MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
Příloha č.2 k zápisu
z 14. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.1.2016
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

16/14/250 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Ing.Milan Košulič, Jan Metzl, Mgr. Jiří Mlčoušek
a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Libor Švec, Anna Trebuláková
16/14/251 schválilo
zkopírování dopisu Ing.Veselé - „Žádost o opravu zápisu ze 13. jednání Zastupitelstva Města
Albrechtice dne 29.12.2015 a jeho opětovné vyvěšení na úřední desce města“ do dnešního
zápisu jako připomínku a dále se tím nezabývat.
16/14/252 schválilo
zařazení návrhu p.Metzla „Místní komunikace – návrhy na opravy a úpravy a Měšťanský
dům, nám. ČSA - návrh na využití“ do bodu různé v programu a to v rámci diskuse, jako bod
místní komunikace a využití Měšťanského domu.
16/14/253 schválilo
program 14. zasedání zastupitelstva města.

16/14/254 neschválilo
výjimku z veřejné finanční podpory a o vrácené peníze z roku 2015 navýšit kapitolu rozpočtu
veřejné finanční podpory pro rok 2016.

16/14/255 schválilo
odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev ÚSC za funkci člena rady města
1.500 Kč, člena zastupitelstva 600 Kč, předsedy výboru či komise 600 Kč, členů výborů či
komise na 400 Kč a členu komise nebo výboru, který není členem zastupitelstva 400 Kč
s platností od 1.2.2016.

16/14/256 stanovilo
měsíční odměnu nově zvolenému předsedovi finančního výboru ve výši 600 Kč s platností od
1.2.2016.
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16/14/257 schválilo
konání 15 minutové diskuse s občany.
16/14/258 schválilo
změnu v rozpočtu města Město Albrechtice roku 2016 - rozpočtové opatření č. 1/2016 dle §
16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 45 000,- Kč a výdajů zvýšení o 334 707,- Kč,
financování se zvyšuje o 289 707,- Kč.

16/14/259 schválilo
Smlouvu o zřízení služebnosti Čj. 58630/2013-25, (TS-VB 2013/0223 OLC), mezi
vlastníkem České dráhy, a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ 70994226,
oprávněným SŽDC, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 ,
IČ 70994234 a investorem město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město
Albrechtice, IČ: 00296228 a pověřením starosty podpisem smlouvy.
16/14/260 schválilo
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí bankovní záruky mezi Komerční bankou a.s. se sídlem
v Praze a Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
16/14/261 schválilo
Dodatek č. 2 k Zástavní smlouvě k pohledávce mezi Komerční bankou a.s. se sídlem v Praze
a Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
16/14/262/1 schválilo
revokaci usnesení č. 15/8/159 z 8. jednání zastupitelstva města dne 17.6.2015, kterým se
schválil záměr prodeje pozemku p.č. 1148/10 o výměře 63 m2, TTP, k.ú. Město Albrechtice.
16/14/262/2 schválilo
revokaci usnesení č. 15/10/202 z 10. jednání zastupitelstva města dne 16.9.2015, kterým se
schválil prodej pozemku p. č. 1148/10 o výměře 29 m2, TP, k.ú. Město Albrechtice, který byl
oddělen geometrickým plánem č. 1107-5060/2015 z pozemku p.č. 1148/10, panu Kamilu
Takáči, Jaselská 2456/9, 746 01 Opava za celkovou cenu 4.080,- Kč včetně vynaložených
nákladů.
16/14/262/3 schválilo
revokaci usnesení č. 15/10/203 z 10. jednání zastupitelstva dne 16.9.2015, kterým se schválil
prodej pozemku p. č. 1148/10 část „a“ o výměře 34 m2, TP, k.ú. Město Albrechtice, který byl
oddělen geometrickým plánem, č. 1107-5060/2015 z pozemku p.č. 1148/10, paní Bc. Danuši
Dědicové, Pod Hůrkou 825/41, 793 95 Město Albrechtice za celkovou cenu 4.280,- Kč včetně
vynaložených nákladů.
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16/14/263 schválilo
zapojení města Město Albrechtice do společného Projektu Slezsko bez hranic III – hrady a
zámky.
16/14/264 schválilo
odstranění boudy v parku Bedřicha Smetany v Městě Albrechticích na pozemku p.č. 1753/4
k.ú. Město Albrechtice.
16/14/265 schválilo
svolání mimořádného veřejného zasedání, kde budou pozvaní hosté a budou předány patřičné
materiály k územnímu plánu, v termínu do konce dubna.

........................................................
Martin Š P A L E K
místostarosta
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