USNESENÍ
ze 46. schůze Rady města konané dne 7. června 2017
Číslo usnesení

obsah usnesení

odpovídá

termín

17/46/1063 Rada města schválila program jednání Rady města konané dne 7. 6. 2017.
17/46/1064 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení ze 45. schůze
Rady města konané dne 10. 5. 2017.
17/46/1065 Rada města schválila spolku Přátelé Vrbenska, Sadová 436, 793 26 Vrbno pod
Pradědem, IČ: 26612186, poskytnutí věcného daru do výše 1000 Kč k podpoření akce „ Lesní
slavnost Lapků z Drakova 2017“.
17/46/1066 Rada města neschválila žádost p.
Piskořov
793 95 Město
Albrechtice, o zajištění materiálu na opravu mostku z důvodu, že tento mostek není a nikdy
nebyl vlastnictvím města Město Albrechtice.
17/46/1067 Rada města schválila pořízení signalizačního zařízení úniku chloru do úpravny
vody z fondu oprav vodovodu a kanalizací ve výši 89 000 Kč a navrhuje zařadit tuto částku
do následujícího rozpočtového opatření.

17/46/1068 Rada města schválila žádost společnosti SunProduction s.r.o., Bělohradská 23,
12000 Praha 2, IČ 24231487 o jednodenní pronájem parku Bedřicha Smetany na den 5. srpna
2017 za účelem zajištění firemního dne společnosti Bosch Termotechnika s.r.o. Krnov.

17/46/1069 Rada města schválila revokaci usnesení 17/44/996 ze dne 5. 4. 2017.

17/46/1070 Rada města neschválila projekt IPA s názvem „Péťa potřebuje pomoc“.

17/46/1071 Rada města odložila žádost na individuální dotaci pro
Hynčice
793 95 Město Albrechtice na svedení povrchové vody, která stéká z veřejné
komunikace na její pozemek a zaplavuje garáž a přízemní prostory domu a pověřila vedení
města k prošetření daného problému na místě určeném.
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17/46/1072 Rada města schválila nákup myčky na černé nádobí do školní jídelny ZŠ Město
Albrechtice v částce 300 000 Kč z prostředků investičního fondu ZŠ Město Albrechtice,
Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice.

17/46/1073 Rada města schválila vyplacení finanční odměny z rozpočtu ZŠ a z dotace
projektu za 1. pololetí 2017 ředitelce ZŠ Město Albrechtice, Opavická 1, 793 95 Město
Albrechtice, Mgr. Regině Hajné v navržené výši. Finanční odměna bude vyplacena z rozpočtu
ZŠ Město Albrechtice.

17/46/1074 Rada města doporučila zastupitelstvu města odepsání pohledávky za dlužné
nájemné za období 12/2014 – 12/2015 ve výši 13 217 Kč po zemřelém
bytem B.
Němcové 13, Město Albrechtice.

17/46/1075 Rada města schválila Protokol komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
zakázku: „Těžba dříví a přibližování na odvozní místo v lesích města Město Albrechtice na
rok 2017 a 2018 a pověřila starostu podpisem smlouvy.

17/46/1076 Rada města schválila Nájemní smlouvu na pronájem ocelových tlakových nádob
pro kapalný chlór č. 2017/0522 mezi Městem Město Albrechtice nám. ČSA 27/10, 793 95
Město Albrechtice, IČ 00296228 a společností GHCInvest , s.r.o. Korunovační 6/103, 170 00
Praha 7, IČ 60464496 s platností od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2021.

17/46/1077 Rada města schválila Rámcovou smlouvu na dodávku kapalného chlóru č.
0522/2017 mezi Městem Město Albrechtice nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ
00296228 a společností GHCInvest , s.r.o. Korunovační 6/103, 170 00 Praha 7, IČ 60464496
IČ 60464496. s platností od 1. 6. 2017 do 30. 5. 2019.
17/46/1078 Rada města schválila ukončení pronájmu pozemku p.č. 1189, TTP, výměra 96
m2, k.ú. Město Albrechtice dohodou k 31. 5. 2017.

17/46/1079 Rada města schválila záměr pachtu pozemku p.č. 104 část, orná půda, výměra
102 m2, k.ú. Město Albrechtice.
17/46/1080 Rada města neschválila pacht pozemků p.č. 1751/3 - výměra 1 495 m2 - orná
půda, p.č. 1755/2 - výměra 1 059 m2 – ostatní plocha, p.č. 959/2 - výměra 582 m2 - ostatní
plocha, k.ú. Město Albrechtice.
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17/46/1081 Rada města schválila pacht pozemku p.č. 253/1, výměra 6 503 m2 – TTP, k.ú.
Opavice, firmě Taylor stavební s.r.o., IČ 27771105 od 1. 7. 2017 na dobu neurčitou za
celkové pachtovné ve výši 1.301,00 Kč/ rok.
17/46/1082 Rada města schválila dočasný pronájem pozemků p.č. 2229/8 část, k.ú. Město
Albrechtice - pro uložení materiálu pro stavbu (šachty, potrubí, apod.) a p.č. 566/1část, p.č.
566/28 k.ú. Město Albrechtice - jako mezideponie pro uložení zeminy z výkopu pro zřízení
dočasné skládky materiálu a zeminy při realizaci zakázky "Dostavba kanalizačního systému
města Město Albrechtice – I. etapa" společnosti GASCO spol. s r.o., nám. Republiky 56, 530
02 Pardubice, IČ: 150 490 35 za cenu 5.000 Kč bez DPH měsíčně za všechny pozemky po
celou dobu výstavby od 10. 5. 2017.
17/46/1083 Rada města schválila odpuštění pachtovného za období od 30. 4. 2017 do
30. 4. 2018 ve výši 540 Kč.
17/46/1084 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválení záměru prodeje pozemku
p.č. 1508 – TTP - výměra 164 m2, k.ú. Město Albrechtice.
17/46/1085 Rada města nedoporučila zastupitelstvu města schválení záměru prodeje
pozemku p.č.. 471/4 část, ostatní plocha, zeleň, výměra dle GP, cca 130 m2, k.ú Město
Albrechtice.
17/46/1086 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválení záměru prodeje pozemků
p.č. 571/2 o výměře 801 m2, zahrada, p.č. 2381 o výměře 182 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
p.č. 562/3 o výměře 1213 m2, zahrada, k.ú. Hynčice u Krnova.
17/46/1087 Rada města nedoporučila zastupitelstvu města schválení záměru prodeje
pozemku p.č. 331/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 100 m2. k,ú, Hynčice u
Krnova.
17/46/1088 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválení záměru prodeje pozemku
p.č. 2241/1- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 370 m2, k.ú. Hynčice u Krnova.

17/46/1089 Rada města doporučila ZM zamezit průjezd vozidel přes hranici do Polska na
ulici Celní dopravní značkou IP 10a – slepá pozemní komunikace a následnou překážkou
neumožňující průjezd vozidel.

17/46/1090 Rada města pověřila vedení města k přijetí nápravných opatření týkající se
odtokového potrubí na hřišti v Hynčicích.
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17/46/1091 Rada města schválila nákup věcných darů do soutěží pro děti v částce 15 000 Kč
na Den dětí v parku B. Smetany v Městě Albrechticích.
17/46/1092 Rada města schválila nákup věcných darů v částce 6 000 Kč na akci Město běží
na věže.

17/46/1093 Rada města pověřila vedení města k opětovné výzvě majitelům pozemků
ohledně souhlasu prodeje pro stavbu cyklostezky na levé straně ve směru na Hynčice.

…………………..………….
Luděk Volek - starosta

4

