USNESENÍ
ze 48. schůze Rady města konané dne 24. července 2017
Číslo usnesení

obsah usnesení

odpovídá

termín

17/48/1106 Rada města schválila program jednání Rady města konané dne 24. 7. 2017.
17/48/1107 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení ze 47. schůze
Rady města konané dne 19. 6. 2017.
17/48/1108 Rada města vzala na vědomí žádost FK Město Albrechtice, Osoblažská 1,
793 95 Město Albrechtice o zakoupení travní sekačky a doporučila zařadit částku do výše
120.000 Kč v RO č.6/2017.
17/48/1109 Rada města doporučila zpracovat jednoduchou PD včetně položkového
rozpočtu na opravu části místní komunikace III. třídy zařazené jako obslužná v úseku od
hranice k. ú. Vraclávek a dále pokračuje do k.ú. Burkvíz a Česká Ves u Města Albrechtic a
doporučila ZM zařadit opravu komunikace do rozpočtu města na rok 2018.
17/48/1110 Rada města navrhla, aby město po dokončení dostavby kanalizačního systému a
výměny vodovodního řádu počítalo s následnými opravami a alokovalo v rozpočtu města
následujících let finanční prostředky na opravy navazujících inženýrských sítí.
17/48/1111 Rada města schválila žádost na vybudování 2 ks mobilních retardérů do místní
části Hynčice a pověřila vedení města zajistit patřičná vyjádření pro povolení instalace.
17/48/1112 Rada města uložila místostarostovi města projednat s dotčenými orgány, zda
město může vyznačit na náměstí parkovací místa dle předem schváleného návrhu a instalovat
odpovídající dopravní značení.
17/48/1113 Rada města schválila finanční výši věcných darů pro jubilanty 70 a 75 let ve
výši 300,00 Kč na osobu, 80 a 85 let ve výši 500,00 Kč na osobu, 90 let ve výši 700,00 Kč.
17/48/1114 Rada města schválila finanční výši daru pro nově narozené občánky s trvalým
pobytem v městě Město Albrechtice včetně místních částí ve výši 1000,00 Kč.

17/48/1115 Rada města schválila nákup věcných darů pro děti v částce 20 000 Kč na
Vánoční jarmark v Městě Albrechticích.
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17/48/1116 Rada města schválila nákup věcných darů na Linhartovské kulturní léto v částce
5 000 Kč.
17/48/1117 Rada města schválila nákup věcných darů na Mezinárodní spolupráci v částce
6 500 Kč.
17/48/1118 Rada města schválila nákup věcných darů pro knihovnu při soutěži pro čtenáře
v celkové částce 7 000 Kč.
17/48/1119 Rada města schválila žádost Mateřské školy Město Albrechtice, příspěvková
organizace, Celní 11, 793 95 Město Albrechtice na čerpání finančních prostředků z fondu
reprodukce investičního majetku ve výši 46.000 Kč na nákup škrabky brambor nerez ŠKBZ.
17/48/1120 Rada města schválila vyplacení finanční odměny za 1. pololetí 2017, ředitelce
MŠ Město Albrechtice, příspěvková organizace, Celní 11, 793 95, Město Albrechtice paní
Bc. Dagmar Lapuníkové v navržené výši. Finanční odměna bude vyplacena z rozpočtu MŠ
Město Albrechtice.
17/48/1121 Rada města schválila změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2017 rozpočtové opatření č. 6/2017 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o
165 230 Kč a výdajů zvýšení o 567 188 Kč a zvýšení financování o 401 958 Kč.
17/48/1122 Rada města schválila Protokol komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
stavební zakázku malého rozsahu „Oprava chodníků Město Albrechtice r. 2017“ s vítězným
účastníkem Pavel Světlák, Na Sídlišti 688, 793 76 Zlaté Hory, IČ: 46130187, s nabídkovou
cenou 487 113,98 Kč bez DPH.
17/48/1123 Rada města schválila uzavření Smlouvy o dílo č. 2017/02/VV s vítězným
uchazečem, a to s firmou Pavel Světlák, se sídlem Na Sídlišti 688, 793 76 Zlaté Hory,
IČ: 46130187, na stavební zakázku malého rozsahu „Oprava chodníků Město Albrechtice
r. 2017“ za cenu 487 113,98 Kč bez DPH.
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.

17/48/1124 Rada města schválila Protokol komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
stavební zakázku malého rozsahu „Oprava komunikací Město Albrechtice r. 2017“ s
vítězným účastníkem společností JR STaKR s.r.o., U Stadionu 1999/9A, 79201 Bruntál,
IČ: 28596854, s nabídkovou cenou 2 478 912,04 Kč bez DPH.

2

17/48/1125 Rada města schválila uzavření Smlouvy o dílo č. 2017/03/VV s vítězným
uchazečem, a to se společností JR STaKR s.r.o., U Stadionu 1999/9A, 79201 Bruntál,
IČ: 28596854, na stavební zakázku malého rozsahu „Oprava komunikací Město Albrechtice r.
2017“ za cenu 2 478 912,04 Kč bez DPH.
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.

17/48/1126 Rada města schválila Protokol komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
zakázku malého rozsahu „PD knihovna Město Albrechtice r. 2017“ s vítězným účastníkem
společností STUDIO-D Opava s.r.o., Krnovská 75E, 746 01 Opava, IČ: 268 33 115, s
nabídkovou cenou 268 000,00 Kč bez DPH.
17/48/1127 Rada města schválila uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení projektové
dokumentace č. 2017/04/VV s vítězným uchazečem, a to se společností STUDIO-D Opava
s.r.o., Krnovská 75E, 746 01 Opava, IČ: 26833115, na zakázku malého rozsahu „PD
knihovna Město Albrechtice r. 2017“ za cenu 268 000,00 bez DPH.
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.

17/48/1128 Rada města schválila Smlouvu o nájmu bytu č. 6, Boženy Němcové 13, 793 95
Město Albrechtice uzavřenou mezi Městem Město Albrechtice a
bytem
793 95 Město Albrechtice na dobu určitou s platností od 1. 8. 2017 do 31.
10. 2017.
17/48/1129 Rada města schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene -služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IZ-12-8000628/A, přeložka NNv,
NNk mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice,
IČ: 00296228 a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 20, IČ: 24729035.
17/48/1130 Rada města schválila Protokoly komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na prodej dřevní hmoty III. Q 2017 v sortimentech Kulatina ABC, Kulatina BCD,
Surové kmeny, Vláknina a Vláknina DTD z lesů Města Město Albrechtice pro III. Q 2017.
17/48/1131 Rada města schválila uzavření kupní smlouvy na prodej dříví sortiment ABC III.
Q 2017 v lesích Města Město Albrechtice s firmou KATR a.s., Potočná 334/5, 793 43 Stará
Ves, IČ: 25858947 za cenu 2.602,00 Kč/m3 včetně DPH. V případě, že vítězný uchazeč
neuzavře smlouvu, bude smlouva uzavřena s dalšími uchazeči v pořadí, podle nabídnuté ceny.
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17/48/1132 Rada města schválila neprodlené vyhlášení opětovné výzvy na prodej dříví –
sortiment BCD III. Q 2017 v lesích Města Město Albrechtice.
17/48/1133 Rada města schválila uzavření kupní smlouvy na prodej dříví sortiment SUROVÉ
KMENY III. Q 2017 v lesích Města Město Albrechtice s firmou DŘEVO-MÁLEK s.r.o.,
798 48 Protivanov 375, IČ: 25509420, za cenu 907,50 Kč/m3 včetně DPH. V případě, že
vítězný uchazeč neuzavře smlouvu, bude smlouva uzavřena s dalšími uchazeči v pořadí, podle
nabídnuté ceny.
17/48/1134 Rada města schválila uzavření kupní smlouvy na prodej dříví sortiment
VLÁKNINA III. Q 2017 v lesích Města Město Albrechtice s firmou KATR a.s., Potočná 334/5,
793 43 Stará Ves, IČ: 25858947, za cenu 878,00 Kč/m3 včetně DPH. V případě, že vítězný
uchazeč neuzavře smlouvu, bude smlouva uzavřena s dalšími uchazeči v pořadí, podle
nabídnuté ceny.
17/48/1135 Rada města schválila uzavření kupní smlouvy na prodej dříví sortiment vláknina
DTD III. Q 2017 v lesích Města Město Albrechtice s firmou DŘEVO-MÁLEK s.r.o., 798 48
Protivanov 375, IČ: 25509420, za cenu 605 Kč/m3 včetně DPH. V případě, že vítězný uchazeč
neuzavře smlouvu, bude smlouva uzavřena s dalšími uchazeči v pořadí, podle nabídnuté ceny.
17/48/1136 Rada města schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
stavbu plynárenského zařízení (přeložka plynovodních přípojek vyvolaná výstavbou dešťové
kanalizace na Tyršově ulici) uzavřená mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10,
793 95 Město Albrechtice, dále jen „budoucí povinný“ a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem. Zastoupena na základě plné moci společností GridServices, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno.

17/48/1136/1 Rada města schválila Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a
úhradě nákladů s ní souvisejících mezi městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95
Město Albrechtice jako osoba vyvolávající přeložku plynárenského zařízení (dále jen
„stavebník“) a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. Zastoupena na
základě plné moci společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00
Brno jako vlastník plynárenského zařízení (dále jen „vlastník PZ“).

17/48/1137 Rada města neschválila Smlouvu o nájmu bytu č. 4, Boženy Němcové 13, 793 95
Město Albrechtice
bytem
793 95 Město
Albrechtice.
17/48/1138 Rada města neschválila žádost o povolení užívání pozemku p.č. 2209 a p.č. 2210
jako motokrosovou trať neboť dotčené pozemky jsou dle územního plánu v územním systému
ekologické stability jako lokální biocentrum.
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17/48/1139 Rada města schválila revokaci usnesení 17/44/1022.
17/48/1140 Rada města schválila pacht pozemků k.ú. Česká Ves u Města Albrechticpozemků p.č. 367/5, výměra 7 310 m2 - TTP, p.č. 1164, výměra 396 m2 - TTP, p.č. 1168,
výměra 306 m2 - TTP, p.č. 1169, výměra 811 m2 - ostatní plocha,
k.ú. Město Albrechtice - pozemků p.č. 1751/8, výměra 33 069 m2 - orná půda, p.č. 1751/9,
výměra 64.556 m2, orná půda, p.č.1751/10, výměra 29 707 m2 - orná půda, p.č. 1755/2, ostatní
plocha, výměra 1.059 m2, p.č. 1751/3, orná půda, výměra 1.495 m2, p.č. 1884/3, výměra
12 978 m2 - TTP , p.č. 1783, výměra 2 580 m2 - TTP, p.č. 1828/2, výměra 127 m2 - TTP,
p.č.1836/2, výměra 60 m2 - orná půda, p.č. 1836/3, výměra 381 m2 - orná půda, 1836/4,
výměra 53 m2 - orná půda, p.č. 2170/2, výměra 834 m2 - orná půda
k.ú. Piskořov - pozemků p.č. 97 část, výměra 100 m2 - TTP, p.č. 88 část, výměra 150 m2 zastavěná plocha, p.č.75 část, výměra 100 m2, zahrada,
k.ú. Linhartovy - pozemku p.č. 341/3, výměra 2 775 m2 - orná půda
k.ú. Opavice – pozemku p.č. 260/3, výměra 147 m2 – TTP, Zemědělskému podniku a.s.
Město Albrechtice, IČ: 47674717, se sídlem Zámecká 83/1,793 95 Město Albrechtice na dobu
neurčitou s účinností od 1. 10. 2017 za celkové pachtovné 57.776,00 Kč/ rok.

17/48/1141 Rada města schválila pacht pozemku p.č. 586/1 část, orná půda, výměra 55 m2,
k.ú. Město Albrechtice
793 95 Město Albrechtice na
dobu neurčitou od 1. 8. 2017 za celkovou cenu pachtovného 55,00 Kč/rok.

17/48/1142 Rada města schválila pacht pozemku p.č. 104 část , orná půda, výměra 102 m2,
k.ú. Město Albrechtice
793 95 Město Albrechtice
od 1. 8. 2017 na dobu neurčitou za celkové pachtovné 102,00 Kč/rok.

17/48/1143 Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-128019251/VB/1 Hynčice 163/2, Strouhal, přípojka NN, uzavřenou s ČEZ Distribucí a.s., IČ:
24729035, se sídlem 405 02 Děčín, Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou
společností ENERGOROZVODNY, s.r.o., IČ: 25368745, se sídlem 108 00 Praha 10,
Počernická 3410/1a.
17/48/1144 Rada města neschválila zapojení města Město Albrechtice do projektu
Omalovánky dětem pro poznání rozmanitostí a krásy našeho regionu.

17/48/1145 Rada města vzala na vědomí všechny navržené varianty a navrhuje provedení
nové hydroizolace střechy s odstraněním stávající vrstvy hydroizolace z PVC fólie - varianta
č. 2 a doporučila ředitelce ZŠ provést neprodleně opravu z důvodu havarijního stavu a
zabránění dalších škod na majetku města a ZŠ.
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17/48/1146 Rada města schválila ZŠ Město Albrechtice okres Bruntál, Opavická 1,
793 95 Město Albrechtice čerpání finančních prostředků z fondu reprodukce investičního
majetku na opravu havarijního stavu střechy nové budovy.

…………………..………….
Luděk Volek - starosta
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