MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
Příloha č. 2 k zápisu
z 29. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20. 09. 2017
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

17/29/528 schválilo
návrhovou komisi ve složení: p. Libor Švec, Ing. Ivo Vykopal, p. Mikuláš Galuszka
a ověřovatele zápisu ve složení: p. Marie Michálková, p. Anna Trebuláková.
17/29/529 schválilo
program 29. zasedání zastupitelstva města.
17/29/530 schválilo
stanovení počtu členů Zastupitelstva města pro příští volební období 2018 - 2022 na 15 členů a
počet členů Rady města na 5.
17/29/531 schválilo
změny rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2017 - rozpočtové opatření č. 8/2017 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 1.973.069 Kč a výdajů zvýšení o 2.193.630 Kč
a zvýšení financování o 220.561 Kč.
17/29/532 schválilo
Změny plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 2/2017:
Plán hospodářské činnosti : náklady
24.464.050,00
zvýšení o
363.357,00
Celkem náklady:
24.827.407,00
Plán hospodářské činnosti: výnosy
zvýšení o
Celkem výnosy:
Zisk

30.512.031,00
80.543,00
30.592.574,00
5.765.167,00.

17/29/533 schválilo
Smlouvu č. 16000041 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí
ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ:00020729 ve výši 8.885.603,66 Kč s roční
úrokovou sazbou 0,45% p.a.
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17/29/534 schválilo
Smlouvu č. 16000041- Z se Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148
00 Praha 11, IČ:00020729.
17/29/535 schválilo
Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou
linkovou dopravou – oblast Krnovsko uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, 28. října
117, 702 18 Ostrava a Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice.
17/29/536 schválilo
revokaci usnesení 17/26/489 z 26. ZM dne 22. 3. 2017.
17/29/537 schválilo
záměr prodeje p.č. 1217, zahrada, výměra 104 m2, k.ú. Město Albrechtice.
17/29/538 neschválilo
záměr prodeje p.č. 326, orná půda, výměra 2 125 m2, k.ú. Hynčice u Krnova.
17/29/539 schválilo
prodej pozemku p.č. 1166/36 TTP, výměra 191 m2, k.ú. Město Albrechtice
za celkovou cenu 8.140,00 Kč včetně vynaložených
nákladů.
17/29/540 schválilo
kupní smlouvu č.12/08/2017 na prodej pozemku p.č. 851/16, vodní plocha, výměra 113 m2 a
p.č. 489/121, vodní plocha, výměra 12 m2, k.ú. Valštejn s Lesy České republiky s.p. , IČ
42196451, se sídlem 501 68 Hradec Králové, Přemyslova 1106 za kupní cenu 2.250,00 Kč +
DPH, stanovenou znaleckým posudkem č. 2017003, vyhotoveném Ing. Ivo Štefkem,
Hodslavice 238, 742 71 Hodslavice.
17/29/541 schválilo
prodej pozemku p.č. 1762/8, ostatní plocha, zeleň, výměra 472 m2, k.ú. Město Albrechtice
za celkovou cenu 19.380,00 Kč
včetně vynaložených nákladů.
17/29/542 schválilo
prodej pozemku p.č. 610/1 zahrada, výměra 146 m2, k.ú. Hynčice u Krnova
za celkovou cenu 7.800,00 Kč včetně
vynaložených nákladů.
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17/29/543 odložilo
prodej pozemků p.č. 571/2 o výměře 801 m2, zahrada, p.č. 2381 o výměře 182 m2, ostatní
plocha, jiná plocha, p.č. 562/3 o výměře 1213 m2, zahrada, k.ú. Hynčice u Krnova firmě
CZECHEU s.r.o., IČ 29457751, se sídlem Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava za celkovou
cenu 129.059,00 Kč, včetně vynaložených nákladů.
17/29/544 schválilo
prodej pozemku p.č. 913/5, orná půda, výměra 786 m2, k.ú. Město Albrechtice manželům
za celkovou cenu 38.647,00 Kč, včetně vynaložených nákladů.
17/29/545 schválilo
prodej pozemku p.č. 1508 –TTP- výměra 164 m2, k.ú. Město Albrechtice
za celkovou cenu
7.060,00 Kč, včetně vynaložených nákladů.
17/29/546 schválilo
smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. BP-2017-03 se Zemědělským podnikem Razová,
s.p. v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy, 16300.
17/29/547 schválilo
odstoupení od kupní smlouvy KS 19/08/2015, uzavřené s

17/29/548 schválilo
uhrazení poplatku ve výši 1.000 Kč Městem za návrh na vklad do katastru nemovitostí.
17/29/549 odložilo
záměr odkoupení pozemku p.č. 183/2 části, k.ú. Hynčice u Krnova od
a pozemku p.č. 2338/5 části a p.č. 181/1 části, k.ú.
Hynčice u Krnova od
za cenu
100,00 Kč/ m2 a navrhlo
odkup za cenu dle znaleckého posudku.
17/29/550 schválilo
revokaci usnesení č. 13/24/544 s trasou cyklostezky vedenou přes Máslový pahorek.
17/29/551 schválilo
vedení trasy cyklostezky z Města Albrechtic do Třemešné – místní části Rudíkovy ve směru od
sběrného dvora kolem Rudíkovského rybníku a za ním směr Rudíkovy ve dvou variantách.
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17/29/552 uložilo
MěÚ připravit obecně závaznou vyhlášku o dodržování klidu o sobotách a nedělích a o svátcích.
17/29/553 schválilo
zajištění návrhu dopravního řešení místní komunikace u fary - rozšíření chodníku, zúžení
vozovky a změnu organizace dopravy. Termín: do 31.12.2017.
17/29/554 pověřilo
starostu města do příštího zasedání připravit zprávu o vyvození odpovědnosti a závěrů vůči
osobám, které se svým jednáním podílely na škodě způsobené městu.
17/29/555 schválilo
příští termín konání zastupitelstva byl 25.10.2017.

........................................................
Luděk Volek
starosta
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