MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
Příloha č.2 k zápisu
z 11. zasedání zastupitelstva města konaného dne 18.11.2015
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

15/11/207 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Mgr. Jiří Mlčoušek, Miluše Kaletová, Ing. Milan Košulič
a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Ing. Jaroslava Veselá PhD., Roman Boček
15/11/208 vzalo na vědomí
zápis z 10. zasedání zastupitelstva města konaného 16.9.2015.
15/11/209 schválilo
program 11. zasedání zastupitelstva města.
15/11/210 schválilo
změnu rozpočtu města Město Albrechtice roku 2015 - rozpočtové opatření č. 11/2015 dle §
16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 2 941 865,- Kč a výdajů zvýšení o 1 791
080,- Kč, financování se snižuje o 1 150 785,- Kč.
15/11/211 schválilo
změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 3/2015
Plán hospodářské činnosti : náklady
12 777 850,00
zvýšení o
390 825,00
Celkem náklady:
13 168 675,00
Plán hospodářské činnosti: výnosy
zvýšení o
Celkem výnosy:
Ztráta

8 941 913,00
670 904,00
9 612 817,00
3 555 858,00

15/11/212 stanovilo
měsíční odměny nově zvoleným neuvolněným zastupitelům města od 1.12.2015 za výkon
funkce člena Zastupitele města ve výši 600,-Kč/měsíc.
15/11/213 schválilo
dotaci ve výši 576.453,08,-Kč z rozpočtu obce na financování spolupodílu v rámci projektu
Nákup dopravních automobilů pro JPO a pověřit starostu podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace Moravskoslezskému kraji, 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným Miroslavem
Novákem, hejtmanem kraje.
15/11/214 schválilo
OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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15/11/215 schválilo
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 54.400,-Kč, na
zabezpečení akceschopnosti JSDH Město Albrechtice pro rok 2015 a pověření starosty
podpisem smlouvy.
15/11/216 schválilo
Smlouvu o zřízení služebnosti Čj. S 35253/2013-OR OVA, CES: E635-S-3657/2015, mezi
povinným SŽDC, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 ,
IČ 70994234 a oprávněným město Město Albrechtice , nám. ČSA 27/10, 793 95 Město
Albrechtice, IČ: 00296228 a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
15/11/217 schválilo
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. BR/28/e/2015/JJ uzavřené mezi Moravskoslezským
krajem, ul. 28. října, 702 18 Ostrava IČ 00095711 a Městem Město Albrechtice, nám. ČSA
27/10, 793 95 Město Albrechtice IČ 00296228 a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
15/11/218 schválilo
smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene – zřízení služebnosti inženýrské sítě
s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, na umístění telekomunikační sítě
na pozemku p.č. 61, k.ú. Město Albrechtice, vyměřeného GP za cenu 1000,-Kč bez DPH a
pověřilo starostu podpisem smlouvy.
15/11/219 schválilo
uzavření smlouvy o dílo včetně dodatku č.1 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 pověřilo starostu podpisem smlouvy.
15/11/220 schválilo
Kupní smlouvy o převodu vlastnictví nemovitých věcí a dohodu o zřízení služebnosti mezi
něstem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, PSČ 793 95 (dále také jako „prodávající“) a
manželé Pavel Janešík, r.č. 730622/4849 a Hana Janešíková, r.č. 885824/5385 oba trvale
bytem Linhartovy č.p. 15, 793 95 Město Albrechtice, Linhartovy (dále společně jako
„kupující“ nebo také „povinní“ z věcného břemene) a Františka Graňáková, r.č. 585728/1386,
trvale bytem Linhartovy č.p. 74, 793 95 Město Albrechtice, Linhartovy (dále také jako
„oprávněná“ z věcného břemene). Kupní cena nemovitostí včetně součástí a příslušenství je
stanovena dohodou smluvních stran a činí 730.000,- Kč a pověřilo starostu podpisem kupní
smlouvy.
15/11/221 revokovalo
usnesení 15/5/93 z 5. jednání zastupitelstva města dne 25.2.2015, kterým schválilo prodej
pozemku p.č 37/6, o výměře 55 m2, zahrada, k.ú. Piskořov, odděleného GP č. 111-62/2014 z
pozemku p.č. 37/1 zahrada, k.ú. Piskořov panu Stanislavu Sofkovi, Krnovská 53/22, 746 01
Opava za celkovou cenu 3.382,- Kč včetně vynaložených nákladů.
15/11/222 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1152/21 část, ostatní plocha, výměra cca 430 m2, k.ú. Česká Ves
u Města Albrechtic.
15/11/223 neschválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 162/2- TTP, výměra 4 920 m2, k.ú. Česká Ves u Města
Albrechtic.
2

15/11/224 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 851/12 o výměře 40 m2, vodní plocha, pozemku p.č. 851/13 o
výměře 2 m2, vodní plocha a pozemku p.č. 851/11 o výměře 144 m2, vodní plocha, k.ú.
Valštejn.
15/11/225 schválilo
prodeje pozemků p. č. st. 20, výměra 718 m2, zastavěná plocha, zbořeniště, p. č. st. 21výměra 172 m2- zastavěná plocha, zbořeniště, p. č. 501- výměra 262 m2- zahrada, p. č.
1152/50- výměra 136 m2 – ostatní plocha, neplodná půda, p. č. 1152/87, výměra 31 m2
ostatní plocha, neplodná půda a p. č. 1152/51- výměra 170 m2- ostatní plocha, neplodná půda,
k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic panu Davidu Šustkovi, Hynčice 68, 793 95 Město
Albrechtice za celkovou cenu 107.966,- Kč včetně vynaložených nákladů.
15/11/226 schválilo
prodeje pozemku p. č. 903/2 část „c“ o výměře 73 m2 a pozemku p. č. 857/1 část „a“ a část
„b“ o celkové výměře 58 m2, k.ú. Město Albrechtice, které byly odděleny geometrickým
plánem č. 1097-5037/2015 , panu Zdeňku Břicháčkovi Polní 734/6, 793 95 Město Albrechtice
za celkovou cenu 5.972,- Kč včetně vynaložených nákladů.
15/11/227 schválilo
prodej pozemku p.č. 255/2 o výměře 89 m2, ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Burkvíz, který
byl oddělen geometrickým plánem č. 96-43/2015 z pozemku p.č. 255, manželům Petru
Kobirjovi a Janě Kobirjové, Burkvíz 38, 793 95 Město Albrechtice za celkovou cenu 3.170,Kč včetně vynaložených nákladů.
15/11/228 schválilo
kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 841/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 54 m2, k.ú. Město Albrechtice, odměřeného geometrickým plánem 1088-5110/2014
z pozemku p.č. 841, k.ú. Město Albrechtice, od Michaely Unčovské a Lubomíra Wolfa,
bytem Zahradní 318/9, Město Albrechtice za celkovou cenu 2.160,- Kč a pověřilo starostu
podpisem.
15/11/229 schválilo
kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 838/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 137 m2, k.ú. Město Albrechtice odměřeného geometrickým plánem 1089-5111/2014
z pozemku p.č. 838/1, k.ú. Město Albrechtice od manželů Andreje Solawy a Marcely
Solawové, bytem Okružní 709/22, Město Albrechtice za celkovou cenu 5.480,- Kč a pověřilo
starostu podpisem.
15/11/300 odmítlo
nabídku na 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.
15/11/301 odložilo
bod volby předsedy Finančního výboru do příštího zasedání zastupitelstva.

........................................................
Luděk V O L E K
starosta
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