MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
Příloha č. 2 k zápisu
z 21. zasedání zastupitelstva města konaného dne 21. 9. 2016
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

16/21/362 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp Mgr. Jiří Mlčoušek, Roman Boček, Mgr. Andrea Černá a
ověřovatele zápisu ve složení: pp. Dagmar Horáková a Miroslav Macek
16/21/363 schválilo
program 21. zasedání zastupitelstva města.
16/21/364 schválilo
tříčlennou volební komisi pro volbu 2 členů rady ve složení: předseda volební komise pan
Zdeněk Břicháček a členové volební komise paní Alena Bodnárová a pan Ing. Hynek Vavera.
16/21/365 stanovilo
měsíční odměnu novému členu zastupitelstva města, Ing. Ivu Vykopalovi, ve výši 600 Kč
s platností od 1. 10. 2016.
16/20/366 schválilo
měsíční odměnu členu zastupitelstva města, Ing. Milanu Košuličovi, ve výši 600 Kč
s platností od 1. 10. 2016.

16/21/367 neschválilo
investiční finanční prostředky na výměnu výkladce nám. ČSA 21 - Měšťanský dům na
náměstí v Městě Albrechticích.
16/21/368 schválilo
hlasování jmenovitě o bodu uznání dluhu
16/21/369 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2016 - rozpočtové opatření č. 9/2016 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 1 000 000,00 Kč a výdajů zvýšení o
703 600,00 Kč a financování snížení o 296 400,00 Kč.
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16/21/370 schválilo
změnu plánu rozpočtu hospodářské činnosti č. 3/2016 kde:
Plán hospodářské činnosti : náklady
15 358 321,00 Kč
zvýšení o
535 294,00 Kč
Celkem náklady:
15 893 615,00 Kč
Plán hospodářské činnosti: výnosy
zvýšení o
Celkem výnosy:
Ztráta

14 078 862,00 Kč
757 292,00 Kč
14 836 154,00 Kč
1 057 461,00 Kč

16/21/371 schválilo
smlouvu o obstarání správy domu a pozemku Lázeňská 2, stavba – bytový dům č. p. 119, v
části obce Město Albrechtice, stojící na pozemku parcele č. 339/1 – zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú Město Albrechtice, okres Bruntál.
16/21/372 schválilo
přijetí navržené změny Směrnice č. 2/2016 kterou se mění Pravidla pro poskytování dotací
z rozpočtu města Město Albrechtice na rok 2017.
16/21/373 schválilo
Směrnici č. 2/2016 kterou se mění Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Město
Albrechtice na rok 2017.
16/21/374 schválilo
záměr zřídit dětské hřiště v k. ú. Linhartovy a zařazení finanční částky ve výši 200 tis. Kč do
rozpočtu na rok 2017.
16/21/375 neschválilo
poskytnutí jednorázového věcného daru paní Evě Kubasové k spoluúčasti při opravě
mostovky na parcele města č. 120 v k. ú. Piskořov, obec Město Albrechtice, okres Bruntál,
která slouží jako příjezdová cesta k rodinnému domu č. p. 21, Piskořov.
16/21/376 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 1152/88, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 23 m2, k. ú. Česká
Ves u Města Albrechtic.
16/21/377 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 1427/2 zahrada o výměře 92 m2, k. ú. Město Albrechtice.
16/21/378 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 111/1 části o výměře cca 48 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, k. ú. Město Albrechtice.
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16/21/379 neschválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 1072/1 část, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca
60 m2, k. ú. Město Albrechtice.
16/21/380 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 537/6, TTP o výměře 221 m2, k. ú. Česká Ves u Města
Albrechtic.
16/21/381 schválilo
prodej pozemku p. č. 2160/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m2, k. ú. Hynčice u
Krnova, odděleného geometrickým plánem č. 633-5033/2016 z pozemku p. č. 2160/1,
manželům Jakubovi a Ing. Vladimíře Strouhalovým, Na Dolním Pastvišti 746/11, 794 01
Krnov, za celkovou cenu 1.160 Kč včetně vynaložených nákladů.
16/21/382 schválilo
prodej pozemku p. č. 97/2, TP o výměře 139 m2, k. ú. Piskořov, odděleného geometrickým
plánem 113-5049/2016 z pozemku p. č. 97, manželům Lence a Tomáši Ščupákovým, Příčná
439, 742 85 Vřesina za celkovou cenu 12.787 Kč, včetně vynaložených nákladů.
16/21/383 schválilo
prodej pozemku p. č. 359, zahrada, výměra 115 m2, k. ú. Česká Ves u Města Albrechtic
manželům Františku a Marii Michalczykovým, Jiskřiček 2300/1, 700 30 Ostrava za celkovou
cenu 6.502 Kč včetně vynaložených nákladů.
16/21/384 schválilo
prodej pozemku p. č. 6/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 759 m2, k. ú. Česká Ves u
Města Albrechtic paní Daně Tomicové, Žákovská 6, 736 01 Havířov za celkovou cenu
24.202 Kč včetně vynaložených nákladů.
16/21/385/1 schválilo
prodej pozemku p. č. 1065/1 o výměře 283 m2, vodní plocha, vodní tok přirozený, k. ú. Město
Albrechtice, odděleného geometrickým plánem 1133-5060/2016 z pozemku p. č. 1065, panu
Jiřímu Čížkovi, Jelení 14, 793 71 Holčovice za celkovou cenu 14.812 Kč včetně
vynaložených nákladů.
16/21/385/2 schválilo
prodej pozemků p. č. 1066 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 m2 a pozemku p. č. 1065/2
vodní plocha, tok přirozený o výměře 387 m2, k. ú. Město Albrechtice, oddělený
geometrickým plánem č. 1133-5060/2016 z pozemku p. č. 1065 manželům Luďkovi a
Stanislavě Kozelským, Nábřežní 686/47, Město Albrechtice, za celkovou cenu 20.384 Kč
včetně vynaložených nákladů.
16/21/386 schválilo
prodej pozemku p. č. st. 251 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 se součástí stavbou
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technického vybavení bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku p. č. st. 251 a
pozemku p. č. st. 269 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2 se součástí stavbou
technického vybavení bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku p. č. st. 269, k. ú.
Hynčice u Krnova ČEZ Distribuci, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín IV- Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín za celkovou cenu 1.530 Kč včetně vynaložených nákladů.
16/21/387 schválilo
odkoupení pozemku p. č. 163/3 zahrada o výměře 35 m2, k. ú. Hynčice u Krnova, odděleného
geometrickým plánem č. 633-5033/2016 z pozemku p. č. 163/2 od manželů Jakuba a Ing.
Vladimíry Strouhalových, Na Dolním Pastvišti 746/11, 794 01 Krnov za celkovou cenu
1.750 Kč včetně vynaložených nákladů.

16/21/388 schválilo
odkoupení pozemku p. č. 1043, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2 a
pozemku p. č. 1044, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 92 m2, k. ú. Město Albrechtice od
paní Rozálie Kubošníkové, L. Janáčka 456/7, Město Albrechtice za celkovou cenu 13.800 Kč.
16/21/389 schválilo
vypracování studie na kompletní rekonstrukci autobusového nádraží a zařazení celkové částky
do rozpočtu na rok 2017.
16/21/390 schválilo
zařazení kontroly plnění úkolů z minulých usnesení zastupitelstva města na každé jednání
zastupitelstva města.

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