MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
Příloha č. 2 k zápisu
z 24. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12. 2016
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

16/24/424 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp Ing. Ivo Vykopal, Anna Trebuláková, Mikuláš Galuszka
a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Marie Michálková, Roman Boček
16/24/425 vzalo na vědomí
zápis z 23. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.11.2016 včetně připomínky podané
Bc. Hlaváčkem.
16/24/426 schválilo
zařazení jako bodu č. 5) a) vystoupení zástupců firmy Wood Source, s.r.o

16/24/427 schválilo
program 24. zasedání zastupitelstva města.

16/24/428 schválilo
rozpočet Města Město Albrechtice na rok 2017 včetně rozpočtů fondů dle předloženého
materiálu v členění na příjmy ve výši 75.863.495,- Kč a financování 33 150 808,- Kč a
výdaje ve výši 109.014.303,- Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu je odvětvové členění
(paragraf).

16/24/429 schválilo
závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města na rok 2017 v celkové výši 7 117 000,00
Kč, kdy příspěvek na provoz pro Mateřskou školu na rok 2017 je stanoven ve výši
2 087 000,00 Kč, investiční příspěvek pro Mateřskou školu ve výši 300 000,00 Kč a
příspěvek na provoz pro Základní školu na rok 2017 je stanoven ve výši 4 730 000,00 Kč.
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16/24/430 schválilo
neinvestiční transfery a příspěvky pro rok 2017 ve výši 274 000,- Kč v členění:
příspěvek sdružení I/ 57
příspěvek Okresní knihovně Bruntál
příspěvek Euroregion Praděd
Sdružení obcí Osoblažska
příspěvek Svazu obcí a měst
příspěvek Mikroregion Krnovsko
FK Avízo Štít Albrechtic
Celkem:

19 000,00
80 000,00
18 000,00
50 000,00
12 000,00
45 000,00
50 000,00
274 000,00

16/24/431 schválilo
neinvestiční transfer na veřejnou finanční podporu v oblasti sportovní a kulturní v roce 2017
ve výši 1 000 000,- Kč.

16/24/432 schválilo
neinvestiční transfer na veřejnou finanční podporu v sociální oblasti v roce 2017 ve výši
450 000,- Kč.

16/24/433 schválilo
plán hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok 2017. Náklady na rok 2017
v plánu hospodářské činnosti jsou ve výši 15.097.750,- Kč a výnosy ve výši 15. 098.531,-Kč,
zisk je ve výši 781,-Kč.

16/24/434 schválilo
odepsání zůstatku nedokončené investice Střediska hasičské a záchranné služby na ulici
Opavická v Městě Albrechticích ve výši 36.727,- Kč do nákladů jako zmařenou investici.

16/24/435 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2016 - rozpočtové opatření č. 12/2016 dle §
16, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se snížením rozpočtu v oblasti příjmů o 77 266,00 Kč a výdajů snížení í o 258 182,00
Kč a financování snížení o 180 916 Kč.
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16/24/436 schválilo
změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 6/2016:
Plán hospodářské činnosti : náklady
zvýšení o
Celkem náklady:

16 665 574,00
24 166,00
16 689 740,00

Plán hospodářské činnosti: výnosy
snížení o
Celkem výnosy:
Zisk

21 064 879,00
5 738,00
21 059 141,00
4 369 401,00

16/24/437 schválilo
přenesení pravomoci Zastupitelstva města na Radu města pro přijetí rozpočtového opatření č.
13/2016 a změny plánu hospodářské činnosti č. 7/2016.
16/24/438 schválilo
uzavření smlouvy na funkci „Odborný lesní hospodář a hajný v lesích města Město
Albrechtice“ s firmou ARBOX nature service s.r.o., Tyršova 215/23, 793 95 Město
Albrechtice IČ: 29390516.
16/24/439 schválilo
revokaci usnesení č. 16/22/404 z 22. jednání Zastupitelstva města dne 19.10.2016.
16/24/440 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 334/1 část, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra cca 46
m2, k.ú. Město Albrechtice.
16/24/441 schválilo
prodej pozemku p.č. 2153/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 120 m2, k.ú. Hynčice u
Krnova, odděleného geometrickým plánem č. 636-42/2016 z pozemku p.č. 2153/1, k.ú.
Hynčice u Krnova, panu
za celkovou
cenu 4.100,00 Kč, včetně vynaložených nákladů.
16/24/442 schválilo
prodej pozemku p.č. 1307, zahrada, výměra 214 m2, k.ú. Město Albrechtice, paní
za celkovou cenu 13.340,00 Kč včetně
vynaložených nákladů.
16/24/443 schválilo
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene – služebnosti č.
SMPOZ29/1861/16- uložení dešťové kanalizace a vyústního objektu v části pozemku p.č.
2337/1, k.ú. Hynčice u Krnova s povinným Povodí Odry s.p., IČ 70890021 se sídlem
Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava za jednorázovou úhradu 1.125,- Kč + DPH v aktuální výši.
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16/24/444 schválilo
Směrnici č. 5/2016 Postupy pro zadávání veřejných zakázek městem Město Albrechtice tak,
jak byla navržena v materiálech.
16/24/445 uložilo
starostovi v termínu do 31.1.2017 zaslat na Krajský úřad MSK připomínku do územně
analytických podkladů ZUR v tomto znění: Město Město Albrechtice nepovažuje za svoji
prioritu řešit dopravní zatížení obce výstavbou malého obchvatu, navrhuje variantu malého
obchvatu ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje vyjmout.

........................................................
Luděk Volek
starosta
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