MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
Příloha č. 2 k zápisu
z 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.2. 2017
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

17/25/446 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp Ing. Jana Murová, Miroslav Macek a Ing. Jaroslava Veselá
Ph.D. a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Dagmar Horáková a Andrea Černá.
17/25/447 schválilo
program 25. zasedání zastupitelstva města.
17/25/448/1 ověřilo
ve smyslu ustanovení § 54 odstavce (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
soulad Územního plánu Město Albrechtice s Politikou územního rozvoje ČR, se Zásadami
územního rozvoje Moravskoslezského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a se
stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
17/25/448/2 rozhodlo
v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), o námitkách uplatněných v rámci řízení o
Územním plánu Město Albrechtice tak, jak je uvedeno v textové části odůvodnění Územního
plánu Město Albrechtice v kap. L) Rozhodnutí o námitkách.
17/25/448/3 vydává
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4
stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, §
171 a následujících správního řádu, Územní plán Město Albrechtice.
17/25/448/4 bere na vědomí
v souvislosti s nabytím účinnosti Územního plánu Město Albrechtice, že končí platnost
Územního plánu sídelního útvaru Město Albrechtice, který byl schválen zastupitelstvem
města dne 11. 10. 1996 a jehož závazná část byla vydána jako OZV č. 22 a nabyla účinnosti
dne 11. 10. 1996, ve znění Změny č. 1 schválené ZM dne 28. 12. 2006 a Změny č. 2, která
byla vydána jako opatření obecné povahy č. 5/2010 a nabyla účinnosti dne 31. 12. 2010.
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17/25/449 nesouhlasí
s žádostí
ze dne 22. 12. 2016 k vyřešení vlastnických vztahů a
správy místní komunikace Valštejn – Ztracená Voda prostřednictvím právního zástupce města
Město Albrechtice.
17/25/450 pověřilo
vedení města k podání návrhu na bezúplatný převod pozemku včetně komunikace
Zemědělskému podniku Rázová.

16/25/451 schválilo
rozpočtového opatření č. 2/2017 - rozpočtové opatření č. 2/2017 dle § 16, odst. 3, zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se zvýšením
rozpočtu v oblasti příjmů o 72 305 Kč a výdajů zvýšení o 72 305 Kč.

17/25/452 schválilo
zachování stávající výši odměn za výkony funkce neuvolněným členům zastupitelstva města
tj.: za funkci člena rady města 1 500 Kč, člena zastupitelstva na 600 Kč, předsedy výboru či
komise 600 Kč, členů výborů či komise na 400 Kč a členu komise nebo výboru, který není
členem zastupitelstva 400 Kč.

17/25/453 schválilo
poskytnutí dotací nad 50 000 Kč z rozpočtu města Město Albrechtice na rok 2017 těmto
organizacím:
Help-in, o.p.s. pečovatelská služba
Slezská diakonie, nízkoprahové zařízení
Slezská diakonie, sociální asistence

170 000 Kč
105 000 Kč
67 000 Kč

17/25/454 schválilo
vyřazení majetku Města Město Albrechtice dle návrhu z provedené inventarizace majetku
města za rok 2016 a to ve výši 408 281,16 Kč dle přílohy, která je nedílnou součásti zápisu.
17/25/455/1 schválilo
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. BR/1/i/2017/HH uzavřenou mezi
budoucím dárcem Moravskoslezský kraj se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ
70890692 a budoucím obdarovaným Město Město Albrechtice, se sídlem nám. ČSA 27/10,
793 95 Město Albrechtice, IČ 00296228 k části pozemku parc. č. 2227/1 v k.ú. Město
Albrechtice, ostatní plocha o výměře pozemku cca 60 m2 investičního záměru „Rekonstrukce
chodníku a zastávek na ulici Opavická, Město Albrechtice“.
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17/25/455/2 schválilo
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. BR/1/h/2017/HH uzavřenou mezi
budoucím dárcem Město Město Albrechtice se sídlem nám. ČSA 27/10, 793 95 Město
Albrechtice, IČ 00296228 a budoucím obdarovaným Moravskoslezský kraj se sídlem ul. 28.
října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 k části pozemku parc. č. 9 v k.ú. Město Albrechtice,
ostatní plocha o výměře pozemku cca 100 m2 investičního záměru „Rekonstrukce chodníku a
zastávek na ulici Opavická, Město Albrechtice“.
17/25/455/3 schválilo
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. BR/3/i/2017/HH uzavřenou mezi
budoucím dárcem Moravskoslezský kraj se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ
70890692 a budoucím obdarovaným Město Město Albrechtice, se sídlem nám. ČSA 27/10,
793 95 Město Albrechtice, IČ 00296228 k části pozemku parc. č. 2227/1 v k.ú. Město
Albrechtice, ostatní plocha o výměře pozemku cca 273,5 m2 investičního záměru
„Rekonstrukce chodníku a zastávek na ulici Opavická, Město Albrechtice“.
17/25/456 schválilo
revokaci usnesení č. 15/11/218 z 18.11.2015.
17/25/457 schválilo
revokace usnesení 15/10/191 z 16.9.2015.
17/25/458 odložilo
záměr prodeje pozemku p.č. 792/3, výměra 2.007 m2, TTP, p.č. st. 245, výměra 62 m2,
zastavěná plocha, zbořeniště, p.č. st.246, výměra 80 m2, zastavěná plocha, zbořeniště, k.ú.
Hynčice u Krnova na příští jednání zastupitelstva města.

17/25/459 neschválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1812/1 části, zahrada o výměře cca 105 m2, k.ú. Město
Albrechtice.
17/25/460 schválilo
záměru prodeje pozemku p.č. 918 výměra 1 257 m2, orná půda a části pozemku p.č. 919,
výměra 899 m2, TTP, k.ú. Město Albrechtice, který bude oddělen geometrickým plánem a
tím výměra pozemku pro prodej upřesněna.
17/25/461 schválilo
prodej části pozemku 111/56 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 48 m2, k.ú. Město
Albrechtice, odděleného geometrickým plánem č. 1139-5078/2016 z pozemku p.č. 111/1, k.ú.
Město Albrechtice panu
a
paní
za celkovou cenu 7.260,00
Kč, včetně vynaložených nákladů.
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17/25/462 schválilo
prodeje pozemků zájemcům obálkovou metodou pozemky k.ú. Česká Ves u Města
Albrechtic:
- p.č. 147/1, TTP, výměra 3840 m2
- p.č. 162/2, TTP, výměra 4920 m2
minimální prodejní cena je 30 Kč/m2 pozemku a vynaložené náklady (vypracování kupní
smlouvy 500 Kč, případně cena GP.
17/25/463 schválilo
uzavření smlouvy o odkoupení pozemků parcely 1720/2 ostatní plocha, o výměře 48 m2, k.ú.
Město Albrechtice, odměřené geometrickým plánem č. 1138-5076/2016 z pozemku p.č.
1720, k.ú. Město Albrechtice, od p. Janise Akritidise za cenu 720,00 Kč, od p.
za cenu 720,00 Kč, od p
za cenu 720,00 Kč a od p
za
cenu 720,00 Kč.
17/25/464 schválilo
odkoupení pozemku p.č. 167/3 zahrada o výměře 36 m2, k. ú. Hynčice u Krnova, odděleného
geometrickým plánem č. 633-5033/2016 z pozemku p. č. 167/1, od pana
za celkovou cenu 1.800 Kč včetně vynaložených
nákladů.
17/25/465 schválilo
uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene zřízení služebnosti inženýrské sítě
s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, na umístění podzemního
komunikačního vedení na pozemku p.č. 60 ostatní plocha a p.č. 62, ostatní plocha, k.ú. Město
Albrechtice, vyměřeného GP 1143-5084/2016, za cenu 1000 Kč bez DPH.
17/25/466 schválilo
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřenou s Lesy ČR s.p. se sídlem Hradec
Králové, Přemyslova 1106, 501 68, IČ 42196451 na částech pozemků p.č. 851/2, ostatní
plocha a p.č. 489/17, ostatní plocha, k.ú. Valštejn, k realizaci stavby „ Valštejnka v km 2026 –
4,000“, vymezených budoucím geometrickým plánem, zhotoveným zpracovatelem projektu,
za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku, vyhotoveným kupujícím na jeho
náklady.
17/25/467 schválilo
Rámcový plán činnosti kontrolního výboru na rok 2017.
17/25/468 schválilo
dosypání kameninové drti na pozemku u Mateřské školy v Městě Albrechticích.

17/25/469 schválilo
dosypání hlavních chodníku na hřbitově v Městě Albrechticích kamennou drtí.
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17/25/470 schválilo
dosypání chodníku na ul. Hašlerova směrem k na ul. Nádražní.
17/25/471 pověřilo
vedení města k připojení se k trestnímu oznámení k odcizení vytěžené dřevní hmoty v lesích
města Město Albrechtice.

17/25/472 schválilo
termín konání 26. zastupitelstva města dne 22.3.2017.

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