MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
Příloha č. 2 k zápisu
z 31. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 11. 2017
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

17/31/573 schválilo
návrhovou komisi ve složení: p. Miluše Kaletová, Ing. Milan Košulič, p. Roman Boček
a ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Ivo Vykopal, p. Martin Špalek.
17/31/574 schválilo
vyhlášení přestávky.
17/31/575 schválilo
návrh p. Galuszky o vypuštění bodu č. 4) zrušení vysílání videozáznamu jednání ZM v kabelové
televizi a na internetu.
17/31/576 schválilo
program jednání 31. ZM s vypuštěním bodu č. 4) zrušení vysílání videozáznamu jednání ZM
v kabelové televizi a na internetu s tím, že číslování programu bude upraveno.
17/31/577 schválilo
OZV č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba zůstává stejná jako v letošním
roce, a to je 500,-Kč/osoba/rok
FO
17/31/578 schválilo
plochy, na které se bude vztahovat OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů ve městě
Město Albrechtice dle grafické přílohy č. 1 až 5 (plocha nádraží vč. ul. Nádražní, ul. Českých
Legií, fotbalové hřiště, plocha náměstí, ZŠ a ul. Nemocniční, park B. Smetany) + veřejné
prostranství u „Večerky“ na ul. Tyršové
TAJEMNÍK
17/31/579 schválilo
výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva města tj.: za funkci člena rady
města 1.500 Kč, člena zastupitelstva na 600 Kč, předsedy výboru 1.200 Kč, člena výboru na
1.000 Kč; odměnu členu výboru, který není členem zastupitelstva 400 Kč s tím, že schválená
výše měsíční odměny bude poskytována od následujícího měsíce od složení slibu.
FO
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17/31/580 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2017 - rozpočtové opatření č. 10/2017 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 2 981 968 Kč a výdajů snížení o 4 533 359 Kč
a snížení financování o 7 515 327 Kč.
FO
17/31/581 schválilo
Změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 3/2017:
Plán hospodářské činnosti : náklady
zvýšení o
Celkem náklady:

24 827 407,00
693 934,00
25 521 341,00

Plán hospodářské činnosti: výnosy
zvýšení o
Celkem výnosy:
Zisk

30 592 574,00
453 284,00
31 045 858,00
5 524 517,00

FO
17/31/582 schválilo
Dohodu o provedení práce pro paní Miluši Kaletovou od 2. 1. 2018 do 31. 12. 2018, předmětem
dohody je návštěva občanů s trvalým pobytem v Městě Albrechticích u příležitosti životního
jubilea od 70 let s předáním věcného daru.
FO
17/31/583 schválilo
Dohodu o provedení práce pro paní Miluši Kaletovou od 2. 1. 2018 do 31. 12. 2018, předmětem
dohody je průvodcovství, úklid, příprava a instalace výstav, velikonočního a vánočního
jarmarku, kulturní akce na zámku, vánoční koncert, vedení účetnictví na zámku Linhartovy.
FO
17/31/584 schválilo
Dohodu o provedení práce pro paní Dagmar Horákovou od 2. 1. 2018 do 31. 12. 2018,
předmětem dohody je redakční příprava Zpravodaje Města Albrechtic za rok 2018.
FO
17/31/585 schválilo
revokaci usnesení 17/25/463.
SÚ
17/31/586 schválilo
revokaci usnesení 17/27/508 a usnesení 17/29/542.
SÚ
17/31/587 schválilo
odkoupení pozemku p.č. 1720/3 ostatní plocha, o výměře 26 m2, k.ú. Město Albrechtice,
odměřené geometrickým plánem č. 1153-60/2017 z pozemku p.č. 1720, k.ú. Město Albrechtice,
od p. Janise Akritidise za cenu 650,00 Kč, od p. Pavla Anderse za cenu 650,00 Kč, od p. Renáty
Cződőrové za cenu 650,00 Kč a od p. Naděždy Poznánové za cenu 650,00 Kč.
SÚ
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17/31/588 schválilo
smlouvu na odkoupení pozemku p.č. 1960/4, zastavění plocha a nádvoří o výměře 16 m2, k.ú.
Město Albrechtice od Zemědělského podniku a.s., IČ 47674717, se sídlem Zámecká 83/1, 793
95 Město Albrechtice za celkovou cenu 1.600,00 Kč.
SÚ
17/31/589 schválilo
záměr odkoupení pozemku p.č. 87/1 části zahrada o výměře cca 30 m2 a pozemku p.č. 86 část
zahrada o výměře cca 25 m2, k.ú. Linhartovy.
SÚ
17/31/590 schválilo
záměr prodeje p.č. 88 část, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 26 m 2, k.ú.
Linhartovy.
SÚ
17/31/591 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 596, zahrada o výměře 605 m2, k.ú. Hynčice u Krnova.
SÚ
17/31/592 schválilo
záměru prodeje pozemku p.č. 1150/9, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 44 m2, k.ú. Město
Albrechtice.
SÚ
17/31/593 schválilo
prodej pozemku p.č. 2241/4 o výměře 77 m2 ostatní plocha, jiná plocha, odděleného GP č. 64958/2017 z pozemku 2241/1, k.ú. Hynčice u Krnova, paní Emilii Štolovské,
za celkovou cenu 5.010,00 Kč včetně vynaložených nákladů.
SÚ
17/31/594 schválilo
prodej pozemku p.č. 2241/5 o výměře 107 m2 ostatní plocha, jiná plocha, odděleného GP
č. 649-58/2017 z pozemku 2241/1, k.ú. Hynčice u Krnova, manželům panu Květoslavu
Červíkovi a paní Iloně Červíkové,
za celkovou cenu
5.910,00 Kč včetně vynaložených nákladů.
SÚ
17/31/595 schválilo
prodeje pozemku p.č. 1217, zahrada o výměře 104 m2, k.ú. Město Albrechtice, paní Janě
Cágové,
za celkovou cenu 6 740,00 Kč včetně
vynaložených nákladů.
SÚ
17/31/596 schválilo
prodej pozemku p.č. 914 TTP o výměře 570 m2 a pozemku p.č. 909 ostatní plocha, neplodná
půda o výměře 568 m2, k.ú. Město Albrechtice, panu Petru Michalčíkovi,
za celkovou cenu 55 684,00 Kč včetně vynaložených nákladů a zřízení
bezplatného věcného břemene služebnosti průchodu a průjezdu pro Povodí Odry s.p., IČ 70 89
00 21, se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava.
SÚ
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17/31/597 uložilo
místostarostovi, aby zapracoval do Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města, že o všech
žádostech bude rozhodovat zastupitelstvo města.
MÍSTOSTAROSTA
17/31/598 schválilo
návrh p. Michálkové, aby bylo účetnictví spolků pro příjemce dotací nad 50 tis. Kč předkládáno
ke kontrole 2x ročně.
MÍSTOSTAROSTA
17/31/599 schválilo
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Město Albrechtice na dotace poskytované od
roku 2018 v oblasti kultury, sportu a zájmové oblasti včetně změn v oblasti sociální a
zapracování schválených návrhů, že o všech žádostech bude rozhodovat zastupitelstvo dle
schválených Pravidel a vyúčtování pro příjemce dotací nad 50 tis. Kč bude předkládáno ke
kontrole 2x ročně.
MÍSTOSTAROSTA
17/31/600 schválilo
Studii programové náplně městského turistického okruhu v Městě Albrechticích.
MÍSTOSTAROSTA
17/31/601 schválilo
doplnění Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Město Albrechtice v Článku 4. Jednání
výborů o nový bod 14. „Poté co předseda výboru seznámí zastupitele města na veřejném
zasedání zastupitelstva města se zápisem z jednání výboru, bude zápis po úpravách podle
platných právních předpisů zveřejněn na stránkách města v sekci Výbory města“.
MÍSTOSTAROSTA

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