MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 11.11.2010
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

10/1/1 schválilo
mandátovou komisi ve složení předseda p. Ing. Hynek Vavera a p. Bohumíra Druláková
10/1/2 schválilo
zprávu mandátové komise o provedené kontrole vydaných osvědčení zvolených kandidátů za
členy zastupitelstva města Město Albrechtice, kde komise konstatovala, že všichni zvolení
zastupitelé osvědčení o zvolení obdrželi a přítomni zastupitelé města jsou právoplatně zvoleni
pro volební období 2010 – 2014.
10/1/3 schválilo
návrhovou komise v počtu 3 ve složení předseda p.Miluše Kaletová, členové pp.Karel
Gančarčík a Kateřina Vrbová.
10/1/4 schválilo
ověřovatele zápisu ve složení pp. Mgr. Marcel Jedelský a Mgr. Jiří Kropáč.
10/1/5 schválilo
jednací řád zastupitelstva města Město Albrechtice pro volební období roku 2010 – 2014
10/1/6 schválilo
program 1.ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 11.11.2010
10/1/7/1 schválilo
veřejnou volbu starosty, místostarosty a členů rady města
10/1/7/2 schválilo
volební řád
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10/1/8 schválilo
volební komisi v počtu tří členů ve složení: p.Ing. Dušan Vopelka – předseda volební komise,
pp.Ing. Hana Rousová a Lucie Zavadilová
10/1/9 schválilo
dvě uvolněné funkce členů zastupitelstva města - starosta a místostarosta
10/1/10 schválilo
p. Luďka Volka, bytem Celní 705/56, Město Albrechtice, starostou města
10/1/11 schválilo
p. Ing. Jitku Hanusovou, bytem K. Čapka 763/15, Město Albrechtice, místostarostou města
10/1/12/1 schválilo
počet členů rady města – 7 členů
10/1/12/2 schválilo
p. Miluši Kaletovou, bytem Tyršova 680/41, Město Albrechtice, členem rady města
10/1/12/3 schválilo
p. Ing. Milana Košuliče, bytem Tyršova 167/15, Město Albrechtice, členem rady města
10/1/12/4 schválilo
p. Mgr. Jiřího Kropáče, bytem Nádražní 371/17, Město Albrechtice, členem rady města
10/1/12/5 schválilo
p. Martina Špalka, bytem Nádražní 233/7, Město Albrechtice, členem rady města
10/1/12/6 schválilo
p. Kateřinu Vrbovou, bytem Nábřežní 630/15, Město Albrechtice, členem rady města
10/1/13 schválilo
že místostarosta bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu
10/1/14/1 schválilo
pětičlenný finanční výbor s tím, že předseda a další členové z řad zastupitelů, kteří by chtěli
ve výboru pracovat, budou voleni na dnešním zasedání. Zbývající členové, pokud nedojde
k jejich dnešnímu zvolení, budou zvoleni na příštím zasedání zastupitelstva města, popř. z řad
občanů, kteří by v tomto výboru chtěli pracovat.
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10/1/14/2 schválilo
p. Dagmar Horákovou, bytem Lázeňská 284/9, Město Albrechtice předsedou finančního
výboru
10/1/14/3 schválilo
p. Ing. Janu Musilovou, bytem Linhartovy 20, Město Albrechtice, členkou finančního výboru
10/1/15/1 schválilo
pětičlenný kontrolní výbor s tím, že předseda a další členové z řad zastupitelů, kteří by chtěli
ve výboru pracovat, budou voleni na dnešním zasedání. Zbývající členové, pokud nedojde
k jejich dnešnímu zvolení, budou zvoleni na příštím zasedání zastupitelstva města, popř. z řad
občanů, kteří by v tomto výboru chtěli pracovat.
10/1/15/2 schválilo
p. Mgr. Jiřího Mlčouška, bytem Odboje 280/20, Město Albrechtice, předsedou kontrolního
výboru
10/1/15/3 schválilo
p. Karla Gančarčíka, bytem Nábřežní 629/13, Město Albrechtice, členem kontrolního výboru

10/1/15/4 schválilo
p. MUDr. Zuzanu Juráňovou, bytem Lázeňská 119/2, Město Albrechtice, členem kontrolního
výboru
10/1/15/5 schválilo
p. Mgr. Karla Knappa, bytem Lázeňská 119/2, Město Albrechtice, členem kontrolního výboru

10/1/15/6 schválilo
p. Mgr. Milana Pokorného, bytem J. Wolkra 676/8, Město Albrechtice, členem kontrolního
výboru

10/1/16 schválilo
do funkce oddávajících pro volební období 2010 – 2014
1. p. Luďka Volka, bytem Celní 705/56, Město Albrechtice, starosta
2. p. Ing. Jitku Hanusovou, bytem K. Čapka 763/15, Město Albrechtice, místostarosta
3. p. Miluši Kaletovou, bytem Tyršova 680/41, Město Albrechtice
4. p. Zdeňka Břicháčka, bytem Polní 734/6, Město Albrechtice
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10/1/17/1 schválilo
smlouvu o dílo na akci: „Odpadové centrum – Město Albrechtice“ mezi Městem Město
Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a firmou ECOVIA
Haná s.r.o., Hamerská 58, 783 71 Olomouc - Holice, IČ: 27825531 v celkové ceně díla
16.918.751,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem
10/1/17/2 schválilo
kupní smlouvu na akci: „Odpadové centrum – Město Albrechtice – provozní soubory“, mezi
Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a
firmou MEVATEC s.r.o., Chelčického 1228, 41301 Roudnice nad Labem IČ: 62742051 v
celkové ceně 2.758.236,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
10/1/18 schválilo
smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, určenou na uznatelné výdaje s činností
jednotek sborů dobrovolných hasičů mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28.října 117,
702 18 Ostrava, zastoupen Ing. Jaroslavem Palasem, hejtman kraje, IČ:70890692, DIČ: CZ
70890692 a Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ:
00296228, DIČ: CZ 00296228 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.11.2010
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

10/2/19 schválilo
program 2.zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.9.2010
10/2/20 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp.MUDr.Zuzana Juráňová, Mgr.Jiří Mlčoušek a Mgr.Milan
Pokorný a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Ing.Ivo Vykopal a Richard Kubla.
1
0/2/21 vzalo na vědomí
zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného 11.11.2010.
10/2/22 schválilo
vysílání videozáznamů ze zasedání zastupitelstev města v nezměněné podobě v TKR města
Město Albrechtice a archivaci těchto záznamů.
průběžně
SP
10/2/23 schválilo
mandátní smlouvu mezi mandantem Město Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město
Albrechtice, IČ: 00296228 a mandatářem Ing. Michalem Kloiberem, Ph.D., Hradecká 98/IV,
380 01 Dačice, IČ: 40637263, na provádění odborného dozoru při realizaci oprav dřevěných
konstrukcí nemovité kulturní památky domu – č.p. 21, Město Albrechtice a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
15.12.2010
VV
10/2/24 schválilo
smlouvu o poskytování služeb mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95
Město Albrechtice, IČ: 00296228 společností Geosense s.r.o. se sídlem Praha 8, Kobylisy,
Třebenická 128/6, PSČ 18200, IČO: 29002567, DIČ: CZ29002567, o provozování obecního
mapového portálu Města Město Albrechtice na dobu určitou tj. do 31.12.1012 a pověřilo
starostu podpisem smlouvy.
15.12.2010
SP
10/2/25 schválilo
smlouvu o dílo č.01/2010 na zimní údržbu komunikací v Městě Albrechticích a místních
částech mezi městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ:
00296228 a firmou Christos Liolios - Rychlostav, zastoupená panem Christosem Lioliasem,
Holčovice 244, 793 71, IČ: 12669750, DIČ: CZ6006121330 - všechny místní komunikace v
k.ú města Město Albrechtice, Linhartovy, Opavice, Valštejn, Dlouhá Voda, Burkvíz a
Biskupice, Hynčice a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
15.12.2010
místostarosta
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10/2/26 schválilo
smlouvu o dílo č. 02/2010 na zimní údržbu komunikací v Městě Albrechticích a místních
částech mezi městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ:
00296228 a firmou Služby obce Město Albrechtice s.r.o., zastoupená panem Stanislavem
Berkovcem, Nemocniční 13, Město Albrechtice 793 95, IČ: 25844067, DIČ: 359-25844067 údržba chodníku ve městě a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
15.12.2010

místostarosta

10/2/27 schválilo
OZV č.2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické
herní zařízení.
průběžně
FO
10/2/28 schválilo
OZV č. 3/2010 o místních poplatcích.
průběžně

FO

10/2/29 schválilo
OZV č.4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
průběžně
FO
10/2/30 vzalo na vědomí
návrh rozpočtu města Město Albrechtice na rok 2011
nejbližší ZM

starosta

10/2/31 vzalo na vědomí
návrh plánu hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok 2011
nejbližší ZM

starosta

10/2/32 schválilo
rozpočtové opatření č.6/2010 města Město Albrechtice, dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se snížením rozpočtu v
oblasti příjmů o 69.548,-Kč a výdajů o 69.548,- Kč.
FO
10/2/33 schválilo
změny plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č.2/2010
Plán hospodářské činnosti : náklady
5 781 172,00
zvýšení o
669 232,00
Celkem náklady:
6 450 404,00
Plán hospodářské činnosti: výnosy
6 901 982,00
snížení o
36 543,00
Celkem výnosy:
6 865 439,00
Zisk
415 035,00
FO
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10/2/34/1 schválilo
odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města s platností od 1.12.2010:
výkon funkce člena rady: 1.300,-Kč
výkon funkce člena zastupitelstva: 447,-Kč
předseda výboru nebo komise: 500,-Kč
člen výboru nebo komise: 300,-Kč
průběžně

FO

10/2/34/2 schválilo
odměňování člena komise nebo výboru, který není členem zastupitelstva ve výši 300,-Kč
s platností od 1.12.2010.
průběžně
FO
10/2/34/3 schválilo
započítávání jednotlivých odměn při souběhu výkonu několika funkcí následovně:
-člen rady + předseda výboru nebo komise
-člen rady + člen výboru nebo komise
-člen zastupitelstva + předseda výboru nebo komise
-člen zastupitelstva + člen výboru nebo komise
průběžně

FO

10/2/35/1 schválilo
p. Dagmar Hanzlíkovou, bytem Celní 614/29, Město Albrechtice, členem finančního výboru

10/2//35/2 schválilo
p. Ing.Igora Kozelka, bytem Pod Hůrkou 722/12, Město Albrechtice, členem finančního
výboru
10/2/35/3 schválilo
p. Miluši Kropáčovou, bytem Nádražní 371/17, Město Albrechtice, členem finančního výboru

10/2/36 schválilo
termín příští schůze zastupitelstva města a to středa 15.12.2010 v 17,00 hod. v klubovně
tělocvičny ZŠ.
starosta
10/2/37 schválilo
termíny schůzí zastupitelstva města na rok 2011a to ve středu v 17.00 v klubovně tělocvičny
ZŠ, 16.2., 20.4., 22.6., 21.9., 23.11., 14.12..
starosta
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10/2/38 schválilo
záměr výstavby kompostárny v Městě Albrechticích a pověřilo starostu jednáním k zajištění
této akce.
průběžně
starosta
10/2/39 schválilo
přípravu záměru na provedení směny lesních pozemků mezi Městem Město Albrechtice a
Lesy ČR, s.p., Lesní správou Město Albrechtice a souhlasu s jeho přípravou.
starosta
10/2/40 uložilo
starostovi města zajistit a předložit zastupitelům města rozbor hospodaření v městských lesích
za poslední 4 roky tj. od 2007 – 2010 v termínu do 16.2.2011.
16.2.2011

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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starosta

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 15.12.2010
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

10/3/41 schválilo
program 3.zasedání zastupitelstva města konaného dne 15.12.2010
10/3/42 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp.Vladislav Hlaváček, Zdeněk Břicháček a Martin Špalek a
ověřovatele zápisu ve složení: pp. Karel Gančarčík, Mgr. Karel Knapp.
10/
3/43 vzalo na vědomí
zápis z 2. zasedání zastupitelstva města konaného 25.11.2010.
10/3/44 schválilo
rozpočet Města Město Albrechtice na rok 2011, dle předloženého materiálu, v členění na
příjmy ve výši 61 349 825,- Kč a financování 4 813 349,- Kč a výdaje ve výši 66 163 174,Kč.
průběžně
FO
10/3/45 schválilo
závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Město Albrechtice na rok 2011
v celkové výši 5 875 000,- Kč z toho:
- příspěvek na provoz pro Mateřskou školu na rok 2011 je stanoven ve výši 1 775 000,- Kč.
- příspěvek na provoz pro Základní školu na rok 2011 je stanoven ve výši 4 100 000,- Kč.
15.1.2011

FO

10/3/46 schválilo
neinvestiční příspěvek pro rok 2011 do sdružení, ve kterých je město Město Albrechtice členem,
v celkové výši 477 342,- Kč a v členění:
příspěvek sdružení I/ 57
příspěvek Okresní knihovně Bruntál
příspěvek Euroregion Praděd
Sdružení obcí Osoblažska
příspěvek Svazu obcí a měst
příspěvek Sdružení Praděd
příspěvek Mikroregion Krnovsko

18 000,00
70 000,00
11 000,00
272 700,00
11 500,00
50 842,00
43 300,00

Celkem:

477 342,00

průběžně v roce 2011
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FO

10/3/47 schválilo
investiční příspěvek pro Sdružení obcí Praděd pro rok 2011 ve výši 232 016,- Kč.
průběžně v roce 2011

FO

10/3/48 schválilo
neinvestiční příspěvek na granty města Město Albrechtice v oblasti sportovní a kulturní v roce
2011 ve výši 820 000,- Kč
průběžně v roce 2011

FO

10/3/49 schválilo
neinvestičního příspěvku na granty města Město Albrechtice v sociální oblasti v roce 2011 ve
výši 200 000,- Kč.
průběžně v roce 2011
FO
10/3/50 schválilo
plán hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok 2011, kde náklady jsou ve výši
6 491 441,- Kč a výnosy ve výši 7 093 206,- Kč.
průběžně

FO

10/3/51 schválilo
přenesení pravomoci zastupitelstva města na radu města pro přijetí rozpočtového opatření č.
7/2010 a změny plánu hospodářské činnosti č. 3/2010
do 30.12.2010
starosta
10/3/52 vzalo na vědomí
provedení inventarizace majetku města Město Albrechtice a zápis z hlavní inventarizační
komise o provedené inventarizaci města za rok 2010, který je nedílnou součásti zápisu
zastupitelstva města
FO
10/3/53 schválilo
vyřazení majetku města Město Albrechtice plynoucí z provedené inventarizace majetku města
za rok 2010 a to ve výši 344 495,18 Kč dle přílohy, která je nedílnou součástí zápisu
15.2.2011

FO

10/3/54 vzalo na vědomí
rozpočet Sdružení obcí Praděd na rok 2011, kde příjmy jsou ve výši 1.299.800,- Kč,
financování 215.000,- Kč a výdaje 1.514.800,- Kč.
starosta
10/3/55 vzalo na vědomí
rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2011, kde příjmy jsou ve výši 4.759.700,-Kč,
výdajová část rozpočtu ve výši 4.734.200,-Kč, financování ve výši -25.500,-Kč
starosta
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10/3/56 vzalo na vědomí
rozpočet Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska na rok 2011, kde příjmová i výdajová část
rozpočtu je ve výši 1.081.520,-Kč.
starosta
10/3/57 schválilo
vydání, pod č.j. 5/2010 ze dne 15.12.2010, opatření obecné povahy – Změnu č. 2 Územního
plánu sídelního útvaru Město Albrechtice, podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za
použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti.
tajemník
10/3/58 schválilo
Smlouvu o zajištění kulturních služeb na zámku Linhartovy uzavřená jako inominátní
smlouva mezi Město Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, IČ: 00296228, a panem Jaroslavem
Hrubým, Sovova 1016/19, Krnov 794 01, IČ: 10597301 a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
30.1.2011
místostarosta
10/3/59 schválilo
smlouvu č.45/2010 na zpracování žádostí z Operačního programu životního prostředí na akci:
„Kompostárna Město Albrechtice“, mezi objednatelem městem Město Albrechtice, nám.ČSA
27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ:00296228 a zhotovitelem Ing. Markéta Hošková,
Osvoboditelů 3778/304, 760 01 Zlín, IČ: 63464501 a pověřuje starostu podpisem smluvy.
30.1.2011

starosta

10/3/60 schválilo
smlouvu č.46/2010 na zpracování žádostí z Operačního programu životního prostředí na akci:
„Zavedení separace bioodpadů Město Albrechtice, mezi objednatelem městem Město
Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ:00296228 a zhotovitelem Ing.
Markéta Hošková, Osvoboditelů 3778/304, 760 01 Zlín, IČ: 63464501 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
30.1.2011
starosta
10/3/61 schválilo
smlouvu na zajištění projekčních a inženýrských prací na akci: „Kompostárna Město
Albrechtice“ mezi městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice,
IČ: 00296228 a Ing. Zdeňkem Vendolským, Okružní 4550, 760 05 Zlín a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
30.1.2011
tajemník
10/3/62 schválilo
mandátní smlouvu mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město
Albrechtice, IČ:00296228 a firmou IDIZ, Ivana Jurečková, Tyršova 7, 746 01 Opava, IČ:
63301474 na komplexní organizační a věcné zajištění zadání veřejné zakázky pod názvem
„Slezsko bez hranic – Rozhledny a vyhlídková místa“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
30.1.2011
3

tajemník

10/3/63/1 schválilo
zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na stavbu pod názvem „Slezsko bez hranic –
Rozhledny a vyhlídková místa“
starosta
10/3/63/2 schválilo
komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na akci: „Slezsko bez hranic – Rozhledny
a vyhlídková místa“ ve složení: pp. Ing. Hynek Vavera, Ing. Milan Košulič, Karel Gančarčík,
Mgr. Milan Pokorný, Luděk Volek.
Náhradníci – pp. Mgr. Jiří Mlčoušek, Mgr. Karel Knapp, Mgr. Jiří Kropáč, Vladislav
Hlaváček, Martin Špalek.
starosta
10/3/64 schválilo
Mandátní smlouvu na výkon inženýrské činnosti uzavřená podle § 566 a následujících
obchodního zákoníku s mandatářem ing.Vladimírem Šarmanem, Čsl. armády 809/39, 794 01
Krnov IČO: 18114911 akci „Odpadové centrum – Město Albrechtice“, stavební část a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
30.12.2010
tajemník
10/3/65 schválilo
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Informační zařízení Město Albrechtice“
mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ:00296228 a
fi. DOMOVINA – ekologie, venkov, turistika, s.r.o., 793 15 Lichnov 147, IČ: 25848381 a
pověřila starostu podpisem dodatku č.1
30.12.2010
tajemník
10/3/66 schválilo
revokaci usnesení 10/31/943 z 31. jednání ZM konaného 17.6.2010, kterým schválilo prodej
pozemku p.č 8 o výměře 1 164 m2, TTP, k.ú. Linhartovy panu Janu Vojkůvkovi, Palackého
160/3, 793 95 Město Albrechtice za celkovou cenu 36 485,- Kč, včetně vynaložených
nákladů.
SÚ
10/3/67 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 39/1o výměře 900 m2, TTP, k.ú. Linhartovy.
15.1.2011

SÚ

10/3/68 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 23 o výměře 142 m2, zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 499/1 o
výměře 431 m2, zahrada, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtice.
15.1.2011
SÚ
10/3/69 schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. 1090/9 o výměře 176 m2, zahrada a p.č. 1090/10 o výměře 106
m2, TTP, k.ú. Město Albrechtice.
15.1.2011
SÚ
10/3/70 schválilo
prodej pozemku p. č. 775/4 o výměře 205 m2, koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
vodní plocha, k.ú. Dlouhá Voda, Lesům ČR, s.p., Správa toků- oblast povodí Odry, IČ
42196451, se sídlem Frýdek Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek Místek za celkovou cenu
2 050,- Kč včetně vynaložených nákladů.
30.4.2011
SÚ
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10/3/71 schválilo
prodej pozemku p.č. 46 o výměře 343 m2, zahrada a p.č. 47/6 o výměře 158 m2, ostatní
plocha, neplodná půda, k.ú. Dlouhá Voda paní Miroslavě Huberové, Čsl. Armády 1413, 250
01 Stará Bělá za celkovou cenu 27 843,- Kč včetně vynaložených nákladů.
30.4.2011
SÚ
10/3/72 schválilo
prodeje pozemku p.č.147/3 o výměře 2230 m2, TTP, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic panu
Pavlu Petržílkovi, L. Janáčka 11, 793 95 Město Albrechtice za celkovou cenu 70 186,- Kč
včetně vynaložených nákladů.
30.4.2011
SÚ
10/3/73 schválilo
prodej pozemku 913/6 o výměře 153 m2, orná půda, k.ú. Město Albrechtice, panu Jiřímu
Michalčíkovi, B. Němcové 626/21, 793 95 Město Albrechtice za celkiovou cenu 7 582,- Kč
včetně vynaložených nákladů.
30.4.2011
SÚ
10/3/74 schválilo
prodej pozemků p.č. p.č. 77/3 o výměře 204 m2, zahrada a p.č. 77/4 o výměře 599 m2 zahrada,
k.ú. Opavice, manželům Janu Parchavému a Anně Parchavé, Opavice 41, 793 95 Město
Albrechtice, za celkovou cenu 48 340,- Kč včetně vynaložených nákladů.
30.4.2011
SÚ
10/3/75 schválilo
prodej pozemku p.č. 9/8 o výměře 14 m2 , ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 9/7 o výměře 34 m2
, ostatní plocha, ostatní komunikace , p.č. 22/2 o výměře 14 m2 , ostatní plocha, ostatní
komunikace, k.ú. Piskořov paní Ing. Ivě Ircingové, Piskořov 22, 793 95 Město Albrechtice za
celkovou cenu 2 432,- Kč včetně vynaložených nákladů.
30.4.2011
SÚ
10/3/76 schválilo
kupní smlouvu o prodeji druhotných surovin mezi Sběrnými surovinami Krnov s.r.o.,IČ
25867156, Albrechtická 1781/109a, 794 01 Krnov (kupující) a městem Město Albrechtice,
IČ 296228, se sídlem nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice ( prodávající) a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
15.1.2011
SÚ
10/3/77 schválilo
jednací řád výborů města Město Albrechtice.

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

11/4/78 schválilo
program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011
11/4/79 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Mgr. Karel Knapp, Mgr. Milan Pokorný a Ing. Milan
Košulič a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Zdeněk Břicháček, Vladislav Hlaváček.
11/4/80 vzalo na vědomí
zápis z 3. zasedání zastupitelstva města konaného 15.12.2010.
11/4/81 schválilo
příspěvek Římskokatolické farnosti Město Albrechtice, nám. ČSA 3, 793 95 Město
Albrechtice ve výši do 95.000,-Kč na rekonstrukci zvonů farního kostela Navštívení P.Marie
v Městě Albrechticích s tím, že vyúčtování rekonstrukce zvonů bude doloženo fakturou
s rozpisem prací.
FO
11/4/82/1 schválilo
nabídku spolupráce při péči o zámecký park Linhartovy od pana Heřmana Menzela
z Linhartov.
starosta + místostarosta
11/4/82/2 uložilo
starostovi města zajistit ekonomický rozbor týkající se financování péče a údržby parku
v Linhartovech v roce 2011.
30.4.2011

starosta

11/4/83 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2011 - rozpočtové opatření č.1/2011, dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 9 018 849,- Kč, financování zvýšení o 735 929,- Kč,
výdaje zvýšení o 9 754 778,- Kč.
průběžně v roce 2011

1

FO

11/4/84 schválilo
Změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 1/2011
Plán hospodářské činnosti : náklady

6 491 441,00

snížení o

- 318 100,00

Celkem náklady:

6 173 341,00

Plán hospodářské činnosti: výnosy

7 093 326,00

snížení o

- 354 500,00

Celkem výnosy:

6 738 826,00

Zisk

565 485,00
průběžně v roce 2011

FO

11/4/85 schválilo
využití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2010 na sportovní a kulturní
účely.
průběžně v roce 2011
FO
11/4/86 schválilo
rozdělení finančních příspěvků na Dlouhodobé projekty na základě žádostí jednotlivých
organizací dle níže uvedené tabulky:

Schválené granty - Dlouhodobé projekty 2011
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Název organizace
Základní umělecká škola Město Albrechtice
ZKO č.664 Město Albrechtice
TJ Město Albrechtice
Římskokatolická farnost Město Albrechtice
Dechová hudba Město Albrechtice
Jan Košulič Město Albrechtice
TJ Tatran Hynčice
Klub důchodců Město Albrechtice
SDH Město Albrechtice
Myslivecké sdružení Oldřich
11 TJ AVÍZO Město Albrechtice
12 Klub důchodců Hynčice
13 Sportovní klub policie Bruntál
14

schváleno ZM Kč

15 Celkem

průběžně v roce 2011
11/4/87 schválilo
poskytnutí grantů v sociální oblasti následovně:
- Help-in, o.p.s. Bruntál
2

100 000,-Kč na 30 klientů

0
20.000
220.000
50.000
25.000
10.000
30.000
20.000
20.000
5.000
330.000
50.000
0
780.000
FO

- Charita Krnov
23 333,-Kč na 7 klientů
Pokud nebude v roce 2011 naplněn počet plánovaných klientů, bude při vyúčtování
grantu požadováno vrácení poměrné části grantu dle skutečného počtu klientů.
-.Slezská diakonie, sociální asistence
70 000,-Kč
- Slezská diakonie, raná péče
5 000,-Kč
průběžně v roce 2011

FO

11/4/88 schválilo
smlouvu o dílo mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 79395 Město Albrechtice,
IČ:00296228 a firmou Hrat, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec, IČ 64087352, na
zpracování žádosti o dotaci včetně vybraných povinných příloh v rámci výzvy Operačního
programu životní prostředí, prioritní osa 6, pro projekt Obnova vegetačních prvků zámeckého
parku v Linhartovech a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
12.3.2011

místostarosta

11/4/89 neschválilo
smlouvu s Českou pojišťovnou a.s. č.50744868/17 na pojištění lesů v majetku Města Město
Albrechtice.
28.2.2011
VV
11/4/90 uložilo
tajemníkovi města zveřejnit výsledky VŘ na akci „Rozhledna Město Albrechtice“, zadávací
podmínky, veškerou dokumentaci vč.smlouvy a hodnotící tabulku na internetu do 5 dnů po
podpisu smlouvy.
FO
11/4/91 schválilo
smlouvu o dílo mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice,
IČ:00296228 a vítězným uchazečem BÖGL a KRÝSL, k.s., Pod Špitálem 1452, 156 00
Praha -Zbraslav, na akci: „Rozhledna Město Albrechtice“ a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
15.3.2011
tajemník
11/4/92 schválilo
mandátní smlouvu mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město
Albrechtice a p.Petrem Stiborem, Přerovecká 205/13, 747 Opava – Suché Lazce, IČ:
73748013, na funkci koordinátora a BOZP pro stavbu „Rozhledna Město Albrechtice“
15.3.2011
tajemník
11/4/93 schválilo
smlouvu o dílo na „Zpracování lesního hospodářského plánu pro Město Albrechtice“ mezi
Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ:00296228 a
Ing.Pavlem Viačkou, Červenka 1588, 75501 Vsetín, IČ: 65891121, DIČ: CZ5604072221, za
cenu díla 315,-Kč za 1 ha zařizované plochy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
20.3.2011

starosta

11/4/94 schválilo
smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd, Nové Doby 111, 793 26
Vrbno pod Pradědem, IČ: 69594074, v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce
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2007 - 2013 ČR-PR č. CZ.3.22/3.3.07/10. 02065 na realizaci mikroprojektu „Na společnou
notu“, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
20.3.2011
místostarosta
11/4/95 schválilo
dohodu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku, uzavřená dle ustanovení § 269 odst.
2 zákona č. 513/1991 Sb.,obchodního zákoníku, v platném znění mezi městem Město
Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a Euroregionem
Praděd, Nové Doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ: 69594074, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
20.3.2011
starosta
11/4/96 schválilo
mandátní smlouvu o výkonu inženýrské činnosti, uzavřená podle § 566 a následujících
obchodního zákoníku, mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město
Albrechtice, IČ:00296228 a mandatářem ing.Vladimírem Šarmanem, Čsl. armády 809/39,
794 01 Krnov IČO: 18114911, na akci „Rozhledna Město Albrechtice“, stavební část za cenu
celkem včetně DPH 30.000,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
15.3.2011
tajemník
11/4/97 schválilo
dodatek č.3 ke smlouvě č. 7012026-09 uzavřené dne 26.2.2009 o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě uzavřená podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě
uzavřená , mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice,
IČ:00296228 a firmou Veolia Transport Morava a.s.,Vítkovická 3056/2, Ostrava, obchodní oblast
Bruntál, ve výši 66.720,-Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
15.3.2011

místostarosta

11/4/98 schválilo
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní na koupi pozemku parcela č. 1912/5, ostatní plocha,
o výměře 2114 m2, v katastrálním území Město Albrechtice, obec Město Albrechtice,
zapsáno na LV 1010, vedeno Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální
pracoviště Krnov, pro obec Město Albrechtice, katastrální území Město Albrechtice.
Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 959-5008/2011 ze dne 07.02.2011 vypracovaným
Ing. Rudolfem Ťapťuchem došlo k rozdělení shora popsaného pozemku parcely č.1912/1, kdy dle
nového stavu je tato rozdělena jednak na pozemek parcela č. 1912/1 o výměře 13337 m2, ostatní
plocha a dále na pozemek parcela č. 1912/5 o výměře 2114m2, ostatní plocha. s budoucím
prodávajícím Christosem Lioliosem,, Holčovice 244, 793 71 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
30.3.2011

tajemník

11/4/99 schválilo
revokaci usnesení 10/30/898 z 30 jednání ZM konaného 29.4.2010, kterým schválilo záměr
prodeje pozemku p.č. 173/1, výměra 915 m2 ,vodní plocha, vodní nádrž umělá ,k.ú. Česká
Ves u Města Albrechtic.
SÚ
11/4/100 schválilo
revokaci usnesení 10/31/943 z 31. jednání ZM konaného dne 17.6.2010, kterým schválilo
prodej pozemku p.č. 173/1 o výměře 915 m2 vodní plocha, vodní nádrž umělá, k.ú. Česká Ves
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u Města Albrechtic, panu Patriku Záhumenskému, Česká Ves 90, 793 95 Město Albrechtice
za celkovou cenu 28 790,- Kč, včetně vynaložených nákladů.
SÚ
11/4/101 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 839 části, výměra dle GP, zahrada, k.ú. Město Albrechtice
15.3.2011

SÚ

11/4/102 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 2372 o výměře 150 m2, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Hynčice
u Krnova
15.3.2011
SÚ
11/4/103 neschválilo
záměr prodeje pozemků p.č. 239 o výměře 260 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zemědělská
stavba bez čp/če, k.ú. Město Albrechtice
15.3.2011
SÚ
11/4/104 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 10 část, výměra dle GP, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Česká
Ves u Města Albrechtic
15.3.2011
SÚ
11/4/105 schválilo
revokaci usnesení č. 09/27/791 z 26.ZM z 26.11.2009, kterým neschválilo záměr prodeje
pozemku p.č. 507/13 o výměře 160 m2ostatní plocha, jiná plocha , k.ú. Dlouhá Voda
SÚ
11/4/106 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 507/13 o výměře 160 m2, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú.
Dlouhá Voda
15.3.2011
SÚ
11/4/107 schválilo
prodej pozemku p. č. 42/3 o výměře 740 m2, travní porost, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic,
panu Otakaru Poláškovi, Nálepkova 888/25, 708 00 Ostrava za celkovou cenu
29 501,- Kč včetně vynaložených nákladů.
15.5.2011

SÚ

11/4/108 schválilo
Plán činnosti finančního výboru města na rok 2011
- Kontrola vyúčtování grantů poskytnutých z rozpočtu města v roce 2010, termín: leden 2011
- Projednání návrhů rozpočtových opatření předkládaných zastupitelstvu města, termín: týden
před zasedáním zastupitelstva
- Kontrola hospodaření příspěvkových organizací města (MŠ, ZŠ) s finančními prostředky
poskytnutými městem termín: březen, červen
- Kontrola čerpání rozpočtu města, termín:květen, září
- Příprava rozpočtu na rok 2012, termín: říjen
průběžně
11/4/109 schválilo
Schválení plánu Kontrolního výboru města na rok 2011
- kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva
5

místostarosta

- kontrola spisů výběrových řízení uskutečněných v roce 2011 Další kontroly dle rozhodnutí
zastupitelstva
- kontrola vedení agendy stížností a žádostí občanů, organizací apod. i způsobu jejich řešení
průběžně

místostarosta

11/4/110 vzalo na vědomí
zápis z jednání kontrolního výboru č.1/2011 a Zápisu o kontrole vyúčtování grantů z
rozpočtu města Město Albrechtice za rok 2010
místostarosta
11/4/111 schválilo
uspořádání kulturní společenské akce: „Kultura a sport v česko – polském pohraničí“ v roce 2011
z dotačního programu OPPS ČR-PL 2007-2013, kde vedoucím partnerem je město Město
Albrechtice a partnerem je Středisko Kultury, Sportu, Turistiky a Rekreace v obci Biała.
místostarosta
11/4/112 uložilo
starostovi města jednat s ředitelem Povodí Odry ohledně úprav toku řeky Opavice v Opavici a
Linhartovech, popřípadě jej přizvat na jednání zastupitelstva.
15.5.2011
starosta
11/4/113 uložilo
starostovi města připravit změnu jednacího řádu ZM, který bude rozšířen o diskusi občanů
např. od 18.00 hodin.
31.3.2011
starosta
11/4/114 schválilo
konání zasedání zastupitelstva města každou poslední středu v měsíci mimo období prázdnin
a vánoc.
průběžně
starosta

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.3.2011
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

11/5/115 schválilo
program 5.zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.3.2011
11/5/116 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Ing. Ivo Vykopal, Ing. Zdeněk Kurečka, Ing. Ondřej
Maršalský a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Mgr. Karel Knapp, Ing. Milan Košulič.
11/5/117 vzalo na vědomí
zápis z 4. zasedání zastupitelstva města konaného 16.2.2011.
11/5/118 schválilo
společný jednací řád kontrolního a finančního výboru.
11/5/119 schválilo
Vnitřní směrnice č.1/2011 včetně příloh – „Postupy pro zadávání veřejných zakázek městem
Město Albrechtice a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi“.
11/5/120 schválilo
smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřené podle ustanovení § 19 odst.
3 zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů k zajištění základní a
ostatní dopravní obslužnosti části území kraje Moravskoslezského mezi městem Město Albrechtice,
nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a Osoblažskou dopravní společností, s.r.o., Opavská 57,
Krnov, IČ: 48392219, ve výši 21.616,-Kč a pověřilo starostu podpisem smlouvy
11/5/121 schválilo
prodej pozemku 176/3 o výměře 99 m2, vodní plocha, tok přirozený, p.č. 160/2 o výměře 4
m2, vodní plocha, tok přirozený a p.č. 160/3 o výměře 10 m 2 vodní plocha, tok přirozený, k.ú.
Opavice, Povodí Odry s.p., IČ 70890021 se sídlem Varenská 49, 701 26, Ostrava, Moravská
Ostrava. za celkovou cenu 15 920,- Kč včetně vynaložených nákladů
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11/5/122 schválilo
bezúplatný převod pozemku p.č. 1785/5 o výměře 26 m2, TTP, k.ú. Město Albrechtice jako
historický majetek od Pozemkového fondu ČR na Město Město Albrechtice.

11/5/123/1 vzalo na vědomí
Zprávu o hospodaření v městských lesích Město Albrechtice za rok 2010 a
11/5/123/2 uložilo
starostovi města doplnit rozbor hospodaření o plnění závazných ustanovení LHP, o výši
uplatněných škod zvěří, o účelu použití rezervy v roce 2010 a počtu nasazených sazenic v
roce 2010.
11/5/124 revokovalo
usnesení č.11/4/90, kterým ZM uložilo tajemníkovi města zveřejnit výsledky VŘ na akci
„Rozhledna Město Albrechtice“, zadávací podmínky, veškerou dokumentaci vč. smlouvy a
hodnotící tabulku na internetu do 5 dnů po podpisu smlouvy
11/5/125 vzalo na vědomí
informaci týkající se údržby veřejné zeleně pro rok 2011.

………………………………
Luděk VOLEK v.r.
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ v.r.
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.4.2011
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

11/6/126 schválilo
program 6.zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.4.2011.
11/6/127 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Karel Gančarčík, Richard Kubla, Dagmar Horáková a
ověřovatele zápisu ve složení: pp. Mgr. Jiří Mlčoušek, Mgr. Milan Pokorný.
11/6/128 vzalo na vědomí
zápis z 5. zasedání zastupitelstva města konaného 23.3.2011.
11/6/129 schválilo
Smlouvu o dílo mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
a společností Geosense s.r.o., se sídlem Praha 8, Kobylisy, Třebenická 128/6, PSČ 182 00,
za celkovou cenu díla 71.976,-Kč včetně DPH a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
11/6/130 schválilo
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2011 k
zabezpečení činnosti a akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II
v celkové výši Kč 50.000,--Kč a pověřilo starostu podpisem smlouvy
11/6/131 schválilo
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2011 k
zabezpečení činnosti a akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II
v celkové výši Kč 100.000,--Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy
11/6/132 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2011 - rozpočtové opatření č. 2/2011 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 284 515,- Kč, financování zvýšení o 145
632,- tis. Kč, výdaje zvýšení o 430 147,- Kč
11/6/133 vzalo na vědomí
zprávu o kontrole dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Praděd za rok 2010.
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11/6/134 schválilo
revokaci usnesení číslo 10/2/37 ze dne 25.11.2010
11/6/135 schválilo
revokaci usnesení číslo 11/4/114 ze dne 16.2.2011
11/6/136 schválilo
konání dalšího zasedání zastupitelstva města v termínu 22.června 2011
11/6/137 schválilo
záměr odkoupení pozemku p. č. 1233 části , výměra dle GP, TTP, k.ú. Město Albrechtice.
11/6/138 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 1754 části, výměra dle GP, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú.
Město Albrechtice.
11/6/139 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 1258 výměra dle GP, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Město
Albrechtice.
11/6/140 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 100 část, výměra dle GP, ostatní plocha, neplodná půda, k.ú.
Piskořov.
11/6/141 neschválilo
záměru prodeje pozemků p.č. 1720/6 o výměře 2 530 m2, TTP, p.č. 1720/7 o výměře 4 410
m2, orná půda a p.č. 2235 o výměře 993 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Hynčice
u Krnova.
11/6/142 schválilo
prodej pozemků p.č. 23 o výměře 142 m2, zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 499/1 o výměře
431 m2, zahrada, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtice paní Ing. Evě Trumpešové, Úvoz 32,
794 01 Krnov za celkovou cenu 36 598,- Kč včetně vynaložených nákladů.
11/6/143 schválilo
prodej pozemků p.č. 1090/9 o výměře 176 m2, zahrada a p.č. 1090/10 o výměře 106 m2, TTP,
k.ú. Město Albrechtice panu Milanu Šobrovi, Holčovice 225, 793 71 Holčovice za celkovou
cenu 16 480,- Kč včetně vynaložených nákladů.
11/6/144 schválilo
prodej pozemku p. č. 507/13 o výměře 160 m2, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Dlouhá Voda
paní Lence Tvrzové, Vietnamská 10494/16, Ostrava Poruba za celkovou cenu 6 180,- Kč
včetně vynaložených nákladů.
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11/6/145 schválilo
prodej pozemku p. č. 2372 o výměře 150 m2, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Hynčice u
Krnova manželům Vlastimilu a Aleně Švrčkovým, SPC 1 1027/49, 794 01 Krnov za
celkovou cenu 5 872,- Kč včetně vynaložených nákladů.
11/6/146 schválilo
prodej pozemku p. č. 39/1o výměře 900 m2, TTP, k.ú. Linhartovy panu Martinu Mužíkovi,
Opavická 606/7, 793 95 Město Albrechtice za celkovou cenu 29 046,- Kč včetně
vynaložených nákladů.
11/6/147 schválilo
prodej spoluvlastnického podílu města Město Albrechtice 5165/ 10000 pozemku p.č. 339/4, o
výměře 137 m2 ostatní plocha, jiná plocha,k.ú. Město Albrechtice, manželům panu JUDr.
Jaromíru Tkadlečkovi a paní Bc. Blance Tkadlečkové, Lázeňská 2, 793 95 Město Albrechtice
za celkovou cenu 10 558,- Kč včetně vynaložených nákladů.
11/6/148 schválilo
bezúplatný převodu historického majetku od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města
Město Albrechtice, k.ú. Město Albrechtice, p.č. 2170/2 orná půda, p.č. 1782/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace, p.č. 1785/5 TTP.
11/6/149 schválilo
revokaci usnesení č.11/4/113 ze dne 16.2.2011 o změně jednacího řádu ZM, který by byl
rozšířen o diskusi občanů, např. na 18.00 hodin.
11/6/150 uložilo
starostovi zpracovat aktualizaci Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností a
seznámit s jejich obsahem všechny pracovníky úřadu.

………………………………
Luděk VOLEK v.r.
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ v.r.
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.6.2011
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

11/7/151 schválilo
program 7.zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.6.2011.
11/7/152 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Mgr.Marcel Jedelský, MUDr.Zuzana Juráňová, Mgr.Milan
Pokorný a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Dagmar Horáková, Martin Špalek.
11/7/153 vzalo na vědomí
zápis z 6. zasedání zastupitelstva města konaného 20.4.2011.
11/7/154 schválilo
“Programové prohlášení Zastupitelstva města Město Albrechtice na volební období 2010 –
2014”
11/7/155 neschválilo
žádost FK Avízo Město Albrechtice o změnu usnesení zastupitelstva č.10/30/887/1 a
č.10/30/887/2 ze dne 29.4.2010, na základě kterého byla dnem 25.11.2010 provedena úprava
nájemného nebytových prostor na hřišti.
11/7/156 schválilo
finanční dar ve výši 40.000,-Kč TJ Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, Město Albrechtice na
vydání Almanachu.
11/7/157 schválilo
smlouvu o dílo mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město
Albrechtice, IČO: 00 296228, DIČ: CZ00296228 a Ing. Jiřím Vávrou, Zauliční 145, 725 26
Ostrava – Krásné Pole na provedení entomologického výzkumu v zámeckém parku
Linhartovy, která bude součástí podání žádosti o dotaci pro SFŽP, a pověřilo starostu
podpisem smlouvy
11/7/158 schválilo
smlouvu na zajištění ornitologického průzkumu pro potřeby revitalizace zámeckého parku
v Linhartovech mezi Zdeňkem Poláškem, Havířov- Prostřední Suchá, ul. Nový Svět 474/82,
735 64, IČO 472989141, DIČ CZ6007110175, zhotovitel není plátcem DPH a Městem Město
Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, zastoupeno Luďkem Volkem, IČ:
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00296228, DIČ: CZ 00296228, a pověřilo starostu města podpisem smlouvy.
11/7/159 schválilo
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi Moravskoslezským
krajem se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupen: Ing. Jaroslavem Palasem,
hejtmanem kraje, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692 - dále jen "poskytovatel" a Město
Město Albrechtice se sídlem: nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228,
DIČ: CZ00296228, zastoupeno: Luďkem Volkem, starostou, dále jen "příjemce" o poskytnutí
účelově určené dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na obnovu kulturní památky
měšťanského domu č. p. 21 ve Městě Albrechticích a pověřilo starostu města podpisem této
smlouvy.
11/7/160 schválilo
smlouvu o dílo mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město
Albrechtice, zastoupené starostou města p.Lud'kem Volkem, IČ: 00296228, DIČ:
CZ00296228 a firmou Taylor okna dveře s.r.o., Opavice 26, 793 95 Město Albrechtice,
zastoupená: Jiřím Pokludou, jednatelem, IČ: 27 77 11 05, DIČ: CZ27771105 - dále jen
zhotovitel na výměnu 25ks kastlových oken, jednoho okna schodiště a restaurátorské práce
na vstupních dveřích historické budovy nám. ČSA 21/22. Cena včetně DPH 793.217,- Kč a
pověřilo starostu podpisem této smlouvy
11/7/161 schválilo
smlouvu o dílo mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
IČ: 00296228, DIČ: CZ00296228 a firmou Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 76, 794 01
Krnov IČ: 47976250, DIČ: CZ47976250, na zpracování geodetických prací , inženýrské
činnosti a projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení s dopracováním do
stupně DZS na akci: “Chodník podél silnice I/57 - Město Albrechtice” za celkovou cenu
69.500,-Kč bez DPD a 83.400,-Kč včetně DPH a pověřilo starostu města podpisem smlouvy

11/7/162 schválilo
smlouvu o dílo mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice,
IČ: 296228 a firmou Kareta s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213 na akci:
„Chodník ul. K.Čapka - Nemocniční Město Albrechtice“ za celkovou cenu 710.348,05 Kč bez
DPH, včetně DPH 852.417,66 Kč a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
11/7/163 vzalo na vědomí
smlouvu č. 09045444 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České
republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4. IČ: 00020729 a Městem Město Albrechtice,
nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 na akci „Odpadové centrum Město
Albrechtice“.
11/7/164 schválilo
Darovací smlouvu č. BR/4/j/2011/JH o převodu pozemku dle GP č. 967-3909/2011 ze dne
11.4.2011, schváleného Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním
pracovištěm Krnov dne 6.5.2011 pod č. 205/2011, mezi dárcem Moravskoslezský kraj,
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ul.28.října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a obdarovaným Město Albrechtice, nám. ČSA
27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a pověřilo starostu podpisem této darovací
smlouvy.
11/7/165 schválilo
smlouvu o dílo č. 002/2011 mezi Ing. Ladislavem Malůškem, Františka Kokeše 1057, 768 24
Hulín, IČ: 87856778 a Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město
Albrechtice, IČ: 00296228, na podání žádosti do OPŽP na akci odbahnění rybníku Celňák v
Městě Albrechticích a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
11/7/166 schválilo
darovací smlouvu č. DS-BR-272-11-Vym, o převodu pozemku dle GP č. 386/2010 ze dne
2.11.2010, schváleným Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním
pracovištěm Krnov dne 16.11.2010 pod č. 471/2010, mezi dárcem Ředitelství silnic a dálnic
ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390 a obdarovaným Město Město
Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a pověřilo starostu
podpisem této darovací smlouvy.
11/7/167/1 schválilo
Protokol komise pro otevírání a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci: “Oprava
komunikace Linhartovy” ze dne 16.6.2011
11/7/167/2 schválilo
smlouvu o dílo mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
IČ: 00296228 a firmou KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213 na akci:
“Oprava komunikace Linhartovy” za celkovou cenu 346.300,-Kč bez DPH, včetně DPH
415.560,-Kč a pověřilo starostu podpisem této smlouvy
11/7/168 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2011 - rozpočtové opatření č. 3/2011, dle
§ 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 5 334 502,-Kč, financování
zvýšení o 3 457 764,-tis. Kč, výdaje zvýšení o 8 792 266,-Kč.
11/7/169 schválilo
závěrečný účet za rok 2010 města Město Albrechtice a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2010, 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.
11/7/170 vzalo na vědomí
- Celoroční hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Praděd za rok 2010 bez
výhrad. Závěrečný účet SoP za rok 2010 je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
- Zápis z jednání revizní komise dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Praděd za rok
2010,
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- Zápis z inventarizační komise dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Praděd za rok 2010
11/7/171 vzalo na vědomí
- Celoroční hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2010 bez
výhrad. Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2010 je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
- Zápis z jednání revizní komise dobrovolného svazku obcí Mikroregion Krnovsko za rok
2010,
- Zápis z inventarizační komise dobrovolného svazku obcí Mikroregion Krnovsko za rok
2010
11/7/172 vzalo na vědomí
- Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska za rok
2010 včetně příloh a bere na vědomí výhrady s celoročním hospodařením DSO za rok 2010 a
přijatá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků při přezkoumání hospodaření za rok
2010,
- Zápis z jednání revizní komise Dobrovolného svazku obcí Mikroregion – Sdružení obcí
Osoblažska za rok 2010 a bere na vědomí zjištěné nedostatky,
- Zápis z inventarizační komise dobrovolného svazku obcí Mikroregion – Sdružení obcí
Osoblažska za rok 2010
11/7/173 schválilo
zrušení dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Praděd bez likvidace.
11/7/174 schválilo
revokaci usnesení 10/33/985 z 33. zasedání zastupitelstva města 30.9.2010, kterým byl
schválen záměr prodeje pozemku p.č. 46 o výměře 343 m 2, zahrada a p.č. 47/6 o výměře 158
m2, ostatní plocha, neplodná půda, k.ú. Dlouhá Voda
11/7/175 schválilo
revokaci usnesení 10/3/71 z 3. zasedání zastupitelstva města z 15.12.2010, kterým byl
schválen prodej pozemku p.č. 46 o výměře 343 m2, zahrada a p.č. 47/6 o výměře 158 m2,
ostatní plocha, neplodná půda, k.ú. Dlouhá Voda paní Miroslavě Huberové, Čsl. Armády
1413, 250 01 Stará Bělá za celkovou cenu 27 843,- Kč včetně vynaložených nákladů.
11/7/176 schválilo
revokaci unesení 10/29/852 z jednání 29. ZM dne 4.3.2010, kterým byl schválen záměr
prodeje pozemků p.č. 609, zahrada, výměra 188 m2, p.č. 610 orná půda, výměra 529 m2, k.ú.
Město Albrechtice.
11/7/177 schválilo
revokaci usnesení 10/30/907 z jednání 30. ZM dne 29.4.2010 , kterým byl schválen prodej
pozemku p.č. 609 o výměře188 m2,zahrada, pozemku p.č. 610 o výměře 529 m2, orná půda
k.ú. Město Albrechtice, VANDERBERG GROUP s.r.o., se sídlem Sokolská třída 1263/24,
702 00 Ostrava, IČ 28566939 za celkovou cenu 33 930,- Kč, včetně vynaložených nákladů.
4

11/7/178 schválilo
revokaci usnesení 11/6/139 z jednání 6. ZM dne 20.4.2011, kterým byl schválen záměr
prodeje pozemku p. č. 1258 výměra dle GP, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Město
Albrechtice.
11/7/179 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 1258 části , výměra dle GP, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú.
Město Albrechtice.
11/7/180 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 42/1 části, výměra dle GP, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú.
Česká Ves u Města Albrechtic.
11/7/181 schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. 1741 o výměře 512 m2 zahrada a p.č. 1742 o výměře 155 m2,
zahrada, k.ú. Město Albrechtice.
11/7/182 neschválilo
záměr odkoupení pozemku p. č. 2286 o výměře 1355 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
k.ú. Hynčice u Krnova.
11/7/183 schválilo
záměru odkoupení pozemku p.č. 1013/1 o výměře 2 744 m2, ostatní plocha, jiná plocha , k.ú.
Město Albrechtice za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
11/7/184 neschválilo
prodej pozemku p.č. 2162/104 o výměře 1 653 m2 , k.ú. Město Albrechtice, za cenu 70,Kč/m2 + vynaložené náklady p. Petru Huserovi , B. Smetany 4, Město Albrechtice a p.
Martině Doležalové, Mjr. Nováka 27/1267, Ostrava.
11/7/185 schválilo
převod pozemku p.č. 226/2 o výměře 2 902 m2 ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Opavice do
vlastnictví města Město Albrechtice.
11/7/186 schválilo
bezúplatný převodu historického majetku města od Pozemkového fondu ČR, pozemku p.č.
154/1 o výměře 441 m2, k.ú. Burkvíz.
11/7/187 schválilo
bezúplatný převod pozemku od Pozemkového fondu ČR: k.ú. Valštejn, p.č. 900, 6 457 m 2,
ostatní plocha, ostatní komunikace.
11/7/188 schválilo
bezúplatný převod pozemku od Pozemkového fondu ČR: k.ú.Valštejn a p.č. 911, 202 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace.
11/7/189 schválilo
bezúplatný převod pozemku od Pozemkového fondu ČR: k.ú. Město Albrechtice - p.č.
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1343/4, 95 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace.
11/7/190 neschválilo
bezúplatný převod pozemku od Pozemkového fondu ČR: k.ú. Město Albrechtice - p.č. 780, 4
203 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace.
11/7/191 schválilo
bezúplatný převod pozemku od Pozemkového fondu ČR: k.ú. Město Albrechtice - p.č.
1759/18, 875 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace.
11/7/192 neschválilo
bezúplatný převod pozemku od Pozemkového fondu ČR: k.ú. Město Albrechtice - p.č. 979,
917 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace.
11/7/193 neschválilo
bezúplatný převodu pozemku od Pozemkového fondu ČR: k.ú. Město Albrechtice p.č. 990,
411 m2, zahrada.
11/7/194 schválilo
bezúplatný převod pozemku od Pozemkového fondu ČR: k.ú. Město Albrechtice p.č. 986,
843 m2, ostatní plocha, jiná plocha.
11/7/195 schválilo
bezúplatný převod pozemku od Pozemkového fondu ČR: k.ú. Město Albrechtice p.č. 412, 2
239 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace.
11/7/196 neschválilo
bezúplatný převod pozemku od Pozemkového fondu ČR: k.ú. Česká Ves u Města
Albrechtice- p.č. 1152/19, 80 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace.

11/7/197 schválilo
- v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších změn pořízení
Územního plánu Město Albrechtice.
-

v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve vazbě na § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a §
53 odst. 1 téhož zákona, jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem
Územního plánu Město Albrechtice pana Luďka Volka – starosta města

-

v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve vazbě na § 6 odst. 1 písm c) téhož
zákona, žádost obce o pořizování Územního plánu Město Albrechtice obecním úřadem
obce s rozšířenou působností, tj. Městským úřadem Krnov

11/7/198 ukládá
starostovi města předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva města kalkulaci na hrobová
místa.
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11/7/199 schválilo
konání zasedání zastupitelstva města každý měsíc kromě prázdnin, tj. července a srpna

………………………………
Luděk VOLEK v.r.
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ v.r.
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.9.2011
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

11/8/200 schválilo
program 8.zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.9.2011.
11/8/201 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Mgr. Jiří Kropáč, Mgr. Milan Pokorný, Ing. Milan Košulič a
ověřovatele zápisu ve složení: pp. Kateřina Vrbová, Ing. Zdeněk Kurečka.
11/8/202 vzalo na vědomí
zápis z 7. zasedání zastupitelstva města konaného 22.6.2011.
11/8/203 schválilo
zachování záznamu z veřejného zastupitelstva města pro potřeby zápisu, do doby schválení
zápisu ověřovateli a jeho zachování do doby konání dalšího zasedání zastupitelstva.
11/8/204 schválilo
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Město Albrechtice, FK AVÍZO, Osoblažská 1, Město
Albrechtice, ve výši 135 000,- Kč na rekonstrukci hrací plochy s instalací umělého
zavlažování a pověřilo starostu podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku.
FO
30.10.2011
11/8/205 schválilo
smlouvu o dílo č.ATM04-2011 na zpracování projektové dokumentace mezi Městem Město
Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČO: 00 296228, DIČ: CZ00296228
a Ing. Karlem Záleským- ATM PROJEKT, Ondříčkova 34, Opava, IČ: 68933657, DIČ: CZ
7210285412, pro stavební úpravy kuchyně ZŠ Město Albrechtice, ve stupni realizační
dokumentace pro provedení stavby a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
místostarosta

15.10.2011

11/8/206 schválilo
smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd, mezi Euroregionem
Praděd se sídlem Nové Doby 111, Vrbno pod Pradědem 793 26, IČ 69594074 a Městem
Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČO: 00 296228, DIČ:
CZ00296228 v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 ČR-PR č.
CZ.3.22/3.3.07/11.02307. Maximálně 85% z celkových způsobilých výdajů z 9 635,- € a
pověřilo starostu podpisem smlouvy.
starosta
1

25.10.2011

11/8/207 schválilo
dohodu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku uzavřená dle ustanovení § 269 odst.
2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění mezi městem Město
Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a Euroregionem
Praděd, Nové Doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ: 69594074. Maximální celková
výše činí 246 €, který činí 3% odsouhlasené finanční dotace projekt „Kultura a sport v česko
– polském pohraničí“ reg.č. CZ.3.22/3.3.07/11.02307 a pověřilo starostu podpisem dohody.
starosta

25.10.2011

11/8/208 schválilo
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.11.2010 mezi ECOVIOU Haná s.r.o.,
Hamerská 708/58, 783 71 Olomouc – Holice, IČ: 27825531, a městem Město Albrechtice,
nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228, týkající se změny článku IV.
Cena díla a pověřilo starostu podpisem dodatku.
KT
25.10.2011
11/8/209 uložilo
starostovi okamžitě řešit vzniklou situaci v mateřské škole, včetně možnosti a podmínek
vyhlášení výběrového řízení na ředitele mateřské školy, pokud budou důvody pro její
odvolání.
starosta
neprodleně
11/8/210 uložilo
kontrolnímu výboru kontrolu majetku v Mateřské škole Město Albrechtice za rok 2011.
místostarosta
11/8/211 uložilo
finančnímu výboru kontrolu financí v Mateřské škole v Městě Albrechticích za rok 2011.
místostarosta
11/8/212 schválilo
Smlouvu o dílo na realizaci stavební akce II. Etapa rekonstrukce střechy historické budovy
rejstříkové č. 388862/8-131, nám. ČSA 21/22 na parcele č. 1313 v k.ú. Město Albrechtice
částkou 1.214.971,-Kč bez DPH mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95
Městoo Alůbrechtice, IČ: 00296228, DIČ: CZ00296228 a firmou TAYLOR okna, dveře
s.r.o., Opavice 26, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 27771105, a pověřilo starostu podpisem
smlouvy.
VV
25.10.2011
11/8/213 schválilo
přijetí dotace poskytnuté z Havarijního programu Ministerstva kultury ve výši 290 000,-Kč na
realizaci stavební akce II. Etapa rekonstrukce střechy historické budovy rejstříkové č.
388862/8-131, nám. ČSA 21/22 na parcele č. 1313 v k.ú. Město Albrechtice.
VV
25.10.2011
11/8/214 schválilo
Smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí a
komunikace se SFŽP až do akceptace žádosti k záměru: „Snížení imisní zátěže z dopravy ve
Městě Albrechtice“ s Ing. Markétou Hoškovou, Osvoboditelů 3778/304, 760 01 Zlín, IČ:
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63464501, a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
starosta

25.10.2011

11/8/215 schválilo
Mandátní smlouvu na Poradenské a konzultační služby – Administrace projektu „Stavební
úpravy a modernizace ZŠ Město Albrechtice - kuchyně a jídelna“ CZ.1.10/4.1.00/04.01052
s firmou HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
starosta

25.10.2011

11/8/216 schválilo
Mandátní smlouvu na výkon zadavatelské činnosti k veřejné zakázce zadávané v souladu
s metodickými pokyny pro zadávání veřejných zakázek a podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) „Stavební úpravy a modernizace ZŠ
Město Albrechtice - kuchyně a jídelna“ s firmou HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61
Třinec, IČ: 64087352, a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
starosta 25.10.2011
11/8/217/1 schválilo
neprodloužení smlouvy na vysílání programu Universal (Hallmark).
SP

25.10.2011

11/8/217/2 schválilo
smlouvu mezi Městem Město Albrechtice a Československou filmovou společností, s.r.o.,
Praha 1, Václavské náměstí 831/21, PSČ: 11360, IČ: 27168425, a pověřilo starostu podpisem
této smlouvy.
SP
25.10.2011
11/8/217/3 schválilo
smlouvu mezi Městem Město Albrechtice a IKO Cable s.r.o. a pověřilo starostu podpisem
této smlouvy.
SP
25.10.2011
11/8/218 schválilo
smlouvu o dílo na realizace výsadby 28 ks stromů Aesculus carnea Bruotii 16/18 mezi
Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČO: 00 296228,
DIČ: CZ00296228 a Sadové úpravy s.r.o., zastoupené p. Romanem Šťastným, jednatelem,
Úvalno 87, 793 91 Úvalno, IČO: 27822001, DIČ: CZ 27822001 a pověřilo starostu podpisem
smlouvy.
místostarosta
25.10.2011
11/8/219 schválilo
Dodatek č.1 ke smlouvě č. 480/JK/2011 uzavřené mezi městem Město Albrechtice, nám. ČSA
27/10, 793 95 Město Albrechtice a firmou BÖGL a KRÝSL, k.s., Praha, Zbraslav, Pod
Špitálem 1452, PSČ 156 00, IČ: 26374919, a pověřilo starostu podpisem dodatku.
KT

25.10.2011

11/8/220 vzalo na vědomí
smlouvu s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Na Jízdárně
2824/2, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 75082616, na akci Stavební úpravy a
modernizace ZŠ Město Albrechtice – kuchyně a jídelna, kdy příjemcem dotace je město
Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 MĚSTO Albrechtice.
3

11/8/221 schválilo
prodej STL plynovodní přípojky ul. Pod Hůrkou 3, parc. č. 1088/7 v k.ú. Město Albrechtice
firmě RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, za smluvní cenu
16 919,- Kč bez DPH.
VV
25.10.2011
11/8/222 schválilo
prodej STL plynovodní přípojky nám.ČSA 20, parc. č. 1341/1 a 1314/1 v k.ú. Město
Albrechtice, firmě RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, za
smluvní cenu 13 950,- Kč bez DPH.
VV
25.10.2011
11/8/223 schválilo
smlouvu o dílo na akci: „Územní plán Město Albrechtice“ mezi městem Město Albrechtice,
nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a firmou Urbanistické středisko, s.r.o.,
Spartakovců 3, 708 00 Ostrava za celkovou cenu 780.000,-Kč bez DPH a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
KT
25.10.2011
11/8/224 schválilo
změnu závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci Základní škola Město Albrechtice,
Opavická 1, Město Albrechtice na rok 2011 - zvýšení o 296 000,- Kč. Závazný ukazatel pro
rok 2011 činí 4 401 000,- Kč.
FO
30.10.2011
11/8/225 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2011 - rozpočtové opatření č. 4/2011dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se snížením rozpočtu v oblasti příjmů o 100 833,- Kč a výdajů snížení o 100 833,- Kč.
FO

průběžně

11/8/226 schválilo
Změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 2/2011
Plán hospodářské činnosti : náklady
zvýšení o
Celkem náklady:

6 173 341,00
669 210,00
6 842 551,00

Plán hospodářské činnosti: výnosy
zvýšení o
Celkem výnosy:
Zisk / Ztráta

6 738 826,00
103 725,00
6 842 551,00
0,00
FO

průběžně

11/8/227 schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. 226/2 o výměře 2 902 m2 ostatní plocha, jiná plocha, k.ú.
Opavice.
SÚ
30.10.2011
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11/8/228 schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. 151 o výměře 289 m2 ostatní plocha, zeleň, k.ú. Linhartovy.
SÚ
30.10.2011
11/8/229 schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. 537/2 o výměře 342 m2zahrada a p.č. 543/6 o výměře 63 m2,
zahrada, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtice.
SÚ
30.10.2011
11/8/230 schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. 376/1 o výměře 700 m2 TTP, p.č. 379/1 o výměře 1 601 m2,
TTP, p.č. 376/2 o výměře 112 m2 zahrada a p.č. 375/2 o výměře 356 m2 zahrada, k.ú. Česká
Ves u Města Albrechtic.
SÚ
30.10.2011
11/8/231 schválilo
záměr prodeje - pozemku p.č. 2162/104 o výměře 1 653 m2 orná půda, k.ú. Město Albrechtice
za cenu 150,- / m2 a vynaložené náklady.
SÚ
30.10.2011
11/8/232 schválilo
odkoupení pozemku p.č. 1233 část „e“ o výměře 120 m2, k.ú. Město Albrechtice od pana
Tomáše Palůcha, B. Smetany 323/21, 793 95 Město Albrechtice, za celkovou cenu 4 800,- Kč
včetně vynaložených nákladů.
SÚ
30.11.2011
11/8/233 schválilo
odkoupení pozemku p.č. 1013/1 o výměře 2 744 m2 , ostatní plocha, jiná plocha , k.ú. Město
Albrechtice, za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
SÚ
31.12.2011
11/8/234 schválilo
prodej pozemku p.č. 1754/4 o výměře141 m2, ostatní plocha, jiná plocha a pozemku část“b“ z
p.č. 1754 o výměře 3 m2, k.ú. Město Albrechtice. panu Tomáši Palůchovi, B. Smetany
323/21, 793 95 Město Albrechtice za celkovou cenu 7 170,- Kč včetně vynaložených nákladů.
SÚ

30.11.2011

11/8/235 schválilo
prodej pozemku p.č. 839/2 o výměře 118 m2, zahrada, k.ú. Město Albrechtice. manželům
Kristýně a Stanislavu Bártkovým, Vodní 104/6, 793 95 Město Albrechtice, za celkovou cenu
13 474,- Kč včetně vynaložených nákladů.
SÚ
31.12.2011
11/8/236 schválilo
prodej pozemku p.č. 10/2 o výměře 370 m2, ostatní plocha, jiná plocha k.ú. Česká Ves u
Města Albrechtic, panu Jiřímu Heinzovi, Edisonova 404/5, 700 30 Ostrava Hrabůvka, za
celkovou cenu 17 613,- Kč včetně vynaložených nákladů.
SÚ
31.12.2011
11/8/237 schválilo
prodeje pozemku p.č. 100/2 o výměře 373 m2, ostatní plocha, neplodná půda, k.ú. Piskořov,
panu Janu Šlahorkovi, Lipovská 1169, 790 01 Jeseník za celkovou cenu 17 706,- Kč včetně
vynaložených nákladů.
SÚ
31.12.2011
11/8/238 schválilo
prodeje pozemků p.č. 1762/6 o výměře 95 m2,, ostatní plocha, p.č. 1166/15 o výměře 705 m2
5

TTP, p.č. 1166/20 o výměře 333 m2 TTP a p.č. 1166/12 o výměře 683 m 2 TTP, k.ú. Město
Albrechtice., Moravskoslezskému kraji se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692,
za celkovou cenu 108 960,- Kč včetně vynaložených nákladů.
SÚ
31.12.2011
11/8/239 schválilo
Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi firmou ASEKOL
s.r.o., IČ 27373231, se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4 a městem
Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice , který se týká zřízení nového
místa zpětného odběru v Městě Albrechticích na adrese Hašlerova 808/32.
SÚ

25.10.2011

11/8/240 schválilo
uspořádání kulturní akce pod názvem „Spojení tancem v česko – polském pohraničí“ konané
v květnu v roce 2012, z dotačního programu OPPS ČR-PL 2007-2013, kde vedoucím
partnerem je město Město Albrechtice a partnerem je Středisko Kultury, Sportu, Turistiky a
Rekreace v obci Biala.
místostarosta
11/8/241 schválilo
nákup lisu na plastový odpad na sběrný dvůr - dle finančních možností města.
starosta+FO

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 9. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.10.2011
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

11/9/242 schválilo
program 9.zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.10.2011.
11/8/243 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Zdeněk Břicháček, Dagmar Horáková, Bc. Vladislav
Hlaváček a ověřovatele zápisu ve složení: pp. MUDr. Zuzana Juráňová, Richard Kubla.

11/9/244 vzalo na vědomí
zápis z 8. zasedání zastupitelstva města konaného 21.9.2011.
11/9/245 schválilo
Smlouvu s firmou Marius Pedersen a.s., se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové,
provozovna Markvartovická 1148, 748 01 Hlučín, IČ: 42194920, kdy předmětem smlouvy
bude odběr odpadu produkovaného objednatelem a zajištění jeho dalšího využití, příp.
odstranění ze strany zhotovitele a pověřilo starostu podpisem smlouvy.

11/9/246 schválilo
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci: „Chodník ul.K.Čapka Nemocniční Město Albrechtice“
mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ:00296228 a
fi KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213, kde se mění cena díla a to na
konečnou částku 791.599,20Kč včetně DPH, ostatní ustanovení smlouvy se nemění, a
pověřilo starostu podpisem smlouvy.
11/9/247 schválilo
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2011 na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 115.200,-Kč
a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
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11/9/248 schválilo
Smlouvu o převodu práv a povinností mezi Sdružením obcí Praděd, dobrovolný svazek obcí,
IČ: 706 45 931, Hlavní náměstí 1, Krnov, 794 01, registrován u Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, reg. číslo R 14/03, jednající předsedou sdružení p.Mojmírem
Michálkem, a Městem Město Albrechtice, IČ: 296228, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice
793 95, zastoupeno: starostou p.Luďkem Volkem, a pověřilo starostu podpisem smlouvy.

11/9/249 schválilo
Kupní smlouvu mezi fi. Opametal s.r.o., Dobšická 3661/26, Znojmo, DIČ : CZ25839951,
provozovna Vančurova 28, Opava, a Městem Město Albrechtice, IČ: 296228, nám. ČSA
27/10, Město Albrechtice 793 95, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

11/9/250 vzalo na vědomí
informaci o průběhu střednědobého plánování sociálních služeb na Albrechticku.
11/9/251 schválilo
příspěvek neinvestiční náklady za rok 2010 ve výši 4.000,-Kč na jednoho žáka.

11/9/252 vzalo na vědomí
zahájení čerpání kontokorentního úvěru
11/9/253 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2011 - rozpočtové opatření č. 5/2011dle
§ 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v
platném znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 1 634 542,-Kč a výdajů zvýšení
1 783 580,-Kč, financování se zvyšuje o 149 038,-Kč.

o

11/9/254 schválilo
záměr odkoupení pozemku p.č. 1919 část, ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 630 o
výměře 832 m2, orná půda, k.ú. Město Albrechtice od Pozemkového fondu ČR.

11/9/255 schválilo
Směrnici pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Město Albrechtice, kdy
žádosti o příspěvky na rok 2012 se budou podávat podle této nové směrnice, a to z důvodu
otestování a optimálního nastavení bodového hodnocení parametrů pro použití od roku 2013.
Hodnocení žádosti pro rok 2012 bude probíhat podle směrnice platné v roce 2011.
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11/9/256 schválilo
členy a náhradníky do komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na akci „Stavební
úpravy a modernizace ZŠ Město Albrechtice - kuchyně a jídelna“ ve složení: pp. Mgr. Karel
Knapp, Ing. Dušan Vopelka, Mgr. Jiří Mlčoušek, Mgr. Marcel Jedelský, Zdeněk Břicháček a
náhradníci: pp.Bc.Vladislav Hlaváček, Mgr. Milan Pokorný, p. Miluše Kaletová, Martin
Špalek, MUDr. Zuzana Juráňová.

11/9/257 vzalo na vědomí
zápis kontrolního výboru.

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 10. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.11.2011
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

11/10/258 schválilo
program 10.zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.11.2011.
11/10/259 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Ing. Jana Musilová, Zdeněk Břicháček, Richard Kubla a
ověřovatele zápisu ve složení: pp. Ing. Ondřej Maršalský, Ing. Milan Košulič.

11/10/260 vzalo na vědomí
zápis z 9. zasedání zastupitelstva města konaného 19.10.2011.
11/10/261 schválilo
Smlouvu o zajištění kulturních služeb na zámku Linhartovy uzavřené jako inominátní
smlouva mezi Městem Město Albrechtice, IČ: 00296228, se sídlem v Městě Albrechticích,
nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a panem Jaroslavem Hrubým, Sovova 1016/19,
Krnov 794 01, IČ: 10597301 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
starosta 15.11.2011.
11/10/262 schválilo
Smlouvu o dílo na zimní údržbu komunikací v Městě Albrechticích a místních částech mezi
Městem Město Albrechtice, IČ: 00296228, se sídlem v Městě Albrechticích, nám. ČSA 27/10,
793 95 Město Albrechtice a Christosem
Lioliosem – Rychlostav zastoupená panem
Lioliosem Christosem, Holčovice 244, 793 71, IČ: 12669750, DIČ: CZ6006121330 - na
všechny místní komunikace v k.ú města Město Albrechtice, Linhartovy, Opavice, Valštejn,
Hynčice, Dlouhá Voda, Burkvíz a Biskupice a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
11/10/263 schválilo
Smlouvy o dílo na zimní údržbu komunikací v Městě Albrechticích a místních částech mezi
Městem Město Albrechtice, IČ: 00296228, se sídlem v Městě Albrechticích, nám. ČSA 27/10,
793 95 Město Albrechtice a Službami obce Město Albrechtice s.r.o., zastoupené jednatelem
panem Stanislavem Berkovcem, Nemocniční 13, Město Albrechtice 793 95, IČ: 25844067,
DIČ: CZ25844067 na údržbu chodníku ve městě a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
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11/10/264 schválilo
Dodatek č.2 ke smlouvě o hospodaření v lesních porostech na lesních pozemcích v majetku
města Město Albrechtice, mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město
Albrechtice a firmou Rudolf Blahuš, Karlovice 339, 793 23 Karlovice, uzavřenou dne
27.2.2009 a pověřilo starostu podpisem Dodatku č.2.
11/10/265 schválilo
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
11/10/266 schválilo
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místních poplatcích tak, jak byla navržena.
11/10/267 schválilo
Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.
11/10/268 schválilo
Smlouvu o poskytnutí účelově určené dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 28. října
117, 702 18 Ostrava, zastoupeným Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje na úhradu
uznatelných nákladů souvisejících s úhradou části nákladů na zpracování projektové
dokumentace akce „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice“ a pověřilo
starostu podpisem smlouvy.
11/10/269 schválilo
návrh MUDr.Juráňové - zařazení přednostní opravy bytového domu Nerudova 6, Město
Albrechtice, na místo opravy DsBpD.
11/10/270 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2011 - rozpočtové opatření č. 6/2011 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 3 668 678,-Kč a výdajů zvýšení o
130 101,-Kč, financování se snižuje o 3 535 577,-Kč.
11/10/271 schválilo
odepsání pohledávky ve výši 29.515,-Kč za vystavené faktury za pronájem koupaliště,
poplatky TKR, pronájem přípojky TKR a úroku z prodlení z pozdně uhrazených faktur vůči
panu Čulákovi Vladimírovi, U Lazebníka 19, Krnov.
11/10/272 schválilo
Dohodu o splátkách mezi městem Město Albrechtice a paní Wendovou Jarmilou, bytem
Albrechtická 1031/21, Krnov ve výši 43.639,-- Kč v pravidelných měsíčních splátkách
500,-Kč počínaje měsícem prosincem 2011, vždy do každého dvacátého dne v měsíci až do
zaplacení celého dluhu, a to pod ztrátou výhody splátek
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11/10/273 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 566/1 o výměře 6 157 m 2 ostatní plocha, manipulační plocha,
k.ú. Město Albrechtice za cenu 100,-Kč/m2 + vynaložené náklady.
11/10/274 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1493 o výměře 153 m2 zahrada, k.ú. Město Albrechtice.
11/10/275 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 66/1 o výměře 349 m2 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic.
11/10/276 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1152/81 o výměře 93 m2 ostatní plocha, jiná plocha k.ú. Česká
Ves u Města Albrechtic.
11/10/277 schválilo
záměru prodeje pozemku p.č. 63 o výměře 550 m2 TTP k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic.
11/10/278 schválilo
prodej pozemku p.č. 226/2 o výměře 2 902 m2 ostatní plocha, jiná plocha k.ú. Opavice
manželům Milanu Musilovi a Ing. Janě Musilové, bytem Linhartovy 20, 793 95 Město
Albrechtice za celkovou cenu 95 853,- Kč včetně vynaložených nákladů.
11/10/279 schválilo
prodej pozemku p.č. 151 o výměře 289 m2 ostatní plocha, zeleň, k.ú. Linhartovy, panu Lukáši
Mikýskovi, Jindřichov 197, 793 83 Jindřichov za celkovou cenu 10 167,- Kč včetně
vynaložených nákladů.
11/10/280 schválilo
prodej pozemků p.č. 537/2 o výměře 342 m2zahrada a p.č. 543/6 o výměře 63 m2, zahrada,
k.ú. Česká Ves u Města Albrechtice, paní Márii Julinové, Televizní 304, 725 28 Ostrava za
celkovou cenu 22 095,- Kč včetně vynaložených nákladů.
11/10/281 schválilo
prodej pozemků p.č. 376/1 o výměře 700 m2 TTP, p.č. 379/1 o výměře 1 601 m2, TTP, p.č.
376/2 o výměře 112 m2 zahrada a p.č. 375/2 o výměře 356 m2 zahrada, k.ú. Česká Ves u
Města Albrechtic, panu Romanu Halíři, Seifertova 2, 794 01 Krnov za celkovou cenu
110 861,- Kč včetně vynaložených nákladů.
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11/10/282 schválilo
prodej pozemku p.č. 2162/104 o výměře 1 653 m2 orná půda, k.ú. Město Albrechtice panu
Lukáši Bernatíkovi, Dělnická 8, 793 95 Město Albrechtice za celkovou cenu 256 626,- Kč
včetně vynaložených nákladů.
11/10/283 schválilo
prodej pozemku p.č. 1258/2 o výměře 30 m2 ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Město
Albrechtice, panu Zdeňku Břicháčkovi, Polní 734/6,793 95 Město Albrechtice za celkovou
cenu 7 416,- Kč včetně vynaložených nákladů.
11/10/284 schválilo
prodeje pozemku p.č.42/1 část „a“ o výměře 182 m2, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtice,
panu Partiku Záhumenskému, Česká Ves 91, 793 95 Město Albrechtice, za celkovou cenu
11 805,- Kč včetně vynaložených nákladů.
11/10/285 schválilo
bezúplatný převod historického majetku města Město Albrechtice od Pozemkového fondu
ČR, pozemku p.č. 1919/2 o výměře 1 033 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú Město
Albrechtice.

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 11. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2011
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

11/11/286 schválilo
program 11.zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2011.
11/11/287 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Ing. Ivo Vykopal, Mgr. Marcel Jedelský, Mgr. Karel Knapp
a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Miluši Kaletovou, Kateřinu Vrbovou.
11/11/288 vzalo na vědomí
zápis z 10. zasedání zastupitelstva města konaného 23.11.2011.
11/11/289 schválilo
Dohodu č.2 o úpravě soupisu dokladů a účtu u akce OPZP č.09045444 mezi Státním fondem
životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 14000 Praha 4, IČ: 00020729, a městem Město
Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice IČ: 00296228, a pověřilo starostu
podpisem dohody
11/11/290 schválilo
Smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP se spol.
EKOLAMP s.r.o. se sídlem náměstí I.P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČ: 27248801 a
pověřilo starostu podpisem smlouvy
11/11/291 schválilo
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Chodník podél silnice I/57 - Město Albrechtice,
uzavřený dne 30.6.2011 s Lesprojektem Krnov s.r.o., Revoluční 76, 794 02 Krnov, IČ:
47976250, a městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, a pověřilo starostu podpisem této
smlouvy
11/11/292 schválilo
Smlouvu o dílo na dodávku projektových prací mezi městem Město Albrechtice, IČ:
00296228, se sídlem v Městě Albrechticích, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ:
00296228, a dodavatelem Ing. Borisem Kovandou, Lesní čtvrť III/3726, 760 01 Zlín, IČ:
63463644, DIČ: CZ6708060150, na zpracování projektové dokumentace na akci
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„Kompostárna – Město Albrechtice“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy
11/11/293 schválilo
Smlouvu o dílo na dodávku projektových prací mezi městem Město Albrechtice, IČ:
00296228, se sídlem v Městě Albrechticích, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a
dodavatelem Ing. Zdeňkem Vendolským, Okružní 4550, 760 95 Zlín, IČ: 61411701, na
zpracování projektové dokumentace na akci „ Kompostárna – Město Albrechtice“ a pověřilo
starostu podpisem smlouvy
11/11/294 schválilo
Smlouvu o dílo na dodávku projektových prací mezi městem Město Albrechtice, IČ:
00296228, se sídlem v Městě Albrechticích, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a
dodavatelem Desacon Zlín s.r.o., Okružní 4550, 760 95 Zlín, IČ: 29299462, na zpracování
projektové dokumentace akce „Kompostárna - Město Albrechtice“ v rozsahu určeném
smlouvou a pověřilo starostu podpisem smlouvy
11/11/295 schválilo
Mandátní smlouvu č. 50/2011 uzavřenou podle § 566 a násl. Obchodního zákoníku č.
513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů mezi mandantem městem Město Albrechtice, IČ:
00296228, se sídlem v Městě Albrechticích, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a
mandatářem Ing. Ivana Jurečková, Tyršova 7, 746 01 Opava, IČ: 63301474, na komplexní
organizační a věcné zajištění veřejné zakázky „Zavedení separace bioodpadů ve Městě
Albrechticích“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy
11/11/296 schválilo
Mandátní smlouvu č. 51/2011 uzavřenou podle § 566 a násl. Obchodního zákoníku č.
513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů mezi mandantem městem Město Albrechtice , IČ:
00296228, se sídlem v Městě Albrechticích, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a
mandatářem Ing. Ivana Jurečková, Tyršova 7, 746 01 Opava, IČ: IČ: 63301474, na komplexní
organizační a věcné zajištění veřejné zakázky „Kompostárna -Město Albrechtice a) stavební
práce b) dodávka“ včetně návrhu na změnu čl.II.3. a pověřilo starostu podpisem smlouvy
11/11/297 schválilo
rozpočet Města Město Albrechtice na rok 2012 dle předloženého materiálu v členění na
příjmy ve výši 64 715 493,- Kč a financování 5 061 003,- Kč a výdaje ve výši 69 776 496,Kč
11/11/298 schválilo
závazné ukazatelé pro příspěvkové organizace na rok 2012 v celkové výši 5 730 000,- Kč,
z toho:
příspěvek na provoz pro Mateřskou školu na rok 2012 je stanoven ve výši 1 630 000,- Kč,
příspěvek na provoz pro Základní školu na rok 2012 je stanoven ve výši 4 100 000,- Kč.
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11/11/299 schválilo
neinvestiční transfery a příspěvky pro rok 2012 ve výši 227 800,- Kč dle přílohy v tomto
členění:
příspěvek sdružení I/ 57
příspěvek Okresní knihovně Bruntál
příspěvek Euroregion Praděd
Sdružení obcí Osoblažska
příspěvek Svazu obcí a měst
příspěvek Mikroregion Krnovsko

18 000,00
70 000,00
12 000,00
73 000,00
11 500,00
43 300,00

Celkem:

477 342,00

11/11/300 schválilo
neinvestiční transfer na veřejnou finanční podporu v oblasti sportovní a kulturní v roce 2012
ve výši 800 000,- Kč
11/11/301 schválilo
neinvestičního transferu na veřejnou finanční podporu v sociální oblasti v roce 2012 ve výši
250 000,- Kč
11/11/302 schválilo
plán hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok 2012. Náklady na rok 2012
v plánu hospodářské činnosti jsou ve výši 6 984 810,- Kč a výnosy ve výši 6 906 944,- Kč,
ztráta ve výši 77 866,- Kč.
11/11/303 schválilo
přenesení pravomoci zastupitelstva města na radu města pro přijetí rozpočtového opatření č.
7/2011 a změny plánu hospodářské činnosti č. 3/2011
11/11/304 vzalo na vědomí
rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2012 a rozpočtové výhledy na rok 2013 a 2014
11/11/305 vzalo na vědomí
rozpočet Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska na rok 2012
11/11/306 schválilo
navržené členy a náhradníky pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na akci
Kompostárna Město Albrechtice, stavební část, Kompostárna Město Albrechtice dodávka
technologie, Zavedení separace bioodpadů ve Městě Albrechticích ve složení:
3

za členy komise: pp. Karel Gančarčík, Ing. Ondřej Maršalský, Ing. Hynek Vavera,
Ing. Dušan Vopelka, Stanislav Berkovec,
za náhradníky: pp. Bc.Vladislav Hlaváček, Martin Špalek, MUDr. Zuzana Juráňová,,
Ing. Milan Košulič, Zdeněk Břicháček..

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.1.2012
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

12/12/307 schválilo
program 12.zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.1.2012.
12/12/308 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Ing. Jana Musilová, Martin Špalek, Kateřina Vrbová
a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Mgr. Jiří Mlčoušek, Ing. Zdeněk Kurečka.
12/12/309 vzalo na vědomí
zápis z 11. zasedání zastupitelstva města konaného 14.12.2011.
12/12/310 schválilo
Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd, mezi Euroregionem
Praděd se sídlem Nové Doby 111, Vrbno pod Pradědem 793 26, IČ 69594074 a Městem
Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČO: 00 296228, DIČ:
CZ00296228 v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 ČR-PR č.
CZ.3.22/3.3.07/11.02751. Maximálně 85% z celkových způsobilých výdajů ze 7 455,33,- € a
pověřilo starostu podpisem smlouvy.
12/12/311 schválilo
Dohodu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku uzavřená dle ustanovení § 269 odst.
2 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, v platném znění mezi městem Město
Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a Euroregionem
Praděd, Nové Doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ: 69594074. Maximální celková
výše činí 190 €, který činí 3% odsouhlasené finanční dotace projekt „Spojení tancem v česko
– polském pohraničí“ reg.č. CZ.3.22/3.3.07/11.02751 a pověřilo starostu podpisem dohody.
12/12/312 schválilo
Smlouvu o zřízení společné jednotky sboru dobrovolných hasičů mezi městem Město
Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice na straně jedné a obcí Holčovice 793
71 Holčovice 44, na straně druhé a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
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12/12/313 schválilo
Kupní smlouvu mezi Christosem Lioliosem, Holčovice 244, Holčovice 793 71 jako
prodávajícím a Městem Město Albrechtice, se sídlem v Městě Albrechticích, nám ČSA 27/10,
PSČ 793 95, IČ 00296228, DIČ CZ 00296228, zastoupeno Luďkem Volkem, starostou města
jako kupujícím, na nákup pozemků p.č. 1912/5 a 1912/4 v k.ú.Město Albrechtice za
dohodnutou kupní cenu ve výši 1.215.500,-Kč a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
12/12/314 schválilo
Dodatek č. 1 smlouvy o převodu práv a povinností uzavřené mezi Městem Město Albrechtice,
nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 296 228, a Sdružením obcí Praděd,
dobrovolný svazek obcí, IČ: 70645931, Hlavní nám. 1, 794 01 Krnov a pověřilo starostu
podpisem dodatku
12/12/315 schválilo
Smlouvu o poskytnutí bankovní záruky č. 99002632473 Komerční bankou, a.s., IČ 45317054,
až do výše 1 681 924,00 Kč k zajištění úvěru s Českomoravskou záruční a rozvojovou
bankou, a.s., IČ 44848943, č. 2003-3997-UV. Zastupitelstvo dále schvaluje zajištění této
záruky zřízením zástavního práva k pohledávkám z termínovaného vkladu u Komerční banky,
a.s. a vystavením krycích blankosměnek a pověřilo starostu města Luďka Volka podpisem
smlouvy o poskytnutí bankovní záruky, podpisem smluv o poskytnutí zajištění a podpisem
krycích blankosměnek.
12/12/316 schválilo
převzetí části závazku od Sdružení obcí Praděd ve výši 1,681.924,- Kč od
Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. (částka převzaté části úvěru), ve znění úvěrové
smlouvy č. 2003-3997-UV. Úvěr bude zajištěn biankosměnkou vlastní, neavalovanou a
bankovní zárukou od Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ:
114 07 a pověřuje starostu města Luďka Volka podpisem všech smluv a smluvní
dokumentace s tímto obchodem souvisejících (Smlouva BÚ, podmínky BÚ, Smlouva o
Úvěru).
12/12/317 schválilo
vyřazení majetku Města Město Albrechtice dle návrhu z provedené inventarizace majetku
města, a to ve výši 501 018,20,- Kč dle přílohy, která je nedílnou součástí zápisu.
12/12/318 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 154/1 o výměře 441 m2 TTP, k.ú. Burkvíz.
12/12/319 schválilo
záměr odkoupení pozemku p.č. 566/28 o výměře 24 m2 ostatní plocha, jiná plocha, k.ú.
Město Albrechtice.
12/12/320 schválilo
prodej pozemku p.č. 66/1 o výměře 349 m2 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště k.ú. Česká
Ves u Města Albrechtic. Tiboru Jašovi a Kateřině Jašové, Svornosti 2281/3, 700 30 Ostrava
za celkovou cenu 33.592,- Kč včetně vynaložených nákladů.
2

12/12/321 schválilo
prodej pozemku p.č. 1152/81 o výměře 93 m 2 ostatní plocha, jiná plocha k.ú. Česká Ves u
Města Albrechtic paní Marii Wodecké, Úvozní 600, 735 31 Bohumín Skřečoň, za celkovou
cenu 4.110,- Kč včetně vynaložených nákladů.

11/11/322 jmenovalo
členy Školské rady při Základní škole Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, 793 95
Město Albrechtice, IČ 00852589, příspěvková organizace, a to p. Volka Luďka, bytem Celní
56, Město Albrechtice, Ing. Hanusovou Jitku, bytem K. Čapka 15, Město Albrechtice a p.
Kmínkovou Hanu, bytem Odboje 22, Město Albrechtice s účinností od 1.1.2012.

12/12/323 schválilo
předložení zastupitelstvu města soupis položek z vyúčtování grantů fyzických a právnických
osob za rok 2011, které nesplňují účetní náležitosti dokladů nebo nesplňují účel grantu podle
„Zásad a metodiky pro poskytování grantů z rozpočtu města Město Albrechtice“.

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.2.2012
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

12/13/324 schválilo
program 13.zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.2.2012.
12/13/325 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Miluše Kaletová, Mgr. Jiří Mlčoušek, MUDr. Zuzana
Juráňová.
a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Mgr. Jiří Kropáč, Zdeněk Břicháček.
12/13/326 vzalo na vědomí
zápis z 12. zasedání zastupitelstva města konaného 25.1.2011.
12/13/327 neschválilo
Odkoupení nemovitosti "Dům služeb" č.p. 230 na p.p.č. 1283 v k.ú. Města Albrechtice,
zapsána na listu vlastnictví č.656.
12/13/328 neschválilo
Mandátní smlouvu č.655/2012 s fi. ENVIprojekt s.r.o., Na Požáře 144, 760 01 Zlín, IČ:
60739959, DIČ: CZ60739959 na zpracování závěrečného vyhodnocení a monitorovacích
zpráv akce: „Odpadové centrum Město Albrechtice“ .
12/13/329 schválilo
Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb na území Albrechticka do roku 2016 s obcemi Heřmanovice,
Holčovice, Janov, Jindřichov, Liptaň, Petrovice, Třemešná a Vysoká a pověřilo starostu
podpisem těchto smluv.
12/12/330 schválilo
1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Albrechticka na období 2012-2016.
12/13/331 schválilo
Dodatek č.4 ke smlouvě o závazku veřejné služby č.7012026-09 uzavřené dne 26.2.2009 mezi
Veolia Transport Morava a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČ
25827405, a městem Město Albrechtice, nám ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ
00296228 pro rok 2012 v celkové částce 70.056,-Kč pro rok 2012 a pověřuje starostu
podpisem dodatku.
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12/13/332 schválilo
využití výtěžku z VHP za rok 2011 na účel sportovní a kulturní.
12/13/333 schválilo
Poskytnutí grantů v sociální oblasti následovně:
Help-in, o.p.s. Bruntál
Slezská diakonie, sociální asistence
Slezská diakonie, raná péče
-

150 000,-Kč
70 000,-Kč
15 000,-Kč

12/13/334 vzalo na vědomí
Informací o vyúčtování grantů za rok 2011.
12/13/335 ukládá
Starostovi města navrhnout a předložit Zastupitelstvu města novou směrnici pro poskytování
veřejné finanční podpory (grantu) z rozpočtu města Město Albrechtice.
12/13/336 schválilo
Veřejnou finanční podporu (grant) z rozpočtu města pro rok 2012 pro TJ Město Albrechtice
ve výši 170.000,-Kč, Římskokatolické farnosti Město Albrechtice ve výši 54.204,-Kč, TJ
Tatranu Hynčice ve výši 80.000,-Kč a FK Avízo Město Albrechtice ve výši 330.000,-Kč a
pověřilo starostu podpisem smluv.
12/13/337 schválilo
finanční dar Městské a Zámecké gardě Albrechtická, zastoupené Danielem Halešem, bytem
Město Albrechtice, V Sadě 5, na pořízení kostýmů z výtěžku z VHP za rok 2011 na základě
doložených dokladů či registrace sdružení částkou ve výši 39,-tis.korun a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
12/13/338 schválilo
finanční dar TJ Město Albrechtice na pořízení florbalových mantinelů z výtěžku z VHP za
rok 2011 ve výši 80.000,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
12/13/339 záměr
prodeje pozemku p.č. 84 o výměře 287 m2 zahrada, k.ú. Linhartovy.
12/13/340 schválilo
prodej pozemku p.č. 566/1 o výměře 6 157 m2 ostatní plocha, manipulační plocha, k.ú. Město
Albrechtice, firmě Bosch Termotechnika s.r.o., IČ:18953573, Pod Višňovkou 1661/35,
142 01 Praha 4, za celkovou cenu 635 407,- Kč včetně vynaložených nákladů a zpětného
předkupního práva.
12/13/341 schválilo
revokaci usnesení č. 11/11/322, kterým zastupitelstvo města jmenovalo členy Školské rady při
Základní škole Město Albrechtice.
2

12/13/342 schválilo
odvysílání záznamu 13. zasedání zastupitelstva města v kabelové televizi města Město
Albrechtice
12/13/343 uložilo
starostovi města projednat v Radě města vyhlášení konkurzního řízení na ředitele ZŠ Město
Albrechtice, příspěvkovou organizaci.

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 14. zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.3.2012
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

12/14/344 schválilo
program 14.zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.3.2012.
12/14/345 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Zdeněk Břicháček, Dagmar Horáková, Martin Špalek.
a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Mgr. Marcel Jedelský, Mgr. Milan Pokorný.
12/14/346 vzalo na vědomí
zápis z 13. zasedání zastupitelstva města konaného 22.2.2012.
12/14/347 schválilo
Smlouvu o dílo uzavřenou podle § 536 a dalších ustanovení zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, v platném znění, mezi smluvními stranami objednavatelem město
Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice IČ 00296228 a zhotovitelem
Ekotempo spol. s.r.o., Mikulášská 1059/46, 794 01 Krnov, IČ 15503771 a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
místostarosta
30.3.2012
12/14/348 chválilo
Mandátní smlouvu o výkonu inženýrské činnosti na akci: „Stavební úpravy a modernizace
ZŠ Město Albrechtice – kuchyně a jídelna“ mezi ing. Vladimírem Šarmanem, Čsl. armády
809/39, 794 01 Krnov, IČ 18114911 a městem Město Albrechtice, nám ČSA 27/10, 793 95
Město Albrechtice IČ 00296228, s upravenou dobou trvání smlouvy do kolaudace stavby a
pověřilo starostu podpisem smlouvy.
místostarosta
30.3.2012
12/14/349 schválilo
Mandátní smlouvu o výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
na akci: „Stavební úpravy a modernizace ZŠ Město Albrechtice – kuchyně a jídelna“ mezi
Petrem Stiborem, Přerovecká 205/13, 747 95 Opava – Suché Lazce, IČ 73748013 a městem
Město Albrechtice, nám ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice IČ 00296228, a pověřilo
starostu podpisem smlouvy.
místostarosta
30.3.2012
12/14/350 schválilo
Smlouvu č. ATM 01-2012 o výkonu autorského dozoru na akci: „Stavební úpravy a
modernizace ZŠ Město Albrechtice – kuchyně a jídelna“ mezi Ing. Karlem Záleským –
ATM PROJEKKT, Ondříčkova 34, 746 01 Opava, IČ 68933657 a městem Město Albrechtice,
nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice IČ 00296228, s upravenou dobou trvání smlouvy
do kolaudace stavby a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
místostarosta
30.3.2012
1

12/14/351 schválilo
Smlouvu o dílo č. 1/2012 na stavební práce: „Sanace Měšťanského domu, nám. ČSA 21/22,
Město Albrechtice“ mezi fi TAYLOR okna dveře s.r.o., Opavická 26, IČ 27771105, 793 95
Město Albrechtice a městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
IČ 00296228 a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
VV
7.4.2012
12/14/352 schválilo
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 100.000,-Kč a
pověřilo starostu podpisem smlouvy.
místostarosta
15.4.2012
12/14/353 schválilo
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 50.000,-Kč a
pověřilo starostu podpisem smlouvy.
místostarosta
15.4.2012
12/14/354 schválilo
Kupní smlouvu uzavřené podle § 409 a násl. obchodního zákoníku mezi prodávajícím
Elkoplast CZ, s.r.o., Štefanikova 2664, 760 01 Zlín a kupujícím městem Město Albrechtice,
nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice IČ 00296228 na kompletní dodávku kontejnerů a
nádob na bio odpad v ceně 720.000,-Kč vč.DPH a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
starosta
15.4.2012
12/14/355 schválilo
Darovací smlouvu č. BR/8/j/2011/JH o převodu pozemku dle GP č. 980-00059/2011 ze dne
7.10.2011, schváleného Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním
pracovištěm Krnov dne 31.10.2011 pod č. 417/2011, mezi dárcem Moravskoslezský kraj,
ul.28.října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ:
00095711, DIČ: CZ00095711 a obdarovaným Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95
Město Albrechtice, IČ: 00296228 a pověřilo starostu podpisem této darovací smlouvy.
tajemník

15.4.2012

12/14/356 uložilo
starostovi města zajistit zmapování dosavadního plánu stavu zásobování pitnou vodou,
zpracování plánu rozvoje vodovodu, zpracování plánu financování fondu obnovy vodovodu a
zajištění označení ochranných pásem vodních zdrojů v katastru nemovitostí.
12/14/357 uložilo
starostovi města jednat s Pozemkovým fondem ČR ve věci převodu nebo odkoupení
pozemků, na kterých jsou umístěna naše ochranná pásma zdrojů pitné vody.
12/14/358 schválilo
změny rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2012 – rozpočtové opatření č. 1/2012 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se snížením rozpočtu v oblasti příjmů o 754.318,-Kč a výdajů snížení o 754.318,-Kč.
FO
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průběžně

12/14/359 schválilo
přijetí investiční dotace na kofinancování projektu „Odpadové centrum – Město Albrechtice“
z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 z programu na zvýšení absorpční kapacity
obcí a měst do 10 tis. obyvatel do maximální výše kofinancování vlastního podílu žadatele 60
%, tj. do maximální výše 1.201.600,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
tajemník

15.4.2012

12/14/360 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 440 o výměře 27 m2 zastavěná plocha, nádvoří, k.ú. Město
Albrechtice.
SÚ
30.4.2012
12/14/361 schválilo
záměru prodeje pozemku p.č. 669/17 , výměra 61 m2, zahrada, k.ú. Valštejn.
SÚ

30.4.2012

12/14/362 schválilo
prodej pozemku p.č. 63 o výměře 550 m2 TTP k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic, manželům
Petru Lázničkovi a Naděždě Lázničkové, bytem Stěbořice 194, 747 51, za celkovou cenu
29.562,- Kč včetně vynaložených nákladů.
SÚ
30.6.2012
12/14/363 schválilo
prodej pozemku p.č. 154/1 o výměře 441 m2 TTP, k.ú. Burkvíz, panu RNDr. Martinu
Tichému, Heyrovského 23, 779 00 Olomouc, za celkovou cenu 19.809,- včetně vynaložených
nákladů.
SÚ
30.6.2012
12/14/364 schválilo
odkoupení pozemku p.č.566/28, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 24 m2 , k.ú. Město
Albrechtice, od manželů Petrekových, Hynčice 211, 793 95 Město Albrechtice, za celkovou
cenu 5 500,- Kč.
SÚ
30.6.2012
12/147365 schválilo
uspořádání kulturní akce pod názvem „Českopolské přátelství 2012“ konané v průběhu
letošního roku, z dotačního programu OPPS ČR-PL 2007-2013, kde vedoucím partnerem je
město Město Albrechtice a partnerem je Středisko Kultury, Sportu, Turistiky a Rekreace
v obci Biala a Gminne Stowarzyszenie Partnerskie v Komprachcicích.
místostarosta
12/14/366 uložilo
starostovi města zajistit zpracování vzorových smluv na autorský dozor, technický dozor
investora a koordinátora BOZP.
tajemník
31.5.2012
12/14/367 schválilo
starostovi města zajistit vyčíslení celkových skutečných nákladů na údržbu veřejné zeleně za
rok 2009, 2010, 2011.
FO
30.4.2012
3

12/147/363 schválilo
Finančnímu výboru zkontrolovat finanční vypořádání výsadby stromů „Kaštánky“ na ul.
B.Němcové v návaznosti na zadávací podmínky.
místostarosta
30.4.2012

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 15. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.4.2012
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

12/15/364 schválilo
program 14.zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.3.2012.
12/15/365 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Mgr. Jiří Kropáč, Mgr. Jiří Mlčoušek, Miluše Kaletová.
a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Ing. Jana Musilová, Bc. Vladislav Hlaváček.

12/15/366 vzalo na vědomí
zápis z 14. zasedání zastupitelstva města konaného 21.3.2012.
12/15/367 schválilo
záměr prodeje 2 ks unimobuněk INV. č. 101490 a 101489 za minimální cenu 18 000,-Kč.
12/15/368 chválilo
smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi Městem Město Albrechtice,
nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296 228 a Osoblažskou dopravní společností,
s.r.o., Opavská 57, 794 01 Krnov, IČ: 48392219, na rok 2012 ve výši 22.924,-Kč a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
12/15/369 schválilo
smlouvu o o bezúplatném převodu majetku mezi převodcem - Česká republika – Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh,
zastoupená: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ: 70884561 a nabyvatelem:
Město Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 79395 Město Albrechtice nám. ČSA 27/10,
zastoupeno: Luďkem Volkem, starostou, IČ: 00296228 na převod 1ks gumového
nafukovacího člunu, COLORADO RAFTEX, rok pořízení 1997, cena 19.630,-Kč a pověřilo
starostu podpisem smlouvy.
12/15/370 schválilo
smlouvu o dílo na akci: „Kompostárna Město Albrechtice – stavební práce“ mezi Městem
Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296 228 a firmou Christos
Liolios, Holčovice 244, 793 71 Holčovice, IČ: 12669750 za celkovou cenu díla bez DPH
5.582.470,- Kč a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
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12/15/371 schválilo
kupní smlouvu na akci: „Kompostárna Město Albrechtice – hmotný a nehmotný majetek“
mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296 228 a
firmou Elkoplast CZ, s.r.o., Štefanikova 2664, 760 01 Zlín, IČ: 25347942 za celkovou cenu
díla 4.399.000,-Kč bez DPH a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
12/15/372 schválilo
mandátní smlouvu o výkonu inženýrské činnosti na akci: „Kompostárna Město Albrechtice“
mezi ing. Vladimírem Šarmanem, Čsl. armády 809/39, 794 01 Krnov, IČ 18114911 a
městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice IČ 00296228 a
pověřilo starostu podpisem smlouvy.
12/15/373 schválilo
mandátní smlouvu o výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
na akci, název projektu: „Kompostárna Město Albrechtice“ mezi Petrem Stiborou,
Přerovecká 205/13, 747 95 Opava – Suché Lazce, IČ 73748013 a městem Město Albrechtice,
nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice IČ 00296228 a pověřilo starostu podpisem
smlouvy.
12/15/374 schválilo
mandátní smlouvu o výkonu činnosti autorského dozoru při provádění stavby „Kompostárna
– Město Albrechtice“ mezi zhotovitelem DESACON Zlín, s.r.o., Okružní 4550, 760 95 Zlín,
zastoupenou Ing. Zdeňkem Vendolským, IČ: 29 29 94 62 a objednatelem městem Město
Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ 00296228 a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
12/15/375 schválilo
smlouvu o dílo č.2/2012 mezi objednatelem městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95
Město Albrechtice, IČ: 00296228 a zhotovitelem Služby obce Město Albrechtice, s.r.o., zastoupená
jednatelem Stanislavem Berkovcem, Nemocniční 381/13, 793 95 Město Albrechtice a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
12/15/376 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2012 - rozpočtové opatření č. 2/2012 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 505 086,-Kč a výdajů zvýšení o 27 925,-Kč a
financování se snižuje o 477 161,- Kč.
12/15/377 schválilo
bezúplatný převod pozemku p.č. 462 o výměře 3 009 m 2, ostatní plocha , zeleň, k.ú. Město
Albrechtice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha na Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ:
00296228.
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12/15/378 schválilo
Směrnici č.2/2012, kterou se mění Směrnice 1/2011 „Postupy pro zadávání veřejných zakázek
městem Město Albrechtice a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi“.

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 16. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.5.2012
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

12/16/379 schválilo
program 15.zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.5.2012.
12/16/380 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Ing. Zdeněk Kurečka, Ing. Ivo Vykopal, Ing. Ondřej
Maršalský a ověřovatele zápisu ve složení: pp. MUDr. Zuzana Juráňová, Martin Špalek.
12/16/381 vzalo na vědomí
zápis z 15. zasedání zastupitelstva města konaného 25.4.2012.
12/16/382 schválilo
prodej zastaralé techniky: Liaz 25, inv.č. 101623, SPZ OVC 72-50, Nissan Patrol, inv.č.
102872, SPZ OSC 97-59 , Tatra 148 CAPL 15, inv.č. 101552, SPZ 1T5-1991 a Praga V3S
pojízdná dílna, inv.č.101555, sloužící JSDH Město Albrechtice.
12/16/383 chválilo
záměr prodeje budovy bez č.p. na parc.č. 2024 a pozemku parc. č. 2024 o výměře 53m2,
zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, okres
Bruntál.
12/16/384 schválilo
dofinancování prostředků na platy pedagogických pracovníků v návaznosti na změnu
organizace školy – rozdělení žáků současné páté třídy na dvě šesté třídy s účinností od
školního roku 2012/2013 pro období na kalendářní roky 2013 – 2017. Výše prostředků bude
vždy upřesněna ve 4. čtvrtletí předmětného kalendářního roku s tím, že pedagogickým
pracovníkům budou vykryty nárokové složky mezd při zachování minimální výše
nenárokových složek 3% z objemu dotace krajského úřadu. Zdrojem financí budou prostředky
získané převodem z odpisů organizace. Nedojde tedy ke zvýšení rozpočtové zátěže města.

12/16/385 schválilo
vyřazení z Rozpočtového opatření č.3/2012 položky nákup kamerového systému v částce
400,-tis.korun.
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12/16/386 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2012 - rozpočtové opatření č. 3/2012 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 2 262 607 Kč a výdajů zvýšení
o 1 770
718,- Kč a financování se snižuje o 491 889,- Kč.
12/16/387 vzalo na vědomí
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska za rok
2011 a bere na vědomí výhrady s celoročním hospodařením DSO za rok 2011 a přijatá
opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků při dílčím přezkoumání hospodaření za rok
2011.
12/16/388 schválilo
Zápis z jednání revizní komise Dobrovolného svazku obcí Mikroregion – Sdružení obcí
Osoblažska za rok 2011.
12/16/389 schválilo
Zápis inventarizační komise dobrovolného svazku obcí Mikroregion – Sdružení obcí
Osoblažska za rok 2011.
12/16/390 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 556/28 o výměře 24 m2 ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Město
Albrechtice.
12/16/391 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 945 části , výměra dle GP, zahrada, k.ú. Město Albrechtice.

12/16/392 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1148/1 části, výměra dle GP, TTP, p.č. 1166/1 část, výměra dle
GP, TTP a p.č. 1150/4 část, výměra dle GP ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Město
Albrechtice.
12/16/393 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č.556/1 části , výměra dle GP, zahrada, k.ú. Hynčice u Krnova.
12/16/394 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č.95/1 části , výměra dle GP, zahrada, k.ú. Česká Ves u Města
Albrechtic.
12/16/395 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č.471/4 části , výměra dle GP, ostatní plocha, zeleň, k.ú. Město
Albrechtice s tím, že bude nabídnuto všem vlastníkům domu.
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12/16/396 schválilo
prodej pozemku p.č. 84 o výměře 287 m 2 zahrada, k.ú. Linhartovy, paní Marii Jurčíkové,
Linhartovy 31, 793 95 Město Albrechtice, za celkovou cenu 16 018,- Kč včetně vynaložených
nákladů.
12/16/397 schválilo
prodej pozemku p.č. 440 o výměře 27 m2 zastavěná plocha, nádvoří, k.ú. Město Albrechtice
manželům Josefu Petrekovi a Radomíře Petrekové, Hynčice 211, 793 95 Město Albrechtice
za celkovou cenu 4 018,- Kč včetně vynaložených nákladů.
12/16/398 schválilo
revokaci usnesení 12/14/361 z 14. jednání ZM ze dne 21.3.2012 -záměr prodeje pozemku p.č.
669/17 , výměra 61 m2, zahrada, k.ú. Valštejn.

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.6.2012
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

12/17/399 schválilo
program 16.zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.6.2012.
12/17/400 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Mgr. Karel Knapp, Mgr. Marcel Jedelský, Richard Kubla
a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Ing. Ivo Vykopal, Dagmar Horáková
12/17/401 vzalo na vědomí
zápis z 15. zasedání zastupitelstva města konaného 23.5.2012.
12/17/402 schválilo
Mandátní smlouvu č. 19/2012 uzavřenou podle § 566 a násl. Obchodního zákoníku č.
513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi mandantem městem Město Albrechtice, IČ:
00296228, se sídlem v Městě Albrechticích, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a
mandatářem Ing. Ivanou Jurečkovou, Tyršova 7, 746 01 Opava, IČ: 63301474, na organizační
a věcné zajištění zadání veřejné zakázky pod názvem „Snížení imisní zátěže z dopravy ve
městě Město Albrechtice“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
12/17/403 chválilo
přijetí dotace ve výši 1.600,-tis.Kč z Moravskoslezského kraje na realizaci projektu
„Posilující zdroj pitné vody pro Město Albrechtice“ a uzavření smlouvy s poskytovatelem
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a příjemcem městem
Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 na poskytnutí
účelové dotace na akci: „Posilující zdroj pitné vody Město Albrechtice“ a pověřilo starostu
podpisem této smlouvy.
12/17/404 schválilo
Smlouvu o podpoře sociálních služeb s poskytovatelem Moravskoslezský kraj, 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a příjemcem městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793
95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
12/17/405 schválilo
Smlouvu na poradenské a konzultační služby - administrace projektu „Obnova vegetačních
prvků zámeckého parku v Linhartovech“ uzavřené mezi Městem Město Albrechtice, nám.
ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228, a fi HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739
61 Třinec, IČ 64087352, DIČ: CZ 64087352, v celkové ceně 58.500,-Kč včetně DPH a
pověřilo starostu podpisem smlouvy.
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12/17/406 schválilo
Smlouvu na výkon zadavatelské činnosti k veřejné zakázce zadávané podle metodického
pokynu pro zadávání veřejných zakázek a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění, projektu „Obnova vegetačních prvků zámeckého parku v Linhartovech“,
dotačně podpořeného z OP ŽP“ uzavřené mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10,
793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228, a fi HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec,
IČ 64087352, DIČ: CZ 64087352, v celkové ceně 45 500 Kč bez DPH a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
12/17/407 schválilo
Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd, mezi Euroregionem
Praděd se sídlem Nové Doby 111, Vrbno pod Pradědem 793 26, IČ 69594074 a Městem
Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČO: 00 296228, DIČ:
CZ00296228 v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 ČR-PR č.
CZ.3.22/3.3.07/12.03138. Maximálně 85% z celkových způsobilých výdajů z 5 057,30,- € a
pověřilo starostu podpisem smlouvy.
12/17/408 schválilo
Dohodu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku uzavřená dle ustanovení § 269 odst.
2 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, v platném znění mezi městem Město
Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a Euroregionem
Praděd, Nové Doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ: 69594074. Maximální celková
výše činí 190 €, který činí 3% odsouhlasené finanční dotace projekt „Spojení tancem v česko
– polském pohraničí“ reg.č. CZ.3.22/3.3.07/11.02751 a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
12/17/409 schválilo
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo „Stavební úpravy a modernizace ZŠ Město Albrechtice –
kuchyně a jídelna“ mezi objednatelem Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95
Město Albrechtice, IČ: 00296228, DIČ: CZ00296228, a zhotovitelem firmou Ekotempo spol.
s.r.o., Mikulášská 1059/46, 794 01 Krnov, IČ: 15503771, DIČ: CZ 15503771, kdy předmět
smlouvy se rozšiřuje o vícepráce specifikované položkovými rozpočty ke smlouvě o dílo ze
dne 23.3.2012 v ceně 878.991,-Kč a pověřilo starostu podpisem tohoto Dodatku č.1.

12/17/410 schválilo
přesun finančních prostředků z položky oprava domu Nerudova č. 6 na položku oprava domu
nám. ČSA 15 ve výši 170,-tis. Kč a Hynčice 184 ve výši 150,-tis. Kč.
12/17/411 schválilo
navýšení položky správa – opravy a udržování o 90.000,-Kč.
12/17/412 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2012 - rozpočtové opatření č. 4/2012 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 1 797 959 Kč a výdajů zvýšení
o 1 354
446,- Kč a financování se snižuje o 443 513,- Kč.
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12/17/413 schválilo
Změny plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 1/2012
Plán hospodářské činnosti : náklady
zvýšení o
Celkem náklady:

6 984 810,00
1 927 689,00
8 912 499,00

Plán hospodářské činnosti: výnosy
zvýšení o
Celkem výnosy:
Ztráta

6 906 944,00
4 084,00
6 911 028,00
2 001 471,00

12/17/414 schválilo
závěrečný účet města Město Albrechtice za rok 2011 a zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2011, 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.
12/17/415 schválilo
1) Celoroční hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Praděd za rok 2011 bez
výhrad.
2) Zápis z jednání revizní komise dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Praděd za rok
2011.
3) Zápis z inventarizační komise dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Praděd za rok
2011.
12/17/416 schválilo
1) Celoročního hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2011
bez výhrad.
2) Zápis z jednání revizní komise dobrovolného svazku obcí Mikroregion Krnovsko za rok
2011.
3) Zápis z inventarizační komise dobrovolného svazku obcí Mikroregion Krnovsko za rok
2011.
12/17/417 schválilo
nevyhlášení druhého kola Veřejné finanční podpory z rozpočtu města Město Albrechtice.
12/17/418 schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. 22/8 částí, výměry dle GP , TTP, p.č. 2314/1 částí, výměra dle
GP, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Hynčice u Krnova
12/17/419 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 586 části , výměra dle GP, orná půda, k.ú. Město Albrechtice.
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12/17/420 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č.1102 části, výměra dle GP, ostatní plocha, ostatní komunikace,
k.ú. Město Albrechtice.
12/17/421 neschválilo
záměr prodeje pozemku p.č.165/1, o výměře 516 m2, zahrada, k.ú. Burkvíz.

12/17/422 schválilo
členy komise na otevírání a hodnocení nabídek na Obnovu zámeckého parku ve složení:
Členové komise: pp. Zdeněk Břicháček, Martin Špalek, Antonín Šiška, Kateřina Vrbová a
Karel Gančarčík.
Náhradníci: pp. Bc. Vladislav Hlaváček, Ing. Jana Musilová, Dagmar Horáková, Miluše
Kaletová, Mgr. Milan Pokorný.

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 18. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.9.2012
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

12/18/423 schválilo
program 18.zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.9.2012.
12/18/424 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Dagmar Horáková, Martin Špalek, Zdeněk Břicháček
a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Miluše Kaletová, Ing. Milan Košulič
12/18/425 vzalo na vědomí
zápis z 17. zasedání zastupitelstva města konaného 20.6.2012.
12/18/426 schválilo
Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a
způsob využití kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Město Albrechtice
s termínem platnosti od 1.11.2012.
12/18/427 chválilo
„Zásady pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Město Albrechtice na pořízení vodních
zdrojů pitné vody“.
12/18/428 schválilo
Směrnice pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Město Albrechtice“
s platností od 20.9.2012.
12/18/429 schválilo
přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2012 na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši Kč 95.800,Kč a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
12/18/430 schválilo
zařazení částky 287.100,- Kč + DPH do rozpočtového opatření na nákup traktorového návěsu
na Portýr 5 osazeného jednoramenným kloubovým nosičem kontejnerů CTS 5038 TN o
výkonu 5 t.
12/18/431 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2012 - rozpočtové opatření č. 5/2012, podle
§ 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v
platném znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 10 175 332,-Kč a výdajů zvýšení o
4 215 676,-Kč a financování se snižuje o 5 959 656,-Kč.
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12/18/432 schválilo
Změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 2/2012:
Plán hospodářské činnosti : náklady
8 912 499,00Kč
zvýšení o
414 281,00Kč
Celkem náklady:
9 326 780,00Kč
Plán hospodářské činnosti: výnosy
zvýšení o
Celkem výnosy:
Ztráta

6 911 028,00Kč
23 926,00Kč
6 934 954,00Kč
2 391 828,00Kč

12/18/433 schválilo
příspěvek na neinvestiční náklady za rok 2011 ve výši 4.500,-Kč na jednoho žáka
12/18/434 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 2162/117 o výměře 27 m2 orná půda, k.ú. Město Albrechtice.
12/18/435 odložilo
záměr prodeje pozemku p.č. 471/4 části, výměra dle GP, ostatní plocha, zeleň k.ú. Město
Albrechtice, do dalšího jednání Zastupitelstva města.
12/18/436 neschválilo
záměru prodeje pozemků p.č. 1394/1 o výměře 1894m2 a p.č. 1392, výměra dle GP vše k.ú.
Město Albrechtice.
12/18/437 schválilo
prodej pozemku p.č. 556/28 o výměře 24 m2 ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Město
Albrechtice, firmě Bosch Termotechnika a.s., IČ 18953573, za celkovou cenu 6 695,- Kč
včetně vynaložených nákladů.
12/18/438 schválilo
prodej pozemku p.č. 945/2o výměře 73 m2, TP, k.ú. Město Albrechtice paní Vendule
Hájkové, Jaselská 7, 746 01 Opava za celkovou cenu 5.748,- Kč včetně vynaložených
nákladů.
12/18/439 schválilo
prodej pozemků p.č. 1148/13 o výměře 112 m2 , TP, p.č. 1166/33 o výměře 219 m 2 , TP a p.č.
1150/6 o výměře 42 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Město Albrechtice, panu
Radovanu Zatloukalovi, Jesenická 1907/12, 794 01 Krnov za částku 200,-Kč/m2 +
vynaložené náklady
12/18/440 schválilo
prodej pozemku p.č. 556/5 o výměře 1 160 m2, zahrada, k.ú. Hynčice u Krnova, panu
Radimu Ondrákovi, Hynčice 233, 793 95 Město Albrechtice, za celkovou cenu 65 920,- Kč
včetně vynaložených nákladů.
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12/18/441 odložilo
prodej pozemku p.č.471/10 o výměře 365 m2 ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Město
Albrechtice, panu Jaroslavu Koudelkovi, Osoblažská 243/8, 793 95 Město Albrechtice, za
celkovou cenu 28 245,- Kč včetně vynaložených nákladů, do dalšího jednání Zastupitelstva
města.
12/18/442 schválilo
prodej pozemku p.č. 1102/2 o výměře 19 m2 , zastavěná plocha, k.ú. Město Albrechtice, panu
Janu Vávrovi, Pod Hůrkou 765/8, 793 95 Město Albrechtice, za celkovou cenu
3 100,- Kč včetně vynaložených nákladů.
12/18/443 schválilo
prodej pozemku p.č.2024 o výměře 53 m2, zastavěná plocha a nádvoří s budovou bez čísla
popisného, stavbou občanského vybavení na parcele p.č. 2024, k.ú. Město Albrechtice, panu
Pavlu Ullmannovi, Vítězná 2, 702 00 Ostrava, za celkovou cenu 5 974,- Kč včetně
vynaložených nákladů.
12/18/444 schválilo
prodej pozemku p.č.1741 o výměře 512 m2 ,zahrada a pozemku p.č. 1742 o výměře 155 m2
zahrada, k.ú. Město Albrechtice, panu Otovi Zlámalíkovi, Dělnická 54, 793 95 Město
Albrechtice za celkovou cenu 42 459,- Kč včetně vynaložených nákladů.
12/18/445 schválilo
prodej 2 ks unimobuněk INV. č. 101490 a 101489 panu Josefu Klepáčovi, Lázeňská 9, 793
95 Město Albrechtice, za dohodnutou cenu 18.000,-Kč
12/18/446 schválilo
převod historického majetku od Pozemkového fondu ČR parcely p.č. 1427/2 o výměře 92 m2,
zahrada, k.ú. Město Albrechtice.
12/18/447 schválilo
vyhlášení výběrového řízení na svoz biologicky rozložitelného odpadu.
12/18/448 schválilo
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Snížení emisní zátěže v Městě
Albrechticích“ ze dne 19.9.2012 a pověřilo starostu podpisem smlouvy včetně dodatku č. 1.
s vítězným uchazečem.

………………………………
Luděk VOLEK
starosta
……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 19. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24.10.2012
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

12/19/449/1 schválilo
rozšíření programu o opětovné projednání žádosti ZUŠ v Městě Albrechticích o příspěvek na
úplatu za poskytované vzdělávání
12/19/449/2 schválilo
program 19.zasedání zastupitelstva města konaného dne 24.10.2012.
12/19/450 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Bc. Vladislav Hlaváček, Kateřina Vrbová, Ing. Jana
Musilová a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Karel Gančarčík, Ing. Ondřej Maršalský
12/19/451 vzalo na vědomí
zápis z 18. zasedání zastupitelstva města konaného 19.9.2012.
12/19/452 schválilo
Smlouvu o dílo na zimní údržbu komunikací v Městě Albrechticích a místních částech mezi
Městem Město Albrechtice, IČ: 00296228, se sídlem v Městě Albrechticích, nám. ČSA 27/10,
793 95 Město Albrechtic a Christosem
Lioliosem – Rychlostav, zastoupená panem
Lioliosem Christosem, Holčovice 244, 793 71, IČ: 12669750, DIČ: CZ6006121330, na
všechny místní komunikace v k.ú města Město Albrechtice, Linhartovy, Opavice, Valštejn,
Hynčice, Dlouhá Voda, Burkvíz a Biskupice a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
12/19/453 chválilo
Smlouvu č. č.11088934 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci OPŽP mezi SFŽP ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, a městem
Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ 00296 228, na akci
"Kompostárna Město Albrechtice“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
12/19/454 schválilo
Smlouvu o dílo mezi městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město
Albrechtice, IČ: 00296228, a zhotovitelem firmou DESACON Zlín, s. r. o., Okružní 4550,
760 05 Zlín zastoupenou Ing. Zdeňkem Vendolským, IČ: 29299462, DIČ: CZ29299462, na
zpracování dokumentace k dotačnímu projektu „Snížení imisní zátěže z dopravy ve Městě
Albrechtice“ v celkové ceně díla 57.500,-Kč + DPH a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
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12/19/455 schválilo
Kupní smlouvu mezi městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice,
IČ: 00296228, a panem Jaroslavem Knapem, Mikuleč 39, 568 02 Svitavy, IČ: 88226531, na
nákup 1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 32 v částce 999.000,-Kč vč. DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
12/19/456 schválilo
Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Chodník podél silnice I/57 - Město Albrechtice,
uzavřené dne 30.6.2011 s Lesprojektem Krnov s.r.o., Revoluční 76, 794 02 Krnov, IČ:
47976250, a městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, IČ: 00296228, a pověřilo starostu
podpisem této smlouvy.
12/19/457 schválilo
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a to částka a) 250,Kč, částka b) 250,-Kč v celkové částce 500,-Kč/osobu/rok.
12/19/458 schválilo
zařazení bodu výpověď smlouvy firmě Gansewinkel na nejbližší jednání Zastupitelstva města.

12/19/459 schválilo
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o
místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní
terminál a herní místo lokálního herního systému.
12/19/460 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2012 - rozpočtové opatření č. 6/2012 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se snížením rozpočtu v oblasti příjmů o 9 067 078,- Kč a výdajů snížení o 1 965
125,- Kč a financování se zvyšuje o 7 101 953,- Kč.
12/19/461 schválilo
záměr prodeje rodinného domu Pod Hůrkou 3, č.p. 704, Město Albrechtice včetně stavební
parcely č. 1088/7 a trvalého travního porostu p.č. 1088/2 vše v k.ú Město Albrechtice, obec
Město Albrechtice, okres Bruntál.
12/19/462 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 188/2 o výměře 399 m2 zahrada, k.ú. Město Albrechtice.
12/19/463 schválilo
odložení záměru prodeje pozemku p.č.42/1 části, výměra dle GP, zahrada, k,ú. Česká Ves u
Města Albrechtic.
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12/19/464 schválilo
prodej pozemku p.č.586/2 o výměře 22 m2, zastavěná plocha, trafo, k.ú. Město Albrechtice,
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 40502 Děčín IV- Podmokly za
celkovou cenu 2.900,- Kč včetně vynaložených nákladů.
12/19/465 schválilo
prodej pozemku p.č. 22/9 o výměře 95 m2 TTP a pozemku p.č. 2314/3 o výměře 20 m 2 ostatní
plocha, jiná plocha, k.ú. Hynčice u Krnova panu Janu Bartošovi a paní Anně Bartošové, oba
bytem Hynčice 242, 793 95 Město Albrechtice za celkovou cenu 9 736,- Kč včetně
vynaložených nákladů.
12/19/466 schválilo
revokaci usnesení 12/16/394 z 16. jednání ZM ze dne 23.5.2012, kterým byl schválen záměr
prodeje pozemku p.č. 95/1 části, výměra dle GP, zahrada, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic.
12/19/467 schválilo
příspěvek Základní umělecké škole v Městě Albrechticích částkou 500,-Kč na 1 dítě, tedy
v celkové částce 22.000,-Kč na období školního roku 2012/2013 z rozpočtu města Město
Albrechtice pro rok 2013.

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 20. zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.11.2012
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

12/20/468 schválilo
program 20.zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.11.2012.
12/20/469 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Mgr. Jiří Kropáč, Miluše Kaletová, MUDr. Zuzana
Juráňová a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Zdeněk Břicháček, Ing. Ivo Vykopal
12/20/470 vzalo na vědomí
zápis z 19. zasedání zastupitelstva města konaného 24.10.2012.
12/20/471 schválilo
Dodatek č.4 ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem v městě Město Albrechtice ze
dne 10.12.2003 uzavřené mezi Městem Město Albrechtice, IČ: 00296228, se sídlem v Městě
Albrechticích, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a společností van Gansewinkel,
a.s., se sídlem U Vlečky 592, Modřice, IČ: 63483360, a pověřilo starostu podpisem tohoto
dodatku.
12/20/472 chválilo
inominátní Smlouvu o zajištění kulturních služeb na zámku Linhartovy, mezi Městem Město
Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice IČ: 00296228 a panem Jaroslavem
Hrubým, Sovova 1016/19, Krnov 794 01, IČ: 10597301 a pověřilo starostu podpisem
smlouvy.
12/20/473 schválilo
Smlouvy o dílo č.02/2012 na zimní údržbu komunikací v Městě Albrechticích a místních
částech mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ:
00296228 a Službami obce Město Albrechtice s.r.o., zastoupené jednatelem panem
Stanislavem Berkovcem, Nemocniční 13, Město Albrechtice 793 95, IČ: 25844067, DIČ:
CZ25844067 a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
12/20/474 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2012 - rozpočtové opatření č. 7/2012 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 119 501,- Kč a výdajů snížení o 12 657,- Kč
a financování se snižuje o 132 158,- Kč.
12/20/475 schválilo
navýšení rezervního fondu na vodu
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12/20/476 schválilo
zvýšení částky na rezervní fond pro vodu o 2,-mil.korun, a to z položky fasáda Domov s byty
pro důchodce, zbytek částky z této položky, 400 tis.Kč, uložit do rezervy města.
12/20/477 vzalo na vědomí
návrh rozpočtu města Město Albrechtice pro rok 2013 se zapracovanými schválenými
změnami.
12/20/478 vzalo na vědomí
návrh hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok 2013.
12/20/479 schválilo
prodej pozemku p.č.2162/117 o výměře 27 m2, orná půda, k.ú. Město Albrechtice, panu
Lukáši Bernatíkovi, Dělnická 8, 793 95 Město Albrechtice za celkovou cenu 2 280,- Kč
včetně vynaložených nákladů.
12/20/480 schválilo
prodej pozemku p.č.471/10 o výměře365 m2, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Město
Albrechtice, panu Jaroslavu Koudelkovi, Osoblažská 243/8, 793 95 Město Albrechtice za
celkovou cenu 28 245,- Kč včetně vynaložených nákladů.
12/20/481 schválilo
navrženou Koncepci svislého dopravního značení v obci Město Albrechtice.
12/20/482 schválilo
odložení záměru prodeje pozemku p.č.42/1 části, výměra dle GP, zahrada, k,ú. Česká Ves u
Města Albrechtic.
12/20/483 schválilo
podporu výzvy k zastavení III. fáze reformy veřejné správy

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 21. zasedání zastupitelstva města konaného dne 12.12.2012
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

12/21/483 schválilo
program 21.zasedání zastupitelstva města konaného dne 12.12.2012.
12/21/484 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Ing. Ivo Vykopal, Ing. Zdeněk Kurečka, Mgr. Marcel
Jedelský a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Mgr. Karel Knapp, Miluše Kaletová.
12/21/485 vzalo na vědomí
zápis z 20. zasedání zastupitelstva města konaného 21.11.2012.
12/21/486 schválilo
rozpočet Města Město Albrechtice na rok 2013 dle předloženého materiálu v členění na
příjmy ve výši 56 200 133,- Kč a financování - 49 976,- Kč a výdaje ve výši 56 150 157,Kč.
12/21/487 chválilo
závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2013 v celkové výši 7 578 000,- Kč.
Příspěvek na provoz pro Mateřskou školu na rok 2013 je stanoven ve výši 1 753 000,- Kč a
investiční příspěvek ve výši 1 345 000,- Kč. Příspěvek na provoz pro Základní školu na rok
2013 je stanoven ve výši 4 480 000,- Kč.
12/21/488 schválilo
neinvestiční transfery a příspěvky pro rok 2013 ve výši 176 650,- Kč dle přílohy:
příspěvek sdružení I/ 57
příspěvek Okresní knihovně Bruntál
příspěvek Euroregion Praděd
Sdružení obcí Osoblažska
příspěvek Svazu obcí a měst
příspěvek Mikroregion Krnovsko

18 000,00
70 000,00
16 000,00
17 850,00
11 500,00
43 300,00

Celkem:

176 650,00

FO
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12/21/489 schválilo
investiční příspěvek Sdružení obcí Osoblažska pro rok 2013 ve výši 117 810,- Kč.
12/21/490 schválilo
neinvestiční transfery na veřejnou finanční podporu v oblasti sportovní a kulturní v roce 2013
ve výši 1 000 000,- Kč.
12/21/491 schválilo
neinvestičních transferů na veřejnou finanční podporu v sociální oblasti v roce 2013 ve výši
400 000,- Kč.
12/21/492 schválilo
plán hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok 2013. Náklady na rok 2013
v plánu hospodářské činnosti jsou ve výši 8 873 489,- Kč a výnosy ve výši 6 085 207,- Kč,
ztráta ve výši 2 788 282,- Kč.
12/21/493 schválilo
přenesení pravomoci Zastupitelstva města na Radu města pro přijetí rozpočtového opatření č.
8/2012 a změny plánu hospodářské činnosti č. 3/2012.

12/21/494 vzalo na vědomí
rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2013 a rozpočtové výhledy na 2014 a 2015.

12/21/495 vzalo na vědomí
rozpočet Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska na rok 2013 a rozpočtový výhled na rok
2014, 2015 a 2016.
12/21/496 schválilo
Dodatek č.1 k „Zásadám a metodice pro poskytování grantů z rozpočtu města Město
Albrechtice v sociální oblasti“
12/21/497 schválilo
termíny konání zastupitelstev města na rok 2013.
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12/21/498 schválilo
přípravu Obecně závazné vyhlášky o zákazu podomního prodeje na území našeho města a
uložilo starostovi města tuto připravit jako podklad pro jednání rady města.

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 22. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.2.2013
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

13/22/499 schválilo
program 22.zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.2.2013.
13/22/500 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Karel Gančarčík, Dagmar Horáková, Zdeněk Břicháček a
ověřovatele zápisu ve složení: pp. Mgr. Jiří Kropáč, Ing. Zdeněk Kurečka.
13/22/501 vzalo na vědomí
zápis z 21. zasedání zastupitelstva města konaného 12.12.2012.
13/22/502 neschválilo
finanční příspěvek Studiu STA – studentská tisková a televizní agentura o. s., o z rozpočtu
města Město Albrechtice.
13/22/503 neschválilo
nabídku insolvenční správkyně JUDr. Jany Brhalové ve věci úpadce Vladislava Lazara na
odkoupení polorozpadlého areálu na Nerudově ulici - bývalá pila.
13/22/504 schválilo
Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, uzavřenou podle ustanovení § 19
odst. 3 zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, uzavřenou mezi městem Město Albrechtice,
nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a Osoblažskou dopravní společností,
s.r.o., Opavská 57, 794 01 Krnov, IČ: 48392219, pro rok 2013 dle návrhu a pověřilo starostu
podpisem smlouvy
13/22/505 schválilo
Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby č.7012026-09 uzavřené dne 26.2.2009
mezi Veolia Transport Morava a.s. Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava,
IČ: 25827405 a městem Město Albrechtice, nám ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ:
00296228, pro rok 2013, dle návrhu a pověřilo starostu podpisem tohoto dodatku.

13/22/506 schválilo
1

níže uvedené dodatky ke smlouvám a pověřilo starostu podpisem těchto dodatků:
a. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na akci PD pro stavbu „Chodník podél silnice I/57 – Město
Albrechtice uzavřený s fi. Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 76, 794 01 Krnov, celková
cena vč. DPH 83.780,-Kč.
b. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Územní plán Město Albrechtice, uzavřený s fi.
Urbanistické středisko Ostrava s.r.o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba, celková cena
vč. DPH 978.900,-Kč.
c. Dodatek č.2 ke kupní smlouvě na dodávku malého zametacího stroje s vysáváním nečistot
uzavřený s fi. JILA WAGEN, a.s., Kopečná 11, 602 00 Brno, celková cena vč. DPH
2,958.450,-Kč.
d. Dodatek č.1 k mandátní smlouvě na komplexní organizační a věcné zajištění veřejné
zakázky „Snížení emisní zátěže z dopravy v městě Albrechticích“, uzavřený s fi Ing.Iva
Jurečková, Tyršova 7, 746 01 Opava, celková cena vč. DPH 30.250,-Kč.

13/22/507 vydalo
OZV č.1/2013, kterou se ruší OZV č. 3/2000 o chovu a držení zvířat.

13/22/508 vydalo
OZV č.2/2013 o pohybů psů na veřejném prostranství.

13/22/509 schválilo
- vyřazení žádosti o veřejnou finanční podporu včelařů
- vyhlášení II.kola veřejné finanční podpory
13/22/510 schválilo
přidělení finančních prostředků dle schváleného návrhu (viz zápis) Veřejné finanční podpory
pro rok 2013 z rozpočtu města, viz „Přehled požadavků na VFP z rozpočtu města v roce
2013“ v celkové výši 876.061,-Kč.
13/22/511 schválilo
poskytnutí grantů v sociální oblasti pro rok 2013 následovně:
Help-in, o.p.s. Bruntál
SZZ Krnov, př.org.
Slezská diakonie, sociální asistence
Slezská diakonie, raná péče

150.000,-Kč
30.000,-Kč
70.000,-Kč (při neposkytnutí fin.prostředků MSK)
16.000,-Kč

13/22/512 schválilo
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- záměr realizace projektu: „Rozšíření separace a svozu bioodpadů v Městě Albrechticích“ a
- smlouvu s fi. Desacon Zlín s.r.o., Okružní 4550, 760 01 Zlín, IČ: 29299462, DIČ:
CZ29299462 a smlouvu na zpracování žádosti pro SFŽP a pověřilo starostu podpisem smluv.

13/22/513 schválilo
- záměr realizace akce: „Cyklostezka Město Albrechtice – Třemešná“
- smlouvu s fi ARBOX - nature service s.r.o., IČ: 29390516, Tyršova 215/23, 793 95
Město Albrechtice, na akci: „Cyklostezka Město Albrechtice – Třemešná“ na zajištění
projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti a pověřilo
starostu podpisem smlouvy.
13/22/514 schválilo
zastavení exekuce 005 Ex 828/07 proti povinnému Kras Ivo, bytem Nábřežní 590/33, Město
Albrechtice pro pohledávku 32.337,-- Kč s příslušenstvím.
13/22/515 schválilo
vyřazení majetku Města Město Albrechtice dle návrhu z provedené inventarizace majetku
města a to ve výši 122 919,74 Kč dle přílohy, která je nedílnou součástí zápisu.

13/22/516 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2013 - rozpočtové opatření č. 1/2013 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 439 148,- Kč a výdajů zvýšení o 68 233,Kč, financování se snižuje o 370 915,- Kč.
13/22/517 schválilo
revokaci usnesení 12/16/392 z 16. jednání ZM ze dne 23.5.2012 – záměr prodeje pozemku
p.č. 1148/1 části, výměra dle GP, TTP, p.č. 1166/1 část, výměra dle GP, TTP a p.č. 1150/4
část, výměra dle GP ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Město Albrechtice.
13/22/518 schválilo
revokaci usnesení 12/18/439 z 18. ZM ze dne 19.9.2012,- prodej pozemků p.č. 1148/13 o
výměře 112 m2 , TP, p.č. 1166/33 o výměře 219 m2 , TP a p.č. 1150/6 o výměře 42 m2 ostatní
plocha, ostatní komunikace, k.ú. Město Albrechtice, panu Radovanu Zatloukalovi, Jesenická
1907/12, 794 01 Krnov za částku 200,-Kč/m2 + vynaložené náklady.
13/22/519 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 436 o výměře 29 m2 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Město
Albrechtice.

13/22/520 schválilo
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záměr prodeje pozemku p.č. 438 o výměře 27 m2 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Město
Albrechtice.
13/22/521 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 61/1 o výměře 133 m2 TTP, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic.

13/22/522 schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. 76/1 část, ostatní plocha, jiná plocha, 74/1 část, zahrada, 73/4 o
výměře 19 m2, zastavěná plocha a 73/1 část, zahrada, k.ú. Město Albrechtice.

13/22/523 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1152/7 část, zahrada a pozemku p.č. 1152/29 část, ostatní plocha,
ostatní komunikace, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic.

13/22/524 neschválilo
záměr prodeje pozemků p.č. 188/1 o výměře 51 m2, zahrada, p.č. 190 o výměře 229 m2 orná
půda a p.č. 191 o výměře 260 m2, TP, k.ú. Město Albrechtice.

13/22/525 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 471/4 část, ostatní plocha, zeleň, k.ú. Město Albrechtice.

13/22/526 neschválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 105/7 části, k.ú Linhartovy.

13/22/527 schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. 30 o výměře 286 m2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č.
1152/25 části , ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic.

13/22/528 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 43 část, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Linhartovy.

13/22/529 schválilo
4

záměr prodeje pozemku p.č. 45 o výměře 390 m2, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú.
Linhartovy.

13/22/530 schválilo
prodej pozemku p.č. 188/2 o výměře 399 m2 zahrada, k.ú. Město Albrechtice, paní Aleně
Kuklové, Nádražní 370/15, 793 95 Město Albrechtice za celkovou cenu 26.148,- Kč včetně
vynaložených nákladů.

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 23. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.3.2013
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

13/23/531 schválilo
program 23.zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.3.2013.
13/23/532 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Bc. Vladislav Hlaváček, Ing. Jana Musilová, Kateřina
Vrbová a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Zdeněk Břicháček, Karel Gančarčík.
13/23/533 vzalo na vědomí
zápis z 22. zasedání zastupitelstva města konaného 20.2.2013.
13/23/534 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2013 - rozpočtové opatření č. 2/2013 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 1 852 449,- Kč a výdajů zvýšení o 3 259
596,- Kč, financování se zvyšuje o 1 407 147,- Kč.

13/23/535 schválilo
účetní uzávěrku za rok 2012.
13/23/536 schválilo
odměnu za výkon člena Zastupitelstva města výši 447,-Kč od 1.4.2013.
13/23/537 schválilo
prodej zastaralé techniky formou kovového šrotu Praga V3S pojízdná dílna, inv.č.101554.

13/23/538 schválilo
odložení záměru prodeje pozemku p.č.22 o výměře 496 m2 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.
Česká Ves u Města Albrechtic.
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13/23/539 neschválilo
žádnou finanční částku na odkoupení domu na nám. ČSA 14 v Městě Albrechticích a počkat
jak dopadne soudní spor s p.Fučelovou.

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 24. zasedání zastupitelstva města konaného dne 24.4.2013
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

13/24/540 schválilo
program 24.zasedání zastupitelstva města konaného dne 24.4.2013.
13/24/541 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Kateřina Vrbová, Ing. Jana Musilová, Martin Špalek a
ověřovatele zápisu ve složení: pp. Bc. Vladislav Hlaváček, Dagmar Horáková.
13/24/542 vzalo na vědomí
zápis z 23. zasedání zastupitelstva města konaného 20.3.2013.
13/24/543 schválilo
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 100.000,Kč, na zabezpečení akceschopnosti JSDH Město Albrechtice pro rok 2013 a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
13/24/544 schválilo
Smlouvu o vzájemné spolupráci za účelem vybudování cyklostezky mezi městem Město
Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a Obcí Třemešná,
Třemešná 304, 793 82 Třemešná, IČ: 00296414 a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
13/24/545 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2013 - rozpočtové opatření č. 3/2013 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 256 170,-Kč a výdajů zvýšení o 565 926,Kč, financování se zvyšuje o 309 756,-Kč.
13/24/546 schválilo
financování akce: „Rekonstrukce stávajícího sociální zařízení v historické budově ZŠ“ dle
skutečně vysoutěžené ceny a souvisejících výdajů (dozory) s tím, že celá akce bude
financována z investičního fondu ZŠ. V případě nedostatku finančních zdrojů ve fondu ZŠ
bude poskytnuta z rozpočtu města návratná fin. výpomoc, která bude splatná do konce roku
2013.
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13/24/547 schválilo
neúčast města Město Albrechtice v I.kole veřejné dražby o dům na nám.ČSA čp. 23, v Městě
Albrechticích na pozemku p.č. 1315 a pozemek par.č. 1315 za vyvolávací cenu 1,265.000,Kč.
13/24/548 uložilo
starostovi srovnání našich aktuálních cen za prodej dřeva s aktuálními cenami za prodej
dřeva Lesů ČR, Městských lesů Krnov, obce Holčovice a městem Rýmařov a přizvat
Ing.Zavadila na další jednání Zastupitelstva města.

13/24/549/1 schválilo
revokaci usnesení č. 13/23/537 ze dne 20.3.2013, prodej zastaralé techniky formou kovového
šrotu, pojízdná dílna V3S, IČ: 101554.
13/24/549/2 schválilo
vyřazení pojízdné dílny V3S, IČ: 101554, z důvodu opotřebení, likvidace prodejem do
sběrny.
13/24/550 schválilo
revokaci usnesení 11/10/273 z 10. ZM ze dne 23.11.2011, kterým byl schválen záměr prodeje
pozemku p.č. 566/1 o výměře 6 157 m2 ostatní plocha, manipulační plocha, k.ú. Město
Albrechtice.
13/24/551 schválilo
revokaci usnesení 12/13/340 z 13. ZM ze dne 22.2.2012, kterým byl schválen prodej pozemku
p.č. 566/1 o výměře 6 157 m2 ostatní plocha, manipulační plocha, k.ú. Město Albrechtice
firmě Bosch Termotechnika a.s., IČ:18953573 za celkovou cenu 635 407,- Kč včetně
vynaložených nákladů.
13/24/552 schválilo
revokaci usnesení 12/16/390 z 16.ZM ze dne 23.5.2012, kterým byl schválen záměr prodeje
pozemku p.č. 566/28 o výměře 24 m2 ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Město Albrechtice.
13/24/553 schválilo
revokace usnesení 12/18/437 z 18. ZM ze dne 19.9.2012, kterým byl schválen prodej
pozemku p.č. 566/28 o výměře 24 m2 ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Město Albrechtice,
firmě Bosch Termotechnika a.s., IČ 18953573, za celkovou cenu 6 695,- Kč včetně
vynaložených nákladů.
13/24/554 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č.22 o výměře 496 m2 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Česká Ves
u Města Albrechtic.
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13/24/555 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 430, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 27 m2, k.ú. Město
Albrechtice.
13/24/556 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 456/3 o výměře 35 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Město
Albrechtice.
13/24/557 schválilo
prodej pozemku p.č. 436 o výměře 29 m2 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Město Albrechtice
panu Lubomíru Cesnekovi, Zeyerova 8, 747 05 Opava za celkovou cenu 4.264,- Kč včetně
vynaložených nákladů.
13/24/558 schválilo
prodej pozemku p.č. 438 o výměře 27 m2 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Město Albrechtice
panu Simiu Bušosi, K. Čapka 778/9, 793 95 Město Albrechtice za celkovou cenu 4.056,- Kč
včetně vynaložených nákladů.
13/24/559 schválilo
prodej pozemku p.č. 61/1 o výměře 133 m2 TTP, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic panu
Jiřímu Mrkvovi, Výjezdní 3/217, 747 14 Ludgeřovice za celkovou cenu 5.398,- Kč včetně
vynaložených nákladů.
13/24/560 schválilo
prodej pozemku p.č. 1152/85 o výměře 127 m2, zahrada, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic
do podílového spoluvlastnictví z celkovou cenu 7.854,- Kč v jednotlivých podílech:
manželům Jiřímu Danelovi a Boženě Danelové, oba bytem Podroužkova 1683/11, 708 00
Ostrava – ½ vzhledem k celku za cenu 3.927,- Kč včetně vynaložených nákladů a
panu Pavlu Švejdíkovi, U Lučního Mlýna 1042/8, 47 05 Opava – ½ vzhledem k celku za cenu
3.927,- Kč včetně vynaložených nákladů.
13/24/561 schválilo
prodej pozemku p.č. 45 o výměře 390 m2, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Linhartovy paní
Zdeňce Vyroubalové, Linhartovy 25, 793 95 Město Albrechtice a paní Haně Janešíkové,
Linhartovy 15, 793 95 Město Albrechtice za celkovou cenu 13.416,- Kč včetně vynaložených
nákladů.
13/24/562 schválilo
bezúplatný převodu pozemků p.č. 215 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 216/2 zastavěná
plocha a nádvoří, p.č. 216/3 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 216/4 zastavěná plocha a
nádvoří, k.ú. Město Albrechtice od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3.
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13/24/563 neschválilo
vynětí pozemku p.č. 412 o výměře 2 209 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Město
Albrechtice z žádosti města o bezúplatný převod od Státního pozemkového úřadu ČR.

13/24/564 vyhradilo
hlasovat o změnách charakteru užívání nemovitostí ve vlastnictví města.

13/24/565 pověřilo
Finanční výbor kontrolou žádostí pro II.kolo veřejné finanční podpory, včetně připravení
návrhu na přerozdělení finančních prostředků před schválením v Zastupitelstvu města.

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.5.2013
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

13/25/566 schválilo
program 25.zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.5.2013.
13/25/567 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Ing. Milan Košulič, Ing. Zdeněk Kurečka, Mgr. Marcel
Jedelský a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Richard Kubla, Miroslav Macek.
13/25/568 vzalo na vědomí
zápis z 24. zasedání zastupitelstva města konaného 24.4.2013.
13/25/569 schválilo
smlouvu mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice,
zastoupeno Luďkem Volkem a s Ing.Ladislavem Malůškem, Františka Kokeše 1057, 768 24
Hulín, IČ:87856778 na administraci projektu včetně ZVA a to dle požadavků a pokynů OPŽP
akce: „Revitalizace retenční nádrže Celňák“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
13/25/570 schválilo
smlouvu mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice,
zastoupeno Luďkem Volkem a fa. IDIZ CZ s.r.o., Tyršova 7, 746 01 Opava, IČ: 01459287 na
komplexní organizační a věcné zajištění zadání veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách na akci: „Revitalizace retenční nádrže Celňák“ a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
13/25/571 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2013 - rozpočtové opatření č. 4/2013 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 211 863,- Kč a výdajů snížení o 323 249,Kč, financování se snižuje o 535 112,- Kč.
13/25/572 schválilo
poplatek za odpad ukládaný na Sběrném dvoře ul. Hašlerova 32, Město Albrechtice pod
kódem 170904 a směsný stavební a demoliční odpad neuvedený pod kódem 170901, 170902,
170903 za jednotnou částkou 100Kč včetně DPH za přívěsný vozík/na č.p. za RD nebo
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bytovou jednotku/za rok s platností od 1.6.2013.
13/25/573 schválilo
poskytnutí grantů v sociální oblasti těmto žadatelům:
Slezská diakonie, sociální asistence
Slezská diakonie, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Slezská diakonie, ARCHA, chráněné bydlení
-

20 000,-Kč
60 000,-Kč
6 000,-Kč

13/25/574 neschválilo
poskytnutí grantů v sociální oblasti těmto žadatelům:
Slezské diakonii - dobrovolnické centrum
MANEMI o.p.s., - Dům dobré vůle Žáry
13/25/575 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 37, TTP, o výměře 719 m 2, a p.č. 38, ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 384 m2 , k.ú. Linhartovy.
13/25/576 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 63/1 část, TTP, výměra dle GP, k.ú. Linhartovy

13/25/577 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1721 o výměře 774 m2, zahrada, k.ú. Město Albrechtice.

13/25/578 schválilo
prodej pozemku p.č. 30 o výměře 286 m 2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 1152/86
o výměře 648 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic,
panu Ing. Vladanu Poláškovi, Mitrovická 1170/293, 724 00 Ostrava, za celkovou cenu
53.272,- Kč včetně vynaložených nákladů
13/25/579 schválilo
prodej pozemku p.č. 471/11 o výměře 98 m2, ostatní plocha, zeleň a pozemku p.č. 471/12 o
výměře 172 m2, ostatní plocha, zeleň, k.ú. Město Albrechtice do podílového spoluvlastnictví
za celkovou cenu 23.132,- Kč v jednotlivých podílech:
manželům Zdeňku Kodešovi a Ludmile Kodešové, oba bytem Osoblažská 242/6, Město
Albrechtice ½ vzhledem k celku za celkovou cenu 11.566,- Kč včetně vynaložených nákladů
a paní Ludmile Křištofové, bytem Opavická 604/3, Město Albrechtice, ½ vzhledem k celku za
cenu 11.566,- Kč včetně vynaložených nákladů.
13/25/580 schválilo
prodej pozemku p.č. 76/4 o výměře 209 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemku p.č. 74/1
o výměře 47 m2, zahrada, pozemku p.č. 73/4 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
a pozemku p.č. 73/5 o výměře 52 m2 zahrada, k.ú Město Albrechtice paní Dagmar Koutné,
2

Dělnická 683/46, Město Albrechtice, za celkovou cenu 23.132,- Kč včetně vynaložených
nákladů.

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 26. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.6.2013
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

13/26/581 schválilo
rozšíření programu 25.zasedání zastupitelstva města o bod Projednání reklamací prací na
zámku Linhartovech.
13/26/582 schválilo
program 26.zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.6.2013.
13/26/583 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Mgr.Karel Knapp, Ing.Milan Košulič, MUDr.Zuzana
Juráňová a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Mgr.Marcel Jedelský, Ing.Jana Musilová.
13/26/584 vzalo na vědomí
zápis z 25. zasedání zastupitelstva města konaného 22.5.2013.
13/26/585 schválilo
Mandátní smlouvu mezi mandantem městem Město Albrechtice, IČ: 00296228, se sídlem v
Městě Albrechticích, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a mandatářem IDIZ CZ
s.r.o., Tyršova 7, 746 01 Opava, IČ: 01459287, na organizační a věcné zajištění zadání
veřejné zakázky pod názvem „Rozšíření separace a svozu bioodpadů ve Městě Albrechticích“
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

13/26/586/1 schválilo
zrušení II.kola grantového řízení

13/26/586/2 schválilo
převedení přebytku finančních prostředků z veřejné finanční podpory a z oblasti sociálního
grantu na výpomoc vybrané obci postižené povodní v celkové výši 240,-tis.Kč.
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13/26/587 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2013 - rozpočtové opatření č. 5/2013 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 390 859,- Kč a výdajů zvýšení o 712 296,Kč, financování se zvyšuje o 321 437,- Kč.

13/26/588 schválilo
změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 1/2013
Plán hospodářské činnosti : náklady
zvýšení o
Celkem náklady:

8 873 489,00
311 918,00
9 185 407,00

Plán hospodářské činnosti: výnosy
zvýšení o
Celkem výnosy:
Ztráta

6 085 207,00
7 177,00
6 092 384,00
3 093 023,00

13/26/589 schválilo
závěrečný účet města Město Albrechtice za rok 2012 a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2012 , 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.
13/26/590 vzalo na vědomí
1) Celoročního hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2012
bez výhrad
2) Zápis z jednání revizní komise dobrovolného svazku obcí Mikroregion Krnovsko za rok
2012
3) Zápis z inventarizační komise dobrovolného svazku obcí Mikroregion Krnovsko za rok
2012
13/26/591 schválilo
1) Celoročního hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu – Sdružení obcí
Osoblažsko za rok 2012 bez výhrad
2) Zápis z jednání revizní komise dobrovolného svazku obcí Mikroregionu – Sdružení obcí
Osoblažsko za rok 2012
3) Zápis z inventarizační komise dobrovolného svazku obcí Mikroregionu – Sdružení obcí
Osoblažsko za rok 2012SÚ do 16.6.2013

13/26/592 neschválilo
kompetenci starosty města k provádění rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními
zastupitelstva.
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13/26/593 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 641 , zastavěná plocha, nádvoří, výměra 202 m 2 se stavbou čp.
353, pozemku p.č. 642, ostatní plocha, manipulační plocha, výměra 2 211 m 2 a pozemku p.č.
643, zahrada, výměra 282 m2, k.ú. Město Albrechtice.
13/26/594 neschválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 188/1 zahrada, výměra 51 m2, pozemku p.č. 190 orná půda,
výměra 229 m2, pozemku p.č. 191 TTP, výměra 260 m2, k.ú. Město Albrechtice.
13/26/595 vzalo na vědomí
záměr odkoupení pozemku p.č. 214/7, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 112 m2 a
pozemku p.č. 214/3 části, orná půda, výměra dle GP, k.ú. Město Albrechtice od p. Oldřicha
Brady, Celní 433/25, Město Albrechtice.
13/26/596 schválilo
prodej pozemku p.č.22 o výměře 496 m2 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Česká Ves u Města
Albrechtic, paní Ing. Evě Trumpešové, Úvoz 32, 794 01 Krnov za celkovou cenu 47.676,- Kč
včetně vynaložených nákladů.
13/26/597 schválilo
prodej pozemku p.č. 430, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 27 m2, k.ú. Město Albrechtice,
panu Janu Konopkovi, Nádražní 15, Město Albrechtice za celkovou cenu 4.056,- Kč včetně
vynaložených nákladů.
13/26/598 schválilo
prodej pozemku p.č. 456/3 o výměře 35 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Město
Albrechtice ČEZ Distribuci, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 40502 Děčín IVPodmokly za celkovou cenu 4.368,- Kč včetně vynaložených nákladů.

13/26/599 schválilo
jmenování kandidátů a náhradníků do komise pro otevírání a hodnocení nabídek na akci
„Revitalizace retenční nádrže Celňák“ ve složení:
Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek: pp. Richard Kubla, Ing. Ivo Vykopal,
Martin Špalek, Miroslav Macek, Bc. Vladislav Hlaváček.
Náhradníci: pp. Karel Gančarčík, Ing. Jitka Hanusová, Mgr. Karel Kropáč, Dagmar Horáková,
Mgr. Milan Pokorný.
13/26/600 schválilo
finanční dar z rozpočtu města ve výši 240,-tis.Kč plus vybrané finanční dary od občanů obci
Hořín, Hořín 19, 276 01 Mělník IČ: 00236837, na odstranění následků povodňových škod a
pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
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13/26/601 schválilo
přenesení pravomoci pro schválení rozpočtových opatření v době prázdnin (červenec, srpen)
na Radu města.

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 27. zasedání zastupitelstva města konaného dne 18.9.2013
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

13/27/602 schválilo
program 27.zasedání zastupitelstva města konaného dne 18.9.2013.
13/27/603 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Mgr.Jiří Kropáč, Ing.Jiří Mlčoušek, Miluše Kaletová a
ověřovatele zápisu ve složení: pp. MUDr.Zuzana Juráňová, Kateřina Vrbová.
13/27/604 vzalo na vědomí
zápis z 26. zasedání zastupitelstva města konaného 19.6.2013.
13/27/605 schválilo
řešení požadavku fa. Stavoremont a.s., Hlubčická 2259/50a, 794 01 Krnov, IČ 25377973:
- odkoupení a prodej, dle geometrického plánu, části pozemků p.č. 1028/1 (koupě cca
79m2 vlastník fa. Stavoremont) a p.č. 1027 (prodej cca 45m2 vlastník město Město
Albrechtice) vše k.ú.Město Albrechtice, dle návrhu ze dne 22.8.2013 a to na základě
znaleckého posudku
- provedení částečné přeložky místní komunikace na náklady města, dle návrhu ze dne
22.8.2013
- uzavření smlouvy o věcném břemeni s fa. Stavoremont na část vodovodního řadu
procházející přes pozemek 1028/1, v případě úplatného zřízení věcného břemene podle
znaleckého posudku
- případná přeložka vodovodu bude zajištěna na náklad osoby, která přeložku vyvolala tj.
fa Stavoremont (výstavba silniční váhy) a to v souladu s § 24 zák.č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích ve znění platných předpisů.

13/27/606 schválilo
Protokol o posouzení kvalifikace a zprávy z posouzení hodnocení nabídek ze dne 11.7.2013
na projekt: „Revitalizace retenční nádrže Celňák“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy
s vítězným uchazečem.
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13/27/607 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2013 - rozpočtové opatření č. 8/2013 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 3 188 906,- Kč a výdajů zvýšení o 3 255
304,- Kč, financování se zvyšuje o 66 398,- Kč.
13/27/608 schválilo
schválení příspěvku na neinvestiční náklady za rok 2012 ve výši 5 000,-Kč na jednoho žáka.
13/27/609/1 schválilo
revokaci usnesení 11/7/180 z 7. zasedání ZM dne 22.6.2011 schválení záměru prodeje
pozemku p. č. 42/1 části, výměra dle GP, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Česká Ves u Města
Albrechtic
13/27/609/2 schválilo
revokaci usnesení 11/10/284 z 10. zasedání ZM dne 23.11.2011 schválení prodeje pozemku
p.č.42/1 část „a“ o výměře 182 m2, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtice panu Patriku
Záhumenskému, Česká Ves 91, 793 95 Město Albrechtice za celkovou cenu 11 805,- Kč
včetně vynaložených nákladů.
13/27/610 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 817 o výměře 89 m2, zahrada, k.ú. Město Albrechtice.

13/27/611 schválilo
záměru prodeje pozemku p.č. 1/1 o výměře 100 m2, zahrada, k.ú. Česká Ves u Města
Albrechtic
13/27/612 schválilo
odkoupení pozemku p.č. 214/7, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 112 m 2 a pozemku p.č.
214/8 o výměře 283 m2, orná půda, k.ú. Město Albrechtice od p. Oldřicha Brady, Celní
433/25, Město Albrechtice za celkovou cenu 28.180,- Kč.
13/27/613 schválilo
prodeje pozemků p.č. 37, TTP, o výměře 719 m2 , p.č. 38, ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 384 m2 a p.č. 63/1 část „a“ , TTP o výměře 210 m 2, k.ú. Linhartovy panu Martinu
Mužíkovi, Opavická 7, 793 95 Město Albrechtice za celkovou cenu 47.250,- Kč včetně
vynaložených nákladů.
13/27/614 schválilo
bezúplatný převod pozemku p.č. 2313/1 o výměře 1 830 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace k.ú.Hynčice od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha.

2

13/27/615 uložilo
starostovi připravit návrh zadávacích podmínek pro výběrové řízení na odvoz odpadů a
prověření podmínek výpovědi stávající smlouvy s firmou van Gansewinkel v termínu do
příštího zasedání zastupitelstva města.
13/27/616 schválilo
zrušení výběrového řízení na Studii využitelnosti II.NP Měšťanského domu č.p. 21/22 Město
Albrechtice bez uvedení důvodu.

………………………………
Luděk VOLEK
starosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 28. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.10.2013
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

13/28/617 schválilo
program 28.zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.10.2013.
13/28/618 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Mgr. Milan Pokorný, MUDr. Zuzana Juráňová, Miluše
Kaletová a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Bc. Vladislav Hlaváček, Dagmar Horáková.
13/28/619 vzalo na vědomí
zápis z 27. zasedání zastupitelstva města konaného 18.9.2013.
13/28/620 schválilo
Smlouvu mezi Moravskoslezským krajem, ul.28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a
městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 80.500,-Kč, na zabezpečení akceschopnosti
JSDH Město Albrechtice pro rok 2013.

13/28/621 schválilo
Smlouvu mezi Moravskoslezským krajem, ul.28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 a
městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 168.000,-Kč, na vybavení jednotky pro
zabezpečení akceschopnosti JSDH Město Albrechtice pro rok 2013.

13/28/622 schválilo
Darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem, ul.28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ:
70890692 a městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, na
dovybavení jednotky SDH Město Albrechtice.
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13/28/623 schválilo
Smlouvu na výkon autorského dozoru mezi městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10,
793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a Lesprojektem Krnov spol. s r.o., Revoluční
1138/76, 794 02 Krnov, IČ: 47976250 v souvislosti s akcí: „Revitalizace retenční nádrže
Celňák“.
13/28/624 schválilo
Smlouvu na výkon TDI mezi městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město
Albrechtice, IČ: 00296228 a p. Ing. Jiří Zlámal, Osvobození 25, 792 01 Bruntál, IČ:
65886330 v souvislosti s akcí: „Revitalizace retenční nádrže Celňák“.
13/28/625 schválilo
Smlouvu mezi městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ:
00296228 a firmou ZAHRADA Olomouc s.r.o., Železniční 469/4, 772 11 Olomouc, IČ:
48395013, na akci: „Obnova vegetačních prvků zámeckého parku v Linhartovech“

13/28/626 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2013 - rozpočtové opatření č. 9/2013 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se snížením rozpočtu v oblasti příjmů o 369 223,- Kč a výdajů snížení o 3 514 669,Kč, financování se snižuje o 3 145 446,- Kč.
13/28/627 schválilo
snížení ceny za prodej bytového domu Okál č. p.704/3 na pozemku 1088/7 a stavební parcely
č.1088/7 a pozemku 1088/2 TTP v k. ú. Město Albrechtice, okres Bruntál, na částku
900 000,-Kč.
13/28/628 schválilo
záměr prodeje pozemků p. č. 65/2 o výměře 62 m 2, zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 66/1 o
výměře 302 m2 zahrada, k. ú. Piskořov.
13/28/629 schválilo
prodej pozemku p. č. 1721 o výměře 774 m 2, zahrada, k. ú. Město Albrechtice, který je
rozdělen GP na pozemky 1721/1 – 1721/7 pro tyto kupující:
Panu Pavlu Andersovi, Hašlerova 136/15, Město Albrechtice, prodej pozemku p. č. 1721/5
o výměře 75 m2, zahrada, pozemku p. č. 1721/6 o výměře 16 m2, ostatní plocha
a spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. 1721/7 zahrada a p. č. 1721/1 zahrada, k. ú. Město
Albrechtice za celkovou cenu 10. 543,- Kč včetně vynaložených nákladů.
Paní Anně Akritidu, Krnovská 99/2, Město Albrechtice, prodej pozemku p. č. 1721/4
o výměře 88 m2, zahrada a spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. 1721/7 zahrada a p. č.
1721/1 zahrada, k. ú. Město Albrechtice za celkovou cenu 10.687,- Kč včetně vynaložených
nákladů.
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Paní Naděždě Poznánové, Krnovská 99/2, prodej pozemku p.č. 1721/3 o výměře 117 m 2,
zahrada a spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. 1721/7 zahrada a p. č. 1721/1 zahrada,
k. ú. Město Albrechtice za celkovou cenu 12.499,- Kč včetně vynaložených nákladů.
Paní Renátě Cződőrové, Krnovská 99/2, Město Albrechtice prodej pozemku p. č. 1721/2
o výměře 165 m2, zahrada a spoluvlastnický podíl na pozemcích p. č. p. č. 1721/7 zahrada
a p. č. 1721/1, zahrada, k. ú. Město Albrechtice za celkovou cenu 15.491, Kč včetně
vynaložených nákladů.

………………………………
Luděk VOLEK
starosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 29. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

13/29/630 schválilo
program 28.zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013.
13/29/631 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Ing.Zdeněk Kurečka, p.Karel Gančarčík, Zdeněk Břicháček
a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Kateřina Vrbová, Ing. Milan Košulič.
13/29/632 vzalo na vědomí
zápis z 28. zasedání zastupitelstva města konaného 23.10.2013.
13/29/633 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2013 - rozpočtové opatření č. 10/2013 dle §
16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 1 862 520,- Kč a výdajů zvýšení o 141
320,- Kč, financování se snižuje o 1 721 200,- Kč.
13/29/634 schválilo
změnu v navrženém rozpočtu města na rok 2014 a to snížení položky grantu v sociální oblasti
ze 400,- na 200,-tis.Kč a 200 tis. Kč přesunutí do rezervy a snížení položky pódium a
ozvučení na den sociálních služeb ze 30,-tis.na 10,-tis.Kč a 20 tis.Kč přesunutí do rezervy.
13/29/635 schválilo
přijetí investiční účelové dotace z rozpočtu kraje určené na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti JSDH Město Albrechtice ve výši 12.400,-Kč za podmínky, že Zastupitelstvo
MSK rozhodne o poskytnutí dotace a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
13/29/636 schválilo
Smlouvu o dílo na zimní údržbu komunikací v Městě Albrechticích a místních částech mezi
městem Město Albrechtice , IČ: 00296228, DIČ CZ 00296228, se sídlem, nám. ČSA 27/10,
793 95 Město Albrechtic a Christosem Lioliosem – Rychlostav zastoupená panem Lioliosem
Christosem, Holčovice 244, 793 71, IČ: 12669750, DIČ: CZ6006121330 - na všechny místní
komunikace v k.ú města Město Albrechtice, Linhartovy jen posyp, Opavice jen posyp,
Valštejn, Hynčice, Dlouhá Voda, Burkvíz a Biskupice a pověřilo starostu podpisem smlouvy
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13/29/637 schválilo
Smlouvu o dílo na zimní údržbu komunikací v Městě Albrechticích a místních částech mezi
městem Město Albrechtice, IČ: 00296228, se sídlem nám. ČSA 27/10, 793 95 Město
Albrechtic a Službami obce Město Albrechtice s.r.o., zastoupené jednatelem panem
Stanislavem Berkovcem, Nemocniční 13, Město Albrechtice 793 95, IČ: 25844067, DIČ:
359-25844067 na údržbu chodníků ve městě dle specifikace ve smlouvě a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
13/29/638 schválilo
Partnerskou smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Veřejné osvětlení v obcích
Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska“ a o provozování výstupů projektu v období
udržitelnosti projektu a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
13/29/639 schválilo
Mandátní smlouvu o obstarání záležitosti investora mezi Městem Město Albrechtice , IČ:
00296228, DIČ CZ 00296228, se sídlem v Městě Albrechticích, nám. ČSA 27/10, 793 95
Město Albrechtic a Ing. Jaroslavem Hermanem, Tyršova 215/23, 793 95 Město Albrechtice.
IČO 63135388, předmětem smlouvy je Obnova vegetačních prvků zámeckého parku
Linhartovy, číslo projektu CZ.1.02/6.5.00/11.11874 a pověřilo starostu podpisem smlouvy.

13/29/640/1 neschválilo
uzavření Mandátní smlouvy o obstarání záležitosti investora na Obnovu vegetačních prvků
zámeckého parku Linhartovy s Ing. Erikem Hinďošem, Myslivecká 15, 779 00 Olomouc,
IČO 669 589 38, DIČ CZ7208238950.
13/29/640/2 neschválilo
uzavření Mandátní smlouvy o obstarání záležitosti investora na Obnovu vegetačních prvků
zámeckého parku Linhartovy s Ing.Romanem Putkem, odborné zahradnické práce, Vaškova
č. 805/2, 790 01 Jeseník, IČO 10646311, DIČ CZ588151426.
13/29/641 schválilo
OZV č.3/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
13/29/642 schválilo
OZV č.4/2013 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
13/29/643 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 2314/4 o výměře 53 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Hynčice
u Krnova.
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13/29/644 schválilo
prodej pozemku p.č. 817 o výměře 89 m 2, zahrada, k.ú. Město Albrechtice panu Zdeňku
Caisbergerovi, Čs. Legií 123/6, Město Albrechtice, za celkovou cenu 6.804,- Kč včetně
vynaložených nákladů.
13/29/645 schválilo
prodej pozemku p.č. 1/1 o výměře 100 m 2, zahrada, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic panu
Rudolfu Nowakovi, Čsl. Armády 2857/3, 733 01 Karviná za celkovou cenu 6.448,- Kč,
včetně vynaložených nákladů.
13/29/646 schválilo
bezúplatný převod pozemku p.č. 454/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 742 m 2 a
pozemku p.č. 453/3 o výměře 65 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Město
Albrechtice od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha.
13/29/647 schválilo
bezúplatný převod pozemků p.č. 1024/4 a 1026/2 , k.ú. Město Albrechtice, od Státního
pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha.
13/29/648 schválilo
zalesnění pozemku p.č. 293/3, TTP o výměře 124 358 m2, k.ú. Valštejn.

………………………………
Luděk VOLEK
starosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 30. zasedání zastupitelstva města konaného dne 11.12.2013
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

13/30/649 schválilo
program 30.zasedání zastupitelstva města konaného dne 11.12.2013.
13/30/650 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Mgr. Marcel Jedelský, Mgr. Karel Knapp, Ing. Ivo Vykopal
a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Karel Gančarčík, Martin Špalek.
13/30/651 vzalo na vědomí
zápis z 29. zasedání zastupitelstva města konaného 20.11.2013.

13/30/652 schválilo
rozpočet města Město Albrechtice na rok 2014, dle předloženého materiálu, v členění na
příjmy ve výši 54 120 106,- Kč a financování 10 695 772,- Kč a výdaje ve výši
64 815 878,- Kč

13/30/653 schválilo
závazné ukazatele pro příspěvkové organizace na rok 2014 v celkové výši 6 823 000,- Kč,
kdy příspěvek na provoz pro Mateřskou školu na rok 2014 je stanoven ve výši 1 773 000,Kč a investiční příspěvek ve výši 550 000,- Kč a příspěvek na provoz pro Základní školu na
rok 2014 je stanoven ve výši 4 500 000,- Kč.

13/30/654 schválilo
neinvestiční transfery a příspěvky pro rok 2014 ve výši 294 474,- Kč v členění:

příspěvek sdružení I/ 57
příspěvek Okresní knihovně Bruntál
příspěvek Euroregion Praděd
Sdružení obcí Osoblažska
příspěvek Svazu obcí a měst
příspěvek Mikroregion Krnovsko
SZZ Krnov

18 200,00
70 000,00
11 000,00
137 598,00
11 500,00
43 176,00
3 000,00

Celkem:

294 474,00

FO
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13/30/655 schválilo
neinvestiční transfer na veřejnou finanční podporu v oblasti sportovní a kulturní v roce 2014
ve výši 800 000,- Kč.

13/30/656 schválilo
neinvestiční transfer na veřejnou finanční podporu v sociální oblasti v roce 2014 ve výši
200 000,- Kč.

13/30/657 schválilo
plán hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok 2014. Náklady na rok 2014
v plánu hospodářské činnosti jsou ve výši 10 416 801,- Kč a výnosy ve výši 6 091 694,- Kč,
ztráta ve výši 4 325 107,- Kč.
13/30/658 schválilo
přenesení pravomoci Zastupitelstva města na Radu města pro přijetí rozpočtového opatření č.
11/2013 a změny plánu hospodářské činnosti č. 2/2013.
13/30/659 vzalo na vědomí
rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2014 a rozpočtové výhledy na 2015 a 2016.
13/30/660 vzalo na vědomí
po projednání rozpočet Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska na rok 2014 a rozpočtové
výhledy na rok 2015 a 2016.
13/30/661 vzalo na vědomí
rozpočtový výhled města Město Albrechtice na roky 2015 –2020.

13/30/662 schválilo
cenový návrh těžebních a pěstebních pracích na lesním majetku města na rok 2014.

13/30/663 schválilo
výjimku ze Směrnice č.1/2011 Postupy pro zadávání veřejných zakázek města Město
Albrechtice a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi na Smlouvu o zajištění kulturních
služeb na zámku Linhartovy uzavřená jako inominátní smlouva mezi Město Město
Albrechtice, IČ: 00296228, se sídlem v Městě Albrechticích, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město
Albrechtice a panem Jaroslavem Hrubým, Sovova 1016/19, Krnov 794 01.

13/30/664 schválilo
Smlouvu o zajištění kulturních služeb na zámku Linhartovy uzavřená jako inominátní
smlouva mezi Město Město Albrechtice , IČ: 00296228, se sídlem v Městě Albrechticích,
nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a panem Jaroslavem Hrubým, Sovova 1016/19,
Krnov 794 01, IČ: 10597301 a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
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13/30/665 schválilo
zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu „Další etapa
modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice“ a souhlasí s podáním žádosti o dotaci v souladu
s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007- 2013
výzva 2.1 – 30 (tag výzvy 030-2-1-1-13) a zajištění financování provozu projektu po celou
dobu povinné udržitelnosti dle podmínek dotačního programu ROP.

13/30/666 schválilo
nabídku firmy HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec, na vypracování žádosti o dotaci
včetně povinných příloh na akci „Modernizace výuky na ZŠ Město Albrechtice“ a pověřilo
starostu podpisem smlouvy.
13/30/667 pověřilo
Finanční výbor kontrolou vyúčtování veřejné finanční podpory za rok 2013.

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 31. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.2.2014
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

14/31/668 schválilo
program 31.zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.2.2014.
14/31/669 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Bc. Vladislav Hlaváček, Dagmar Horáková, Karel
Gančarčík a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Ing. Milan Košulič, Ing. Jana Musilová.
14/31/670 vzalo na vědomí
zápis z 30. zasedání zastupitelstva města konaného 11.12.2013.
14/31/671 pověřilo
starostu a vedení města přípravou projektu výstavby rodinných domů v Městě Albrechticích,
lokalita K.Čapka, jako konkrétnějšího návrhu řešení po stránce finanční, převodech pozemků,
realizaci stavby a návrhy smluv o smlouvách budoucích v termínu do příštího zastupitelstva
14/31/672 doporučilo
Řídící skupině komunitního plánování Albrechticka, aby na základě zjištěných potřeb občanů
Albrechticka zařadila Manemi, o.p.s. (zřizující Dům dobré vůle, Žáry č.p. 3, 793 95 Město
Albrechtice) do Aktualizovaného střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka
tak, že nebude podpořeno celé zařízení, ale max. 5 osob za splnění těchto podmínek:
 velikost pokojů, na kterých budou občané umístěni budou maximálně dvoulůžkové
 podpořeni budou občané, kteří v době podání žádosti měli trvalý pobyt na území Albrechticka alespoň 3 roky.
Finanční podpora bude poskytnuta dle skutečného počtu osob umístěných v zařízení.

14/31/673 schválilo
Dodatek č.6 ke smlouvě o závazku veřejné služby č.7012026-09 uzavřené dne 26.1.2009 mezi
ARRIVA Morava a.s. Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČ 25827405 a
městem Město Albrechtice, nám ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228, pro
rok 2014 a pověřilo starostu podpisem tohoto dodatku.
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14/31/674 schválilo
Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, uzavřená podle ustanovení § 3 odst.
3 zákona č.194/2010 Sb., o silniční dopravě, uzavřenou mezi městem Město Albrechtice, nám.
ČSA 2710, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a Osoblažskou dopravní společností, s.r.o.,
Opavská 57, 794 01 Krnov, IČ: 48392219, pro rok 2014 a pověřilo starostu podpisem této smlouvy.
14/31/675 schválilo
Směrnice č.1/2014 „Postupy pro zadávání veřejných zakázek městem Město Albrechtice a jím
zřízenými příspěvkovými organizacemi“.
14/31/676 schválilo
poskytnutí grantů v sociální oblasti následovně:
Help-in, o.p.s. Bruntál
SZZ Krnov, př.org.
Slezská diakonie, sociální asistence
Slezská diakonie, raná péče
Slezská diakonie, nízkoprahové zařízení
Slezská diakonie, chráněné bydlení

-

95 000,-Kč
18 000,-Kč
12 000,-Kč
9 000,-Kč
62 000,-Kč
4 000,-Kč

14/31/677 schválilo
vypuštění bodu programu „navýšení čerpání rozpočtu u grantů v sociální oblasti“ z jednání
Zastupitelstva města a nejednat o něm.
14/31/678 schválilo
finanční dar FK Avízu ve výši 40,-tis.Kč z rozpočtu Města Město Albrechtice na dovybavení
kabin fotbalového klubu.
14/31/679 schválilo
přidělení veřejné finanční podpory z rozpočtu města pro rok 2014 jednotlivým žadatelům dle
předloženého návrhu (tabulky) a to včetně navýšení rozpočtu TJ Tatran Hynčice o 40,-tis.Kč
z nerozdělené rezervy veřejné finanční podpory s určením na využití pro provoz šachového
oddílu, v celkové výši veřejné finanční podpory 800,-tis.Kč. Tabulka s přidělením veřejné
finanční podpory je nedílnou součástí tohoto zápisu.

14/31/680 schválilo
změny rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2014 - rozpočtové opatření č. 1/2014 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 24 633,- Kč a výdajů zvýšení o 114 665,Kč, financování se zvyšuje o 90 032,- Kč.
14/31/681 schválilo
vyřazení majetku Města Město Albrechtice dle návrhu z provedené inventarizace majetku
města za rok 2013 a to ve výši 385 278,05 Kč dle přílohy, která je nedílnou součástí zápisu.
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14/31/682/1 schválilo
měsíční odměnu od 1.3.2014 neuvolněným zastupitelů města:
výkon funkce člena rady:
1 300 Kč
výkon funkce člena zastupitelstva:
447 Kč
předseda výboru nebo komise:
500 Kč
člen výboru nebo komise:
300 Kč
14/31/682/2 schválilo
měsíční odměnu od 1.3.2014 členu komise nebo výboru, který není členem zastupitelstva ve
výši 300,-Kč.
14/31/682/3 schválilo
měsíční odměnu od 1.3.2014 při souběhu funkcí takto:
-člen rady + předseda výboru nebo komise
-člen rady + člen výboru nebo komise
-člen zastupitelstva + předseda výboru nebo komise
-člen zastupitelstva + člen výboru nebo komise
14/31/683 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1303/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2, k.ú. Město
Albrechtice.
14/31/684 schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. 1152/57, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 284 m 2 a p.č.
204, zahrada o výměře 706 m2, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic.
14/31/685 schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. 489/25, TTP o výměře 447 m2 a p.č. 489/27, ostatní plocha o
výměře 122 m2, k.ú. Valštejn.
14/31/686 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1150/1 část, ostatní plocha , k.ú. Město Albrechtice.
14/31/687 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1148/1 část, ( cca 45 m2) TTP, k.ú. Město Albrechtice
14/31/688 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 105/3 část, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Linhartovy.
14/31/689 schválilo
prodej pozemku p.č. 2314/4 o výměře 53 m2, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Hynčice u
Krnova paní Terezii Schreyerové, Hynčice 11, 793 95 Město Albrechtice, za celkovou cenu
2.902,- Kč včetně vynaložených nákladů.
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14/31/690 schválilo
prodeje pozemků p.č. 65/2 o výměře 62 m2, zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 66/1 o výměře
302 m2 zahrada, k.ú. Piskořov panu Petru Holuji, Nádražní 58, 702 00 Ostrava, za celkovou
cenu 22.756,- Kč včetně vynaložených nákladů.
14/31/691 schválilo
prodej pozemku p.č. 641, zastavěná plocha, nádvoří, výměra 202 m 2 se stavbou čp. 353,
pozemku p.č. 642, ostatní plocha, manipulační plocha, výměra 2 211 m 2 a pozemku p.č. 643,
zahrada, výměra 282 m2, k.ú. Město Albrechtice panu Petru Kubalovi, Hynčice 219, 793 95
Město Albrechtice, za celkovou cenu 200.000,- Kč, včetně vynaložených nákladů.
14/31/692 odsouhlasilo
zařazení správního území obce Město Albrechtice do územní působnosti MAS Rozvoj
Krnovska, o.p.s. na období 2014-2020.
14/31/693 schválilo
odložení přípravy výběrového řízení na svoz komunálního odpadu v Městě Albrechticích a
pokračování v přípravě motivačních bonusů na třídění komunálního odpadu.

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 32. zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.3.2014
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

14/32/664 schválilo
program 32.zasedání zastupitelstva města konaného dne 19.3.2014.
14/32/665 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Mgr. Karel Knapp, Mgr. Marcel Jedelský Ing. Ivo Vykopal a
ověřovatele zápisu ve složení: pp. Mgr. Jiří Mlčoušek, Mgr. Milan Pokorný.
14/32/666 vzalo na vědomí
zápis z 31. zasedání zastupitelstva města konaného 19.2.2014.
14/32/697 schválilo
snížení ceny a zveřejnění záměru prodeje domu Pod Hůrkou 3, č.p. 704, Město Albrechtice
včetně stavební parcely č. 1088/7 o výměře 72 m2 a trvalého travního porostu p.č. 1088/2 o
výměře 2371 m2 vše v k.ú Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, okres Bruntál, za
konečnou smluvní cenu 750 000,-Kč.
14/32/698 schválilo
Darovací smlouvu na darování pozemků p.č. 60, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 61, orná
půda, p.č. 62, ostatní plocha, jiná plocha vše v k.ú. Město Albrechtice, mezi Městem Město
Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a Moravskoslezským
krajem, 28.října 117, 702 08 Ostrava, IČ:70890692 a pověřilo starostu podpisem této
smlouvy.
14/32/699 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2014 - rozpočtové opatření č. 2/2014 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 25 000,- Kč a výdajů zvýšení o 298 267,Kč, financování se zvyšuje o 273 267,- Kč.
14/32/700 schválilo
podání žádosti o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence
2.1 – Zavádění ITC v územní veřejné správě, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,
výzvou č. 22 IOP Konsolidace IT a nové služby TC obcí.
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14/32/701 schválilo
nevyužití výhrady předkupního práva na zpětné odkoupení pozemku p.č. 1166/26 o výměře
400 m2 TTP, k.ú. Město Albrechtice od manželů Karla a Boženy Palátových, Polní 1854/36,
746 01 Opava, uvedeného v článku III, kupní smlouvy č 47/09/2001 ze dne 27.9.2001.

14/32/702 schválilo
úpravy zeleně na náměstí v Městě Albrechticích fa. Sadové úpravy s.r.o., 793 91 Úvalno 87,
IČ:27822001, dle varianty č.2.

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 34. zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.5.2014
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

14/34/727 schválilo
program 34.zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.5.2014.

14/34/728 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Bc. Vladislav Hlaváček, Kateřina Vrbová, Richard Kubla
a ověřovatele zápisu ve složení: pp. MUDr. Zuzana Juráňová, Ing. Ivo Vykopal.
14/34/729 vzalo na vědomí
zápis z 33. zasedání zastupitelstva města konaného 23.4.2014.

14/34/730 schválilo
záměr realizace projektu na modernizaci a rozšíření areálu o hřiště s umělým trávníkem v FK
a rozšíření stávajícího sociálního zařízení o stavební úpravy sociálního zařízení.

14/34/731 schválilo
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 120.000,-Kč, na
zabezpečení akceschopnosti JSDH Město Albrechtice pro rok 2014 a pověření starosty
podpisem smlouvy.

14/34/732 schválilo
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 50.000,-Kč, na
zabezpečení akceschopnosti JSDH Město Albrechtice pro rok 2014 a pověření starosty
podpisem smlouvy.

14/34/733 schválilo
revokaci usnesení ZM č.14/33/712 dne 23.4.2014 ve věci schválené smlouvy o dílo na akci:
„Vodovod Město Albrechtice ul.Hašlerova“ mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA
27/10, 793 95 Město Albrechtice IČ: 00296228 a firmou JR STaKR s.r.o., Tř.Osvobození 4,
792 01 Bruntál, IČ: 28596854 a to za cenu 789.003,-Kč bez DPH a pověření starosty
podpisem smlouvy.
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14/34/734 schválilo
kupní cenu 590.000,-Kč za pozemky p.č. 562 o výměře 1442m2 a p.č. 2229/8 o výměře
4244m2 vše v k.ú. Město Albrechtice a pověření starosty města podpisem kupní smlouvy.

14/34/735 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2014 - rozpočtové opatření č. 4/2014 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 1 209 332,- Kč a výdajů zvýšení o 1 776
489 Kč, financování se zvyšuje o 567 157,- Kč.

14/34/736 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1166/11 část – TTP, výměra dle GP , pozemku p.č. 1150/4 část
– ostatní plocha, výměra dle GP a pozemku p.č. 1148/1 část – TTP, výměra dle GP, k.ú.
Město Albrechtice.

14/34/737 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. p.č. 1166/11 část– TTP, k.ú. Město Albrechtice.

14/34/738 neschválilo
úplatný převodu pozemků p.č. 1563 o výměře 641 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č.
250 o výměře 35 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č.806/1 o výměře 2 369 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, p.č.806/2 o výměře 164 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a
p.č. 2162/3 o výměře 61 m2, orná půda k.ú. Město Albrechtice, a proto schvaluje návrh
žádosti o bezúplatný převod pozemků ve veřejném zájmu. Důvodem návrhu bezúplatného
převodu je skutečnost, že na pozemcích jsou silniční tělesa vybudovaná městem Město
Albrechtice, sloužící veřejnosti a jsou ulicemi a přístupy k domům občanů města, které město
Město Albrechtice pravidelně udržuje. Vlastníkem pozemku je Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2- Nové Město, IČ
69797111.

14/34/739/1 schválilo
aktualizaci 1. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka na období 2014 –
2016.

14/34/739/2 uložilo
starostovi vyvolat jednání se starosty okolních obcí ohledně problematiky Manemi a zařazení
tohoto zařízení do komunitního plánování.
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14/34/740 schválilo
přípravy na OZV zakazující podomní prodej

………………………………
Luděk VOLEK
starosta

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 18.6.2014
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

14/35/741 schválilo
program 34.zasedání zastupitelstva města konaného dne 18.6.2014.
14/35/742 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Martin Špalek, Dagmar Horáková, Richard Kubla
a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Mgr. Marcel Jedelský, Kateřina Vrbová.
14/35/743 vzalo na vědomí
zápis z 34. zasedání zastupitelstva města konaného 21.5.2014.
14/35/744 schválilo
Darovací smlouvu mezi Základní školou Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1,
793 95 Město Albrechtice, IČ: 852589 a městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10,
793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a pověření starosty podpisem smlouvy.

14/35/745 schválilo
Dodatek č.1 k obchodním podmínkám – Smlouva o dílo s firmou Ekostavby, a.s., U Svitavy
2, 618 00 Brno, IČ: 46974687 a pověření starosty podpisem tohoto Dodatku č.1
starosta do 14.6.2014.
14/35/746 schválilo
Příkazní smlouvu na poradenské a konzultační služby s firmou HRAT, s.r.o., Družstevní 294,
739 61 Třinec, IČ:64087352apověření starosty podpisem této smlouvy.
14/35/747 schválilo
Příkazní smlouvu na zadavatelskou činnost s firmou HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61
Třinec, IČ: 64087352 a pověření starosty podpisem této smlouvy.
14/35/748 schválilo
Darovací smlouvu s Moravskoslezským krajem, ul.28. října 117, 702 00 Ostrava, IČ:
70890692 a pověření starosty podpisem této smlouvy.
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14/35/749 odložilo
projednávání smlouvy o Budoucí smlouvě kupní mezi Ing. Rudolfem Gogolínem,
Slovanská 1710/18, 748 01 Hlučín a Městem Město Albrechtice, IČ 002 96 228, se sídlem
793 95 Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, zastoupené starostou města panem Luďkem
Volkem.
14/35/750 schválilo
účetní uzávěrku za rok 2013.
14/35/751 schválilo
závěrečný účet za rok 2013 a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013,
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.
14/35/752 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2014 - rozpočtové opatření č. 5/2014 dle
§ 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 759 000,- Kč a výdajů zvýšení
o 858 829 Kč, financování se zvyšuje o 99 829,- Kč.
14/35/753 schválilo
změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 1/2014
14/35/754/1 vzalo na vědomí
Celoroční hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2013 bez
výhrad.
14/35/754/2 vzalo na vědomí
Zápis z jednání revizní komise dobrovolného svazku obcí Mikroregion Krnovsko za rok
2013.
14/35/754/3 vzalo na vědomí
Zápis z inventarizační komise dobrovolného svazku obcí Mikroregion Krnovsko za rok 2013.
14/35/755/1 vzalo na vědomí
Celoročního hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu – Sdružení obcí
Osoblažsko za rok 2013 bez výhrad.
14/35/755/2vzalo na vědomí
Zápis z jednání revizní komise dobrovolného svazku obcí Mikroregionu – Sdružení obcí
Osoblažsko za rok 2013.
14/35/755/3 vzalo na vědomí
Zápis z inventarizační komise dobrovolného svazku obcí Mikroregionu – Sdružení obcí
Osoblažsko za rok 2013.
14/35/756 schválilo
přenesení pravomoci pro schválení rozpočtových opatření v době prázdnin (červenec, srpen)
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na Radu města.
14/35/757 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 698/1 části, orná půda, k.ú. Město Albrechtice.

14/35/758 neschválilo
záměru prodeje pozemku p.č. 1720/7, výměra 4 410 m2 , orná půda, k.ú. Hynčice u Krnova.

14/35/759 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1027 části o výměře 44 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
k.ú. Město Albrechtice.
14/35/760 schválilo
záměru odkoupení pozemku p.č. 1028/1 části ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 79
m2, k.ú. Město Albrechtice.

14/35/761 schválilo
prodej pozemku p.č. 103 zahrada o výměře 548 m2, k.ú. Město Albrechtice, panu Martinu
Hudečkovi, Okružní 19, 793 95 Město Albrechtice, za celkovou cenu
34.716,- Kč včetně vynaložených nákladů.

14/35/762 schválilo
prodej pozemku p.č. 1303/4 zastavěná plocha o výměře 32 m2, k.ú. Město Albrechtice, Ing.
Kláře Hazuchové, Vodní 63/4, 793 95 Město Albrechtice za celkovou cenu
2.520,- Kč, včetně vynaložených nákladů.
14/35/763 schválilo
prodej pozemku p.č. 105/12, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 275 m2, k.ú. Linhartovy
panu Martinu Menzelovi, Linhartovy 19 , Město Albrechtice za celkovou cenu 12.346,- Kč
včetně vynaložených nákladů.

14/35/764 schválilo
prodej pozemku p.č. 105/11, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 133 m2 a p.č. 105/10, ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 151 m 2 k.ú. Linhartovy panu Josefu Menzelovi, Linhartovy 19,
Město Albrechtice za celkovou cenu 12.628,- Kč včetně vynaložených nákladů.
14/35/765 schválilo
členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci: „Chodník
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kolem komunikace I/57 Město Albrechtice“ ve složení:
Členové komise: pp. Miluše Kaletová, Bc. Vladislav Hlaváček, Zdeněk Břicháček, Mgr.
Milan Pokorný, Mgr. Marcel Jedelský
Náhradníci: pp. Karel Gančarčík, Kateřina Vrbová, Mgr. Jiří Kropáč

……………………………….
Ing. Jitka HANUSOVÁ
místostarosta
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MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
z 36. zasedání zastupitelstva města konaného dne 17.9.2014
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

14/36/766 schválilo
program 36.zasedání zastupitelstva města konaného dne 17.9.2014.
14/36/767 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Mgr. Milan Pokorný, Miluše Kaletová, Mgr. Jiří Kropáč
a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Dagmar Horáková, Martin Špalek.
14/36/768 vzalo na vědomí
zápis z 35. zasedání zastupitelstva města konaného 18.6.2014.
14/36/769 schválilo
v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm.b), dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen
„stavebního zákona“), Zadání Územního plánu Město Albrechtice.

14/36/770 schválilo
Přílohu k Zadání Územního plánu Město Albrechtice:
přílohu č. 1 – Vyhodnocení vyjádření, podnětů a připomínek k návrhu zadání Územního plánu
Město Albrechtice.
14/36/771 schválilo
Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu
nájemních bytů v obci pro občany postižené záplavami v roce 1997, na dům č.p. 44, k.ú.
Město Albrechtice a pověřuje starostu podpisem Dodatku.
14/36/772 schválilo
Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu
nájemních bytů v obci pro občany postižené záplavami v roce 1997, na dům č.p. 12, k.ú.
Linhartovy a pověřuje starostu podpisem Dodatku.
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14/36/773 schválilo
Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu
nájemních bytů v obci pro občany postižené záplavami v roce 1997, na dům č.p. 184, k. ú.
Hynčice u Krnova a pověřuje starostu podpisem Dodatku.

14/36/774 schválilo
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v celkové ve výši
sazby poplatku 500,-Kč/poplatníka/rok.

14/36/775 schválilo
Smlouvu mezi Městem Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
a koncovým uživatelem a Všeobecné podmínky o poskytování služby elektronických
komunikací TKR.

14/36/776 schválilo
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 37.000,-Kč, na
zabezpečení akceschopnosti JSDH Město Albrechtice pro rok 2014 a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
14/36/777 schválilo
navýšení grantů v sociální oblasti pro rok 2014 o částku 128 000,- Kč s rozdělením:
- Help-in, o.p.s. - pečovatelská služba ve výši 55.000,-Kč
- Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, př. org. - sociální lůžka ve výši 12.000,-Kč
- Slezská diakonie - Sociální asistence ve výši 8.000,-Kč
- Slezská diakonie - Raná péče ve výši 6.000,-Kč
- Slezská diakonie - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve výši 35.000,-Kč
- Slezská diakonie - Archa Široká Niva, chráněné bydlení ve výši 2.000,-Kč
- Dům dobré vůle Žáry - Charita Krnov ve výši 10.000,-Kč

14/36/778 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2014 - rozpočtové opatření č. 8/2014 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 17 063,- Kč, financování snížení o
1 384 110,- tis. Kč, výdaje snížení o 1 367 047,- Kč.

14/36/779 schválilo
záměr prodeje p.č. 37/1 části , výměry dle GP, zahrada, k.ú. Piskořov.
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14/36/780 neschválilo
záměr prodeje p.č. 6/2 části, výměra dle GP ( cca 975 m2) orná půda, k.ú. Spavice.

14/36/781 schválilo
záměr prodeje p.č. 698/9 – výměra 67 m2, k.ú. Město Albrechtice.

14/36/782 schválilo
záměr prodeje p.č. 698/8 – výměra 67 m2 a pozemku p.č. 698/5- výměra 97 m2- orná půda k.ú.
Město Albrechtice.
14/36/783 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 106 – výměra 146 m2 - zahrada k.ú. Město Albrechtice.

14/36/784 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 75/2 – výměra 128 m2 – ostatní plocha, k.ú. Linhartovy.

14/36/785 schválilo
prodej p.č. 698/10 o výměře 67 m 2 , orná půda, k.ú. Město Albrechtice manželům Ondřeji
Krátkému a Jitce Krátké, Odboje 363/19, 793 95 Město Albrechtice, za celkovou cenu 4.704,Kč, včetně vynaložených nákladů.

14/36/786 schválilo
prodej pozemku p.č. 1166/34- výměra 220 m2– TTP , p.č. 1150/10- výměra 42 m2– ostatní
plocha, p.č. 1148/15 – výměra 114 m2 – TTP, k.ú. Město Albrechtice manželům Petru
Mozgovi a Janě Mozgové, Pod Hůrkou 73/24, 793 95 Město Albrechtice, za celkovou cenu
16.164,- Kč včetně vynaložených nákladů.
14/36/787 schválilo
prodej pozemku p.č. 1027 části „f“ , ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2, k.ú.
Město Albrechtice firmě Stavoremont a.s., Hlubčická 2259/50 a, Krnov, IČ 25377973 a
zřízení bezúplatného věcného břemene na část vodovodního řadu firmě Stavoremont a.s.,
Hlubčická 2259/50 a, Krnov, IČ 25377973 za celkovou cenu 4.250,- Kč.

14/36/788 schválilo
odkoupení pozemku od firmy Stavoremont a.s., Hlubčická 2259/50 a, Krnov, IČ 25377973,
p.č. 1028/1 části „b“ a „c“ ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 79 m 2, k.ú. Město
Albrechtice dle znaleckého posudku za celkovou cenu 7.620,- Kč.
3

14/36/789 schválilo
převedení dotace od Českého svazu ochránců přírody Město Albrechtice, Nerudova 12,
793 95 Město Albrechtice a přijetí dotace na realizaci projektu Rozumu navzdory – úprava
veřejného prostranství trochu jinak ze Státního zemědělského intervenčního fondu a pověřuje
starostu podpisem dohody.

........................................................
Luděk V O L E K
starosta
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