USNESENÍ
z 10. schůze rady města konané dne 8. června 2015
Číslo usnesení

obsah usnesení

odpovídá

termín

15/10/232 Rada města schválila program jednání Rady města konané dne 8.6.2015.
15/10/233 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 9. schůze Rady
města konané dne 18.5.2015.
15/10/234 Rada města uložila starostovi pozvat na nejbližší zasedání zastupitelstva města
ing. Martina Dostála a ing. Václava Škvaina, aby diskutovali ohledně problematiky obchvatů
a zklidnění dopravy ve městě. Dále pozvat na zastupitelstvo města občany, formou letáků do
schránek, kteří chtějí diskutovat na téma obchvatu města.

15/10/235 Rada města vzala na vědomí informaci ohledně nabídky převodu zřizovatelské
funkce u základní školy zřizované krajem ZŠ Hašlerova 2, p.o., Město Albrechtice a pověřila
starostu dalším jednáním s řediteli ZŠ a s MSK.

15/10/236 Rada města schválila krátkodobý pronájem prostor sloužících pro podnikání
společnosti Sun Production s.r.o., Dolní náměstí 9, 746 01 Opava zahradní dřevěné stavby
stojící na parc.č. 1753/4 v k.ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, okres Bruntál,
parku Bedřicha Smetany, dne 15.8. 2015 od cca 8 hod do 22 hod.

15/10/237 Rada města schválila změnu v projektu Dechové hudby Město Albrechtice, kde
místo účasti na mezinárodním hudebním festivalu v polském městě Kolo, který byl zrušen, se
mění na účast na mezinárodním festivalu dechových hudeb a mažoretkových skupin
v Lucemburku, městě Wiltz a navýšení částky do výše 3000,- Kč na nákup předmětů
propagujících naše město.

15/10/238 Rada města uložila starostovi a místostarostovi rozpracování a přípravu
rozpočtového výhledu na období 2016 – 2020 do 31.8.2015.
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15/10/239 Rada města schválila vyplacení finanční odměny ředitelce Mateřské školy Město
Albrechtice, příspěvková organizace, Celní 11, 793 95 Město Albrechtice, Bc. Dagmar
Lapuníkové, ve výši protinávrhu. Finanční odměna bude vyplacena z rozpočtu MŠ Město
Albrechtice.
15/10/240 Rada města vzala na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření města Město
Albrechtice, IČ 00296228 za rok 2014, včetně navrženého opatření k nápravě.

15/10/241 Rada města schválila zadávací řízení na akci: „Oprava balkónů“ Nemocniční 6,
Město Albrechtice, budovy č.p. 767 stavba občanského vybavení stojící na parcele 1371/4 v k.ú.
Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, okres Bruntál.

15/10/242 Rada města bere na vědomí ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužícího
k podnikání v budově č.p. 119/2, v k.ú. obec Město Albrechtice, ulice Lázeňská 2, uzavřenou
mezi nájemcem paní Světlíkovou Martou, bytem Rooseveltova 51, 794 01 Krnov a
pronajímatelem Městě Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice ke dni
31.7. 2015.
15/10/243 Rada města schválila smlouvu o ubytování na pokoj č. 4, Boženy Němcové 13,
Město Albrechtice, s panem Páníkem Zdenem, na dobu určitou od 1.7.2015 do 31.12. 2015.

15/10/244 Rada města schválila nájemní smlouvu na byt číslo 7, Nerudova 6,
Město Albrechtice, s paní Krkoškovou Marií, na dobu určitou od 1.8.2015 do 31.7.2020.

15/10/245 Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku p.č. st. 68
o výměře 171 m2 a pozemku p.č. 203/1 o výměře 706 m2, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic
s panem Jaroslavem Zajacem, SPC L 494/52, Krnov dohodou k 30.6.2015.

15/10/246 Rada města revokovala usnesení 15/9/221 , kterým rada města schválila pronájem
pozemku p.č. st. 163 část- výměra 667 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 521/2výměra 1 667 m2 zahrada, k.ú. Hynčice u Krnova paní Evě Kubíkové, Hynčice 167, 793 95
Město Albrechtice na dobu určitou od 1.6.2015 do 31.5.2016 za celkovou cenu pronájmu
2.334,- Kč.
15/10/247 Rada města schválila záměr pronájmu pozemku p.č. 1917 části, výměra 200m2,
orná půda, k.ú. Město Albrechtice.
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15/10/249 Rada města schválila pronájem pozemku p.č. st. 163 část- výměra 667 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 521/2- výměra 1 795 m2 zahrada, k.ú. Hynčice u
Krnova paní Evě Kubíkové, Hynčice 167, 793 95 Město Albrechtice na dobu určitou od
1.7.2015 do 30.6.2016 za celkovou cenu pronájmu 2.462,- Kč.

15/10/250 Rada města schválila Směrnici č. 2/2015 pro používání osobních motorových
vozidel pro potřeby města Město Albrechtice.
15/10/251 Rada města stanovila od 1.6.2015 celkový počet zaměstnanců obce ve výši 46,
z toho 16 zaměstnanců zařazených do obecního úřadu a 1 zaměstnance zařazeného do
organizační složky (knihovna) a 29 zaměstnanců města (sběrný dvůr).

15/10/255 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit, ve zpracovávaném
územním plánu Město Albrechtice, změnu pozemků p.č. 1798 a 1785/4 k.ú. Město
Albrechtice na plochu smíšenou obytnou.
15/10/253 RM vzala na vědomí dopis starosty Janova ohledně odstranění rodinného domu
č.p. 235 v Janově a ukládá tajemníkovi řešit tento problém s odborem stavebního úřadu a
územního plánování.
15/10/254 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Dodatek č.1 ke smlouvě o
dílo uzavřené dne 16.4.2015 na Těžbu dříví, manipulaci a přibližování na odvozní místo
uzavřené s panem Aloisem Metelkou, Valštejn 49, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 02532158.

15/10/256 Rada města schválila zadávací podmínky na „Odkup vytěžené dřevní hmoty v
lesích města Město Albrechtice“.
15/10/256 Rada města schválila zadávací podmínky na „Pěstební činnost v 2. pololetí 2015“
v lesních porostech ve vlastnictví města Město Albrechtice .

15/10/258 Rada města schválila nákup 30 ks kalendářů za celkovou cenu 3000,- Kč, za
účelem podpory žáků ZŠ Město Albrechtice a propagace města.

………………………………….
Luděk Volek - starosta
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………………………………………..
Martin Špalek - místostarosta
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