MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
Příloha č.2 k zápisu
z 10. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.9.2015
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

15/10/174 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Ing. Jana Murová, Libor Švec, Mikuláš Galuszka
a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Ing. Vladimír Vranka, Ing. Milan Košulič
15/10/175 vzalo na vědomí
zápis z 9. zasedání zastupitelstva města konaného 22.7.2015.
15/10/176 schválilo
program 10. zasedání zastupitelstva města.
15/10/177 zvolilo
tříčlennou volební komisi ve složení : pp. předseda Ing. Dušan Vopelka a členy Alena
Bodnárová a Lukáš Anton.
15/10/178 schválilo
pořadí volby členů rady města tak jak byl navrženi:
Mgr. Jiří Mlčoušek, Mikuláš Galuszka, Ing. Vladimír Vranka, Ing. Jana Murová, Ing.
Jaroslava Veselá PhD a Jan Metzl.
15/10/179/1 zvolilo
členem rady města p. Mgr. Jiřího Mlčouška, bytem Odboje 280/20, 793 95 Město Albrechtice
15/10/179/2 zvolilo
členem rady města p. Ing. Vladimíra Vranku, bytem Krnovská 80/8, 793 95 Město
Albrechtice
15/10/180 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2015- rozpočtové opatření č. 9/2015 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 103 000,-Kč a výdajů zvýšení o 217 500,-Kč,
financování se zvyšuje o 114 500,- Kč

15/10/181 schválilo
změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 2/2015:
Plán hospodářské činnosti : náklady
12 001 892,00
zvýšení o
775 958,00
Celkem náklady:
12 777 850,00
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Plán hospodářské činnosti: výnosy
zvýšení o
Celkem výnosy:
Ztráta

7 630 914,00
1 310 999,00
8 941 913,00
3 835 937,00

15/10/182/1 schválilo
zachování ve Směrnici „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Město
Albrechtice“, v čl. 3.3. slovíčko „zejména“.
15/10/182/2 schválilo
vypuštění ve Směrnici „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Město
Albrechtice“celé věty: „U projektů podpořených částkou nad 100,-tis.korun také nejméně
dvěma články v regionálním tisku.“
15/10/183 schválilo
Směrnici: „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Město Albrechtice“
15/10/184 schválilo
Směrnici: „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Město Albrechtice v sociální
oblasti“.
15/10/185 stanovilo
měsíční odměny nově zvoleným neuvolněným zastupitelům města od 1.10.2015 za výkon
funkce: člena Zastupitele města ve výši 600,-Kč/měsíc a člena Rady města ve výši 1.500,-Kč
za měsíc.
15/10/186 schválilo
Smlouvu o poskytnutí licence pro současné, úplné a nezměněné šíření televizních programů
v síti elektronických komunikací - IPTV/kabelovém systému - provozovatele převzatého
vysílání v České republice" se společností FTV Prima spol. s r.o., IČ: 48115908, DIČ:
CZ48115908 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 16778, jíž
zastupují Ing. Marek Singer, generální ředitel, a Ing. Petr Babulík, finanční ředitel a pověřilo
starostu podpisem smlouvy.
15/10/187/1 schválilo
uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene – zřízení služebnosti inženýrské sítě s
Jaroslavem Křištofem, Opavická 613/9, 793 95 Město Albrechtice, na umístění
telekomunikační sítě na pozemku p.č. 39,40 k.ú. Město Albrechtice, vyměřeného GP za cenu
40,- Kč/ b.m. bez DPH.
15/10/187/2 schválilo
uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene – zřízení služebnosti inženýrské sítě s
Jaroslavem Křištofem, Opavická 613/9, 793 95 Město Albrechtice a s Lenkou a Lubomírem
Boháčovými, Jiráskova 409/16, 793 95 Město Albrechtice, na umístění telekomunikační sítě
na pozemku p.č. 44/1, k.ú. Město Albrechtice, vyměřeného GP za cenu 40,- Kč/ b.m. bez
DPH.

15/10/188 schválilo
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OZV č.1/2015 Požární řád města Město Albrechtice.
15/10/189 pověřilo
vedení města dalším jednáním s cílem dosáhnout zachování speciální školy pod MSK.
15/10/190 schválilo
revokaci usnesení 15/7/124 z 7. ZM dne 29. 4. 2015, kterým schválilo záměr prodeje
pozemků p. č. st. 20, výměra 718 m2, zastavěná plocha, zbořeniště, p. č. st. 21- výměra 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 m2- ostatní plocha,
neplodná půda, k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic.
15/10/191 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 136 m2 – ostatní plocha, neplodná půda, p. č. 1152/87, výměra 31 m2
ostatní plocha, neplodná půda a p. č. 1152/51- výměra 170 m2- ostatní plocha, neplodná půda,
k.ú. Česká Ves u Města Albrechtic.
15/10/192 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 903/2 část- ostatní plocha, výměra cca 73 m2 a pozemku p. č.
857/1 část- ostatní plocha, výměra cca 58 m2, k.ú. Město Albrechtice.
15/10/193 neschválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 1277/1 části – ostatní plocha o výměře cca 64 m2, k.ú. Město
Albrechtice.
15/10/194 schválilo
záměr prodeje pozemku p. č. 851/2 části – ostatní plocha o výměře cca 147 m2, k.ú. Valštejn.
15/10/195 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 851/4 části – ostatní plocha o výměře cca 336 m2, k.ú. Valštejn.
15/10/196 schválilo
prodej pozemku p. č. 137/1 o výměře 212 m2, ostatní plocha, jiná plocha k.ú. Město
Albrechtice, který byl oddělen geometrickým plánem č. 1004-20/2015 z pozemku p.č. 137,
manželům Radku Šimekovi a Ivetě Šimekové, bytem Okružní 669/25, Město Albrechtice za
celkovou cenu 9.340,- Kč včetně vynaložených nákladů.
15/10/197 schválilo
prodej pozemku p. č. 200- zahrada o výměře 156 m2 a pozemku p. č. 201 – zahrada o výměře
57 m2, k.ú. Linhartovy, panu Lukáši Mužíkovi, Linhartovy 16, Město Albrechtice za celkovou
cenu 11.598,- Kč včetně vynaložených nákladů.
15/10/198 schválilo
prodej pozemku p. č. 107 o výměře 148 m2, orná půda, k.ú. Město Albrechtice manželům
Františku Sklenáři a Anně Sklenářové, Okružní 659/7, Město Albrechtice za celkovou cenu
6.680,- Kč včetně vynaložených nákladů.
15/10/199 schválilo
prodej pozemku p. č. 238 o výměře 181 m2, ostatní plocha, k.ú. Linhartovy manželům Josefu
Holubovi a Zdence Holubové, Linhartovy 8, Město Albrechtice za celkovou cenu 6.170,- Kč
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včetně vynaložených nákladů.
15/10/200 schválilo
prodej pozemku p. č. 43/3 o výměře 423 m2, ostatní plocha, jiná plocha k.ú. Linhartovy, který
byl oddělen geometrickým plánem č. 168-5055/2015 z pozemku p.č. 43, paní Ing. Zdeňce
Vyroubalové, Linhartovy 25, Město Albrechtice za celkovou cenu 17.496,- Kč včetně
vynaložených nákladů.
15/10/201 schválilo
prodej pozemku p.č. 1747/5, výměra 921 m2, lesní pozemek, k.ú. Město Albrechtice, který
byl oddělen geometrickým plánem č. 1102-5056/2015 z pozemku p.č. 1747/1, manželům
Petru Chovaniokovi a Ivetě Chovaniokové, S. Tůmy 308/2, Město Albrechtice za celkovou
cenu 43.868,- Kč včetně vynaložených nákladů.
15/10/202 schválilo
prodej pozemku p. č. 1148/10 o výměře 29 m2, TP, k.ú. Město Albrechtice, který byl oddělen
geometrickým plánem č. 1107-5060/2015 z pozemku p.č. 1148/10, panu Kamilu Takáči,
Jaselská 2456/9, 746 01 Opava za celkovou cenu 4.080,- Kč včetně vynaložených nákladů.
15/10/203 schválilo
prodej pozemku p. č. 1148/10 část „a“ o výměře 34 m2, TP, k.ú. Město Albrechtice, který byl
oddělen geometrickým plánem, č. 1107-5060/2015 z pozemku p.č. 1148/10, paní Bc. Danuši
Dědicové, Pod Hůrkou 825/41, 793 95 Město Albrechtice za celkovou cenu 4.280,- Kč včetně
vynaložených nákladů.
15/10/204 schválilo
„Projekt místní úpravy křižovatky ulic Nemocniční a Opavická v Městě Albrechticích“ a jeho
realizaci.
15/10/205 schválilo
vystoupení starosty Obce Třemešná Ing. Rostislav Kociána k problematice cyklostezky.
15/10/206 nepovažuje
za svoji prioritu řešit dopravní zatížení obce výstavbou malého obchvatu, navrhuje tuto
variantu pozastavit.

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