MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
Příloha č.2 k zápisu
z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.4.2015
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

15/7/106 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Ing. Jitka Hanusová, Lukáš Kozelský, Mikuláš Galuszka
a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Bc. Vladislav Hlaváček, Miroslav Macek.
15/7/107 vzalo na vědomí
zápis z 6. zasedání zastupitelstva města konaného 18.3.2015.
15/7/108/1 odložilo
projednání bodu 6.i) Projednání závěrečného účtu Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažsko
z programu.
15/7/108/2 schválilo
program 7. zasedání zastupitelstva města s vypuštěním projednávaného bodu 6. i)

15/7/109 schválilo
zapojení města Město Albrechtice do projektu s názvem „Nákup dopravních automobilů pro
JPO“, jehož nositelem je Moravskoslezský kraj, přičemž město vyčlení ze svého rozpočtu
částku na financování spoluúčasti na tomto projektu, a to ve výši 15 % přímých realizačních
nákladů projektu, v maximální výši však 600,-tis Kč.
15/7/110 vzalo na vědomí
žádost o vybudování parkoviště za domem Nádražní 17 v Městě Albrechticích tím, že budou
zváženy další možnosti parkování vozidel na ul. Nádražní.
15/7/111 vzalo na vědomí
žádost na opravu místní komunikace (odbočka z ul. B. Smetany k RD Palůchových) s tím, že
ukládá odboru vnitřních věcí provést opravu komunikace v letošním roce formou dosypání
asfaltovým recyklátem
15/7/112 vzalo na vědomí
žádost ZŠ Město Albrechtice, okres Bruntál, o vypracování projektové studie k vybudování
parkoviště u školy s tím, že bude předmětem studie bezpečnosti dopravy v Městě
Albrechticích.
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15/7/113 schválilo
záměr zadání studie bezpečnosti dopravy v Městě Albrechticích se zaměřením na kritická
místa, která budou vyspecifikována po dohodě s dopravním odborníkem

15/7/114 schválilo
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 120.000,-Kč, na
zabezpečení akceschopnosti JSDH Město Albrechtice pro rok 2015 a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.

15/7/115 schválilo
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 50.000,-Kč, na
zabezpečení akceschopnosti JSDH Město Albrechtice pro rok 2015 a pověření starostu
podpisem smlouvy.

15/7/116 schválilo
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na zpracování ÚP Město Albrechtice s Urbanistickým
střediskem Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 00562963, na
zpracování územního plánu města Město Albrechtice a pověřilo starostu podpisem dodatku.

15/7/117 doporučilo
radě města na svém nejbližším jednání znovu projednat výpověď na provoz smuteční síně
s firmou NOVA.
15/7/118 uložilo
odboru vnitřních věcí připravit oba záměry prodeje - Hynčice i Linhartovy pro prodej, do
dalšího zastupitelstva města a přičlenit k nim i související pozemky.

15/7/119 stanovilo
měsíční odměny ve výši: za funkci člena rady města 1.500,-Kč, člena zastupitelstva 600,-Kč,
předsedy výboru či komise 600,-Kč, členu výborů či komise 400,-Kč a členu komise nebo
výboru, který není členem zastupitelstva 400,-Kč s platností od 1.5.2015.

15/7/120 schválilo
nákup mobilní buňky na sběrný dvůr a souhlasí s přesunem finančních prostředků z nákupu
nakladače a kontejnerů a provedení těchto změn do rozpočtového opatření.

15/7/121 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2015 - rozpočtové opatření č. 4/2015 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 1 232 780,- Kč a výdajů zvýšení o 1 710
246,- Kč, financování se zvyšuje o 477 466,- Kč.
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15/7/122 doporučilo
Radě města projednat nové ceny epitafních desek v kolumbáriu a snížit jejich cenu na 1.300,Kč.
15/7/123 schválilo
stažení bodu h) z programu dnešního projednávání.
15/7/124 schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. st. 20, výměra 718 m2, zastavěná plocha, zbořeniště, p.č. st. 21výměra 172 m2- zastavěná plocha, zbořeniště, p.č. 501- výměra 262 m2- zahrada, p.č.
1152/50- výměra 167 m2 – ostatní plocha, neplodná půda a p.č. 1152/51- výměra 170 m2ostatní plocha, neplodná půda, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic.
15/7/125 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 108, výměra 302 m2 ,orná půda, k.ú. Město Albrechtice.

15/7/126 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 2388 ostatní plocha, jiná plocha, výměra 640 m2, k.ú. Hynčice u
Krnova.
15/7/127 schválilo
záměr prodeje p.č. 1747/1 části - výměra dle GP cca 687 m2, lesní pozemek, k.ú. Město
Albrechtice.
15/7/128 schválilo
záměr prodeje p.č. 43 části – výměra dle GP cca 450 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
k.ú. Linhartovy.
15/7/129 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 1277 část ,ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra odhadem
cca 168 m2 dle GP, k.ú. Město Albrechtice.
15/7/130 schválilo
prodej pozemku p.č. 489/120, ostatní plocha, jiná plocha, výměra 73 m2, k.ú. Valštejn,
odděleného GP č. 168-10/2015 z pozemku p.č. 489/55 ostatní plocha, jiná plocha, k.ú.
Valštejn, panu Jaroslavu Janečkovi, K zahrádkám 777, 742 13 Studénka za celkovou cenu
2.690,- Kč včetně vynaložených nákladů.
15/7/131 schválilo
prodej pozemku p.č. 1168/2, vodní plocha, vodní tok přirozený, výměra 182 m2, k.ú. Město
Albrechtice, odděleného GP č. 1093-5014/2015 z pozemku p.č. 1168 vodní plocha, tok
přirozený, k.ú. Město Albrechtice, panu Jiřímu Čížkovi, Jelení 14, 793 71 Holčovice za
celkovou cenu 13.128,- Kč včetně vynaložených nákladů.
15/7/132 schválilo
prodej pozemku p.č. 33, zahrada, výměra 104 m2, k.ú. Piskořov Mgr. Martině Davidové,
Okrajová 1353/23, 736 01 Havířov za celkovou cenu 5.928,- Kč včetně vynaložených
nákladů.
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15/7/133 schválilo
prodej pozemku p.č. 76/1 ,ostatní plocha, jiná plocha, výměra 242 m2 a pozemku p.č. 111/54,
ostatní plocha, jiná plocha, výměra 539 m2, k.ú. Město Albrechtice, oddělených GP č. 10875108/2014 panu Štěpánu Drahokoupilovi, Dělnická 413/6, 793 95 Město Albrechtice za
celkovou cenu 33.012,- Kč včetně vynaložených nákladů.
15/7/134 schválilo
prodej pozemku p.č. 1341/6 ostatní plocha, jiná plocha, výměra 15 m2, k.ú. Město
Albrechtice, odděleného GP č. 1072-85/2014 Povodí Odry , s.p., IČ 70890021, se sídlem
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava za celkovou cenu 600,- Kč.

15/7/135 schválilo
odkoupení pozemku p.č. 2144/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 249 m2 a
pozemku p.č. 2360/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 25 m2, k.ú. Hynčice u
Krnova od firmy STAVOREMONT a.s., IČ 25377973 se sídlem Hlubčická 2259/50a, Pod
Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov za celkovou cenu 7.471,- Kč.
15/7/136 schválilo
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – zřízení služebnosti inženýrské sítě s panem
Alešem Tarabíkem, Hynčice 198, 793 95 Město Albrechtice na umístění vodovodního řadu na
pozemku p.č. 604/10, k.ú. Hynčice u Krnova.
15/7/137 schválilo
Směrnici č.1/2015, kterou se mění Směrnice pro poskytování veřejné finanční podpory
z rozpočtu města Město Albrechtice, která byla doplněna v odst 3, v čl. III
Použití
prostředků o nové písmeno g) v tomto znění: g) odměna – rozhodčím mistrovských soutěží
žáků a dorostu včetně cestovného a stravného.

15/7/138 schválilo
označení osobního auta Octavie Combi SPZ 8T32909 pořízené v r. 2013 logem města Město
Albrechtice a ukládá starostovi města zajištění tohoto označení do 6/2015.

15/7/139 schválilo
vypracování interní směrnice hospodaření s vozidly města Město Albrechtice.

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