USNESENÍ
z 28. schůze rady města konané dne 6. dubna 2016
Číslo usnesení

obsah usnesení

odpovídá

termín

16/28/547 Rada města schválila program jednání Rady města konané dne 6.4. 2016.
16/28/548 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 27. schůze
Rady města konané dne 9.3.2016.
16/28/549 Rada města revokovala usnesení č. 16/27/545, kdy Rada města uložila
místostarostovi jednat s Mgr. Olgou Iliadisovou ohledně podání žádosti na individuální dotaci
na provoz infocentra v Městě Albrechticích.
16/28/550 Rada města schválila zajištění služby provozu infocentra na dohodu o provedené
práci mezi Městem Město Albrechtice a paní Mgr. Olgou Iliadisovou v roce 2016 za celkovou
částku 45 000 Kč. Tato částka se musí uvolnit v rozpočtu města rozpočtovým opatřením.
16/28/551 Rada města zřídila jako svůj poradní orgán pětičlennou stavební komisi.
16/28/552 Rada města jmenovala členy stavební komise:
- p. Michaelu Bařinovou DiS., bytem Opavice 13, 793 95 Město Albrechtice
- p. Jana Metzla, bytem Zámecká 86/7, 793 95 Město Albrechtice
- p. Antonína Šišku, Nerudova 521/12, 79395 Město Albrechtice
- p Ing. Jana Mackoviče, Žáry 4, 793 95 Město Albrechtice
16/28/553 Rada města neschválila prominutí vratky dotace z rozpočtu města Město
Albrechtice Klubu důchodců v Městě Albrechticích za rok 2015 ve výši 2 334,64 Kč.
16/28/554 Rada města schválila smlouvu o výpůjčce počítače, monitoru, tiskárny a
pracovního stolu pod PC pro vybavení infocentra Mgr. Olgy Iliadisové včetně bezúplatného
zřízení a poskytnutí internetových služeb na dobu určitou do 31.12.2016.
16/28/555 Rada města neschválila žádost pana Miroslava Hrbáčka, bytem Celní 40, 793 95
Město Albrechtice o vybudování dětského hřiště na pozemku p.č. 945/1 část v k.ú. Město
Albrechtice.
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16/28/556 Rada města se přiklání k vyjádření ředitelky ZŠ Město Albrechtice Mgr.Regíny
Hajné a doporučuje Zastupitelstvu města neschválit nabídku MSK k převodu zřizovatelské
funkce organizace ZŠ Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace na Základní
školu Město Albrechtice p.o., Opavická 1, Město Albrechtice.
16/28/557 Rada města schválila panu Emilu Kamenárovi, bytem Hynčice 37, 793 95 Město
Albrechtice o spoluúčast ve formě věcného daru nákup pojezdových trámů ve výši 9.000,-Kč
včetně DPH, na opravu mostku, který slouží k příjezdu k rodinnému domu žadatele přes
potok Láč.
16/28/558 Rada města schválila žádost pana Jaroslava Palucha, bytem Bedřicha Smetany21,
793 95 Město Albrechtice na zpevnění obecní části přístupové cesty k bytovým domům
Bedřicha Smetany 19 a 21, parc. č. 1239 část v k.ú Město Albrechtice.
16/28/559 Rada města schválila ZO KSČM, zastoupené předsedou organizace panem
Martinem Špalkem, bytem V Sadě 225/4 , 793 95 Město Albrechtice, výpůjčku parku
Bedřicha Smetany, na den 1.5.2016 za účelem konání Májového odpoledne.
16/28/560 Rada města schválila účetní závěrku za rok 2015 zřízených příspěvkových
organizací města – Mateřské školy Město Albrechtice - příspěvkové organizace, Celní ll,
Město Albrechtice a Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál , Opavická 1, Město
Albrechtice.
16/28/561 Rada města schválila rozdělení výsledku hospodaření Základní školy Město
Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, Město Albrechtice za rok 2015 ve výši 183 362,13
Kč a to do fondu odměn 146 000,0 Kč a do rezervního fondu 37 362,13 Kč.
16/28/562 Rada města schválila rozdělení výsledku hospodaření Mateřské školy Město
Albrechtice, příspěvkové organizace, Celní 11, Město Albrechtice za rok 2015 ve výši
48 659,43 Kč a to do rezervního fondu 48 659,43Kč.
16/28/563 Rada města schválila ceny za umístění reklamních bannerů na objekty v majetku
města a to:
1. umístění reklamy do 7 dnů - 50,-Kč/m2 bez DPH
2. umístění reklamy na 1 měsíc - 60,-Kč/m2 bez DPH a další započatý měsíc 60,-Kč/m2
bez DPH
přičemž minimální platba je za jeden m2.
16/28/564 Rada města schválila smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě mezi Osoblažskou dopravní společností, s.r.o., Opavská 57, Krnov 79401
v zastoupení p. Jiřím Zedkem a Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 79395 Město
Albrechtice, kde celková částka prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku veřejné služby
činí 23 131 Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
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16/28/565 Rada města schválila smlouvu o nájmu bytu číslo 1, nám. ČSA 20, Město
Albrechtice s panem Jiřím Měkýšem, bytem tamtéž, na dobu určitou od 1. 5. 2016 do 30. 4.
2017.
16/28/566 Rada města Město Albrechtice schválila, ve smyslu ust. §39 odst.1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, zveřejnění záměru změny Smlouvy o nájmu zařízení vodovodu a
kanalizace a provozování vodovodu a kanalizace na území Města Město Albrechtice, ze dne
29.03.2007, uzavřené se společností Služby obce Město Albrechtice, s.r.o., zapsané v
Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C. vložka č.21363, Město
Albrechtice, Nemocniční 381/13, IČO: 25844067, a to v části smlouvy upravující výši
nájemného tak, že nájemné bude navýšeno o částku odpovídající položce na fond obnovy
vodovodů a kanalizací.
16/28/567 Rada města schválila ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 2 , B. Němcové 13, s
paní Márii Bohačíkovou k 31.3.2016.
16/28/568 Rada města schválila Zápis komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na
akci: „Stavební úpravy a změnu užívání bytového prostoru č.2 na provoz prodejny,
nám. ČSA 6/15, Město Albrechtice“, kde určila vítěze stavební firmu Jaroslav Míček,
Loučky 76, 793 16 Zátor, IČ41421175.
16/28/569 Rada města doporučuje zastupitelstvu města dofinancovat stavební zakázku
„Stavební úpravy a změnu užívání bytového prostoru č.2 na provoz prodejny, nám. ČSA 6/15,
Město Albrechtice“ a schválit smlouvu o dílo č. 2016/01/VV s vítěznou stavební firmou
Jaroslav Míček, Loučky 76, 793 16 Zátor, IČ41421175.
16/28/570 Rada města schválila Zápis komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na
akci: „Zastřešení technologie úpravny vody koupaliště Město Albrechtice“, kde učila vítěze
veřejné soutěže společnost Agist systems, s.r.o., Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov, IČ:
29445671.
VV
16/28/571 Rada města doporučuje zastupitelstvu města dofinancovat stavební zakázku
„Zastřešení technologie úpravny vody koupaliště Město Albrechtice“ a schválit smlouvu o
dílo č. 2016/02/VV s vítěznou firmou gist systems, s.r.o., Vrchlického 1194/20, 794 01
Krnov, IČ: 29445671.
16/28/572 Rada města schválila Dohodu o ukončení smlouvy o pachtu rybník Celňák
v Městě Albrechticích uzavřenou dne 1.12.2015 s Českým rybářským svazem, z.s., územní
svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem: Jahnova 890/14, 709 00 Ostrava 1, ke dni
31.12.2015.
16/28/573 Rada města schválila záměr výpůjčky rybníku „Celňák“ v Městě Albrechticích
na pozemcích v k.ú. Město Albrechtice parcelní číslo:
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1.
2.
3.
4.

2097/1 - vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 60 069 m2
2131/3 - vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 1 520 m2
2130/3 - vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 1 985 m2
2101/3 - vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 941 m2

zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj,
katastrální pracoviště Krnov na LV č. 650 pro obec Město Albrechtice, katastrální území
Město Albrechtice, kde uvedené pozemky, které tvoří vodní nádrž (rybník) o celkové výměře
64 515 m2, včetně podmínek výpůjčky – smlouva o výpůjčce.

16/28/574 Rada města schválila ukončení nájmu pozemku p.č. 1002 část o výměře 200 m2,
k.ú. Město Albrechtice dohodou s paní Petrou Kolaříkovou , Slezská 1, Město Albrechtice
k 30.4.2016.
16/28/575 Rada města schválila záměr pachtu parcely p.č. 945/1 části, TTP, výměra 460 m2,
k.ú. Město Albrechtice.
16/28/576 Rada města schválila zemědělský pacht parcel p.č. 190 orná půda, výměra 229
m2, p.č. 191 TTP, výměra 260 m2, p.č. 188/1 zahrada, výměra 51 m2, k.ú. Město Albrechtice,
panu Eftimisi Iliadisovi, Dělnická 820/15 ke zřízení zahrady od 1.5.2016 na dobu neurčitou za
pachtovné ve výši 540,- Kč/rok.
16/28/577 Rada města schválila zemědělský pacht parcely p.č. 111/1 část ostatní plocha,
ostatní komunikace, výměra 70 m2, k.ú. Město Albrechtice, paní Kamile Olchawské, Okružní
782/12, 793 95 Město Albrechtice ke zřízení zahrady od 1. 5. 2016 na dobu neurčitou za
pachtovné ve výši 70,- Kč/ rok.
16/28/578 Rada města schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
uložení přípojky vodovodu s p. Josefem Šimkem, Hynčice 121, Město Albrechtice na zřízení
vodovodní přípojky, na pozemku p.č. 578/1, k.ú. Hynčice u Krnova z důvodu napojení RD
Hynčice č.p. 121.
16/28/579 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení záměru prodeje pozemku
p. č.. 97 část, TTP, výměra cca 170 m2, k.ú. Piskořov.
16/28/580 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení záměru prodeje pozemků
p.č. 609 zahrada, výměra 553 m2 a p.č. st. 109/1 zastavěná plocha, výměra 153 m 2, k.ú.
Valštejn.
16/28/581 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení záměru prodeje pozemku
p.č. 208/1 zahrada, výměra 477 m2, k.ú. Hynčice u Krnova.
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16/28/582 Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit OZV o místních poplatcích,
s úpravou v čl. 13, odst. 1, písm. d), kde sazba místního poplatku za umístění zařízení
sloužícího k poskytování prodeje se mění na 60,00 Kč za 1m2 a den.

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