MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
Příloha č. 2 k zápisu
z 28. zasedání zastupitelstva města konaného dne 21. 06. 2017
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

17/28/513 schválilo
návrhovou komisi ve složení: p. Karel Gančarčík, Ing. Milan Košulič a p. Roman Boček
a ověřovatele zápisu ve složení: p. Martin Špalek, p. Jaroslav Hýža.
17/28/514 schválilo
program 28. zasedání zastupitelstva města.
17/28/515 schválilo
změny v rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2017 - rozpočtové opatření č. 5/2017 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 1 238 300 Kč a výdajů zvýšení o 1 189 120 Kč
a snížení financování o 49 180 Kč.
17/28/516 schválilo
účetní závěrku Města Město Albrechtice za rok 2016.
17/28/517 schválilo
závěrečný účet za rok 2016 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016, včetně
vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a přerozdělení finančních prostředků
města a příspěvkových organizací zřízených městem a souhlasí s celoročním hospodařením
s výhradami.
17/28/518 schválilo
konkrétní doplnění původního návrhu nápravných opatření o konkrétní odpovědné osoby:
Nápravná opatření
a) K odstranění nedostatků a k tomu, aby se podobné nedostatky již v budoucnu neopakovaly,
přijímá zastupitelstvo tato opatření:
a.1) Zastupitelstvo města ukládá starostovi, aby v termínu do 30.09.2017 zajistil, aby
smlouvy, k jejichž podpisu bude starosta zmocněn radou obce, byly před jejich
podpisem v radě obce prověřeny z hlediska celkové správnosti.
a.2) Zastupitelstvo města ukládá městskému úřadu, aby zajistil, že město bude postupovat
při péči o majetek s péčí řádného hospodáře, proto dále ukládá, aby
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a.2.1) Starosta v termínu do 15.07.2017 podal trestní oznámení ve zjištění schodku na
svěřených hodnotách v hlavní pokladně a ve zjištění ztráty vytěžené dřevní
hmoty v městských lesích,
a.2.2) Starosta v termínu do 15.07.2017 dostatečně vyčíslil škodu na majetku při
manku vytěžené dřevní hmoty,
a.2.3) Tajemník v termínu do 30.11.2017 zajistil správný postup při inventarizaci účtu
123 – Vytěžená dřevní hmota,
a.2.4) Tajemník v termínu do 30.11.2017 změnil postupy účtování zásob tak, aby byly
zajištěny lepší evidence a předcházení škodám
a.2.5) Tajemník v termínu do 30.06.2017 zajistil organizační strukturu úřadu tak, aby
personálně oddělil výpočet a výplatu mezd.
b) Závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku
nebo svazku obcí škodu:
b.1) Nedostatky uvedenými ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Město
Albrechtice IČ 00296228 za rok 2016 vznikla městu škoda.
b.2) Zastupitelstvo města přijme závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily
územnímu samosprávnému celku škodu, na základě závěrů orgánů činných v trestním
řízení.
17/28/519 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1508 –TTP- výměra 164 m2, k.ú. Město Albrechtice.

17/28/520 neschválilo
záměr prodeje pozemku p.č.. 471/4 část, ostatní plocha, zeleň, výměra dle GP, cca 130 m2, k.ú
Město Albrechtice.
17/28/521 schválilo
záměr prodeje 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.
17/28/522 neschválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 331/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 100 m2, k,ú,
Hynčice u Krnova.
17/28/523 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 2241/1- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 370 m2, k.ú.
Hynčice u Krnova.
17/28/524 schválilo
2. SPRSS Albrechticka na období 2017 – 2020 a příspěvek na mzdu koordinátora komunitního
plánování dle počtu obyvatel.
17/28/525 schválilo
znemožnění průjezdu nákladních vozidel přes hranici do Polska na ulici Celní a umožnění
vjezdu hasičům uzamykatelnou překážkou.
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17/28/526 pověřilo
místostarostu p. Martina Špalka a Ing. Jaroslavu Veselou Ph.D. k předběžnému jednání s
majitelem objektu hotelový dům na nám. Míru 14/2 Město Albrechtice o možnosti odkoupení
hotelového domu do majetku města. Schůzka bude iniciována ze strany pana místostarosty a o
výsledku schůzky bude podána zpráva na příštím ZM.
17/28/527 schválilo
Příští termín jednání zastupitelstva, 20.09.2017.

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