kaletová, Jan Kmínek 
 
c) Ověřovatele zápisu: Mgr.Miloslav Juráň, Richard Kubla

d) Zápis z 13. zasedání města, konaného dne 20.02.2004

e) Prodej movitého majetku - požárních vozidel AVIA 31 za cenu  170 000,-Kč městu 
Kroměříž a  vozidla  CAS 25 Š 706 za cenu  100 000,-Kč obci Zátor s plateb. podmínkami 
50 000,- ihned, zbývající  část ve třech splátkách do konce roku 2004.

                 místostarosta   p.Bodnárová   31.12.2004

f) Rozpočtové opatření č.1/2004 dle přílohy         p.Bodnárová   průběžně
 
g) Nový odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola včetně navýšení majetku za 
1. čtvrt. 2004 na celkovou částku 615 969.-Kč        p.Bodnárová 

h) Prodej domu na ul.Celní 27, Město Albrechtice, na parcele č. 370panu Luďkovi Volkovi, 
Celní 56, M. Albrechtice za cenu  22 500:-Kč + poplatky spojené s převodem nemovitosti. 
Dům se prodává s břemenem - nájemníky, nabyvatel  nebude hradit dluhy nájemníků vůči 
městu.               ing.Kumpoštová        p.Bodnárová      30.06.04 

ch) Záměr příspěvkové org. Základní škola M.Albrechtice podat pilotní  projekt  v rámci 
státní informační politiky ve vzdělávání v celkové výši 140 000.-Kč bez navýšení rozpočtu 
ZŠ od zřizovatele           p.Bodnárová 
 
i)  Stávající způsob financování FK AVÍZO do 24.06.2004, kdy bude na  základě 
provedené kontroly čerpání a použití přidělených prostředků rozhodnuto o dalším postupu 
starosta předs. fin.výboru  24.06.04

j) Nabídku Studia H Josef Hrtoň, na zpracování filmu Město Albrechtice 2004
v ceně do  100 000,-Kč, financování v r.2005                                starosta

k) Komisi pro otevírání obálek na výběrové řízení na akce II.etapa rekonstrukce zámku 
Linhartovy a rekonstrukce kuchyně ZŠ ve složení: Petr Šolc,  K.Gančarčík, ing.Vavera , 
termín 09.04.2004 ve 13.oo a 14.oo hod.      ing.Vavera  09.04.04

l)   Komisi pro vyhodnocení nabídek na II. etapu rekonstrukce zámku Linhartovy   



 ve složení: MUDr.Juráňová, M.Kaletová, ing.Hanusová, ing.Maršalský, Petr Šolc; 
náhradníci: L.Volek, MUDr.Jelínková. 
                                                                                                 ing.Vavera  21.04.04
     
m) komisi pro vyhodnocení nabídek na rekonstrukci kuchyně ZŠ ve složení:
Mgr. Kropáč, ing.Stolek, J.Handlíř, J.Haken, Mgr.Juráň; náhradníci:  J.Žídek, Petr Šolc. 
Termín: 19.04.                           ing. Vavera  19.04.04

n)  hospodářský výsledek příspěvkových organizací MŠ,ZŠ,ÚSP za rok 2003 a přidělení 
do rezervních fondů dle přílohy.                         p.Bodnárová   
    
o)  usnesení 14.zasedání zastupitelstva

14/59    zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků:
a)  Manželům Ervínovi a Jiřině Peterkovým, L.Podéště 1883, Ostrava Poruba, p.č. 1120/1 
o výměře 332m² za cenu  40,-Kč/m² a p.č.1120/2  o výměře  45m² za cenu 80,-Kč/m², oba 
pozemky v k.ú. M.Albrechtice + vynaložené náklady u obou pozemků. 
ing.Kumpoštová  07.04.04

b) Manželům Jaroslavovi a Marii Dohnalovým, Odboje 17, M.Albrechtice,   p.č.699/3 
o výměře 154m² v k.ú. M.Albrechtice za cenu 40,-Kč/m²  + vynaložené náklady. 
ing.Kumpoštová 07.04.04
    
 14/60       zastupitelstvo  neschvaluje: 
a) Prodej pozemku  panu Jahodovi Janovi, Hynčice 28, p.č.2301 o výměře 3111m² v k.ú 
Hynčice.           ing.Kumpoštová    07.04.04

b) Smlouvu s kulturním střediskem MIKS, Krnov, Zacpalova 1 na  zajištění provozu kina 
v M.Albrechticích z důvodu nejasností bodu č.10. a 11. smlouvy.

                p.Vávra           30.04.04

14/61   zastupitelstvo revokuje: 
Usnesení zastupitelstva č.26/110b ze dne 26.09.2002, týkající se prodeje  pozemku 
p.č.597/1 v k.ú.Česká Ves manželům Jupovým.              ing.Kumpoštová   07.04.04 

14/62   zastupitelstvo schvaluje smlouvy:          
a) Města M.Albrechtice s Hasičským záchranným sborek MSK o výpůjčce 4 ks radiostanic 
pro jednotku SDH M.Albrechtice                starosta    07.04.04

b)  Smlouvu o budoucí smlouvě mezi budoucím povinným Povodí Odry a oprávněným 
městem M.Albrechtice na umístění objektu  vyústění dešťové kanalizace v opěrné zdi za 
poplatek  1 000,-Kč   bez DPH       ing.Vavera

c)  Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci Zdroj pitné vody  pro 
město M.Albrechtice s firmou Orlická hydrogeologická spol. s.r.o. za cenu 139 388,-Kč 
včetně DPH               ing.Vavera 

d)  Smlouvu č. 14/2004 s uměleckou agenturou Karel Smolka, Vančurova 19,  Opava, na 
představení  „Rendesvous s operetou” za částku 6 200,-Kč   místostarosta 
 



e) Darovací smlouvu mezi městem M.Albrechtice a ZŠ M.Albrechtice na darování 
movitých věcí v celkové hodnotě 229 128,20,-Kč dle přílohy č.1 k darovací smlouvě 
ze dne 01.04.2004                                 starosta

f)  Smlouvu na obchodní podmínky pro poskytování hlasových služeb Business kombi 
2004 s Českým telecomem a.s. Praha                           starosta

g)  Dodatek č.2 ke smlouvě s dodavatelem Hydrospol s.r.o. Staré Město na akci 
Kanalizace K.Čapka, Tyršova - upřesnění předmětu díla            ing.Vavera 

h)  Smlouvu č.5148 na poskytování práv k užívání software „matrika” s dodavatelem
firmou ALIS, spol. s r.o., Česká Lípa,  za cenu  6 000,-Kč bez DPH      ing.Vavera  

 ch)  zástavní smlouvu č.01799911-K-Z se zástavním věřitelem Státním fondem    
životního prostředí ČR, Praha a zástavcem městem M.Albrechtice na  obdrženou dotaci 
ve výši 21 mil.Kč na výstavbu domu s byty pro  důchodce dle  smlouvy č. 01799911-K ze 
dne 24.05.1999                        starosta

14/63   zastupitelstvo ukládá:
a) Projednat s výborem FK AVÍZO vyhodnocení čerpání dotace města za rok 2003, 
s výsledkem seznámit finanční výbor a   zastupitelstvo.                      starosta     24.06.04

b)  písemně se obrátit na starostu obce Preccenico, Itálie ve věci  projednání pozvání 
zástupců Preccenica do M.Albrechtic v r.2004.    starosta     30.04.04

c)  Projednat s odpovědnými pracovníky připomínky z diskuse, s řešením seznámit 
zastupitelstvo 26.04.04.

d) Projednat znovu žádost Katastrálního úřadu o sdělení stanoviska  města k vyjádření o 
vyloučení pozemků v k.ú.M.Albrechtice dle přílohy pro provedení vkladu těchto pozemků 
do katastru nemovitostí.  starosta 26.04.04

14/64   zastupitelstvo bere na vědomí:
a) Doplnění zastupitelstva panem Richardem Kublou předepsaným  složením slibu 
dle § 69 zák. 128/2000 Sb.o obcích.

b)  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2003, které provedl odbor 
kontroly Krajského úřadu MSK s kladným závěrem.

c)  Zprávu finančního výboru o provedených kontrolách. 

d)  Zprávu o provedené inspekční činnosti v MŠ M.Albrechtice dne  3. – 5.02.2004, nebyly 
zjištěny nedostatky.

e)  Pozvání gminy Komprachcice – Polsko, k podpisu schválené smlouvy o partnerství dne 
16.04.2004.

f)  Pracovní materiál „Program obnovy vesnice do r. 2010”.

Petr Šolc starosta
Karel Gančarčík místostarosta



 Město  Město  Albrechtice

                                   
                                        U S N E S E N Í
                z 15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.4.2004

číslo usnesení                   obsah usnesení                               zodpovídá            termín

15/65  Zastupitelstvo schvaluje:
a) program jednání

b) návrhovou komisi – pp.MUDr.Juráňová, Mgr.Juráň, Handlíř

c) ověřovatele zápisu – pp.Kmínek, Michálková

d) zápis z 14. zasedání zastupitelstva ze dne 25.3.2004 

e) smlouvu s Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33, Praha , na poskytnutí bankovní 
záruky do max.výše 3,4mil.Kč          starosta

f) smlouvu s Moravskoslezským krajem, 28.října 117, Ostrava, na poskytnutí neinvestiční 
dotace pro JSDH         místostarosta  T: ihned

g) smlouvu s ČR – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 
40, Ostrava, na bezúplatný převod majetku – odsávač kouře VTA 6   místostarosta : ihned

h) dodatek č.1 ke smlouvě se Satturnem Holešov, spol.sr.o., Dlažánky305, Holešov, 
úprava provozního poplatku za TKR s platností od 1.1.2004   p.Hlaváček      T: ihned

i) smlouvu s Moravskoslezským krajem, 28.října 117, Ostrava o výpůjčce a budoucí 
smlouvě na přenechání 3ks velkoplošných tabulí

ch) dodatek č.1 ke smlouvě č.01799911-K se SFŽP ČR Praha – upřesnění 
podmínek pronájmu bytů v domově s byty pro důchodce  místostarosta  T: ihned

j) dohodu o zajištění provozu stálého kina v Městě Albrechticích s Městským informačním 
a kulturním střediskem, Zacpalova 1, Krnov p.Vávra          T: ihned

k) prodej Š 706 obci Zátor za cenu 80tis.Kč s tím, že 50tis.Kč bude zaplaceno ihned po 
podpisu smlouvy a zbývající částka ve dvou splátkách do konce roku 2004 
starosta – Bodnárová

l) komisi pro otevírání obálek na akci: „Zdroj pitné body pro město Město Albrechtice“, ve 
složení: pp.Petr Šolc, Karel Gančarčík, Ing.Hynek Vavera 

m) komisi pro posouzení a vyhodnocení nabídek na akci: „Zdroj pitné vody pro město 
Město Albrechtice“, ve složení: pp.Jan Kmínek, Ing.Igor Kozelek, Karel Gančarčík, Richard 
Kubla, Josef Žídek, náhradníci: pp.Miluše Kaletová, Ing.Jitka Hanusová, Jan Handlíř
                                                                       
n)    usnesení z 15. jednání zastupitestva



15/66         zastupitelstvo ukládá:
a)starostovi města přepracování rozpočtu města v souvislosti se změnou DPH         
 odp: starosta – termín do příštího jednání zastupitelstva            

15/67          zastupitelstvo bere na vědomí:
a) požadavek na nákup technického vozidla pro jednotku JSDH v Městě Albrechticích

b) možnost vypracování map a okolí reklamní agenturou Kompakt

c) žádost na výstavbu volejbalového hřiště a zařazení této akce do rozpočtu města na rok 
2005

d)zprávu z kontrolního výboru ze dne 31.3.2004                              

15/68         zastupitelstvo revokuje:
a) usnesení zastupitelstva č.14/58/e ze dne 25.3.2004 o prodeji Š 706 obci Zátor za cenu 
100tis.Kč                Bodnárová – starosta

b)usnesení zastupitelstva č.14/63/d ze dne 25.3.2004                starosta

 15/69         zastupitelstvo pověřuje:
a) starostu vydáním stanoviska, že pozemky 1759/14, 1759/15, 1759/16 a 1759/17 
v kú.Město Albrechtice jsou vyloučeny z převodu podle § 2, odst. 2, zák.č.95/1999 Sb..
                                                                                                          starosta  T: ihned

b)starostu jednáním s vlastníky objektu p.p.č.1339 v k.ú.Město Albrechtice o jeho dalším 
využití                                                   starosta   T: průběžně

                                                   Petr Šolc
                                                   starosta

                                                   Karel Gančarčík
                                                    místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z jednání 16. schůze zastupitelstva města konaného dne 3.6.2004

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

                                           Termín                         zodpovídá

16/70  Zastupitelstvo volí
a) návrhovou komisi ve složení: pp. Mgr. Jiří Kropáč, ing. Ivo Vykopal, Richard Kubla

b) ověřovatelé zápisu:  pp.MUDr. Hana Jelínková, Miroslav Macek

16/71  Zastupitelstvo schvaluje
a) smlouvu s Urbanistickým střediskem Ostrava na změnu č.1 územního plánu města
                                                                                        ihned                     ing.Vavera

b) smlouvu se SFŽP na kanalizaci ulic Tyršova a Karla Čapka 
      ihned                     ing.Vavera

c) smlouvu s Českou pojišťovnou na pojištění majetku města 
     ihned                      starosta

d) smlouvu s firmou DATEO Krnov s.r.o. na poskytování daňového poradenství
                 ihned                     místostarosta

e) smlouvu s Karetou Bruntál s.r.o. na opravu místních komunikací v Hynčicích a ulici 
       v Městě Albrechticích po povodni                     ihned                       ing.Vavera

f) schválení přílohy č.1A a 2A smlouvy ze dne 10.12.2003 s firmou Žídek na nakládání   
      s komunálním odpadem s platností od 1.5.2004

     ihned                      ing.Macek

g) nákup technického vozidla pro jednotku SDH ve výši do 250 tis.Kč
     ihned                      starosta

h) poskytnutí půjčky panu Janu Handlířovi ve výši 40 tis. Kč na výměnu oken v rod.   
domku dle OZV č.1/2002 o použití stávajícího fondu vytvořeného z návratní finanční    
výpomoci v rámci „Programu poskytnutí státní půjčky na opravu bytového fondu pro    
rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami.“            paní Opatřilová 

ch) nařízení odvodu příspěvkové organizaci Základní škola v Městě Albrechticích ve výši  
130 tis.Kč z investičního fondu do rozpočtu města  ihned                     paní Bodnárová 

i) příspěvek z rozpočtu města ve výši 130 tis.Kč ZŠ Město Albrechtice na nákup židlí  
     ihned                     paní Bodnárová

 
j) zástavní  smlouvu č.08660311 Z na poskytnutou dotaci SFŽP

     ihned                     ing.Vavera

k)   odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve stejné výši jako doposud
               průběžně           paní Kostrošová



16/72  Zastupitelstvo bere na vědomí
a) rozpočtové opatření č.2/2004, projednávat se bude na zasedání zastupitelstva 
      24.6.2004

b) uložení pokuty městu KÚ MSK ve výši 500 Kč za nedodržení termínu při  pořádání  
    sbírky na pomoc postiženým povodní v Čechách v roce 2002

c) žádost místních obchodníků týkající se pořádání trhů na náměstí

16/73  Zastupitelstvo ukládá
a) aby příští rok bylo výběrové řízení  na pojištění majetku města provedeno do konce 
měsíce dubna                                                                               starosta

16/74  Zastupitelstvo doporučuje
a) aby ředitel Služeb vypracoval koncepci hospodaření  Služeb a ta byla předložena  na 
příštím zasedání   zastupitelstva  města tj. 24.6.2004                                                 
                                                                                                           starosta

                                                                              ………………………………         
                                                                                           Petr  Š o l c
                                                                                              starosta

                                                                               ……………………………….       
                                                                                      Karel  G a n č a r č í k   
                                                                                            místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE
 

USNESENÍ
z jednání 17. schůze zastupitelstva města konaného dne 24.6.2004

______v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích___
Termín            zodpovídá

17/75 Zastupitelstvo volí
a) návrhovou komisi ve složení: pp. ing.Karel Stolek, Luděk Volek, Josef Žídek

b) ověřovatelé zápisu: pp Josef Haken, Jan Handlíř

17/76 Zastupitelstvo schvaluje
a) Závěrečný účet města za rok 2003 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
bez výhrad

b) Rozpočtové opatření č.2/2004 s odsouhlasenými změnami
průběžně      paní Bednářová

c) Smlouva o dílo s firmou OHGS s.r.o., 17.1istopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, na
dodávku stavebních a montážních prací na akci „Zdroj pitné vody pro město Město
Albrechtice". Cena díla včetně DPH 19% - 4,137.178,- Kč.
ihned           ing.Vavera

d) Smlouva o dílo s firmou ARCHATT, s.r.o., Branky 16, 664 41 Ostopovice, na
dodávku stavebních a montážních prací a konstrukcí na akci „Zámek Linhartovy -
oprava jižní a východní fasády včetně stavebních úprav". Cena díla včetně DPH 5% -
7,398.015,-Kč.                          ihned            ing.Vavera

e) Smlouva o dílo včetně dodatku č. l s firmou MARA-JMB, s.r.o., E.Krásnohorské l,
792 Ol Bruntál, na dodávku stavebních a montážních prací a konstrukcí na akci
„Stavební úpravy kuchyně ZŠ Město Albrechtice". Cena díla včetně DPH 19% -
5,601.182,-Kč.                           ihned           ing.Vavera

f) Smlouva s Moravskoslezským krajem, 2 8.říj na 117, 702 18 Ostrava na poskytnutí
dotace ve výši 29 600,- Kč pro jednotku SDH Město Albrechtice.
ihned           místostarosta

g) Smlouva s Moravskoslezským krajem, 28.října 117, 702 18 Ostrava na poskytnutí
dotace ve výši 10.000,- Kč pro jednotku SDH Město Albrechtice.
ihned           místostarosta

h) Smlouva s uměleckou agenturou Alena Bastlová, Kasárenská 3, 746 01 Opava, na
pořad „Ples v operetě" konaný dne 3.9.2004. Cena za vystoupení 6.400,- Kč plus
cestovné 2 osobní auta z Opavy - 5 Kč/km a 120,- Kč umělý klavír.
ihned           místostarosta

ch) Dodatek ke smlouvě číslo 600/03/1626 s firmou DOVRA - Ing. Jan Mikule, Mírové
náměstí 21, 748 01 Hlučín, na montáž garážových vrat do hasičské zbrojnice. Celková
cena díla včetně DPH 205.603,-Kč. Změna DPH na montáž vrat.
ihned           místostarosta



i) Prodej pozemku manželům Petržílkovým, Hynčice 89, k.ú. Hynčice u Krnova,
parcela č. 396/2, 2063 m2, TTP, za cenu 30,-Kč/m2 a vynaložené náklady.
ihned         ing. Kumpoštová

j) Prodej pozemku manželům Solawových, Okružní 22, Město Albrechtice v k.ú. Město
Albrechtice, parcela č. 11 l/l část, m2 dle GP, zahrada a parcela č. 157, 140 m2,
orná půda, za cenu 40,-Kč/m2 a vynaložené náklady (pozemek s věcným břemenem
pro SMĚ),                                ihned          ing. Kumpoštová

k) Prodej pozemku firmě Tarel - Milan Tarabík, B.Němcové 28, Město Albrechtice
v k.ú. Město Albrechtice, parcela č. 943 část, m2 dle GP, zast. pl., zem.hosp.bud., za
cenu 80,-Kč/m2 a vynaložené náklady.
ihned         ing. Kumpoštová

l) Prodej pozemku panu Janu Badinkovi, B.Němcové 22, Město Albrechtice v k.ú.
Město Albrechtice, parcela č. 280/1 část, m2 dle GP, TTP, za cenu 40,-Kč/m2 a
vynaložené náklady,                        ihned          ing. Kumpoštová

m) Prodej pozemku  paní ing. Naděždě Malchárkové, Vysoká 72  v k.ú Město
Albrechtice, parcela č. 1535, 291 m2, TTP, za cenu 40,-Kč/m2 a vynaložené náklady
(na pozemku je sloup VN).                 ihned          ing. Kumpoštová

n) Prodej pozemku paní JUDr. Jarmile Klepáčové, SPC J/32, Krnov v k.ú. Valštejn,
parcela č- 489/25 část, m2 dle GP, TTP a parcela č. 489/27 část, m2 dle GP, ost.pl., za
cenu 30,-Kč/m2 a vynaložené náklady.
ihned         ing. Kumpoštová

o) Zrušení koupě pozemku pana ing.Kotáska Zdeňka, K pekárně 40, Osoblaha
v k.ú Hynčice p.č. 396/2 TTP a revokace usnesení č. 5/21 8 ze dne 27.3.2003.
ihned         ing. Kumpoštová

p) Žádost manželů Džačovských, Nerudova 10, Město Albrechtice o posunutí termínu
zaplacení parcely číslo 210/3 v k.ú. Hynčice u Krnova do konce roku 2004 a sepsání
smlouvy o smlouvě budoucí.
ihned         ing. Kumpoštová

q) Umístění stánkového prodeje na plochu pod Mrazíkem u hotelu Exklusive, u bistra
vedle kina, za stánkem pana Papaje.
průběžně      ing. Vaverová           paní Opatřilová

r) Konání mimořádných trhů tj. vánočních a velikonočních v prostoru náměstí ČSA
v Městě Albrechticích.
průběžně      ing. Vaverová   paní Opatřilová

s) Ukončení pronájmu části pozemku mezi Městem Město Albrechtice a Pozemkovým
fondem v k.ú. Dlouhá Voda, parcela č. 160/2, louka.
ihned         ing. Kumpoštová

t) Záměr prodat byty bytových domů v majetku města podle seznamu (B.Němcové 24,
Celní 48, Nábřežní 33, Lázeňská 1, Osvobození 14, Krnovská 2, všechny v Městě
Albrechticích) podle ,,Pravidel pro prodej domů a bytů".
ihned          pan Vávra



u) Konání schůzky s nájemníky Vodní l, dne 8.7.2004 v 18.00 hod. najednání rady, ve
věci prodeje bytů za přítomnosti pp.MUDr.Jelínkové a Kubly.
ihned          pan Vávra

v) Poplatek za užívání veřejného prostranství pro stánkový prodej ve výši 25 Kč/m2.
průběžně       ing. Vaverová   paní Opatřilová

w) OZ V 1/2004 o místních poplatcích
průběžně       ing. Vaverová
paní Opatřilová

x) Závěrečný účet Sdružení obcí Albrechtická.
průběžně     paní Bednářová

y) Prodej domu Poštovní 4 v Městě Albrechticích, p.p.č.482 k.ú.Město Albrechtice
p.MUDr. Zuzaně Juráňové, bytem Lázeňská 2, Město Albrechtice za konečnou cenu
222.222,-Kč a uzavření příslušné kupní smlouvy a prodej poloviny domu Osoblažská 4
v Městě Albrechticích, p.p.č.499 v k.ú.Město Albrechtice (s břemenem - nájemníkem)
manželům Miluši a Mgr. Jiřímu Kropáčovi, oba bytem Nádražní 17, Město Albrechtice
za konečnou cenu 80.100,-Kč a uzavření příslušné kupní smlouvy.
ihned           ing. Kumpoštová

17/77 Zastupitelstvo neschvaluje
a) Prodej pozemku panu Janu Jahodovi, Hynčice 26, v k.ú. Hynčice u Krnova, parcela č.
2301 část, m2 dle GP, ost.pl., komunikace.
ihned           ing. Kumpoštová

b) Prodej pozemku manželům Staňkovým, Tř. 17. listopadu 751, Ostrava, v k.ú. Piskořov,
parcela č. 97.
ihned            ing. Kumpoštová

c) Neschvaluje žádost nájemníků Vodní 1, snížit prodejní cenu bytů o 50%.
ihned           pan Vávra

17/78 Zastupitelstvo bere na vědomi
a) Žádost pana Dělníka, Poděbradova 61a/3055, 702 00 Moravská Ostrava a jednání
zvolené komise, která se sejde dne 3.7.2004 v 9.00 hod. na místě samém v Piskořově.
ihned            ing. Kumpoštová

b) Projednání odkoupení celé parcely č. 88, v k.ú. Piskořov, s manželi Staňkovými,
Tř. 17.listopadu 751, Ostrava.
ihned           ing. Kumpoštová

Petr Šolc
starosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z jednání 18. schůze zastupitelstva města konaného dne 26.8.2004

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

                                                                                    Termín                         zodpovídá

18/79  Zastupitelstvo volí
a) návrhovou komisi ve složení:  Jan Handlíř, MUDr. Zuzana Juráňová, Miroslav Macek
b) ověřovatelé zápisu: Oldřich Pustka, Jan Kmínek

18/80  Zastupitelstvo schvaluje
a)  smlouvu s fi. VAKSTAV spol. s r.o., Jamné nad Orlicí 136, 561 64 Jablonné nad Orlicí, 
na zajištění provádění inženýrské činnosti-technického dozoru na stavbě „Zdroj pitné vody 
pro město Město Albrechtice“. Cena za činnost 30.000,- Kč za I.etapu, 30.000,- Kč za 
II.etapu. Celková cena díla 60.000,-Kč bez DPH         ihned          ing.Vavera

b) smlouvu č.02/2004 ke smlouvě č.024/03/SP ze dne 24.2.2003 s fi. SATTURN 
HOLEŠOV spol. s r.o., Dlažánky č.305, 769 01 Holešov, na dodávku TV signálu a 
provádění servisu s doplňkem o stanovení DPH ve výši 19%.  ihned  p.Hlaváček

c) dodatek č.2 k mandátní smlouvě s fi. Služby obce Město Albrechtice s.r.o., Lázeňská 2, 
Město Albrechtice, o provozování pohřebišť za stanovených podmínek. Finanční částka za 
provedené služby/rok činí 112.932,40 Kč včetně DPH.      ihned          p.Vávra

d) smlouvu o poskytnutí práv k užívání software číslo: 5148 a fi. ALIS, spol. s r.o., 
Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa. Jednorázový poplatek bez DPH 5.000,- Kč.

 ihned          ing.Vavera

e) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.BR/16/d/2004/Va 
mezi Moravskoslezským krajem, 28.října 117, 702 18 Ostrava – Správou silnic 
Moravskoslezského kraje na bezplatné zřízení věcného břemene v souvislosti s akcí: 
kanalizace K.Čapka – Tyršova. Věcné břemeno je zřizováno bezúplatně.

 ihned          ing.Vavera

f) smlouvu o provedení reklamy s fi. Kareta s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, umístění 
reklamy na fotbalovém hřišti. Cena 10.000,- Kč.      ihned          ing.Vavera

g) dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.2004-1017 s fi. OHGS s.r.o., 17.listopadu 1020, 562 01 
Ústí nad Orlicí, o doúčtování DPH ve výši 8.843,-Kč. Celková cena díla 141.593,-Kč

 ihned          ing.Vavera

h) smlouvu o dílo – dodatek č.1 s fi. Kareta s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, na 
dohodnuté vícepráce ve výši 44.773,- Kč včetně DPH. Celková cena díla 1,668.498,-Kč

 ihned          ing.Vavera

ch) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizace, Prvního pluku 367/5, 186 00 Praha 8 – 
Karlín. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za cenu v místě obvyklou. S výší této ceny 
bude zastupitelstvo města seznámeno na příštím zasedání. ihned    ing. Kumpoštová



i) dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu „Kanalizace K.Čapka – Tyršova Město 
Albrechtice“ s fi. HYDROSPOL, spol. s r.o., 79333 Staré Město 58, o navýšení DPH na 
celkovou částku o dílo 5,229.566,- Kč.     ihned          ing.Vavera

j) OZV č.2/2004 o místních poplatcích  průběžně   ing.Vaverová    p.Opatřilová

k) zakoupení myčky nádobí do mateřské školy v Městě Albrechticích z vlastních 
prostředků ve výši 80.000,- Kč.       ihned         p.Bodnárová

l) půjčku paní Horňákové Anně, Celní 16, 793 95 Město Albrechtice, ve výši  40.000,- Kč 
na výměnu oken v rodinném domku.  30.9.2004  p.Opatřilová

m) půjčku manželům Jindřichu a Anně Kolarovčekovým, V Sadě 2, 79395 Město 
Albrechtice, ve výši 40.000,- Kč na výměnu oken v rodinném domku. 30.9.2004 
p.Opatřilová

n) půjčku panu Petru Kublovi, Dělnická 32, 793 95 Město Albrechtice, ve výši 40.000,- Kč 
na stavební úpravy rodinného domu.     30.9.2004  p.Opatřilová

o) investiční akci „Rekonstrukce odpadů a rozvodů vody“ v ÚSP Město Albrechtice 
v kalkulované ceně 746.411,10 Kč včetně DPH z vlastního fondu investic.

 ihned         p.Bodnárová

p) půjčku u KB Opava ve výši 2,000.000,- Kč, na kanalizaci prováděnou v rámci Sdružení 
obcí Praděd, s úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 0,40% p.a. a ručenou dvěma 
blankosměnkami.             ihned          starosta

q) prodejní  cenu      nebytového   prostoru  na  ulici Osvobození 2 ve výši 
16.130,- Kč.     ihned          ing.Kumpoštová

r) prodejní cenu MŠ Linhartovy za cenu 850.000,- Kč včetně vynaložených nákladů.
 ihned          ing.Kumpoštová

18/81  Zastupitelstvo neschvaluje
a) návrh p. Kubly seznamovat občany se způsobem výběrových řízení

18/82  Zastupitelstvo ukládá
a) aby na každém zasedání zastupitelstva byla podána zpráva z rady města

 ihned          starosta

b) zjistit ceny za užívání smuteční síně            ihned          p.Vávra

c) zajistit podklady možného využívání autobusového spoje ODS zaváděného od 1.9.2004 
 ihned          místostarosta

Petr  Š o l c  starosta
Karel  G a n č a r č í k   místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z jednání 19. schůze zastupitelstva města konaného dne 30.9.2004

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
                                                                                    Termín                         zodpovídá

19/83  Zastupitelstvo volí
a)  návrhovou komisi ve složení: pp. ing. Jitka Hanusová, Marie Michálková,
     ing. Ondřej Maršalský
b)  ověřovatelé zápisu:  pp.Mgr. Jiří Kropáč, ing. Ivo Vykopal.

19/84  Zastupitelstvo schvaluje
a) Smlouva s Realitní kanceláří Krnov, s.r.o., Na Hradbách 25, 794 01 Krnov, na  
zveřejnění nabídky prodeje budovy mateřské školky č.p. 55 na stavební parcele č. 186,  
o výměře 752 m2   a p.č. 187, ostatní plocha o výměře 3444 m2, k.ú. Linhartovy.    
                                                                                        ihned                       pan Vávra

b)Mandátní smlouva s firmou Kvesta s.r.o.,  Kloknerova 9, 148 00 Praha 4, na vymožení 
dlužné částky 2663,- Kč, včetně vynaložených nákladů, za poplatek 400,- Kč + 20%   
z vymožené částky.      ihned                       starosta

c) Smlouva s firmou Rudolf LANC, Staré Město u Bruntálu 152, 792 01 Staré Město, na 
revizi elektro a pasportizaci na veřejné osvětlení v Městě Albrechticích – místní část. Cena 
55.000,- Kč včetně DPH.   ihned                       pan Vávra

d) Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 21.7.2003 na stavbu: „Rozšíření akumulace pitné 
vody v Městě Albrechticích“ s firmou Ingstav Ostrava, a.s., Novoveská 22, 709 06 Ostrava 
– Mariánské Hory .Celková cena díla po změně DPH  4.574.666,- Kč. 

                                        ihned                       ing.Vavera

e) Darovací smlouvu mezi Městem Město Albrechtice a příspěvkovou organizací  Základní 
škola  Město Albrechtice na zařizovací předměty stravovacího zařízení školy. 
Hodnota zařizovacích předmětů 114.787,40 Kč.   ihned                       paní Bodnárová

f)   Rozpočtové opatření č.3/2004.     ihned                      paní Bodnárová 

g) Poskytnutí půjčky paní Marcele Kodrlové ve výši 40 tis. Kč na výměnu oken v rod.   
domku dle programu pro poskytování státních půjček na podporu rozvoje bydlení.

     ihned                     paní Opatřilová  

h) Žádost pana Václava Jánského, Krnovská 2, 793 954 Město Albrechtice, na splácení   
bytu, akontace 10.000,- Kč hotově, zbytek ve splátkách 1.000,- Kč měsíčně. 
           ihned                     pan Vávra  

ch) Prodej domu Vodní 1, panu Honovi,  cena domu 169.968,- Kč, cena garáže 32.000Kč, 
cena pozemku 35.920,- Kč, vynaložené náklady 5.500,- Kč + 3% daň z celkové  částky, 
včetně nákladů na opravu topení v bytě paní Leskovjanové. ihned        ing. Kumpoštová

                                
i) Převod pozemků od Pozemkového fondu na město dle přiloženého seznamu.
      ihned               ing. Kumpoštová

  



j)  Převod pozemků na žadatele, které jsou historickým majetkem města dle přiloženého 
seznamu.           ihned               ing. Kumpoštová

k) Převod pozemku p.č. 462, o výměře 3009 m2, ostatní plocha, zeleň, k.ú. Město 
Albrechtice  z majetku státu na město.    ihned               ing. Kumpoštová

l) Převod budovy manželů Kmínkových na p.č. 306 v k.ú.Hynčice a sepsání souhlasného 
prohlášení starosty města a manželů Kmínkových k tomuto převodu.

     ihned               ing. Kumpoštová

m) Prodej pozemků p.č. 265/1 o výměře 254 m2, zast.pl. nádvoří a p.č. 268 o výměře 427 
m2, zahrada v k.ú.Město Albrechtice za prodejní cenu 80,-Kč/m2 zast.plocha a 40,- Kč/m2 
zahrada panu Petru Šimonkovi, Celní 36, Město Albrechtice. ihned   ing. Kumpoštová

n) Prodej pozemku p.č. 1624/1 o výměře 134m2, ost.plocha v k.ú.Město Albrechtice za 
cenu 40,-Kč/m2, manželům  Frankovým, Sokola Tůmy 4, Město Albrechtice. 
                                     ihned               ing. Kumpoštová

o) Prodej pozemku panu Lukáši Menzelovi, Linhartovy 19, Město Albrechtice p.č. 105/4 o 
výměře 46 m2, zast.plocha, k.ú. Linhartovy, za cenu 70,- Kč/m2.  ihned  ing. Kumpoštová

p) Prodej pozemku manželům Jupovým, Hlavní třída 567, Ostrava 8, části pozemku p.č.   
42, výměra bude upřesněna geometrickým plánem, TTP, k.ú. Česká Ves u Města   
      Albrechtic, za cenu 30,- Kč/m2 a vynaložené náklady.  ihned               ing. Kumpoštová

q) Prodej pozemku manželům Kubicovým, Francouzská 1002, Ostrava, p.č. 6/2 – poloviny 
výměry 701 m2, zahrada, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic, za cenu 30,- Kč/m2 
a  vynaložené náklady.    ihned               ing. Kumpoštová

r) Prodej pozemku panu Jaroslavu Moravcovi, Příměstská 344, Ostrava – Polanka   p.č. 
6/2 – poloviny výměry 701 m2, zahrada, k.ú. Česká Ves u Města  Albrechtic, za cenu 30,- 
Kč/m2 a vynaložené náklady.  ihned               ing. Kumpoštová

s) Prodej pozemku manželům Šimkovým, Hynčice 121, Město Albrechtice, p.č. 593 o  
      výměře 952 m2, zahrada, k.ú. Hynčice u Krnova, za cenu 30,- Kč/m2. 

                                        ihned               ing. Kumpoštová

t) Prodej pozemku Povodí Odry s.p., Varenská 49, Ostrava 1, p.č. 1337/25 o výměře 
10m2, vodní plocha, p.č. 2337/28 o výměře 233 m2, vodní plocha, p.č. 2337/29 o výměře 
151m2, vodní plocha, k.ú. Hynčice u Krnova. Cena dle odhadu.  ihned     ing. Kumpoštová

u)   Příspěvek 10.000,- Kč na zavedení nových spojů v mikroregionu Krnovsko.
     ihned                paní Bodnárová

19/85  Zastupitelstvo neschvaluje
a)Prodej pozemku manželům Janasovým, Starobělská 37, Ostrava, p.č. 1152/25 část o    
      výměře 400 m2, ost.pl., komunikace, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic.



19/86  Zastupitelstvo bere na vědomí
a) Informace o vývoji investičních akcí: kanalizace, vodojem, vodní zdroje

b) Informaci o úpravě ceny vodného a stočného

c) Zprávu o stavu hospodaření Služeb obce Město Albrechtice s.r.o.

d) Informace o činnosti výborů

e) Informace z jednání rady města

                                                                           ………………………………         
                                                                                         Petr  Š o l c
                                                                                              starosta

                                                                               ……………………………….       
                                                                                      Karel  G a n č a r č í k   
                                                                                            místostarosta



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z jednání 20. schůze zastupitelstva města konaného dne 25.11.2004

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
                                                          Termín                         zodpovídá

20/87  Zastupitelstvo volí
a) návrhovou komisi ve složení: pp. Miluše Kaletová, Richard Kubla, Luděk Volek
b) ověřovatelé zápisu:  pp. Ing. Jitka Hanusová, Ing. Karel Stolek.

20/88  Zastupitelstvo schvaluje
1) Smlouvu s firmou Silnice Morava s.r.o., Revoluční 904/30,794 01 Krnov, na zhotovení 
projektové dokumentace  „Rekonstrukce ul. B.Smetany Město Albrechtice“ v rozsahu 
celkové rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky a chodníku včetně řešení odvodnění a 
dopravního značení. Cena díla bez DPH 60.000,- Kč.
14.12.2004 ing.Vavera

2) Smlouvu s firmou HZ Ostrava s.r.o., Výstavní 10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory. 
Předmětem smlouvy je poskytování poradenských služeb na úseku vedení účetnictví ve 
smyslu platné legislativy pro územně samosprávné celky platné od 1.1.2004. Cena za 
jednu hodinu práce pracovníka firmy HZ Ostrava s.r.o. je 1.000,- Kč. 
14.12.2004 Starosta

3) Smlouvu s ing. Karlem Ondráškem, Libina 95, 788 05 Libina na provedení odborné 
části veřejnoprávní kontroly u příspěvkových organizací města a u Města Město 
Albrechtice. Cena: Základní škola Město Albrechtice 9.000,-Kč vč.DPH + nutné výdaje 
1.300,-Kč vč.DPH, ÚSP Město Albrechtice 9.000,-Kč vč.DPH + 1.300,-Kč vč.DPH, MŠ 
Město Albrechtice 6.000,-Kč + 1.200,-Kč vč.DPH, Město Město Albrechtice 24.000,-Kč 
vč.DPH + 2.900,- Kč vč. DPH.                                                   31.12.2004 Ing.Vavera

4) Smlouvu s Moravskoslezským krajem, 28.října 117, 702 18 Ostrava o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení plošného pokrytí území 
Moravskoslezského kraje jednotkami  požární ochrany sborů dobrovolných hasičů ve výši 
17.900,- Kč.                                                                        14.12.2004místostarosta

5) Smlouvu o smlouvě budoucí s paní Kateřinou Růžičkovou, Osvobození 2, 79395 Město 
Albrechtice a s paní Martinou Melicharovou, Nemocniční 5, 79395 Město Albrechtice pro 
možnost čerpání finančních prostředků na koupi bytu do vlastnictví.
     14.12.2004         ing. Kumpoštová

  
6) Přílohu č.3 ke smlouvě č. 1155972  se Severomoravskou plynárenskou , a.s., Plynární 
2748/6, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava na úpravu zálohové platby z 2.300,- Kč 
měsíčně na 2.750,- Kč měsíčně a přílohu č.3 ke smlouvě č. 1155947 se Severomoravskou 
plynárenskou, a.s., Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava na úpravu 
zálohové platby z 3.000,- Kč měsíčně na 4.050,- Kč měsíčně.               14.12.2004starosta

7) Dodatek č.1 ke smlouvě  o hospodaření v lesních porostech na lesních pozemcích 
v majetku města Město Albrechtice s firmou Oldřich Pustka, Hynčice 210, 79395 Město 
Albrechtice, o účtování DPH ke stanoveným cenám dle platných předpisů  a měsíční 
fakturaci od 1.12.2004.                                                                     14.12.2004 starosta



8) Promítnutí vlivu DPH na jednotlivé platby:
kopírka – formát A4 jedna strana 2,- Kč vč.DPH, A3 jedna strana 3,50 Kč vč.DPH,      
kabelová televize 120,- Kč/měsíc vč.DPH, zřízení účastnické přípojky v rodinném domě  
4.760,- Kč, zřízení účastnické přípojky v bytě 2.023,- Kč, nájem přípojky v bytě města 
36,- Kč, přepis účastnické přípojky na nového uživatele 357,- Kč, další služby kabelové 
televize dle stávajícího ceníku navýšené o DPH, manipulační poplatek za uložení 
materiálu na rekultivační plochu jednotně 178,50 Kč/t vč. DPH a všechny další činnosti 
 zařazené do kategorie hospodářské jako je internet v knihovně, faxování, pronájem 
 nebytových prostor a další vždy navýšeno o DPH.                   1.12.2004paní Bodnárová

9) Smlouvu s Mgr. Josefem Tobiášem, advokátem v Krnově, Hlavní náměstí 1a, na 
zastupování města v odvolání proti platebnímu výměru č.89/2004 na odvod neoprávněně 
použitých prostředků státního fondu republiky v částce 21.000.000,- Kč, platebnímu 
výměru č.90/2004 na penále za neoprávněné použití prostředků státního fondu republiky 
za období od 5.1.2001 do 1.11.2004 v částce 21.000.000,- Kč. Odměna za poskytované 
služby bude stanovena podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti 177/1996 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů.                                                                              14.12.2004starosta

10) Smlouvy na provádění zimní údržby pro Město Město Albrechtice :
 se Správou silnic Moravskoslezského kraje, středisko Bruntál (za poskytnuté výkony se 
 nebudou účtovat žádné náklady, jedná se o vzájemnou dohodu o provádění stejného 
 objemu prací na  vyjmenovaných úsecích), se Zemědělským podnikem a.s., Zámecká 2, 
Město Albrechtice ( cena za použití traktoru  Z   7245 -  390,- Kč/hod. + 19% DPH),
se Středním odborným učilištěm zemědělským, Nemocniční 11, Město Albrechtice (cena 
 za traktor Z  5853 - 390,- Kč/hod. včetně DPH), se Službami obce Město Albrechtice 
s.r.o., Lázeňská 2, Město Albrechtice (cena za dílo sypač Mates – 760 Kč/hod. včetně 
DPH, Traktor Z 5645 – 400,- Kč/hod. včetně DPH,  nakladač HON – 440,- Kč/hod. včetně 
DPH, HON-jízda 18,- Kč/hod. včetně DPH), s CEE WODEM a.s., provozní středisko Město 
Albrechtice, ul. Hašlerova ( cena nákladní  auto Liaz – 750,- Kč/hod + 19% DPH, UNK 320 
– 700,- Kč/hod + 19% DPH).                                                             1.12.2004místostarosta

11) Rozpočtové opatření č.4/2004                               1.12.2004                paní Bodnárová

12) Žádost manželů Marie a Miloslava Cigošových, V sadě 5, 79395 Město Albrechtice, na 
poskytnutí půjčky ve výši 40.000,- Kč na opravy v rodinném domku. 
31.12.2004 paní Opatřilová  

13) Žádost pana Zdeňka Lederera, Celní 41, 79395 Město Albrechtice, na poskytnutí 
půjčky ve výši 40.000,- Kč na zateplení a zhotovení fasády na rodinném domku.
31.12.2004 paní Opatřilová  

14) Žádost Emílie a Ladislava Cserníkových, Osvobození 2, 79395 Město Albrechtice o 
možnosti  úhrady za koupi bytu do vlastnictví ve dvou splátkách. První splátka ve výši 
50.000,-Kč při podpisu smlouvy, druhá splátka ve výši 21.300,-Kč do konce roku 2005.
14.12.2004 ing. Kumpoštová

15)Zřízení živností Města Město Albrechtice v souvislosti s přihlášením Města jako plátce 
DPH od 1.12.2004. Na činnosti hospodářské je nutno registrovat následující živnosti:
Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost
Reklamní činnost a marketing (kabelová televize)
Kopírovací práce
Poskytování telekomunikačních služeb (fax, internet)



Specializovaný maloobchod a obchod se smíšeným zbožím (drobný prodej – tiskoviny,   
      knihy, medaile atd.)
Zprostředkování obchodu a služeb 
31.12.2004                 starosta

16) Vstup města do Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL). Roční 
poplatek je 10,-Kč/ha – tj. 2.726,- Kč/rok a 682,- Kč jednorázové zápisné – tj. 25% ročního 
poplatku.                                                                                         31.12.2004ing. Macek

17) Doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy v Městě Albrechticích 
okres Bruntál o zřízení Rady školy a souladu se zákonem 561/2004 Sb. Stanovení počtu 
členů Rady školy – devět členů. Návrh na tři zástupce zřizovatele – Petr Šolc, Ing. 
Hanusová Jitka, Ing. Vaverová Věra.                                                       31.12.2004starosta

18) Žádost Mateřské školy , příspěvkové organizace, Celní 11, 79395 Město Albrechtice
přesun částky 40.000,- Kč mezi položkami z 501 na 518 a   použití vráceného přeplatku.  
Částka 40.000,- Kč bude použita na nákup lednice pro školní jídelnu, vratka přeplatku za 
plyn ve výši 119.000,- Kč bude použita na výměnu 4 kusů dřevěných dveří za plastové.
1.12.2004paní Bodnárová

19) OZV č. 3/2004  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
průběžně   paní Opatřilová, Vaverová

20) Žádost manželů Ulmanových, Vítězná 2, Moravská Ostrava o prodej pozemku 
p.č.2033 o výměře 162 m2, zahrada, k.ú.Město Albrechtice (lokalita Biskupce). Pozemek 
navazuje na pozemky žadatelů. Cena pozemku 40,- Kč/m2.  28.2.2005   ing. Kumpoštová

21) Žádost manželů Štambachrových, K.H.Máchy 5294, Ostrava-Třebovice o prodej 
pozemku p.č. 329 o výměře 20 m2, ostatní plocha, k.ú. Hynčice u Krnova. Pozemek 
navazuje na pozemky žadatelů. Cena pozemku 30,- Kč/m2 + vynaložené náklady.
28.2.2005 ing. Kumpoštová

22) Žádost pana Otakara Poláška, Nálepkova 888/25, Ostrava, o prodej pozemku p.č. 42 
část, výměra bude upřesněna GP, 2m od chaty, TTP, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic. 
Cena za pozemek 30,- Kč/m2 + vynaložené náklady.
28.2.2005 ing. Kupmoštová

23) Žádost pana Rendise Kiculise, Čsl. Armády 959/14, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, o 
prodej pozemku p.č. 231 o výměře 28 m2, zastavěná plocha, k.ú. Burkvíz. Cena za 
pozemek 70,- Kč/m2 + vynaložené náklady.
28.2.2005 ing. Kumpoštová

24) Revokaci usnesení zastupitelstva města Město Albrechtice, ze dne 27.2.2003, číslo 
usnesení 5/21 12 ve věci prodeje pozemku p.č. 80/1 část o výměře 200 m2, zahrada, k.ú. 
Dlouhá Voda pro manžele Věru a Boleslava Klímovy, na základě žádosti jmenovaných.
28.2.2005 ing. Kumpoštová

25) Žádost manželů Jiřího a Dany Klímových, Wintrova 21, Opava o prodej pozemku p.č. 
80/1 část, výměra bude upřesněna GP, Zahrada k.ú. Dlouhá Voda. Cena za pozemek 30,- 
Kč/m2 + vynaložené náklady.                                            28.2.2005       ing. Kumpoštová



26) Nabytí části pozemku p.č. 1410 (vlastníci manželé Kuřecovi) do majetku města. Cena 
dle odhadu.                                                                           31.3.2005 ing. Kumpoštová

27) Další postup směřující k prodeji bývalé moštárny a části pozemku p.č. 1408/3, to 
znamená – zhotovení GP a jednání s Kuřecovými o ceně.   31.3.2005           místostarosta

28) Převod pozemku  z vlastnictví státu na Město Město Albrechtice, v souladu s § 8 
zákona č. 95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pozemek p.č. 497 zahrada o výměře 
719 m2, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic. Cena za pozemek 12.922,- Kč.
31.1.2005 ing. Kumpoštová

29) Nabídku paní Marie Raptisové, Celní 3, Město Albrechtice na odkoupení mateřské 
školy v Linhartovech, za cenu 870.000,- Kč, s možností zaplacení ihned.
31.12.2004 ing.Kumpoštová

30) Záměr prodeje pozemků, které jsou prostřednictvím nájemních smluv dlouhodobě 
užívány občany k rekreačním účelům.
 31.3.2005           ing. Kupmoštová

31) Bezúplatný převod z vlastnictví státu (příslušnost hospodaření s majetkem státu má 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), pozemek p.č. 462 ostatní plocha, 
zeleň o výměře 3009 m2, k.ú. Město Albrechtice. 
28.2.2005            ing. Kupmoštová

32)Zmocnění pana Jana Vávry k podpisu smluv se Severomoravskou energetickou a.s.  
Opava a Severomoravskou plynárenskou a.s., Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava a 
Severomoravskou energetickou a.s., 28. Října , Ostrava (středisko Bruntál).
12.2.2004starosta

33)Zalesnění pozemků ve vlastnictví města dle  projektu o celkové výměře 26,32 ha.    
Z toho 2 ha budou zalesněny v roce 2005.                        31.12.2005          ing.Macek

20/89  Zastupitelstvo neschvaluje
Žádost manželů Tomáše a Evy Zajacových, Úvozní 600, Bohumín 3, o prodej pozemku 
p.č. 231 o výměře 28 m2, zastavěná plocha, k.ú. Burkvíz. Cena za pozemek 70,- Kč/m2 + 
vynaložené náklady.                                                  14.12.2004          ing.Kumpoštová

20/90  Zastupitelstvo ukládá
a)  starostovi prověřit platbu firmě Help-in v termínu do 16.12.2004
b)  starostovi, aby projednal ve valné hromadě úkol pro pana Hakena - předložit koncepci 
      Služeb s.r.o., na veřejném zasedání 16.12.2004

20/91  Zastupitelstvo bere na vědomí
a) Návrh rozpočtu města na rok 2005
b) Postup při prodeji domu Nábřežní 33
c) Zprávy kontrolního a finančního výboru
d) Informace z jednání rady města

20/92  Zastupitelstvo pověřuje
a)Starostu města jednat za Město Město Albrechtice ve věci nabytí p.p.č. 497 – zahrada o 
výměře 719m2 v k.ú.Česká Ves u Města Albrechtic od PF ČR.



MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z jednání 21. schůze zastupitelstva města konaného dne 16.12.2004

v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích
                                         Termín                         zodpovídá

21/93  Zastupitelstvo volí
a) návrhovou komisi ve složení: pp. Ing.Ivo Vykopal, Mgr. Jiří Kropáč,   MUDr. Hana 
Jelínková     
b) ověřovatelé zápisu:  pp. Ing. Ondřej Maršalský, Richard Kubla.

21/93  Zastupitelstvo schvaluje
a)    Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 02/2004 s OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, 56201 
Ústí  nad Orlicí, o prodloužení termínu dokončení a předání díla z 12/2004 na 11/2005.
                                                                                do 31.12.2004               ing.Vavera

b)  Smlouva o provozu systému vismo IN služby portálu Města a obce online s firmou 
Česká vydavatelská pro internet s.r.o., Levského 3187/6, 142 00 Praha 4, předmět plnění 
–   provoz modulu vismo e106+ - upgrade, zveřejňování obecných informací podle zákona 
106/1999 Sb., provoz archivu dokumentů, licence na zveřejnění na internet, zveřejňování 
ostatních informací, cena 750,- Kč + DPH/měsíc.Smlouva o poskytnutí práv k užívání 
systému vismo IN služby portálu Města a obce online s firmou Česká vydavatelská pro 
internet s.r.o., Levského 3187/6, 142 00 Praha 4, předmět plnění – licence modulu vismo 
e106+ - upgrade, cena 5000,- Kč + DPH.                      do 16.1.2005               ing.Vavera

c)    Rozpočet na rok 2005  průběžně                paní Bodnárová

d)    Rozpočtové opatření č. 5 průběžně                paní Bodnárová

e)    OZV č. 4/2004 kterou se ruší OZV č. 2/2002 o stanovení příspěvku na částečnou 
úhradu  neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny    
do 31.12.2004         ing.Vavera

f)    Zápis hlavní inventarizační komise z provedené inventury města za rok 2004
průběžně                paní Bodnárová

g)    Žádost paní Lenky Žákové, Osvobození 2, 79395 Město Albrechtice o vyhotovení 
smlouvy o smlouvě budoucí k zakoupení bytu 103/4, Osvobození 2, Město Albrechtice. 
do 31.12.2004          ing. Kumpoštová

h)   Žádost pana Pavla Džačovského, Nerudova 10, 79395 Město Albrechtice, o 
prodloužení  doby splatnosti odprodeje pozemku do 31.1.2005. 
 do 31.12.2004          ing. Kumpoštová

ch)  Žádost manželů Kristýny a Stanislava Bártkových, Vodní 6, 79395 Město Albrechtice, 
o poskytnutí půjčky ve výši 20.000,- Kč na zhotovení nového schodiště.

do 28.2.2005              paní Opatřilová

i)  Žádost manželů Vlasty a Zdenka Gavlasových, Zahradní ul., 79395 Město Albrechtice o 
       poskytnutí půjčky ve výši 40.000,- Kč na výměnu radiátorů v rodinném domku.

             do 28.2.2005              paní Opatřilová



j) Žádost pana Zdeňka Drahokoupila, Dělnická 6, 79395 Město Albrechtice o poskytnutí    
       půjčky ve výši 40.000,- Kč na opravy v rodinném domku.

             do 28.2.2005               paní Opatřilová

k) Žádost Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, 79395 Město 
 Albrechtice o poskytnutí účelové dotace na zajištění připojení školy k internetu a žádost   
 na zajištění ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, na vzdělávací programové 
vybavení, na přístup k informačním zdrojům a na infrastrukturu ICT nevybavených škol 
v rámci I. etapy SIPVZ                                               do 21.12.2004              starosta

l) Zrušení smlouvy na převod objektu „OKAL“ Pod Hůrkou 3, M.Albrechtice, za 1,-Kč 
z města Město Albrechtice na ÚSP Město Albrechtice.    do 28.2.2005               pan Vávra

m) Odkoupení pozemku p.č. 1047, komunikace, k.ú. Město Albrechtice, od pana Dlouhého 
  Jiřího, Jiřinkova 1614, Ostrava.    do 31.5.2005                ing. Kumpoštová

n) Žádost Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, 79395 Město 
Albrechtice o souhlas k přidělení investičních prostředků pro nákup dataprojektoru ve   
výši 81.634,- Kč ze státních prostředků.  do 21.12.2004             starosta

o)  Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2005.  průběžně                   pan Gančarčík
 
21/94  Zastupitelstvo ukládá
a)   opětovné projednání úhrady za nájem a služby nebytových prostor – kaple   
       v domě s byty pro důchodce              do 28.2.2005               starosta   

b)  opětovně jednat s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje ve věci převodu   
přísp. org. ÚSP v Městě Albrechticích ze zřizovatele město M.Al-ce na KÚ 
Moravskoslezkého kraje                                do 28.2.2005              starosta

21/95  Zastupitelstvo bere na vědomí
a) rozhodnutí FÚ Bruntál o vyhovění odvolání proti platebním výměrům
b) informace z jednání rady města
c) zprávu o činnosti sdružení mikroregionu Krnovsko a program sdružení na rok 2005
d) změnu pravidel pro přidělování bytů
e) možnost převedení pravomocí zastupitelstva města na radu města ve věci   
    provádění rozpočtových opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města 
    a   to na základě zákona č. 128/2000 Sb., § 102 odst.2, písm.a).

                                                                              ………………………………         
                                                                                         Petr  Š o l c
                                                                                              starosta

                                                                               ……………………………….       
                                                                                      Karel  G a n č a r č í k   
                                                                                            místostarosta

                                                                         


