MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
Příloha č.2 k zápisu
z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.2.2015
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích

15/5/70 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Mgr. Ing. Jaroslav Herman, Ing. Vladimír Vranka, Ing.
Jaroslava Veselá Ph.D. a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Zdeněk Břicháček, Dagmar
Horáková.
15/5/71 vzalo na vědomí
zápis z 3. zasedání zastupitelstva města konaného 17.12.2014.
15/5/72 schválilo
zápis z 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 28.1.2015
15/5/73 schválilo
program 5.zasedání zastupitelstva města konaného dne 25.2.2015.
15/5/74 schválilo
„Program rozvoje města Město Albrechtice“ na volební období 2014-2018
15/5/75 schválilo
vysílání jednání zastupitelstva města na internetu
15/5/76 schválilo
prezentaci města na sociálních sítích
15/5/77 schválilo
zrušení odvodu z odpisů na rok 2015 ve výši 600 000,- Kč pro ZŠ Město Albrechtice,
Opavická 1 a zapracovaní této změny do rozpočtového opatření.
15/5/78 vzalo na vědomí
žádost o grant oddílu KST Město Albrechtice, z.s. a informaci o ukončení činnosti v TJ
Město Albrechtice s tím, že žádost bude projednána na nejbližším jednání rady města.
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15/5/79 schválilo
uzavření smluv veřejné finanční podpory z rozpočtu města Město Albrechtice pro rok 2015 na
kulturu a sport dle celkového návrhu ve výši 980,-tis.Kč a pověřilo starostu podpisem smluv
s těmito spolky:
Fotbalový klub AVÍZO Město Albrechtice – výše podpory 339 828,- Kč
TJ Město Albrechtice – výše podpory 233 983,- Kč
TJ Tatran Hynčice – výše podpory 77 000,- Kč
Golf Club Město Albrechtice – výše podpory 58 000,- Kč
15/5/80 schválilo
uzavření smluv veřejné finanční podpory z rozpočtu města Město Albrechtice pro rok 2015 na
sociální oblast dle návrhu a pověřuje starostu podpisem smluv s těmito organizacemi:
Help-in, o.p.s. Bruntál - výše podpory 150 000,- Kč
Slezská diakonie - nízkoprahové zařízení, sociální asistence, raná péče, chráněné bydlení –
výše podpory 130 000,- Kč
15/5/81 vzalo na vědomí
úpravu rozpočtu města Město Albrechtice na rok 2015, rozpočtové opatření č. 1/2015.
15/5/82 schválilo
změnu rozpočtu města Město Albrechtice roku 2015 - rozpočtové opatření č. 2/2015, dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se snížením rozpočtu v oblasti příjmů o 5 944,- Kč a výdajů zvýšení o 264 062,- Kč,
financování se zvyšuje o 270 006,- Kč.
15/5/82 schválilo
vyřazení majetku Města Město Albrechtice dle návrhu z provedené inventarizace majetku
města za rok 2014 a to ve výši 1.024.296,40 Kč dle přílohy, která je nedílnou součástí
zápisu.
15/5/83 schválilo
smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi převodcem - Česká republika – Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh,
zastoupená: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ: 70884561 a nabyvatelem:
Město Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 79395 Město Albrechtice nám. ČSA 27/10,
zastoupeno: Luďkem Volkem, starostou, IČ: 00296228, na převod 1ks automobilní speciální
plošiny T 148, OVC 72-62, rok pořízení 1998, cena 246.560,-Kč a pověřilo starostu podpisem
smlouvy.
15/5/84 schválilo
Dodatek č.7 ke smlouvě o závazku veřejné služby č.7012026-09 uzavřené dne 26.1.2009 mezi
ARRIVA Morava a.s. Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČ 25827405 a
městem Město Albrechtice, nám ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 00296228, pro
rok 2015 Kč dle návrhu ve výši 75.030,-Kč a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
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15/5/85 schválilo
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č.BR/1/i/2015/HH k části pozemku par.č.
2225/1 ostatní plocha/silnice v k.ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice, okres
Bruntál mezi Městem Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice, IČ
00296228 a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, středisko Bruntál, Zahradní II/19, 792 01 Bruntál, IČ
00095711 Kč a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
15/5/86 schválilo
výpověď Smlouvy o hospodaření v lesních porostech na lesních pozemcích v majetku města
Město Albrechtice, uzavřené s Rudolfem Blahušem dne 27.2.2009, a to podle čl. XIII odst. 7
bez udání důvodu s šestiměsíční výpovědní lhůtou, a ukládá starostovi zpracovat a doručit
výpověď Rudolfu Blahušovi nejpozději do 28.2.2015.
15/5/87/a neschválilo
uzavření Dodatku č.3 , dohody o ceně dřeva a pěstebních prací pro rok 2015, podle návrhu p.
Rudolfa Blahuše, na základě čl. VI odst. 1 Smlouvy o hospodaření v lesních porostech na
lesních pozemcích v majetku města Město Albrechtice ze dne 27.2.2009, ve znění pozdějších
změn.
15/5/87/b schválilo
okamžité zastavení všech prací včetně odvozu již vytěženého dřeva, a to až do doby, než
zastupitelstvo města schválí nové ceny pro r. 2015; práce provedené od 1.1.2015 doposud,
resp. doposud odvezené dřevo uhradit až po dosažení dohody o cenách a schválení nových
cen zastupitelstvem města. K návrhu cen a jejich projednání se RM doporučuje zřídit komisi
ve složení: Ing. Jaroslav Herman, Ing. Milan Košulič, Petr Marek, Jan Metzl, Ing. Robert
Polách, Mikuláš Galuszka, Ing. Vladimír Vranka.
15/5/87/c pověřilo
starostu podpisem dohody o ukončení smlouvy podle čl. XIII odst.1.s.Rudolfem Blahušem,
v případě že s p.Rudolfem Blahušem nedojde k dohodě o cenách do 15.3.2015.
15/5/88 schválilo
podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Moravskoslezského kraje – Podpora
hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2015, uzavřít smlouvu o poskytnutí
této dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a nabýt tuto dotaci a pověřilo starostu
podpisem smlouvy
15/5/89 neschválilo
záměr prodeje p.č. 104 části ostatní plocha, jiná plocha o výměře odhadem cca 245 m2 dle
GP, k.ú. Linhartovy.
15/5/90 schválilo
záměr prodeje p.č. 33, zahrada, výměra 104 m2, k.ú. Piskořov.
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15/5/91 schválilo
záměr prodeje p.č. 76/1 části, ostatní plocha , jiná plocha, výměra 242 m2 dle GP a pozemku
p.č. 111/1 části , ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 539 m2 dle GP, k.ú. Město
Albrechtice.
15/5/92 schválilo
prodej pozemku p.č. 37/5 zahrada o výměře 242 m2 , k.ú. Piskořov, odděleného GP č. 11162/2014 z pozemku p.č. 37/1 zahrada, k.ú. Piskořov, panu Danielu Műckemu, U Lučního
mlýna 973/40, 747 05 Opava, za celkovou cenu 13.104,- Kč včetně vynaložených nákladů.

15/5/93 schválilo
prodej pozemku p.č 37/6, o výměře 55 m2, zahrada, k.ú. Piskořov, odděleného GP č. 11162/2014 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.

15/5/94 schválilo
prodej pozemku 37/4 o výměře 196 m2 , zahrada, k.ú. Piskořov, odděleného GP č. 11162/2014 z pozemku p.č. 37/1 zahrada, k.ú. Piskořov panu Vladimíru Depčinskému, Majora
Nováka 1311/1, 730 00 Ostrava za celkovou cenu 10.712,- Kč včetně vynaložených nákladů.

15/5/95 schválilo
prodej pozemku p.č 1919/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 149 m2, k.ú. Město
Albrechtice odděleného GP č. 1083-5098/2014 z pozemku p.č. 1919/2, k.ú. Město
Albrechtice firmě AUTOZAM Baláš s.r.o., IČ 2677546 se sídlem Hašlerova 815/34, 793 95
Město Albrechtice za celkovou cenu 6.720,- Kč včetně vynaložených nákladů.
15/5/96 pověřilo
starostu města k zahájení dalších kroků realizace vybudování cyklostezky Město Albrechtice
– Rudíkovy.
15/5/97 schválilo
Harmonogram mezinárodní spolupráce na rok 2015 s obcí Komprachtice.

........................................................
Martin Š P A L E K
místostarosta
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