MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
Příloha č. 2 k zápisu
z 33. zasedání zastupitelstva města konaného dne 21.02.2018
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

18/33/615 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Roman Boček, Mgr. Jiří Mlčoušek, Libor Švec
a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Ing. Milan Košulič, Karel Gančarčík
18/33/616 schválilo
zařazení bodu p. Špalka do programu (bod č. 5 „Dovolení člena Rady Města, na základě
prohlášení Mgr. Jiřího Mlčouška před zasedáním ZM o odstoupení z Rady města Město
Albrechtice.
18/33/617 schválilo
program jednání 33. ZM.
18/33/618 zvolilo
členem Rady města pana Jaroslava Hýžu.
Starosta
18/33/619 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2018 - rozpočtové opatření č. 1/2018 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 5 953 016 Kč a výdajů zvýšení o 1 088 013 Kč
a snížení financování o 4 865 003 Kč.
FO
18/33/620 schválilo
vyplacení spolkům 50% částky z navržené Radou města.
FO
18/33/621 schválilo
mimořádnou odměnu ve výši 92.290 Kč pro odborného lesního hospodáře Ing. Jaroslava
Hermana, ARBOX nature s.r.o., IČ: 29390516, Tyršova 215/23, 793 95 Město Albrechtice.
FO
18/33/622 schválilo
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných
veřejně přístupných místech ve městě Město Albrechtice.
Tajemník
18/33/623 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1102/1, části o výměře cca 22 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, k.ú. Město Albrechtice.
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SÚ
18/33/624 schválilo
zamítnutí záměru prodeje pozemku p.č. 792/3, část, výměra 1 580 m2, TTP, p.č. st. 245 část,
výměra 47 m2, zastavěná plocha, zbořeniště, p.č. st. 246, výměra 80 m2, zastavěná plocha,
zbořeniště, k.ú. Hynčice u Krnova.
SÚ
18/33/625 schválilo
záměru prodeje pozemku p.č. 76/1 části, TTP , výměra cca 1 100 m2, k.ú. Dlouhá Voda.
SÚ
18/33/626 schválilo
prodej 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 manželům Veronice Weiserové a Martinu Weiserovi,
za celkovou cenu 27.092,00 Kč včetně vynaložených nákladů.
SÚ
18/33/627 schválilo
odložení schválení prodeje pozemků p.č. 2381 o výměře 182 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
p.č. 562/3 o výměře 1213 m2, zahrada, k.ú. Hynčice u Krnova firmě CZECHEU s.r.o., IČ
29457751, se sídlem Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava.
SÚ
18/33/628 schválilo
revokaci záměru prodeje a prodeje pozemku 571/2 zahrada o výměře 801 m2 v k.ú. Hynčice u
Krnova.
SÚ
18/33/629 pověřilo
vedení města k podání žádosti na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků, parc.č.
1865 trvalý travní porost, výměra 8 717 m2; parc.č. 1868 ostatní plocha, výměra 10 075 m2;
parc.č. 1866 vodní plocha, výměra 1 806 m2; parc.č. 1880 ostatní plocha, výměra 1 328 m2;
parc.č. 961 zahrada, výměra 20 380 m2; parc.č. 964 trvalý travní porost, výměra 81 921 m2, vše
v k.ú. Město Albrechtice, v termínu do 01.03.2018, a podání prvotní informace na dalším
jednání zastupitelstva města Město Albrechtice.
Starosta
18/33/630 pověřilo
vedení města připravit jednoduchou projektovou dokumentaci na výsadbu stromořadí, aleje na
ulici za Zemědělskou školou p.č. 2137 – 540 m do příštího jednání zastupitelstva města Město
Albrechtice.
Starosta
18/33/631 schválilo
uložilo finančnímu výboru zkontrolovat vyúčtování dotací v rozpočtu města Město Albrechtice
za rok 2017
Místostarosta
........................................................
Luděk Volek
starosta
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