MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
Příloha č.2 k zápisu
z 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26.11.2014
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

14/2/719 schválilo
program 2.zasedání zastupitelstva města konaného dne 26.11.2014.
14/2/20 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Zdeněk Břicháček, Ing.Jaroslava Veselá Ph.D., Karel
Gančarčík a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Bc. Vladislav Hlaváček, Mgr. Miroslava Tupá.
14/2/21 vzalo na vědomí
zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného 5.11.2014.
14/2/22 schválilo
navýšení položky na fond na opravy vody a kanalizace z 2.600.000,-Kč na 4,000.000,-Kč

14/2/23 schválilo
snížení výdaje na projektovou dokumentaci Studie park Linhartovy z 200.000,-Kč na 20.000,Kč.
14/2/24 schválilo
zrušení položky 182.000,-Kč na opravu výlohy a dveří v prodejně na nám. ČSA 22.
14/2/25 uložilo
Radě města připravit změnu nájemních smluv zájmovým organizacím a vypovědět pronájem
smuteční síně pohřební službě dle smluvních podmínek.
14/2/26 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2014 - rozpočtové opatření č. 9/2014 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 1 650 814,- Kč, financování snížení o 2 692
493,- tis. Kč, výdaje snížení 1 041 679,- Kč.
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14/2/27 stanovilo
odměnu za funkci člena rady města na 1.500,-Kč, člena zastupitelstva na 600,-Kč, předsedy
výboru či komise 600,-Kč a členů výborů či komise na 400,-Kč s platností od 1.12.2014.
14/2/28 stanovilo
odměnu členu komise nebo výboru, který není členem zastupitelstva ve výši 400,-Kč
s platností od 1.12.2014.
14/2/29 schválilo
odměny neuvolněným členů zastupitelstva města při souběhu výkonu několika funkcí takto:
-člen rady + předseda výboru nebo komise
-člen rady + člen výboru nebo komise
-člen zastupitelstva + předseda výboru nebo komise
-člen zastupitelstva + člen výboru nebo komise
s platností od 1.12.2014
14/2/30 schválilo
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 pověřilo starostu
podpisem této smlouvy.
14/2/31 schválilo
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 pověřilo starostu podpisem této smlouvy.
14/2/32 schválilo
inominátní smlouvu o zajištění kulturních služeb na zámku Linhartovy, mezi Městem Město
Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228 a panem Jaroslavem
Hrubým, Sovova 1016/19, Krnov 794 01, IČ: 10597301 a pověřilo starostu podpisem této
smlouvy.
14/2/33 schválilo
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi objednatelem městem Město Albrechtice, nám.ČSA
27/10, 79395 Město Albrechtice a zhotovitelem ZAHRADA Olomouc s.r.o., Železniční
469/4, 772 11 Olomouc , kterým se doplňuje odstavec 5.6 Cena uvedená v článku V., odst.
5.1. se snižuje a to z důvodu méněprací o částku 31 678,- Kč včetně DPH a pověřilo starostu
podpisem tohoto Dodatku č.1.
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14/2/34 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1168 části vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo
upravené, výměra dle GP, k.ú. Město Albrechtice.
14/2/35 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1919/2 části ostatní plocha, výměra dle GP, k.ú. Město
Albrechtice.
14/2/36 schválilo
záměru prodeje pozemku p.č. 1341/1 části ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Město
Albrechtice.
14/2/37 schválilo
záměr odkoupení pozemku p.č. 2144/12 o výměře 175 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace,
k.ú. Hynčice u Krnova a pozemku p.č. 2360/2 o výměře 25 m 2 ostatní plocha, ostatní
komunikace, k.ú. Hynčice u Krnova.
14/2/38 schválilo
prodeje pozemku 698/8 – výměra 67 m2 a pozemku p.č. 698/5- výměra 97 m2- orná půda k.ú.
Město Albrechtice panu Miroslavu Šlorovi, Odboje 794/24, Město Albrechtice a paní Ing.
Dagmar Liberdové, Třemešná 254, Třemešná za celkovou cenu 10.756,- Kč včetně
vynaložených nákladů.
14/2/39 schválilo
prodej pozemku p.č. 106 – výměra 146 m2 – orná půda k.ú. Město Albrechtice manželům
Jaroslavě Kalové a Lubomíru Kalovi, Okružní 654/9, Město Albrechtice za celkovou cenu
6.596,- Kč včetně vynaložených nákladů.
14/2/40 schválilo
prodej pozemku p.č. 75/2 – výměra 128 m2 – ostatní plocha, k.ú. Linhartovy panu Karlu
Sochorovi, U Dvoru 1231/9, Ostrava za celkovou cenu 4.516,- Kč včetně vynaložených
nákladů.
14/2/41 schválilo
prodej pozemku p.č. 698/9 – výměra 67 m2, orná půda, k.ú. Město Albrechtice paní Marii
Dohnalové, Odboje 362/17, Město Albrechtice za celkovou cenu 4.704,- Kč včetně
vynaložených nákladů.
14/2/42 schválilo
prodej pozemku p.č. 1150/8, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 103 m2 , k.ú. Město
Albrechtice panu Vlastimilu Maléři, 30. dubna 2938/3, Ostrava za celkovou cenu 4.808,- Kč
včetně vynaložených nákladů.
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14/2/43 schválilo
prodej pozemku p.č. 1148/14 o výměře 59 m2 TTP, k.ú. Město Albrechtice manželům panu
Zdeňku Paterkovi a paní Haně Paterkové, Palackého 1950/6, Opava za celkovou cenu 2.976,Kč včetně vynaložených nákladů.
14/2/44 schválilo
prodeje pozemků p.č. 1150/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 44 m 2 a pozemku p.č.
1166/36 TP o výměře 191 m2, k.ú. Město Albrechtice paní Miladě Kociánové, Olomoucká 39,
Opava za celkovou cenu 10.296,- Kč včetně vynaložených nákladů.
14/2/45 schválilo
prodej pozemku p.č. 1150/7 ostatní plocha o výměře 195 m2, k.ú. Město Albrechtice paní Janě
Kramné, Hořicova 594/2, Opava za celkovou cenu 8.632,- Kč včetně vynaložených nákladů.
14/2/46 schválilo
prodej pozemku p.č. 1166/37 TP o výměře 189 m2, k.ú. Město Albrechtice panu Dušanu
Pavelovi, náměstí Republiky 679/5, Opava za celkovou cenu 8.384,- Kč včetně vynaložených
nákladů.
14/2/47 schválilo
Smlouvy o zřízení věcného břemene – zřízení služebnosti inženýrské sítě se Zemědělským
podnikem a.s. Město Albrechtice, IČ 47674717 se sídlem Zámecká 1, Město Albrechtice na
umístění vodovodního řadu na pozemku p.č. 583/2, k.ú. Hynčice u Krnova.
14/2/48 schválilo
Darovací smlouvu na převod pozemků p.č. 11/6 o výměře 21 m2 – vodní plocha, pozemku
p.č. 11/7 o výměře 832 m2 vodní plocha a pozemku p.č. 11/9 o výměře 64 m2 vodní plocha,
k.ú. Linhartovy pro Povodní Odry s.p., IČ 70890021 se sídlem Varenská 49, Ostrava s
věcným břemenem zařízení – mostu.
14/2/49 zvolilo
p. Mgr.Milana Pokorného, bytem Wolkerova 722/12, Město Albrechtice, členem finančního
výboru.
14/2/50 schválilo
zasílání zápisu z jednání Rady města v elektronické podobě všem zastupitelům města.

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