USNESENÍ
z 30. schůze rady města konané dne 8. června 2016
Číslo usnesení

obsah usnesení

odpovídá

termín

16/30/639 Rada města schválila program jednání Rady města konané dne 8.6.2016.
16/30/640 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 29. schůze
Rady města konané dne 4.5.2016.
16/30/641 Rada města neschválila finanční příspěvek na vydání knihy fotografií kostelů a
kaplí bruntálského okresu panu Milanu Gajdíkovi, Kavalcova 31, 792 01 Bruntál.

16/30/642 Rada města neschválila objednání 5ks knih ANTHROPOID – pravdivý příběh
v ceně 2.000,-Kč u firmy Centrum české historie, o.p.s., Banskobystrická 2080/11, 160 00
Praha 6.
6/30/643 Rada města vzala na vědomí žádost p. Václava Kuřece, Odboje 6, 793 95 Město
Albrechtice s tím, že Hudební skupině Slezanka Město Albrechtice ke zkouškám a uložení
hudebních nástrojů bude nabídnut prostor nad obchodem v Hynčicích.

16/30/644 Rada města neschválila společnosti FICHNA-HUDECZEK a.s. se sídlem
Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČ 27765857, prominutí smluvní pokuty za pozdní dokončení
stavby „Zámek Linhartovy, oprava fasád“.
16/30/645 Rada města vzala na vědomí žádost p. Petra Volného s tím, že doporučuje podání
změny projektu, kde budou hrazeny náklady na dopravu na mezinárodní vystoupení dechové
hudby a mažoretek ve města Vinay ve Francii.
16/30/646 Rada města prominula p. Karlu Krákorovi, Nádražní 1, 793 95 Město
Albrechtice, nájemné z objektu města Katovna - park Bedřicha Smetany za měsíc červen
2016, z důvodu odstranění škod z přívalového deště ze dne 31.5.2016.

16/30/647 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit účetní závěrku Města Město
Albrechtice za rok 2015.
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16/30/648 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet za rok 2015
a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015, 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.
16/30/649 Rada města schválila odměnu ředitelce Základní školy, Opavická 1, 793 95 Město
Albrechtice, Mgr. Regíně Hajné z prostředků Základní školy Město Albrechtice, ve výši podle
předloženého návrhu.
16/30/650 Rada města schválila vyhlášení výběrové řízení na odkup vytěžené dřevní hmoty
v lesích města Město Albrechtice – 2. pololetí 2016.
16/30/651 Rada města neschválila smlouvu o nájmu bytu číslo 1, B. Němcové 13,
793 95 Město Albrechtice s panem Františkem Wendou bytem tamtéž.
16/30/652 Rada města schválila smlouvu o nájmu bytu číslo 4, B. Němcové 13, Město
Albrechtice s panem Zdenem Paníkem bytem tamtéž, na dobu určitou od 1.7.2016 do
31.12.2016.
16/30/653 Rada města schválila Zápis komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na
akci: „Stavební úpravy a změna užívání bytového prostoru č.2 na provoz prodejny, nám.ČSA
6/15, Město Albrechtice“.
16/30/654 Rada města schválila smlouvu o dílo č. 2016/03/VV s vítězným uchazečem
veřejné soutěže se společností Taylor stavební s.r.o., Opavice 29, 793 95 Město Albrechtice,
IČ 27771105 na akci: „Stavební úpravy a změna užívání bytového prostoru č.2 na provoz
prodejny, nám.ČSA 6/15, Město Albrechtice“ a pověřila starostu města podpisem smlouvy o
dílo.
16/30/655 Rada města schválila zadávacího řízení na akci: „Oprava komunikací Město
Albrechtice r. 2016“.
16/30/656 Rada města schválila zadávací řízení na akci: „Zateplení fasády-dům s byty pro
důchodce Nemocniční 6, Město Albrechtice“.
16/30/657 Rada města schválila ukončení pronájmu pozemku p.č. 1917 část 21+22, orná
půda o výměře 653 m2, k.ú. Město Albrechtice s paní Petrou Vymlátilovou, Nádražní 3, 793
95 Město Albrechtice dohodou k 30. 6. 2016.
16/30/658 Rada města schválila ukončení pronájmu pozemku p.č. 945 části, TTP o výměře
196 m2, k.ú. Město Albrechtice s p. Milanem Tarabíkem, B. Němcové 26, Město Albrechtice
dohodou k 30.6.2016.
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16/30/659 Rada města schválila záměr pachtu pozemku p.č. 521/2 zahrada o výměře 1 795
m2 a části pozemku p.č. St. 163 zastavěná plocha o výměře 667 m2, k.ú. Hynčice u Krnova.
16/30/660 Rada města schválila záměr pachtu pozemku p.č. 1917 části , orná půda o výměře
653 m2, k.ú. Město Albrechtice.
16/30/661 Rada města schválila záměr pachtu pozemku p.č. 2241/1, ostatní plocha, výměra
370 m2, k.ú. Hynčice u Krnova.
16/30/662 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení prodeje pozemku p.č.
208/1 zahrada, výměra 477 m2, k.ú. Hynčice u Krnova paní Darině Kubalové, Hynčice 219,
Město Albrechtice za celkovou cenu 25.326,- Kč včetně vynaložených nákladů.
16/30/663 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení prodeje pozemků p.č. 609
zahrada, výměra 553 m2 a p.č. st. 109/1 zastavěná plocha, výměra 153 m2, k.ú. Valštejn
manželům Vasilu Kiculisi a Zdence Kiculisové, K. Čapka 348/36, Město Albrechtice za
celkovou cenu 43.600,- Kč včetně vynaložených nákladů.
16/30/664 Rada města schválila Opatření č. 1 Řád veřejného pohřebiště.
16/30/665 Rada města jmenovala, v souladu §102, odst.2, písm.g), zákona č. 128/2000 Sb.,
zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění platných předpisů, Ing. Marka Michalicu, nar.
12.11.1975, bytem Bohušov 60, 793 99 Osoblaha, do funkce vedoucího odboru – územní
plánování a stavební úřad, Městského úřadu Město Albrechtice od 1.7.2016 na dobu
neurčitou.
16/30/666 Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti obvodního oddělení PČR Město
Albrechtice za kalendářní rok 2015.
16/30/667 Rada města schválila předložený návrh řešení rekonstrukce chodníku,
autobusových zastávek a krátkodobých parkovacích míst na ulici Opavická, Město
Albrechtice.
16/30/668 Rada města vzala na vědomí informaci MŽP týkající se schválené podpory
z OPŽP na projekt: „Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice – I. etapa“.
16/30/669 Rada města uložila starostovi města jednat s pachtýři propachtovaných pozemků
ve vlastnictví města nad parkem B. Smetany v Městě Albrechticích ohledně zatravnění
pozemků TTP a v případě nesouhlasu jednat ohledně výpovědi smlouvy o pachtu.
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16/30/670 Rada města uložila zajištění vložení interaktivních odkazů k projednávaným
bodům v komentáři do RM a ZM.
16/30/671 Rada města uložila stavební komisi projednat a případně připomínkovat koncepci
údržby majetku města.

………………………………….
Luděk Volek - starosta

………………………………………..
Martin Špalek - místostarosta
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