USNESENÍ
z jednání Rady města Břidličná dne 28. 11. 2018
č. 2/2018/2
Jednání zahájeno v
Jednání ukončeno v
Přítomni členové RM
Tajemnice

14:00 hodin, přerušení 16:30-17:15
18:15 hodin
Miroslav Kladníček, Edita Novysedláková, Bc. Pavel Kameník,
Petr Krejčí, Jana Jiřičná –odchod 17:15
Ing. Jana Paštěková

24/2/2
-

Rada města schvaluje program jednání Rady města Břidličná č. 2/2018/2
Schváleno 5 hlasy

25/2/2

Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení a konstatuje, že veškerá
usnesení jsou splněna nebo se plní.

26/2/2

Rada města doporučuje ZM schválit nákup investičního majetku - chladící skříně
MODUS v ceně max.60.000,- Kč z fondu investic Základní školy Břidličná, okres
Bruntál, p.o.
Schváleno 5 hlasy

27/2/2
28/2/2
-

Rada města doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Základní škola Břidličná, okres Bruntál ze dne 23.09.2009.
Schváleno 5 hlasy
Rada města jmenuje zástupce zřizovatele do Školské rady Základní školy Břidličná,
okres Bruntál, p.o. – Ing. Štěpána Vitáska a Dalibora Bajgra.
Schváleno 5 hlasy

29/2/2

Rada města bere na vědomí návrh strategického plánu Základní školy Břidličná,
okres Bruntál, p.o. pro MAS Rýmařovsko.

30/2/2
-

Rada města schvaluje rozpočet Základní školy Břidličná, okres Bruntál, p.o. na rok 2019.
Schváleno 5 hlasy

31/2/2

Rada města schvaluje rozpočet Mateřské školy Břidličná, Hřbitovní 439, okres Bruntál,
p.o. na rok 2019.
Schváleno 5 hlasy

32/2/2
-

Rada města schvaluje Úpravu rozpočtu č. 10/2018.
Schváleno 5 hlasy

33/2/2
-

a)Rada města doporučuje ZM schválit přijetí úvěru ve výši 15 mil. Kč s fixní sazbou na
10 let splácení – 1.771.364,01 Kč od Komerční banky, a.s.
Schváleno 5 hlasy

-

b)Rada města doporučuje ZM schválit čerpání úvěru na investiční akce a opravy.
Schváleno 5 hlasy

34/2/2

35/2/2

36/2/2

37/2/2

38/2/2

39/2/2

-

Rada města schvaluje na základě vyhlášeného záměru pod č. usn. 7/1/2 ze dne 07.11.2018
pacht části pozemku parc. č. 908 o výměře cca 453 m2 a pronájem stávajících stavebskleník, sklad na nářadí v k. ú. Břidličná a obec Břidličná panu
za
cenu 453 Kč/rok za užívání zahrádky a 2000 Kč/rok za užívání stávajících staveb – skleník a
sklad nářadí. Způsob využití – zahradnická činnost.
Schváleno 5 hlasy
Rada města schvaluje na základě vyhlášeného záměru pod č. usn. 8/1/2 ze dne 07.11.2018
pacht část pozemků parc. č.:
 790 (ost.plocha)
o výměře cca 113 m2;
 791 (ost.plocha)
o výměře cca 152 m2;
 775 (ost.plocha)
o výměře cca 53 m2;
 789 (zast.plocha)
o výměře
11 m2;
 788 (zast.plocha)
o výměře cca 3 m2;
 776 (zast.plocha)
o výměře
9 m2;
 774 (zast.plocha)
o výměře
37 m2;
 777 (zast.plocha)
o výměře
26 m2
celkem
404 m2
vše v k.ú. a obec Břidličná paní
za cenu 404 Kč/rok.
Způsob využití – zřízení zahrady u rodinného domu s čp. 26 na ul. Nádražní.
Schváleno 5 hlasy
Rada města schvaluje na základě vyhlášeného záměru pod č. usn. 10/1/2 ze dne
07.11.2018 pronájem části pozemku parc. č. 1721 o výměře 15 m2 v k. ú. Břidličná a
obec Břidličná panu
za cenu 150 Kč/rok. Způsob využití –
pozemek pod plechovou garáží.
Schváleno 5 hlasy
Rada města doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru na prodej pozemků parc. č. 251
o výměře 139 m2, 250/1 o výměře cca 58 m2 a 565/2 o výměře cca 72 m2 v k. ú.
Břidličná a obec Břidličná.
Schváleno 5 hlasy
Rada města doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č.
2348/2 o výměře 55 m2 v k. ú. Břidličná a obec Břidličná. Způsob využití – přístupová a
příjezdová komunikace u rodinného domu.
Schváleno 5 hlasy
Rada města doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru na prodej pozemků parc.č.
2348/3 o výměře 53 m2 a 2348/4 o výměře 105 m2 v k. ú. Břidličná a obec Břidličná.
Způsob využití – přístupová a příjezdová komunikace a zřízení zahrady u rodinného
domu.
Schváleno 5 hlasy

40/2/2

41/2/2

-

Rada města doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru na prodej pozemků parc. č.
2348/7 o výměře 107 m2 a 2348/8 o výměře 63 m2 v k. ú. Břidličná a obec Břidličná.
Způsob využití – přístupová a příjezdová komunikace a zřízení zahrady u rodinného
domu.
Schváleno 5 hlasy
a) Rada města bere na vědomí výpověď z pachtu pozemku parc. č. 342 o výměře
163m2 v k. ú. Břidličná a obec Břidličná.
b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru pacht pozemků parc. č. 342 o výměře
163 m2 a p. č. 343 o výměře 70 m2 v k. ú. Břidličná a obec Břidličná. Způsob využití –
zřízení zahrádky.
Schváleno 5 hlasy

42/2/2
-

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo č. BRI19 SOD s DIGIS, spol. s r.o.
Schváleno 5 hlasy

43/2/2

Rada města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
O umístění stavby č. IV-12-8015210/1_Břidličná – K lomu,
NNk
Schváleno 5 hlasy

44/2/2
45/2/2
46/2/2
47/2/2
48/2/2

49/2/2
50/2/2
-

Rada města schvaluje cenu za svoz komunálního odpadu ve městě Břidličná na rok
2019 dle nabídky Městských služeb Rýmařov, s.r.o.
Schváleno 5 hlasy
Rada města doporučuje ZM schválit Smlouvu o údržbě veřejné zeleně s MOS s.r.o.,
Břidličná.
Schváleno 5 hlasy
Rada města doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Břidličná pro rok 2018 – Společenský dům.
Schváleno 5 hlasy
Rada města doporučuje ZM schválit Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny
s TAURON Czech Energy s.r.o., Ostrava
Schváleno 4 hlasy
Rada města doporučuje ZM schválit „Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a
odstraňování komunálních odpadů“
Schváleno 4 hlasy
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč azylovému
domu BETHEL (Slezská Diakonie) v Rýmařově na ubytování 8 občanů Břidličné.
Schváleno 4 hlasy
Rada města schvaluje Plán činnosti Rady a Zastupitelstva města Břidličná.
Schváleno 4 hlasy

51/2/2
-

Rada města schvaluje osoby oprávněné k přijetí prohlášení o uzavření manželství
– Miroslava Kladníčka, Janu Jiřičnou a Bernardinu Mereďovou.
Schváleno 4 hlasy

52/2/2

Rada města bere na vědomí Návrh rozpočtu SOR na rok 2019, Návrh střednědobého
výhledu na léta 2020-2022 a Postup při stanovení výše příspěvků členských obcí
SOR na rok 2019.

53/2/2

Rada města bere na vědomí Zprávu o stavu kriminality a veřejného pořádku
v katastrálním území města Břidličná v roce 2017.

54/2/2

Rada města bere na vědomí žádost Centra pro zdravotně postižené MSK o.p.s.

55/2/2

Rada města schvaluje vyřazení majetku z jeho evidence POŽÁRNÍ OCHRANA dle
seznamu ve výši 20.486,83 Kč.
Schváleno 4 hlasy

56/2/2
-

Rada města schvaluje Organizační řád Městského úřadu Břidličná.
Schváleno 4 hlasy

57/2/2
-

Rada města schvaluje Smlouvu o hudební produkci s DUO SPES – adventní koncert.
Schváleno 4 hlasy

58/2/2

Rada města schvaluje odměnu ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola
Břidličná, Hřbitovní 439, okres Bruntál za rok 2018.
Schváleno 4 hlasy

59/2/2
-

Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Základní škola Břidličná,
okres Bruntál za rok 2018.
Schváleno 4 hlasy

..........................................
Jana Jiřičná, místostarostka

..................................................
Miroslav Kladníček, starosta

