USNESENÍ
z jednání Rady města Břidličná dne 17. 07. 2019
č. 13/2019
Jednání zahájeno v
Jednání ukončeno v
Přítomni členové RM
Omluvena
Tajemnice

14:00 hodin
15:20 hodin
Miroslav Kladníček, Jana Kladníčková, Bc. Pavel Kameník,
Petr Krejčí
Edita Novysedláková
Ing. Jana Paštěková

160/13 Rada města schvaluje program jednání Rady města Břidličná č. 13/2019.
- Schváleno 4 hlasy
161/13

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

162/13

a) Rada města bere na vědomí výpověď z pachtu části pozemku parc. č. 1776 o výměře
600 m2 v k. ú. Břidličná, obec Břidličná

163/13

164/13
165/13

166/13

b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pacht části pozemku parc. 1776 o výměře
600 m2 v k. ú. Břidličná, obec Břidličná. Způsob využití – zahradnická činnost.
Schváleno 4 hlasy
a) Rada města bere na vědomí výpověď z pachtu části pozemku parc. č. 1746/1 o výměře
330 m2 v k. ú. Břidličná, obec Břidličná
b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pacht části pozemku parc. 1746/1 o výměře
330 m2 v k. ú. Břidličná, obec Břidličná. Způsob využití – zahradnická činnost.
Schváleno 4 hlasy
Rada města nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 67 o
výměře 580 m2 v k. ú. Albrechtice u Rýmařova, obec Břidličná.
Schváleno 4 hlasy
Rada města doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru na prodej bytové jednotky č. 304/2
(1+2) umístěné v bytovém domě na ul. 1. Máje 304, který je součástí pozemku parc. č. 2050
o výměře 356 m2 v k. ú. Břidličná, obec Břidličná.
Schváleno 4 hlasy
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-8015210/1 v
rámci stavby „Břidličná K Lomu, parc.č.910, Dohnal, NNk“ mezi povinným městem
Břidličná a oprávněným ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín zastoupeným na základě plné
moci společností ELMONT Jeseník s.r.o., se sídlem Jeseník.
Obsahem věcného břemene je právo oprávněné umístit, provozovat a udržovat zařízení
distribuční soustavy na dotčených pozemcích, provádět jeho výměnu, obnovu, modernizaci
a povinnost povinného výkon těchto práv strpět. Služebnost bude zřízena za jednorázovou

167/13

168/13

-

náhradu ve výši 19.200 Kč bez DPH.
Schváleno 4 hlasy
Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor - prodejna - o
výměře 101,54 m2 v přízemí nově zrekonstruované budovy čp. 423 na ul. Nábřežní, která je
součástí pozemku parc. č. 870 v k. ú. Břidličná, obec Břidličná. Výše nájmu 50 Kč/1 m2/měsíc.
Schváleno 4 hlasy
Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor - kavárnu a
cukrárnu včetně využívání sociálního zařízení pro veřejnost - o výměře 65,81 m2 v přízemí
nově zrekonstruované budovy čp. 423 na ul. Nábřežní, která je součástí pozemku parc. č.
870 v k.ú. Břidličná, obec Břidličná. Výše nájmu 40 Kč/1 m2/měsíc.
Schváleno 4 hlasy

169/13
-

Rada města schvaluje Úpravu rozpočtu č. 9/2019.
Schváleno 4 hlasy

170/13

Rada města bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na TDI na akci „Oprava
venkovního schodiště na parcele č. 1207 v k.ú. Břidličná, obec Břidličná“ a uzavření smlouvy
o dílo s Viat s.r.o., Brno.
Schváleno 4 hlasy

-

.............................................
Jana Kladníčková, místostarostka

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

