MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
Příloha č. 2 k zápisu
z 30. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. 10. 2017
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

17/30/556 schválilo
návrhovou komisi ve složení: Ing. Jana Murová, p. Libor Švec, p. Mikuláš Galuszka
a ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Vladimír Vranka, p. Jan Bartoš.
17/30/557 schválilo
doplnění bodu 7 navrženého programu jednání 30. zasedání zastupitelstva o OZV č. 2/2017 o
zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích.
17/30/558 schválilo
program 30. zasedání zastupitelstva města.
17/30/559 pověřilo
starostu města k zajištění podkladů, jak pro zachování stávajícího vodovodu Linhartovy, tak
pro zrušení stávajícího vodovodu, včetně průzkumu v oblasti Linhartovy + technicko
ekonomické řešení obou dvou variant.
STAROSTA
17/30/560 schválilo
realizaci obnovy stávajícího vodovodního řadu z oceli DN 150 v ul. S. Tůmy ve Městě
Albrechtice od vodojemu po počátek stávající zástavby.
VV
17/30/561 schválilo
Smlouvu o poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci mezi poskytovatelem Městem
Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00 296 228, a příjemcem
DSO Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, ve výši 1 522 180,00 Kč.
STAROSTA
17/30/562 schválilo
navýšení poplatku za TKR na 180,- Kč s DPH za měsíc, splatností od 01.01.2018; pro
odběratele, kteří využívají TKR i internet bude poplatek za TKR ve stávající výši165 Kč.
SP
17/30/563 schválilo
změny rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2017 - rozpočtové opatření č. 9/2017 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 3.270.866 Kč a výdajů zvýšení o 173.072 Kč a
zvýšení financování o 3.097.794 Kč.
FO
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17/30/564 neudělilo
souhlas s vydáním majetku nepatrné hodnoty po zemřelém Jaroslavu Dvořákovi.
SO
17/30/565 schválilo
revokaci usnesení 17/28/519 z 28. ZM dne 21.06.2017 a revokaci usnesení 17/29/545 z 29. ZM
dne 20.09.2017.
SÚ
17/30/566 schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. 46/1- zahrada- 320 m2, p.č. 46/2- zahrada- 23 m2, p.č. 47/6- ostatní
plocha - 158 m2, k.ú. Dlouhá Voda.
SÚ
17/30/567 schválilo
prodej pozemků p.č. 919/2, výměra 639 m2 TP, odděleného GP č. 1147-19/2017 z pozemku
919, k.ú. Město Albrechtice a pozemku p.č. 918 orná půda, výměra 1 257 m2, k.ú. Město
Albrechtice, paní Ivaně Abele Lexové,
za celkovou cenu
92.371,00 Kč včetně vynaložených nákladů.
SÚ
17/30/568 schválilo
darovací smlouvu na převod pozemků p.č. 182-vodní plocha, koryto vodního toku, výměra
952 m2, p.č. 197- vodní plocha, koryto vodního toku, výměra 541 m2 a p.č. 122-vodní plocha,
koryto vodního toku, výměra 1006 m2, k.ú. Piskořov, Lesům ČR, s.p.se sídlem 500 08 Hradec
Králové, Přemyslova 1106/19, IČ 42196451.
SÚ
17/30/569 uložilo
starostovi realizovat opravu schodiště a chodníku a doplnění bezbariérového přístupu vedle
prodejny Tuty z ul. Míru na Nemocniční podle náčrtu v příloze. Termín: do 31.12.2017.
31.12.2017
STAROSTA
17/30/570 uložilo
vedení města zařadit na rok 2018 do rozpočtu výsadbu dvou alejí dle studie Městského
turistického okruhu.
STAROSTA
17/30/571 pověřilo
místostarostu města aby doplnil jednací řád výboru, bodem o zveřejňování zápisů z jednání
výborů na stránky města a předložil zastupitelstvu ke schválení.
MÍSTOSTAROSTA
17/30/572 schválilo
variantu cyklostezky na Třemešnou č. 1 za sběrným dvorem a pověřilo vedení města k dalším
krokům a přípravě projektové dokumentace.
MÍSTOSTAROSTA
........................................................
Luděk Volek
starosta
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