USNESENÍ
z 61. schůze Rady města konané dne 19. března 2018
Číslo usnesení

obsah usnesení

odpovídá

termín

18/61/1442 Rada města schválila program jednání Rady města konané dne 19.03.2018.
18/61/1443 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 60. schůze Rady
města konané dne 12.02.2018.
18/61/1444 Rada města schválila poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč pro p.
na uspořádání akce Barevné
velikonoce v úterý 27. 3. 2018.
místostarosta
18/61/1445 Rada města schválila výrobu dvojjazyčného panelu o zámku v Linhartovech.
místostarosta
18/61/1446 Rada města neschválila žádost pana
na zpevnění komunikace
příjezdové cesty v ulici V Sadě v Městě Albrechticích z důvodu, že dotčená komunikace není
ve vlastnictví města.
místostarosta
18/61/1447 Rada města schválila bezplatnou montáž a demontáž mobilního stanu, bezplatné
zapůjčení laviček výčepního zařízení a elektrického napětí při akci ZUŠ na náměstí ČSA
v Městě Albrechticích dne 24.05.2018.
místostarosta
18/61/1448 Rada města vzala na vědomí žádost o umístění lampy veřejného osvětlení
v blízkosti domu Hynčice č.p.225 a uložila vedoucímu odboru vnitřních věcí p.
zajistit
provedení instalace lampy VO do 31.08.2018.
VV
18/61/1449 Rada města schválila Základní škole, Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice,
čerpání prostředků z investičního fondu na pořízení barevné kopírky v částce do 70.000 Kč.
místostarosta
18/61/1450 Rada města schválila p.
poskytování protislužby v bezplatném využití prostorů zámku v Linhartovech k prodeji
výrobků, které budou vždy součástí vystavovaných expozic.
místostarosta
18/61/1451 Rada města schválila nákup a výměnu poškozené záchytné fotbalové sítě na
tréninkové ploše fotbalového areálu FK Město Albrechtice a ukládá vedoucímu střediska
sběrného dvora p. Antonovi zajistit a provést realizaci v termínu do 31.05.2018.
místostarosta
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18/61/1452 Rada města schválila žádost pana
o ukončení nájmu nebytových prostor a provozu městského koupaliště
dohodou ke dni 31.03.2018.
FO
18/61/1453 Rada města uložila vedoucímu odboru vnitřních věcí p.
neprodleně
zveřejnit záměr pronájmu areálu koupaliště Město Albrechtice včetně nebytových prostor
sloužících pro prodej občerstvení.
VV
18/61/1454 Rada města schválila žádost společnosti Bosch Termotechnika s.r.o. o
jednorázovou slevu na nájemném u nájemní smlouvy č.227/N/2007 ve výši 4.000 Kč z důvodu,
že plocha nemohla být plně využívána v době výstavby kanalizace v roce 2017.
FO
18/61/1455 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace na rok
2018 Římskokatolické farnosti Město Albrechtice, IČ 476 56 247 se sídlem Nám. ČSA 3, 793
95 Město Albrechtice, ve výši 41.052 Kč a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy.
starosta

18/61/1456 Rada města schválila rozdělení výsledku hospodaření Základní školy Město
Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, Město Albrechtice za rok 2017 ve výši 127 792,45 Kč
a to do fondu odměn 102 000,00 Kč a do rezervního fondu 25 792,45 Kč.
FO
18/61/1457 Rada města vzala na vědomí výsledek hospodaření Mateřské školy Město
Albrechtice, příspěvkové organizace, Celní 11, Město Albrechtice za rok 2017 ve výši 0 Kč.
FO
18/61/1458 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vyřazení majetku Města
Město Albrechtice dle návrhu z provedené inventarizace majetku města za rok 2017. a to ve
výši 580 238,56 Kč dle přílohy, která je nedílnou součásti zápisu.
FO
18/61/1459 Rada města vzala na vědomí provedení inventarizace majetku, pohledávek,
závazků, jiných aktiv a pasiv, podrozvahových účtu k 31.12.2017 včetně inventarizační zprávy.
FO
18/61/1460 Rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu číslo 7 s příslušenstvím, B.
Němcové 599/13, Město Albrechtice, s panem
na dobu určitou od 01.04.2018 do 31.03.2019.
FO
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18/61/1461 Rada města schválila Smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů na zámku v
Linhartovech s Městským informačním a kulturním střediskem Krnov, Náměstí Míru 1/14, 794
01 Krnov – Pod Cvilínem, IČ: 00601179, zastoupené
místostarosta
18/61/1462 Rada města schválila uzavření Smlouvy o závazku veřejné služby na rok 2018 ve
veřejné linkové dopravě mezi Osoblažskou dopravní společností, s.r.o., Opavská 57, Krnov 794
01 v zastoupení p. Jiřím Zedkem ml. a Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95
Město Albrechtice, kde celková částka prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku veřejné
služby činí 27 072 Kč.
místostarosta
18/61/1463 Rada města schválila revokaci usnesení č. 18/58/1360 ze dne 15.01.2018.
VV
18/61/1464 Rada města schválila Smlouvu o přeložce č. Z_S24_12_8120058234 uzavřenou
mezi Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice IČ 00296228 a
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín IČ: 24729035.
VV
18/61/1465 Rada města doporučila ke schválení v zastupitelstvu města Město Albrechtice
listinu SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY DAROVACÍ č.
BR/44/i/2018/TSÚ/HH uzavřenou mezi budoucím dárcem Moravskoslezský kraj, se sídlem ul.
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, a budoucím obdarovaným Město Město
Albrechtice, se sídlem nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ 00296228.
VV
18/61/1466 Rada města doporučila ke schválení v zastupitelstvu města Město Albrechtice
listinu SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY DAROVACÍ č.
BR/45/h/2018/TSÚ/HH, uzavřenou mezi budoucím dárcem Město Město Albrechtice se sídlem
nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice IČ 00296228 a budoucí obdarovaný
Moravskoslezský kraj se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava IČ 70890692.
VV
18/61/1467 Rada města schválila Smlouvu o dílo na zpracování projektové žádosti,
poradenství a výběrové řízení k žádosti o dotaci na projekt s pracovním názvem „Zvyšování
bezpečnosti dopravy na komunikaci II/453 Město Albrechtice, místní část Hynčice, I. Etapa“
uzavřenou mezi Regionální rozvojová agentura Východní Moravy se sídlem Tř. Tomáše Bati
5146, 760 01 Zlín IČ: 45659176 a Město Město Albrechtice se sídlem nám. ČSA 27/10, 793
95 Město Albrechtice IČ: 00296228.
VV
18/61/1468 Rada města schválila Příkazní smlouvu č. 2018/03/VV TDS na výkon technického
dozoru stavebníka ke stavební zakázce „Oprava hřbitovní stěny – JV část rok 2018“ mezi
příkazcem Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ 00296228
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a příkazníkem
88652548.

IČ
VV

18/61/1469 Rada města schválila Příkazní smlouvu č. 2018/03/VV TDS na výkon technického
dozoru stavebníka ke stavební zakázce „Parkoviště u Základní umělecké školy, Město
Albrechtice rok 2018“ mezi příkazcem Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95
Město Albrechtice, IČ 00296228 a příkazníkem
IČ: 05251371.
VV
18/61/1470 Rada města schválila smlouvu s firmou EDANEO s.r.o., Bednářova 334/9, 619 00
Brno, IČO:29289955, na vytvoření počítačového programu umístěného na webu a/nebo
v internetovém obchodě Apple AppStore / Google Play / Windows Store (dále jen „Čtečka“),
jehož prostřednictvím lze publikovat mediální obsah čtenářům.
místostarosta
18/61/1471 Rada města schválila Protokol komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu „PD oprava komunikace Petra Bezruče Město Albrechtice
r. 2018“ s vítězným účastníkem Lesprojekt Krnov s.r.o., se sídlem Revoluční 76, 794 02 Krnov,
IČ 47976250, za nabídkovou cenu 98 000,00 Kč bez DPH.
VV
18/61/1472 Rada města schválila uzavření Smlouvy o dílo č. 2018/01/VV na veřejnou
zakázku malého rozsahu „PD oprava komunikace Petra Bezruče Město Albrechtice r. 2018“ s
vítězným účastníkem Lesprojekt Krnov s.r.o., se sídlem Revoluční 76, 794 02 Krnov, IČ
47976250, a Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ
00296228. V případě, že vítězný uchazeč odmítne uzavřít Smlouvu o dílo, Rada města
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s dalším uchazečem soutěže v pořadí podle Protokolu
komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na danou akci.
VV
18/61/1473 Rada města schválila Protokol komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava hřbitovní stěny – JV část“ s vítězným účastníkem
Taylor stavební s.r.o., se sídlem Opavice 29, 793 95 Město Albrechtice, IČ 27771105, za
nabídkovou cenu 941 570,55 Kč bez DPH.
VV
18/61/1474 Rada města schválila uzavření Smlouvy o dílo č. 2018/03/VV na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Oprava hřbitovní stěny – JV část“ s vítězným účastníkem Taylor
stavební s.r.o., se sídlem Opavice 29, 793 95 Město Albrechtice, IČ 27771105, a Městem Město
Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ 00296228. V případě, že vítězný
uchazeč odmítne uzavřít Smlouvu o dílo, Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s
dalším uchazečem soutěže v pořadí podle Protokolu komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na danou akci.
VV
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18/61/1475 Rada města schválila Protokol komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Parkoviště u Základní umělecké školy Město Albrechtice r.
2018“ s vítězným účastníkem BERKASTAV s.r.o., se sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál,
IČ 02657392.
VV
18/61/1476 Rada města schválila uzavření Smlouvy o dílo č. 2018/04/VV na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Parkoviště u Základní umělecké školy Město Albrechtice r. 2018“ s
vítězným účastníkem BERKASTAV s.r.o., se sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál, IČ
02657392, a Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ
00296228. V případě, že vítězný uchazeč odmítne uzavřít Smlouvu o dílo, Rada města
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s dalším uchazečem soutěže v pořadí podle Protokolu
komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na danou akci.
VV
18/61/1477 Rada města schválila zahájení zadávacího řízení na stavební zakázku malého
rozsahu „PD Rekonstrukce střechy na budově ZŠ ulice Opavická Město Albrechtice r. 2018“.
VV
18/61/1478 Rada města schválila ukončení nájmu pozemku p.č. 1917 části, k.ú. Město
Albrechtice s panem
dohodou
k 31.03.2018.
SÚ
18/61/1479 Rada města schválila záměr pachtu pozemku p.č. 614 část, zahrada o výměře
103,5 m2, k.ú. Město Albrechtice.
SÚ
18/61/1480 Rada města schválila záměr pachtu pozemku p.č. 1917 část, orná půda o výměře
470 m2, k.ú. Město Albrechtice.
SÚ
18/61/1481 Rada města schválila záměr pronájmu pozemku p.č. 163/1 část, TTP o výměře
135 m2, k.ú. Město Albrechtice.
SÚ
18/61/1482 Rada města schválila pacht pozemku p.č. 1917 části, orná půda, výměra 520 m2,
k.ú. Město Albrechtice paní
od 01.04. 2018 na
dobu neurčitou za pachtovné 520,00 Kč/ rok.
SÚ
18/61/1483 Rada města schválila pacht pozemku p.č. 1323 části, ostatní plocha, zeleň, výměra
420 m2, k.ú. Město Albrechtice panu
od 01.04.2018 na dobu neurčitou za pachtovné 420,00 Kč/ rok.
SÚ
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18/61/1484 Rada města schválila pacht pozemku p.č. 945/1 části, TTP, výměra 167 m2, k.ú.
Město Albrechtice panu
od 1. 4. 2018
na dobu neurčitou za pachtovné 167,00 Kč/ rok.
SÚ
18/61/1485 Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-128012829/1 na stavbu: „Město Albrechtice , p.č. 445/15, Cios, NNk“ s ČEZ Distribucí a.s., se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV- Podmokly, IČ 24729035.
SÚ
18/61/1486 Rada města schválila kácení stromů kolem tenisového kurtu Tenisovému oddílu
TJ Město Albrechtice na vlastní náklady.
SÚ
18/61/1487 Rada města doporučila zastupitelstvu města revokovat usnesení 17/31/593 a
usnesení 17/31/594.
SÚ
18/61/1488 Rada města doporučila zastupitelstvu města revokaci usnesení 17/31/596.
SÚ
18/61/1489 Rada města nedoporučila zastupitelstvu města schválení záměru prodeje
pozemku p.č. 1751/9 část o výměře cca 1000 – 1500 m2, orná půda, k.ú. Město Albrechtice.
SÚ
18/61/1490 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválení záměru prodeje pozemku
p.č. 1527/2, zahrada, výměra 131 m2, k.ú. Město Albrechtice.
SÚ
18/61/1491 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválení záměru prodeje pozemku
p.č. 669/18, TTP, výměra 160 m2, k.ú. Valštejn.
SÚ
18/61/1492 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválení prodeje pozemku p.č.
2241/6 o výměře 78 m2 ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p.č. 2241/7, ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 62 m2, oddělených GP č. 663-13/2018 z pozemku 2241/1, k.ú. Hynčice u
Krnova, paní
za celkovou cenu
6.900,00 Kč včetně vynaložených nákladů.
SÚ
18/61/1493 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválení prodeje pozemku p.č.
2241/1 o výměře 230 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, odděleného GP č. 663-13/2018
z pozemku 2241/1, k.ú. Hynčice u Krnova, manželům
za celkovou cenu 9.600,00 Kč včetně
vynaložených nákladů.
SÚ
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18/61/1494 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválení prodeje pozemku p.č. 596,
zahrada o výměře 605 m2, k.ú. Hynčice u Krnova
za celkovou cenu 37.208,00 Kč včetně vynaložených nákladů.
SÚ
18/61/1495 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválení prodeje pozemku p.č.
1150/9, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 44 m2, k.ú. Město Albrechtice panu
za celkovou cenu 1.760,00 Kč včetně vynaložených nákladů.
SÚ
18/61/1496 Rada města doporučila zastupitelstvu města prodej p.č. 914 TTP o výměře 570
m2 a pozemku p.č. 909 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 568 m2, k.ú. Město Albrechtice,
panu
za celkovou cenu 55 684,00 Kč
včetně vynaložených nákladů.
SÚ
18/61/1497 Rada města uložila tajemníkovi připravit do příštího jednání Rady města, v dubnu
2018, nové Postupy pro zadávání veřejných zakázek závazné pro město Město Albrechtice a
jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a jiné právnické osoby, v nichž může město Město
Albrechtice uplatňovat rozhodující vliv nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím
statutárním nebo kontrolním orgánu, doplněné o kategorii zadávání zakázek přímým nákupem
s výší předpokládané hodnoty zakázky v rozpětí 0 až 149 999 Kč bez DPH.
tajemník
18/61/1498 Rada města uložila tajemníkovi připravit do příštího jednání Rady města, v dubnu
2018, smlouvu s dodavatelem,
na poskytování služeb
týkajících se hrobových prací na hřbitovech v Městě Albrechticích, Linhartovech a Hynčicích.
tajemník
18/61/1499 Rada města neschválila zahájení přípravy parkoviště na pozemku parc.č. 554/2 –
ostatní plocha v k.ú. Město Albrechtice u bytového domu Nádražní 371/17.
místostarosta

…………………..………….

Luděk Volek - starosta

7

