USNESENÍ
z 16. schůze rady města konané dne 11. listopadu 2015
Číslo usnesení

obsah usnesení

odpovídá

termín

15/16/348 Rada města schválila program jednání Rady města konané dne 11.11.2015.
15/16/349 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 14 a 15. schůze
Rady města konané dne 7.10. a 29.10.2015.
15/16/350 Rada města vzala na vědomí žádost manželů Vojáčkových, Celní 563/55, 793 95
Město Albrechtice o prodloužení vodovodního řádu na ul. Celní v Městě Albrechticích s tím,
že jim bude nabídnuto využití příspěvku z města na pořízení vodních zdrojů.
15/16/351 Rada města schválila souhlas se založením ovocné aleje na pozemku p.č. 1812/8,
zahrada k.ú.Město Albrechtice pro Ing. Jana Rosnera, Žáry 12, 793 95 Město Albrechtice a to
na vlastní náklady a s následnou údržbou na vlastní náklady.
15/16/352 Rada města schválila bezplatnou výpůjčku včetně úhrady služeb spojené
s užíváním části nebytových prostor v přízemí objektu nám. ČSA 21/22, 793 95 Město
Albrechtice firmě Eurotopia Opava o.p.s., Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, od 1.12.2015 na
dobu určitou do 30.6.2016 a pověřila starostu podpisem smlouvy o výpůjčce.

15/16/353 Rada města neschválila inzerovat pozvánku na „Vánoční jarmark“ v Týdeníku
5+2.
15/16/354 Rada města vydala souhlas se záměrem výstavby a provozování podporovaných
bytů "BD Město Albrechtice č.p. 351- stavební úpravy" firmě ZEDENBERGER stavební
společnost s.r.o., Hašlerova 351/3, 793 95 Město Albrechtice, zastoupena jednatelem Zdeněk
Caisberger, IČ: 04492501.

15/16/355 Rada města schválila využívání SMS Info kanálu Základní škole, Opavická 1,
793 95 Město Albrechtice.
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15/16/356 Rada města schválila vyřazení 299 ks knížek dle seznamu z knihovního fondu
městské knihovny v Městě Albrechticích s tím, že knížky budou nejprve nabídnuty zájemcům
k odkoupení za cenu 10,-Kč/ks v termínu do 30.11.2015, po tomto termínu budou zbývající
knihy vyřazeny.
15/16/357 Rada města nedoporučila Zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č.
900, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6457m2 v k.ú. Valštejn, za cenu obvyklou
od Zemědělského podniku Rázová, státní podnik v Likvidaci, Třanovského 622/11, 163 04
Praha 6 – Řepy.
15/16/358 Rada města předkládá návrh rozpočtu na rok 2016 k dalšímu projednání na
zastupitelstvo města dne 18.11.2015.
15/16/359 Rada města předkládá návrh plánu Hospodářské činnosti na rok 2016 k dalšímu
projednání na zastupitelstvo města dne 18.11.2015.

15/16/360 Rada města schválila platový výměr, podle předloženého návrhu, ředitelce
Základní školy, Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice, Mgr. Regíně Hajné, s platností od
1.11.2015.
15/16/361 Rada města schválila odměnu z prostředků projektu OP VK, podle předloženého
návrhu, ředitelce Základní školy, Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice, Mgr. Regíně Hajné.

15/16/362 Rada města schválila odměnu z prostředků Základní škola Město Albrechtice,
podle předloženého návrhu, ředitelce Základní školy, Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice,
Mgr. Regíně Hajné.
15/16/363 Rada města schválila platový výměr, podle předloženého návrhu, ředitelce
Mateřské školy, příspěvková organizace, Celní 11, 793 95 Město Albrechtice, Bc. Dagmar
Lapuníkové, s platností od 1.11.2015.

15/16/364 Rada města schválila cenovou nabídku firmy GARANTA CZ a.s., Kněžská
365/22, 370 01 České Budějovice, provozovna: Vrchní 1568/37, 747 05 Opava, na
vypracování žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci
cyklostezky Město Albrechtice – Nové Rudíkovy a pověřila starostu podpisem smlouvy.
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15/16/365 Rada města schválila cenovou nabídku firmy HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739
61 Třinec na vypracování žádosti o o dotaci z OP ŽP na akci: „Dostavba kanalizačního
systému města Město Albrechtice – I. etapa“.
15/16/366 Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy včetně
Dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec na
vypracování žádosti o o dotaci z OP ŽP na akci: „Dostavba kanalizačního systému města
Město Albrechtice – I. etapa“ a pověřit starostu podpisem smlouvy a Dodatku č.1.

15/16/367 Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit OZV č. 2/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
15/16/368 Rada města schválila pronájem rybníku „Celňák“ v Městě Albrechticích na
pozemcích v k.ú. Město Albrechtice parcelní číslo:
1. 2097/1 - vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 60 069 m2
2. 2131/3 - vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 1 520 m2
3. 2130/3 - vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 1 985 m2
4. 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 Davidu Dubovi, Bohušov 165, 793 99 Bohušov, IČ: 66742706 od 1.11.2015 a
pověřila starostu podpisem smlouvy o pachtu.

15/16/369 Rada města uložila vedoucímu odboru vnitřních věcí opětovně písemně upozornit
nájemce p. Petra Orsága, bytem Nerudova 6, 793 95 Město Albrechtice, na nevhodné chování
a obtěžování nájemníků. Upozornění bude sepsáno právním zástupcem města s upozorněním
na možné ukončení smlouvy o pronájmu z porušování povinností nájemce zvlášť závažným
způsobem.
15/16/370 Rada města schválila smlouvu o výpůjčce mezi Moravskoslezským krajem, ul.
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 jako půjčitel a městem Město Albrechtice, nám.
ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 jako vypůjčitel, na nemovitosti
umístěné v k.ú. Město Albrechtice na pozemcích p.č. 60, 61, 62 - objekt „Středisko hasičské a
záchranné služby v Městě Albrechticích„ a pověřila starostu podpisem této smlouvy o
výpůjčce.
15/16/371 Rada města schválila zprostředkovatelskou smlouvu s Zdeňkem Kurečkou,
Nádražní 385/5, 793 95 Město Albrechtice a to v souvislosti s prodejem nemovitost
Linhartovy 12, dům včetně součástí a příslušenství stojící na pozemku p.č. 213 a pozemku
p.č. 213 zastavěná plocha a nádvoří, dále pak pozemek p.č. 214 ostatní plocha, dále pak
pozemek p.č. 215 ostatní plocha, vše v k.ú. Linhartovy, obec Město Albrechtice, okres Bruntál
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za minimální smluvní cenu 728 460,-Kč a pověřila starostu podpisem smlouvy.
15/16/372 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit smlouvu o zřízení věcného
břemene č. BR/28/e/2015/JJ, mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117,
702 18 Ostrava - strana povinná a městem Město Albrechtice, nám ČSA 27/10 793 95 – strana
oprávněná.
15/16/373 Rada města schválila Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2015/3/VV na akci
„Oprava místních komunikací v městě Město Albrechtice“ s firmou SILNICE MORAVA
s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov, IČ: 25357352, kde celková cena díla je
1,635.023,94Kč a pověřila starostu podpisem Dodatku č.1.
15/16/374 Rada města rozhodla o přijetí výpůjčky 1 ks dopravního automobilu Mercedes
Benz Sprinter 516 CDI Kawa 4x4 5t za podmínky, že Moravskoslezský kraj rozhodne o
výpůjčce a převezme dopravní automobil od prodávajícího a stane se jeho vlastníkem.

15/16/375 Rada města schválila Smlouvu o výpůjčce mezi půjčitelem Hasičským
záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ:
70884561 a vypůjčitelem Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město
Albrechtice, ,IČ: 00296228. Předmětem výpůjčky je Mercedes Benz Sprinter 516 CDI Kawa
4x4 5t a pověřila starostu podpisem smlouvy.
15/16/376 Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 54.400,-Kč, na zabezpečení
akceschopnosti JSDH Město Albrechtice pro rok 2015.
15/16/377 Rada města schválila nájemní smlouvu na byt č.1 , Nerudova 6, 793 95 Město
Albrechtice s paní Márií Heskovou, bytem tamtéž, na dobu určitou od 1.11.2015 do
31.12.2020.
15/16/378 Rada města schválila Dodatek č.1 ke smlouvě č. 493130165 o dodávce
aktualizací programového vybavení CODEXIS s firmou ATLAS consulting spol. s r.o.
Výstavní 292/13, 709 16 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 46578706, DIČ: CZ46578706 na
dobu určitou do 30.6.2019.
15/16/379 Rada města schválila Smlouvu o dílo na zimní údržbu komunikací v Městě
Albrechticích a místních částech mezi městem Město Albrechtice, IČ: 00296228, DIČ CZ
00296228, se sídlem, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtic a Christosem Lioliosem –
Rychlostav, zastoupená panem Lioliosem Christosem, Holčovice 244, 793 71, IČ: 12669750,
DIČ: CZ6006121330 a pověřit starostu podpisem smlouvy.
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15/16/380 Rada města schválila Smlouvu o dílo na zimní údržbu komunikací v Městě
Albrechticích a místních částech mezi městem Město Albrechtice, IČ: 00296228, se sídlem
nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtic a Službami obce Město Albrechtice s.r.o.,
zastoupené jednatelem panem Stanislavem Berkovcem, Nemocniční 13, Město Albrechtice
793 95, IČ: 25844067, DIČ: 359-25844067 a pověřila starostu podpisem smlouvy.

15/16/381 Rada města schválila záměr pronájmu pozemku p.č. 373 část, ostatní plocha o
výměře 44m2 k.ú. Linhartovy.
15/16/382 Rada města schválila záměr pronájmu pozemku p.č. 1000 část, zastavěná plocha
nádvoří o výměře 95m2 k.ú. Město Albrechtice.
15/16/383 Rada města zrušila usnesení 15/13/322 z 13. jednání RM z 9.9.2015.

15/16/384 Rada města zrušila usnesení 15/13/323 z 13. jednání RM z 9.9.2015.

15/16/385 Rada města ukládá starostovi města, ve spolupráci s OLH panem Jakubem
Ručkou, připravit kupní smlouvy s firmou Dřevo-Málek s.r.o., 798 48 Protivanov 375 a
firmou Lesy Morava s.r.o., Svatováclavská 167/5, 794 01 Krnov, dle předložených cenových
nabídek a pověřuje starostu města podpisem smluv.

…………………………….
Luděk Volek - starosta

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