MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
Příloha č. 2 k zápisu
z 27. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24. 5. 2017
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

17/27/494 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Ing. Jana Murová, Marie Michálková, Martin Špalek
a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Ing. Jaroslava Veselá Ph.D., Mikuláš Galuszka.
17/27/495 schválilo
program 27. zasedání zastupitelstva města.
17/27/496 schválilo
stanovení měsíční odměny novému členu zastupitelstva města, p. Jaroslavu Hýžovi
ve výši 600 Kč s platností od 1. 6.2017.
17/27/497 schválilo
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 17 248,00 Kč z platebního výměru
č.j. Mě 3259/2017, spolku FK Město Albrechtice, z.s., Osoblažská 374/1, 793 95 Město
Albrechtice.
17/27/498 schválilo
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 12 000,00 Kč z platebního výměru
č.j. Mě 3867/2017, spolku TJ Tatran Město Albrechtice, z.s., nám. ČSA 10/23, 793 95 Město
Albrechtice.
17/27/499 schválilo
prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 500.000 Kč z platebního výměru č.j.
Mě 2583/2017, Službám obce Město Albrechtice, s.r.o., Nemocniční 13, 793 95 Město
Albrechtice, IČ 25844067.
17/27/500 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2017 - rozpočtové opatření č. 4/2017 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 3 629 724 Kč a výdajů zvýšení o 1 380 060 Kč
a snížení financování o 2 249 664 Kč.
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17/27/501 schválilo
změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 1/2017
Plán hospodářské činnosti : náklady
15 097 750,00
zvýšení o
9 366 300,00
Celkem náklady:
24 464 050,00
Plán hospodářské činnosti: výnosy
15 098 531,00
zvýšení o
15 413 500,00
Celkem výnosy:
30 512 031,00
Zisk
6 047 981,00

17/27/502 schválilo
revokaci usnesení 15/11/225 z 18. 11. 2015.
17/27/503 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 909 ostatní plocha, neplodná půda, výměra 568 m2, p.č. 914,
TTP, výměra 570 m2, k.ú. Město Albrechtice. Podmínkou prodeje je odstranění velikých
kamenů na pozemcích p.č. 918 a p.č. 919 na vlastní náklady. Prodej pozemku p.č. 914 a p.č.
909 bude uskutečněn s věcným břemenem průchodu a průjezdu pro Povodí Odry, které
provádí opravy a úpravy břehů,
a záměr prodeje pozemku p.č. 913/5, orná půda, výměra 786 m2, k.ú. Město Albrechtice.

17/27/504 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 851/2 část, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 113 m2 a
p.č. 189/17 část, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 12 m2, k.ú. Valštejn.

17/27/505 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1762/8, ostatní plocha, zeleň, výměra 472 m2, k.ú. Město
Albrechtice.
17/27/506 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1166/36 TTP, výměra 191 m2, k.ú. Město Albrechtice.

17/27/507 odložilo
schválení záměru prodeje p.č. 792/3 části TTP, výměra dle GP, p.č. st. 245 části zastavěná
plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra dle GP, p.č. st. 246 zastavěná plocha, zbořeniště, výměra
80 m2, k.ú. Hynčice u Krnova do příštího ZM.
17/27/508 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 610/1 zahrada, výměra 146 m2, k.ú. Hynčice u Krnova.
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17/27/509 odložilo
neschválení záměru odkoupení pozemku p.č. 183/2 části, k.ú. Hynčice u Krnova od
za cenu 100,00 Kč/ m2 z důvodu vyžádání
stanoviska SÚ a ŽP v Krnově.
17/27/510 schválilo
prodej pozemku p.č. 162/2, TTP, výměra 4.920 m2, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic firmě
VG REAL ESTATE s.r.o. se sídlem Denisova 639/2, 702 00 Ostrava, IČ 28647955 za
celkovou cenu 285.860,00 Kč včetně vynaložených nákladů.

17/27/511 schválilo
záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. 182-vodní plocha, koryto vodního toku, výměra
952 m2, p.č. 197- vodní plocha, koryto vodního toku, výměra 541 m2 a p.č. 122-vodní plocha,
koryto vodního toku, výměra 1006 m2, k.ú. Piskořov.
17/27/512 schválilo
Architektonickou studii „Knihovna Města Albrechtic“ vypracovanou společností Studio - D
Opava v prostorách II. NP Měšťanského domu nám. ČSA 22, Město Albrechtice a souhlasí
s pořízením projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby v prostorách II.
NP Měšťanského domu nám. ČSA 22, na parc.č. 1313 v k.ú. Město Albrechtice dle
Architektonické studie.

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