USNESENÍ
z jednání Rady města Břidličná dne 24. 04. 2019
č. 9/2019
Jednání zahájeno v
Jednání ukončeno v
Přítomni členové RM
Tajemnice
83/9
-

14:00 hodin
16:45 hodin
Miroslav Kladníček, Edita Novysedláková, Jana Jiřičná,
Petr Krejčí, Bc. Pavel Kameník
Ing. Jana Paštěková

Rada města schvaluje program jednání Rady města Břidličná č. 9/2019.
Schváleno 5 hlasy

84/9

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

85/9

-

Rada města schvaluje výsledek poptávkového řízení na vypracování Pasportizace objektu:
„Krytý bazén, Břidličná“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Janem Růžičkou,
Nový Malín.
Schváleno 5 hlasy

-

Rada města schvaluje vyřazení majetku z evidence VNITŘNÍ SPRÁVA ve výši celkem
2.397,84 Kč dle návrhu.
Schváleno 5 hlasy

-

Rada města doporučuje ZM schválit navýšení poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z 250,- Kč na
350,- Kč od 01.01.2020.
Jedná se o částku stanovenou na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního
roku. Celková částka poplatku bude 600,- Kč za poplatníka a kalendářní rok.
Schváleno 5 hlasy

-

Rada města doporučuje ZM schválit na základě vyhlášeného záměru RM pod č. usn. 72/6
Ze dne 27.03.2019 prodej pozemku parc. č. 2025 o výměře 28 m2 v k. ú. Břidličná a obec
Břidličná panu
Břidličná za cenu 2 800 Kč, náklady spojené převodem hradí
kupující. Způsob využití: pozemek pod stavbou garáže.
Schváleno 5 hlasy

-

Rada města schvaluje na základě vyhlášeného záměru RM pod č. usn. 73/6 ze dne
27.03.2019 pacht pozemku parc. č. 1407 o výměře 194 m2 v k. ú. Břidličná a obec
Břidličná paní
Břidličná za cenu 194 Kč/rok. Způsob využití:
zahradnická činnost.
Schváleno 5 hlasy

86/9

87/9

88/9

89/9

-

Rada města schvaluje na základě vyhlášeného záměru RM pod č. usn. 74/6 b) ze dne
27.03.2019 pronájem pozemku parc. č. 1721 o výměře 18 m2 v k. ú. Břidličná a obec Břidličná
panu
Břidličná za cenu 180 Kč/rok. Způsob využití-pozemek pod stavbou
plechové garáže.
Schváleno 5 hlasy

-

Rada města schvaluje na základě vyhlášeného záměru RM pod č. usn.74/6 ze dne
27.03.2019 pacht pozemku parc. č. 740/2 o výměře 285 m2 v k. ú. Vajglov a obec Břidličná
paní
ajglov za cenu 285 Kč/rok. Způsob využití: zahradnická činnost.
Schváleno 5 hlasy

-

Rada města doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. 740/2
o výměře cca 126 m2 v k. ú. Vajglov a obec Břidličná. Způsob využití –zřízení předzahrádky.
Schváleno 5 hlasy

-

Rada města schvaluje na základě vyhlášeného záměru RM pod č. usn. 55/5 ze dne 06.03.2019
pacht pozemku parc. č. 146/1 o výměře 316 m2 v k. ú. Vajglov a obec Břidličná panu
Vajglov za cenu 316 Kč/rok. Způsob využití: zahradnická činnost.
Schváleno 5 hlasy

-

Rada města nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. 2913 o
výměře 1479 m2 v k. ú. Břidličná a obec Břidličná. Způsob využití –zřízení zahrádky.
Schváleno 5 hlasy

-

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pacht části pozemku parc. 141 o výměře 22 m2
v k. ú. Břidličná a obec Břidličná. Způsob využití – zahradnická činnost.
Schváleno 5 hlasy

90/9

91/9

92/9

93/9

94/9

95/9

a) Rada města bere na vědomí výpověď z pachtu části pozemku parc. č. 2372/1 o výměře
550 m2 v k. ú. Břidličná a obec Břidličná,

96/9

-

b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pacht části pozemku parc. 2372/1 o výměře
550 m2 v k. ú. Břidličná a obec Břidličná. Způsob využití – zahradnická činnost.
Schváleno 5 hlasy
a) Rada města bere na vědomí výpověď z pachtu části pozemku parc. č. 146/1 o výměře
230 m2 v k. ú. Vajglov a obec Břidličná,

97/9

-

b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pacht části pozemku parc. 146/1 o výměře
300 m2 v k. ú. Vajglov a obec Břidličná. Způsob využití – zahradnická činnost.
Schváleno 5 hlasy

-

a) Rada města bere na vědomí výpověď z pachtu části pozemku parc. č. 1746/1 o výměře
96 m2 v k. ú. Břidličná a obec Břidličná,
b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pacht části pozemku parc. 1746/1 o výměře
96 m2 v k. ú. Břidličná a obec Břidličná. Způsob využití – zahradnická činnost.
Schváleno 5 hlasy

98/9

99/9
-

100/9

Rada města neschvaluje vyhlášení záměru na pacht části pozemku parc. 1746/1 o výměře
45 m2 v k. ú. Břidličná a obec Břidličná. Způsob využití – zahradnická činnost.
Schváleno 5 hlasy
a) Rada města bere na vědomí výpověď z pachtu části pozemku parc. č. 2376 o výměře
450 m2 v k. ú. Břidličná a obec Břidličná.

b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pacht části pozemku parc. 2376 o
výměře
450 m2 v k. ú. Břidličná a obec Břidličná. Způsob využití – zahradnická činnost.
- Schváleno 5 hlasy
101/9
102/9
103/9
104/9

105/9

106/9

-

Rada města doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. 140
o výměře 126 m2 v k. ú. Břidličná a obec Břidličná. Způsob využití – zahradnická činnost.
Schváleno 5 hlasy
Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 2066 o výměře 27 m2 v
k. ú. Břidličná a obec Břidličná. Způsob využití – pozemek pod stavbou garáže.
Schváleno 5 hlasy
Rada města neschvaluje finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč na opravu chodníku před
Bytovým domem na ul. Nerudova 333, Břidličná.
Schváleno 5 hlasy
Rada města schvaluje v rámci připravovaného 19. Společenského plesu MěÚ Břidličná
konaného dne 15.02.2020 ve Společenském domě v Břidličné smlouvu o provedení hudební
produkce hudební skupiny PETER´S MUSIC, Doloplazy. Cena za vystoupení je 15.000 Kč.
Schváleno 5 hlasy
Rada města schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi oprávněným ČEZ
Distibuce, a.s. a obtíženým městem Břidličná. Smlouvou zřídí obtížený ve prospěch
oprávněného k části pozemku vyznačeného geometrickým plánem pro obec a k.ú.
Břidličná služebnost inženýrské sítě – podzemního kabelového vedení VN 22 kV v rámci
realizované stavby oprávněným: “Břidličná, Tovární 128, MOS s.r.o., č. IV-12-8013347“.
Služebnost bude zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 27.400 Kč bez DPH.
Schváleno 5 hlasy
Rada města schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
mezi oprávněným innogy Energo, s.r.o.Praha a zavázaným městem Břidličná. Předmětem
smlouvy o smlouvě budoucí je závazek zřídit s oprávněným smlouvu o zřízení služebnosti
inženýrské sítě VN elektro přípojky o délce 16 m na pozemcích parc.č. 70 a 103 v k.ú. a
obci Břidličná.
Schváleno 5 hlasy

107/9

-

Rada města schvaluje na základě doporučení bytové komise rady přidělení bytových
jednotek:
1. Byt na ul. Komenského 319/3C (1+1) –
nyní bytem Nerudova 333
Schváleno 5 hlasy

-

2. Byt na ul. Osvobození 258/1 (2+1)Schváleno 5 hlasy

-

3. Byt na ul. Osvobození 259/3 (2+1) Schváleno 5 hlasy

nyní bytem Osvobození 259
nyní bytem Dětřichov nad Bystřicí

108/9

Rada města bere na vědomí převod pohledávek na nájmu a poskytovaných službách
s bydlením na základě mandátní smlouvy ze dne 06.05.2002, dodatku č. 4.
Jedná se o pohledávku doručenou z inkasa:
dne 06.12.2018 a 06.01.2019 ve výši 41.593,00 Kč,
dne 06.01.2019 a 06.02.2019 ve výši 54.168,00 Kč,
dne 06.02.2019 a 06.03.2019 ve výši 44.080,00 Kč,
Vybrané dodatečné úhrady ve výši -31.980,00 Kč.
Celkem k převodu 107.861,00 Kč.

109/9
-

Rada města schvaluje Úpravu rozpočtu č. 4/2019.
Schváleno 5 hlasy

110/9

Rada města bere na vědomí přerušení provozu mateřské školy v době od 15.07.2019 do
23.08.2019.

111/9

Rada města bere na vědomí rezignaci zastupitele Bc. Ferdinanda Györgyho na členství v
komisi kultury a sportu od 01.04.2019.

112/9

Rada města bere na vědomí Zprávu o stavu na úseku kriminality a veřejného pořádku v
katastrálním území města Břidličná v roce 2018.

113/9

Rada města bere na vědomí žádost Studia STA o podporu zpravodajství STA Bruntálsko
a neschvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15.000,- Kč.
Schváleno 5 hlasy

114/9

-

Rada města schvaluje pořízení Mobilního rozhlasu dle nabídky ze dne 15.03.2019 – cena
licence na 1.rok (všechny moduly): 3.100,- Kč/měsíc + 29.900,- Kč balíček doplňkových
služeb .
Schváleno 5 hlasy

115/9

Rada města bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na TDI na akci „Regenerace
sídliště Břidličná, ul. Jesenická – II.Etapa“ a uzavření smlouvy o dílo s VIAT, s.r.o.Brno.

116/9

Rada města bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na TDI na akci „Stavební úpravy
místní komunikace ul. Tovární a 1.Máje“ a uzavření smlouvy o dílo s VIAT, s.r.o.Brno.

117/9

118/9

Rada města schvaluje výsledek poptávkového řízení na zpracování projektové
dokumentace na akci „Rekonstrukce stávající místní komunikace ul. Komenského, Město
Břidličná“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s VIAT, s.r.o.Brno.
Schváleno 5 hlasy
Rada města bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na zpracování projektové
dokumentace na akci „Oprava stávajícího schodiště na ulici Nábřežní, Město Břidličná“ a
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s VIAT, s.r.o.Brno.

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

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

