MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
Příloha č.2 k zápisu
z 19. zasedání zastupitelstva města konaného dne 18.5.2016
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

16/19/320 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp Mgr. Jiří Mlčoušek, Ing. Milan Košulič, Roman Boček
a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Ing. Jitka Hanusová, Dagmar Horáková
16/19/321 vzalo na vědomí
zápis z 18. zasedání zastupitelstva města - zprávy ověřovatelů zápisu z 18. zasedání
zastupitelstva města.
16/19/322 schválilo
program 19. zasedání zastupitelstva města.
16/19/323 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2016 - rozpočtové opatření č. 5/2016 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se snížením rozpočtu v oblasti příjmů o 125 778,00 Kč a výdajů zvýšení o 326 014,00
Kč a financování zvýšení o 451 792,00 Kč.
16/19/324 schválilo
změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 1/2016
Plán hospodářské činnosti : náklady
12 362 117,00
zvýšení o
1 005 094,00
Celkem náklady:
13 367 211,00
Plán hospodářské činnosti: výnosy
zvýšení o
Celkem výnosy:
Ztráta

11 462 053,00
2 298,00
11 464 351,00
1 902 860,00

16/19/325 schválilo
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce lesního odborného hospodáře v lesích města Město
Albrechtice s p. Jakubem Ručkou, bytem Jamnice 54, 746 01 Štěbořice a pověřilo starostu
podpisem tohoto Dodatku č.1.
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16/19/326 schválilo
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 50.000 Kč na
zabezpečení akceschopnosti JSDH Město Albrechtice pro rok 2016 a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
16/19/327 schválilo
OZV č. 2/2016 o údržbě veřejné zeleně na území obce Město Albrechtice.

16/19/328 schválilo
smlouvu s firmou Atregia s.r.o., se sídlem Šebrov 215, 679 22 Šebrov – Kateřina, IČ:
02017342, zastoupenou jednatelkou Ing. Martinou Vokřálovou Trnkovou, na zpracování
studie dvou oblastí - architektonické i části zeleně, lokalita park Bedřicha Smetany a lokalita
na ulici Nádražní v Městě Albrechticích a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
16/19/329 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 359, zahrada, výměra 115 m2, k.ú. Česká Ves u Města
Albrechtic.
16/19/330 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 1065, vodní plocha, výměra 669 m2, a p.č. 1066 ostatní plocha,
výměra 30 m2, k.ú. Město Albrechtice.
16/19/331 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1307, zahrada, výměra 214 m2, k.ú. Město Albrechtice.
16/19/332 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 6/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 759 m2, k.ú. Česká Ves
u Města Albrechtic.
16/19/333 schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. 147/1 TTP, výměra 3 840 m2, p.č. 162/2 TTP, výměra 4 920 m2 a
p.č. 1172 ostatní plocha, neplodná půda, výměra 1 782 m2, k.ú. Česká Ves u Města
Albrechtic.
16/19/334 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 2160/1 části, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra cca 25
m2, k.ú. Hynčice u Krnova.
16/19/335 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. st. 251, výměra 9 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Hynčice u
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Krnova, jehož součástí je stavba technického vybavení a pozemku p.č. st. 269, výměra 8 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Hynčice u Krnova, jehož součástí je stavba technického
vybavení.
16/19/336 schválilo
záměru odkoupení pozemků p.č. 163/2 části, zahrada o výměře cca 30 m2 a pozemku p.č.
167/1 části, zahrada o výměře cca 48 m2, k.ú. Hynčice u Krnova.
16/19/337 schválilo
záměr odkoupení pozemku p.č. 1043 ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 23 m2 a
pozemku p.č. 1044 ostatní plocha, jiná plocha, výměra 92 m2, k.ú. Město Albrechtice.
16/19/338 schválilo
záměr odkoupení pozemku p.č. 1960/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, k.ú.
Město Albrechtice.
16/19/339 schválilo
prodej pozemku p.č. 165/1 zahrada, výměra 516 m2, k.ú. Burkvíz panu Robertu Hynčicovi,
Tolstého 15, 794 01 Krnov za celkovou cenu 27. 352,- Kč včetně vynaložených nákladů.
16/19/340 schválilo
prodej pozemku p.č. 60/3, TTP, výměra 64 m2, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic manželům
Ing. Františku Šedzmákovi a Evě Šedzmákové, Zdeňka Štěpánka 1878/2, 708 00 Ostrava za
celkovou cenu 2.420,- Kč včetně vynaložených nákladů.
16/19/341 schválilo
prodej pozemku p. č. 2173/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 546 m2, k.ú.
Hynčice u Krnova panu Romanu Domkovi, Hynčice 225, 793 95 Město Albrechtice za
celkovou cenu 17.556,- Kč včetně vynaložených nákladů.
16/19/342 schválilo
prodej pozemku p.č. 1148/17 TP o výměře 374 m2, k.ú. Město Albrechtice, odděleného
z pozemku p.č. 1148/1, k.ú. Město Albrechtice geometrickým plánem číslo 1128-5029/2016,
paní Šárce Buriánkové a Janu Buriánkovi, Oty Synka 1814/6, 708 00 Ostrava za celkovou
cenu 21.112,- Kč včetně vynaložených nákladů.
16/19/343 schválilo
zřízení služebnosti bezplatného věcného břemene na dobu neurčitou na pozemku p.č. 76/1
ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Město Albrechtice vlastníka p. Štěpána Drahokoupila,
Dělnická 413/6, 793 95 Město Albrechtice, vymezeného geometrickým plánem č. 10875108/2014, spočívajícího v umístění betonového sloupu NN, pro účely vrchního vedení
veřejného osvětlení.
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16/19/344 zamítlo
bezúplatný převod pozemku p.č. 851/10 ostatní plocha, k.ú. Valštejn od Správy silnic MSK
p.o., Úprkova 795/1, Ostrava.

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