USNESENÍ
z 11. schůze rady města konané dne 8. července 2015
Číslo usnesení

obsah usnesení

odpovídá

termín

15/11/259 Rada města schválila program jednání Rady města konané dne 8.7.2015.
15/11/260 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 10. schůze
Rady města konané dne 8.6.2015.
15/11/261 Rada města vzala na vědomí dopis ředitelky ZŠ s tím, že o případném
vybudování parkoviště u školy bude rozhodnuto až po vypracování studie bezpečnosti
dopravy a jejího schválení v zastupitelstvu města.
15/11/262 Rada města schválila finanční dar ve výši 10.000,- Kč na stavbu mostu k domu
č.p. 45 v k.ú. Valštejn manželům Janu a Pavlíně Šiškovým, bytem Valštejn 45, 793 95 Město
Albrechtice ve výši 10.000,-Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

15/11/263 Rada města schválila zápůjčku prostor sloužících k podnikání zahradní stavby a
pozemku par.č. 1753/4 park Bedřicha Smetany v k.ú. obec Město Albrechtice mezi ZO
KSČM, zastoupené předsedou organizace panem Martinem Špalkem, bytem V Sadě 225/4 ,
793 95 Město Albrechtice a Městem Město Albrechtice dne 25.7.2015 za účelem konání
sportovního odpoledne.

15/11/264 Rada města neschválila žádost ze dne 29.6.2015 p. Martě Světlíkové bytem
Náměstí míru 10, 794 01 Krnov, na zrušení výpovědi pronájmu objektu určeného
k podnikání Lázeňská 2, č.p. 119/2, v k.ú., obec Město Albrechtice.

15/11/265 Rada města schválila smlouvu o pronájmu objektu určeného k podnikání
Lázeňská 2, č.p. 119/2, v k.ú., obec Město Albrechtice mezi Petrou Burschikovou , bytem
Spálené 254, 793 11 Holčovice a městem Město Albrechtice za smluvní základní měsíční
nájemní 1 501,-Kč bez DPH s platností od 1.8.2015 na dobu neurčitou.
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15/11/266 Rada města schválila změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2015 rozpočtové opatření č. 7/2015 dle § 16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se snížením rozpočtu v oblasti příjmů o 73
369,- Kč, financování zvýšení o 83 120,- Kč, výdaje zvýšení o 9 751,- Kč .

15/11/267 Rada města schválila změnu položkového rozpočtu v projektu Dechové hudby
Město Albrechtice a to, 8100,-Kč + propagace cca 2.880,-Kč – účast na mezinárodním
festivalu dechových hudeb v městě Wiltz v Lucembursku, notový materiál – 6.300,-Kč,
12.720 – nákup plechových pultů a pokrytí nákladů spojených s organizací celoměstské kulturní akce ve sportovní hale ZŠ.

15/11/268 Rada města schválila nájemní smlouvu na byt číslo 3, nám. ČSA 15, Město
Albrechtice s panem Ladislavem Mrozkem, na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31.8.2020.

15/11/269 Rada města schválila nájemní smlouvu na byt číslo 6, Nerudova 6, Město
Albrechtice s paní Monikou Plavnickou, na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2020.

15/11/270 Rada města schválila zadávací řízení na „Oprava místních komunikací města
Město Albrechtice“ - ulice Slezská a ulice Vodní parc. č. 1341/1, ulice Okružní parc.č. 111/1
vše v k.ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, okres Bruntál .

15/11/271 Rada města odložila projednání schválení zadávacího řízení na „Opravu chodníků
města Město Albrechtice“ z důvodu dopracování zadávací dokumentace.

15/11/272 Rada města schválila Zápis komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na
akci: „Oprava balkónů Nemocniční 6 Město Albrechtice“ a pověřila starostu města
podpisem smlouvy s vítězným uchazečem veřejné soutěže společností Taylor stavební
s.r.o., Opavice 29, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 27771105.

15/11/273 Rada města schválila Mandátní smlouvu o výkonu inženýrské činnosti ke
stavební zakázce „Oprava balkónů Nemocniční 6, Město Albrechtice“ mezi Městem Město
Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice a Ing. Miroslavem Gerykem,
Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov.
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15/11/274 Rada města schválila záměr pronájmu pozemku p.č. 215, výměra 379 m2, ostatní
plocha, k.ú. Linhartovy.

15/11/275 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. 1917 části, výměra 653 m2, k.ú.
Město Albrechtice paní Petře Vymlátilové, Nádražní 3, Město Albrechtice, za celkovou cenu
pronájmu 653,- Kč/rok, od 1. 8. 2015 na dobu neurčitou.

15/11/276 Rada města udělila souhlas v rámci realizace stavby „ Valštejnka v km 2,2604.00“ s dotčením pozemků ve vlastnictví města Město Albrechtice p.č. 849, 489/17, 788/2 a
851/2, k.ú. Valštejn v rámci úpravy koryta vodního toku Valštejnka prováděnou Lesy ČR s.p.,
se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové.
15/11/277 Rada města schválila revokaci usnesení 15/7/154 , kterým rada města schválila
pronájem pozemku p.č. 566/1 části o výměře 5 482 m2, ostatní plocha a p.č. 566/28 o výměře
24 m 2 ostatní plocha k.ú. Město Albrechtice firmě ATLANT spol. s.r.o. IČ 48401595 se
sídlem Osvobození 50/23, 793 95 Město Albrechtice od 1. 4.2015 na dobu neurčitou, za cenu
8,-Kč/m2/rok (tj. celkem 44.048,- Kč/rok).
15/11/278 Rada města uložila starostovi vypsání a zveřejnění výzvy na výkon funkce
hajného v lesích města Město Albrechtice, bez podmínek licence na OLH.

15/11/279 Rada města uložila starostovi zajistit na vyhrazeném oploceném místě
skladování, manipulaci a prodej paliva z městských lesů občanům za ceny ve výši nákladů na
výrobu s termínem zahájení prodeje do 30.9.2015.

………………………………….
Luděk Volek - starosta

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