MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
Příloha č.2 k zápisu
z 20. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.6.2016
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

16/20/345 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp Libor Švec, Anna Trebuláková, Miroslav Macek a
ověřovatele zápisu ve složení: pp. Karel Gančarčík, Martin Špalek
16/20/346 vzalo na vědomí
zápis z 19. zasedání zastupitelstva města - zprávy ověřovatelů zápisu z 19. zasedání
zastupitelstva města.
16/20/347 schválilo
program 20. zasedání zastupitelstva města.
16/20/348 schválilo
účetní závěrku Města Město Albrechtice za rok 2015. (14 pro – p. Volek, p. Špalek, Ing.
Košulič, Mgr. Černá, Mgr. Mlčoušek, p. Kaletová, p. Boček, Ing. Hanusová, Bc. Hlaváček,
Ing. Vranka, p. Horáková, p. Gančarčík, p. Michálková, p. Trebuláková, 3 proti – Ing. Veselá
Ph.D., p. Metzl, p. Macek, 1 se zdrž. – p. Švec).
16/20/349 schválilo
závěrečný účet za rok 2015 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015,
včetně vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a přerozdělení finančních
prostředků města a příspěvkových organizací zřízených městem a souhlasí s celoročním
hospodařením bez výhrad.
16/20/350 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2016 - rozpočtové opatření č. 6/2016 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 1 648 871,00 Kč a výdajů zvýšení o 1 904
355,00 Kč a financování zvýšení o 255 484,00 Kč.
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16/20/351 schválilo
změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 2/2016
Plán hospodářské činnosti : náklady
zvýšení o
Celkem náklady:

13 367 211,00
1 991 110,00
15 358 321,00

Plán hospodářské činnosti: výnosy
zvýšení o
Celkem výnosy:
Ztráta

11 464 351,00
2 614 511,00
14 078 862,00
1 279 459,00

16/20/352 vzalo na vědomí
1) Celoroční hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2015 bez
výhrad.
2) Zápis z jednání revizní komise dobrovolného svazku obcí Mikroregion Krnovsko za rok
2015.
3) Zápis z inventarizační komise dobrovolného svazku obcí Mikroregion Krnovsko za rok
2015.
16/20/353 vzalo na vědomí
1) Celoroční hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu – Sdružení obcí
Osoblažska za rok 2015 bez výhrad.
2) Zápis z jednání revizní komise dobrovolného svazku obcí Mikroregionu – Sdružení obcí
Osoblažska za rok 2015.
3) Zápis z inventarizační komise dobrovolného svazku obcí Mikroregionu – Sdružení obcí
Osoblažska za rok 2015.
16/20/354/1 schválilo
individuální dotaci Službám obce Město Albrechtice s.r.o., Nemocniční 381/13, 793 95 Město
Albrechtice, IČ: 25844067, na nákup Fekální kombinované cisterny SCS-K 4000 ve výši
500.000,00 Kč.
16/20/354/2 schválilo
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. 4/2016 se Službami obce Město
Albrechtice s.r.o, Nemocniční 381/13, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 25844067 ve výši
500.000 Kč a pověřila starostu podpisem smlouvy.

16/20/355 vzalo na vědomí
informace MŽP týkající se schválené podpory z OPŽP na projekt: „Dostavba kanalizačního
systému města Město Albrechtice – I. etapa“ a pověřilo starostu města přípravou zadávacích
podmínek a výběrového řízení.
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16/20/356 pověřilo
starostu města Město Albrechtice zpracováním studie proveditelnosti cyklotrasy za Dakonem
dle prezentace p. Švece z 18.5.2016.

16/20/357 schválilo
prodej pozemku p.č. 208/1 zahrada, výměra 477 m2, k.ú. Hynčice u Krnova paní Darině
Kubalové, Hynčice 219, Město Albrechtice za celkovou cenu 25.326 Kč včetně vynaložených
nákladů.

16/20/358 neschválilo
prodej pozemků p.č. 609 zahrada, výměra 553 m2 a p.č. st. 109/1 zastavěná plocha, výměra
153 m2, k.ú. Valštejn panu Radimu Štěpánkovi, Svojsíkova 1585/17, Ostrava.

16/20/359 schválilo
prodej pozemků p.č. 609 zahrada, výměra 553 m2 a p.č. st. 109/1 zastavěná plocha, výměra
153 m2, k.ú. Valštejn manželům Vasilu Kiculisi a Zdence Kiculisové, K. Čapka 348/36,
Město Albrechtice za celkovou cenu 43.600 Kč včetně vynaložených nákladů.

16/20/360 schválilo
členy a náhradníků do komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci: „Odkup
vytěžené dřevní hmoty v lesích města Město Albrechtice - 2. pololetí 2016“ ve složení: pp.
Jakub Ručka, Jan Metzl, Ing. Milan Košulič, Miroslav Macek, Bc. Vladislav Hlaváček,
náhradníci: pp. Karel Gančarčík, Dagmar Horáková a pověřila starostu k podpisu smluv
s vítěznými uchazeči.

16/20/361 schválilo
členy a náhradníky do komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci: „Zateplení
fasády-dům s byty pro důchodce Nemocniční 6, Město Albrechtice“ a „Oprava komunikací
Město Albrechtice r. 2016“ ve složení: pp. Martin Špalek, Karel Gančarčík, Marie
Michálková, Dagmar Horáková, Ing. Miroslav Holub, náhradníci: pp. Miluše Kaletová, Mgr.
Andrea Černá a pověřit starostu k podpisu smluv s vybranými uchazeči.

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