MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
Příloha č. 2 k zápisu
z 22. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.10. 2016
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

16/22/391 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp Dagmar Horáková, Marie Michálková, Karel Gančarčík
a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Bc. Vladislav Hlaváček, Ing. Jiří Mlčoušek
16/22/392 vzalo na vědomí
zápis z 21. zasedání zastupitelstva města - zprávy ověřovatelů zápisu z 21. zasedání
zastupitelstva města.
16/22/393 schválilo
doplnění programu o bod č. 10 Projednání návrhu výpovědi Smlouvy o výkonu činnosti
odborného lesního hospodáře a hajného v lesích města Město Albrechtice
16/22/394 schválilo
program 22. zasedání zastupitelstva města.
16/22/395 uložilo
starostovi města ponechat lokalitu Žáry v ploše vesnická zástavba – smíšená venkovská
zástavba a pověřilo radu města k zapracování této lokality do územně analytických podkladů
jako hodnotu v území s termínem plnění do 23.11.2016.
16/22/396 odložilo
usnesení č. 16/20/356, ohledně pověření starosty města Město Albrechtice zadat zpracování
studie cyklostezky do příštího jednání Zastupitelstva města.
16/22/397 schválilo
návratnou finanční výpomoc MAS rozvoj Krnovsko, Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, ve
výši 80.000,00 Kč s termínem splatnosti do 31.12.2017 a zapracování této částky do rozpočtu
města na rok 2017.
16/22/398 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2016 - rozpočtové opatření č. 10/2016, dle §
16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 1 494 550,00 Kč a výdajů snížení í o 162
132,00 Kč a financování snížení o 1 656 382,00 Kč.
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16/22/399 schválilo
Směrnici č. 3/2016 , kterou se mění Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Město
Albrechtice.
16/22/400 schválilo
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 34.550,-Kč, na
zabezpečení akceschopnosti JSDH Město Albrechtice.
16/22/401 schválilo
OZV č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
16/22/402 schválilo
Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování právních služeb mezi městem Město Albrechtice, se
sídlem nám. ČSA 10, 793 95 Město Albrechtice a JUDr. Petr Lindenthal, advokát se sídlem
AK Jindřichov 476, ke Smlouvě o poskytování právních služeb, uzavřená mezi smluvními
stranami dne 01.03.1995 o navýšení odměny.
16/22/403 schválilo
na ul. Nádražní v Městě Albrechticích omezit rychlost všech vozidel na 30 km/h, a prodloužit
zákaz stání až po budovu nádraží.
16/22/404 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. p.č. 238 část, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra cca 46
m2, k.ú. Město Albrechtice.
16/22/405 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 2153/1 části, ostatní plocha o výměře 120 m2, k.ú. Hynčice u
Krnova.
16/22/406 neschválilo
nabídky odkoupení pozemku p.č. 900, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6457m2
v k.ú. Valštejn Zemědělského podniku Rázová, státní podnik v Likvidaci, Třanovského
622/11, 163 04 Praha 6 – Řepy.

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