MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
Příloha č.2 k zápisu
z 15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24.2.2016
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

16/15/266 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Martin Špalek, Mgr. Andrea Černá, Miluše Kaletová
a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Jan Metzl, Mgr. Jiří Mlčoušek
16/15/267 vzalo na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu 14. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.1.2016.

16/15/268 schválilo
program 15. zasedání zastupitelstva města.

16/15/269 pověřilo
vedení města vypracováním smlouvy o zajištění provozu infocentra s p. Mgr. Iliadisovou
v termínu do příštího zasedání zastupitelstva města.

16/15/270 schválilo
TJ Město Albrechtice z.s. prominutí vrácení částky 58.779,50 Kč za rok 2014 v rámci
veřejné finanční podpory z rozpočtu města Město Albrechtice na rok 2014.

16/15/271 schválilo
dotace z rozpočtu města Město Albrechtice na rok 2016 žadatelům nad 50 000 Kč v sociální
oblasti těmto poskytovatelům služeb:
Help-in, o.p.s. Bruntál
- 150 000 Kč
Slezská diakonie, nízkoprahové zařízení
- 105 000 Kč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy s žadateli

16/15/272 schválilo
poskytnutí dotace z rozpočtu města Město Albrechtice na rok 2016 žadatelům nad 50 000 Kč
v oblasti kultury a sportu:
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TJ Město Albrechtice celkem
z toho:
- TJ M. Al-ce - tenisový oddíl
- TJ M. Al-ce - hokejový oddíl HC RED´S
- TJ M. Al-ce - cvičení rodičů s dětmi
- TJ M. Al-ce - florbalový oddíl
- TJ M. Al-ce - turistický oddíl
Golfový Club M. Al-ce
TJ Tatran Město Albrechtice
FK Město Albrechtice
Dechová hudba Město Albrechtice

- 141 000 Kč
-

40 000 Kč
9 000 Kč
14 000 Kč
29 000 Kč
49 000 Kč
155 000 Kč
120 000 Kč
344 948 Kč
30 000 Kč

a pověřilo starostu podpisem smlouvy s jednotlivými žadateli.
16/15/273 schválilo
vyřazení majetku Města Město Albrechtice dle návrhu z provedené inventarizace majetku
města za rok 2015 a to ve výši 699 704,30 Kč dle přílohy, která je nedílnou součásti zápisu.
16/15/274 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2016 - rozpočtové opatření č. 2/2016 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 270 266,00Kč a výdajů zvýšení o
270 266,00Kč.
16/15/275 schválilo
Dohodu o přistoupení dalšího poskytovatele při plnění Smlouvy o dílo projektu „Digitalizace
procesů městského úřadu Město Albrechtice“. Jako další poskytovatel přistupuje GORDIC
spol. s r.o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČO: 47903783, DIČ: CZ47903783 a pověřilo
starostu podpisem smlouvy.
16/15/276 schválilo
darovací smlouvu mezi dárcem – Městem Město Albrechtice IČ. 296228 se sídlem nám. ČSA
27/10, 793 95 Město Albrechtice a obdarovaným - MSK, IČ 70890692 se sídlem 28. října
117, 702 18 Ostrava na předmět daru – Projektové dokumentace v celkové pořizovací ceně
1.158.130,- Kč.
16/15/277 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 1148/1 části, TTP, výměra cca 365 m2 , k.ú. Město Albrechtice.

16/15/278 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 60/3, TTP, výměra 64 m2 , k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic.
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16/15/279 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 165/1, zahrada, výměra 516 m2 , k.ú. Burkvíz

16/15/280 neschválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 2388 části o výměře cca 446 m2, k.ú. Hynčice u Krnova.
16/15/281 schválilo
prodej pozemku p.č. 851/15 ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 35 m2, k.ú Valštejn,
odděleného GP č. 177-99/2015 z pozemku p.č. 851/2, panu MUDR. Petru Hermanovi,
Slovenská 1334/42, 747 06 Opava za celkovou cenu 1.550 Kč včetně vynaložených nákladů.
16/15/282 schválilo
prodeje pozemku p.č. 851/12 o výměře 40 m2, vodní plocha, pozemku p.č. 851/13 o výměře 2
m2, vodní plocha a pozemku p.č. 851/11 o výměře 144 m2, vodní plocha, k.ú. Valštejn, Lesům
České republiky s.p. se sídlem Nový Hradec Králové, Přemyslovova 1106, 500 08 Hradec
Králové, IČ 42196451, zastoupených Ing. Vladimírem Němčanským , vedoucím Správy toků
- oblast povodí Odry za celkovou cenu 1.302 Kč.
16/15/283 schválilo
prodej pozemku p.č. 851/14 ,ostatní plocha o výměře 331 m2, k.ú. Valštejn, odděleného GP
č. 176-67/2015 z pozemku p.č. 851/4, manželům Ing. Miroslavu Stolárikovi a Ing. Haně
Stolárikové, Okrajová 1384/25, 736 01 Havířov za celkovou cenu 10.852 Kč včetně
vynaložených nákladů.
16/15/284 schválilo
návrh na zpracování studie využití měšťanského domu s přestavbou na knihovnu a zadat
vypracování kalkulace rozpočtových nákladu přestavby horního patra včetně zpevnění stropů.
16/15/285 uložilo
radě města, na nejbližším zasedání rady města, zřídit stavební komisi v počtu nejméně 5
členů.
16/15/286 uložilo
kontrolnímu výboru provedení kontroly členských základen a evidencí členů spolků, kteří
jsou příjemci dotace z rozpočtu města Město Albrechtice na rok 2016 v oblasti kultury a
sportu.

16/15/287 revokovalo
usnesení č. 16/14/265 ve znění: ZM schválilo svolání mimořádného veřejného zasedání, kde
budou pozváni hosté a budou předány patřičné materiály k územnímu plánu, v termínu do
konce dubna.
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16/15/288 schválilo
svolání mimořádného veřejného zasedání ZM, které se bude celé věnováno tématu
zpracovávaného územního plánu, kde budou pozváni hosté, kteří dali podněty na změny do
ÚP, pořizovatel nebo pověřený zastupitel či vedoucí stavebního úřadu města přednese
prezentaci k navrhovaným změnám v územním plánu, proběhne otevřená diskuze k návrhu
ÚP, v termínu 16.3.2016 v 16.00 hodin.

........................................................
Luděk V o l e k
starosta
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