MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

USNESENÍ
Příloha č.2 k zápisu
z 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 17.6.2015
v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích
číslo usnesení

termín

zodpovídá

15/8/140 schválilo
návrhovou komisi ve složení: pp. Ing. Jaroslava Veselá Ph.D., Ing. Vladimír Vranka, Karel
Gančarčík
a ověřovatele zápisu ve složení: pp. Libor Švec, Lukáš Kozelský.
15/8/141 vzalo na vědomí
zápis z 7. zasedání zastupitelstva města konaného 29.4.2015.
15/8/142/1 schválilo
zařazení revokace usnesení č.15/5/96, kterým zastupitelstvo města pověřilo starostu města
k zahájení dalších kroků realizace vybudování cyklostezky Město Albrechtice – Rudíkovy
jako samostatného bodu projednávání č.8.
15/8/142/2 schválilo
program 8. zasedání zastupitelstva města rozšířený v bodě č.8) o revokaci usnesení č.15/5/96
15/8/143 schválilo
protinávrh Ing.Košuliče odložit hlasování o návrhu Ing.Veselé v záležitosti malého a velkého
obchvatu na nejbližší příští zasedání zastupitelstva města
15/8/144 schválilo
účetní závěrku Města Město Albrechtice za rok 2014.
15/8/145 schválilo
závěrečný účet za rok 2014 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 města
Město Albrechtice, včetně vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a
přerozdělení finančních prostředků města a příspěvkových organizací zřízených městem a
souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.
15/8/146 schválilo
nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření města
Město Albrechtice za rok 2014 dle přiloženého návrhu.
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15/8/147 schválilo
změnu rozpočtu Města Město Albrechtice roku 2015- rozpočtové opatření č. 6/2015 dle § 16,
odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, se zvýšením rozpočtu v oblasti příjmů o 2 532 326,- Kč a výdajů zvýšení o 1 252
853,- Kč,financování se snižuje o 1 279 473,- Kč.
15/8/148 schválilo
změnu plánu hospodářské činnosti Města Město Albrechtice č. 1/2015
Plán hospodářské činnosti : náklady
10 465 741,00
zvýšení o
1 536 151,00
Celkem náklady:
12 001 892,00
Plán hospodářské činnosti: výnosy
zvýšení o
Celkem výnosy:
Ztráta

5 934 334,00
1 696 580,00
7 630 914,00
4 370 978,00

15/8/149 vzalo na vědomí
1) Celoročního hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2014
bez výhrad.
2) Zápis z jednání revizní komise dobrovolného svazku obcí Mikroregion Krnovsko za rok
2014.
3) Zápis z inventarizační komise dobrovolného svazku obcí Mikroregion Krnovsko za rok
2014.
15/8/150 vzalo na vědomí
1) Celoročního hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu – Sdružení obcí
Osoblažsko za rok 2014 bez výhrad.
2) Zápis z jednání revizní komise dobrovolného svazku obcí Mikroregionu – Sdružení obcí
Osoblažsko za rok 2014.
3) Zápis z inventarizační komise dobrovolného svazku obcí Mikroregionu – Sdružení obcí
Osoblažsko za rok 2014.
15/8/151 vzalo na vědomí
úpravy rozpočtu města Město Albrechtice na rok 2015 (RO č. 5/2015) o částky: příjmy + 127
146,- Kč, financování – 153 305 ,- Kč, výdaje – 26 159,- Kč dle přílohy č. 5/2015 , které bylo
schváleno RM dne 18.5.2015.
15/8/152 schválilo
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.4.2015 na Těžbu dříví, manipulaci a
přibližování na odvozní místo s panem Aloisem Metelkou, Valštejn 49, 793 95 Město
Albrechtice, IČ: 02532158 a pověřilo starostu podpisem smlouvy
15/8/153 schválilo
záměr prodeje ucelené nemovitostí - budova Linhartovy č.p. 12 rod. dům včetně součástí a
příslušenství stojící na pozemku p.č. 213 a pozemku p.č. 213 zastavěná plocha a nádvoří o
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výměře 509 m2 vše v k.ú. Linhartovy, dále pak pozemek p.č. 214 ostatní plocha o výměře 331
m2 v k.ú Linhartovy, pozemek p.č 215 ostatní plocha o výměře 379 m 2 v k.ú Linhartovy vše
okres Bruntál, za minimální cenu 728 460,-Kč.
15/8/154 schválilo
záměr prodeje pozemků p.č. 200 - zahrada o výměře 156 m 2, p.č. 201 – zahrada o výměře 57
m2,k.ú. Linhartovy.
15/8/155 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 137 části o výměře cca 200 m 2, ostatní plocha, k.ú. Město
Albrechtice.
15/8/156 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 107 o výměře 148 m2, orná půda, k.ú. Město Albrechtice.
15/8/157 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 238 o výměře 181 m2, ostatní plocha, k.ú. Linhartovy.
15/8/158 schválilo
záměr prodeje pozemku p.č. 255 části o výměře cca 103 m2, ostatní plocha, k.ú. Burkvíz.
15/8/159 schválilo
záměru prodeje pozemku p.č. 1148/10 o výměře 63 m2, TTP, k.ú. Město Albrechtice.
15/8/160 schválilo
prodej pozemku p.č. 108/1, orná půda, výměra 151 m2, k.ú. Město Albrechtice, odděleného
GP č. 1096-25/2015 z pozemku p.č. 108 orná půda, k.ú. Město Albrechtice, manželům
Vladimíru Dlouhému a Anně Dlouhé, Okružní 663/5, 79395 Město Albrechtice za celkovou
cenu 6.804,- Kč včetně vynaložených nákladů.
15/8/161 schválilo
prodej pozemku p.č. 108/2, orná půda, výměra 150 m2, k.ú. Město Albrechtice, odděleného
GP č. 1096-25/2015 z pozemku p.č. 108 orná půda, k.ú. Město Albrechtice, manželům
Miroslavu Mackovi a Haně Macková, Okružní 662/3, 79395 Město Albrechtice za celkovou
cenu 6.760,- Kč včetně vynaložených nákladů.
15/8/162 odložilo
prodej pozemku p.č. 2388 ostatní plocha, jiná plocha, výměra 640 m2, k.ú. Hynčice u Krnova.

15/8/163 schválilo
prodej pozemku p.č. 1277/4 ,ostatní plocha, jiná plocha, výměra 152 m2, k.ú. Město
Albrechtice panu Petru Markovi, P. Nováka 772/18, Město Albrechtice za cenu 100,-Kč/m2
+ vynaložené náklady.
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15/8/164 schválilo
smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene – zřízení služebnosti inženýrské sítě:
- s paní Magdziakovou Monikou, Nábřežní 588/29, Město Albrechtice na umístění
vodovodního řadu a kanalizace na pozemku p.č. 1076, k.ú. Město Albrechtice, vyměřeného
GP č. 1095-5022/2015 za cenu 100,- Kč/ b.m. bez DPH,
- s paní Ing. Seidlovou Renátou, Nábřežní 565/31, Město Albrechtice na umístění
vodovodního řadu a kanalizace na pozemku p.č. 1074, k.ú. Město Albrechtice , vyměřeného
GP č. 1095-5022/2015 za cenu 100,- Kč/ b.m. bez DPH,
- s panem MVDr. Jiřím Rusinským, Nábřežní 587/25, Město Albrechtice na umístění
vodovodního řadu a kanalizace na pozemku p.č. 1080, k.ú. Město Albrechtice , vyměřeného
GP č. 1095-5022/2015 za cenu 100,- Kč/ b.m. bez DPH,
- s paní Ing. Jiřinou Strakošovou, Budovatelů 1967/3, Krnov na umístění vodovodního řadu a
kanalizace na pozemku p.č. 1078, k.ú. Město Albrechtice , vyměřeného GP č. 10955022/2015 za cenu 100,- Kč/ b.m. bez DPH.

15/8/165 revokovalo
usnesení č.15/5/96, kterým zastupitelstvo města pověřilo starostu města k zahájení dalších
kroků realizace vybudování cyklostezky Město Albrechtice – Rudíkovy.
15/8/166 pověřilo
pověřilo starostu města k zahájení dalších kroků k realizaci projektové žádosti na vybudování
cyklostezky Město Albrechtice – Rudíkovy za spolufinancování dotačních prostředků
15/8/167 schválilo
členy a náhradníky do komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci: „Odkup
vytěžené dřevní hmoty v lesích města Město Albrechtice a Pěstební činnosti v lesích města
Město Albrechtice v 2. pololetí 2015“ ve složení: pp.Bc.Vladislav Hlaváček, Jan Metzl,
Miroslav Macek, Libor Švec, Bc.Andrea Černá, náhradníci: pp.Mgr.Miroslava Tupá, Zdeněk
Břicháček, Dagmar Horáková a pověřilo starostu k podpisu smluv s vybranými uchazeči.
15/8/168 schválilo
vstup města Město Albrechtice do Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních
sítí (APKT), Horňátecká 1772/19, 182 00 Praha 8 a pověřilo starostu podpisem smlouvy.

15/8/169 schválilo
souhlas s realizací a provozováním záměru pro účely dotačního titulu „Podpora
podporovaných bytů 2015“ na BD Město Albrechtice, Nemocniční 174/3, Město Albrechtice.

4

15/8/170 schválilo
návrhu využití plochy u nádraží, parcela 2229/8 k.ú. Město Albrechtice, jako odpočinkovou
zónu.
15/8/171 pověřilo
starostu města podpisem nové smlouvy o výkonu funkce hajného a o výkonu funkce
odborného lesního hospodáře s osobou vybranou radou města napřímo bez výběrového řízení
v případě, že dosavadní lesní odborný hospodář Ing. Robert Polách podá výpověď smlouvy.

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