USNESENÍ
z jednání Rady města Břidličná dne 28. 08. 2019
č. 15/2019
Jednání zahájeno v
14:00 hodin
Jednání ukončeno v
16:45 hodin
Přítomni členové RM
Miroslav Kladníček, Jana Kladníčková, Edita
Novysedláková ,
Bc. Pavel Kameník, Petr Krejčí
Tajemnice
Ing. Jana Paštěková
177/15
-

Rada města schvaluje program jednání Rady města Břidličná č. 15/2019.
Schváleno 5 hlasy

178/15

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

179/15

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 06.05.2019 a 06.06.2019 ve výši 45.562,00 Kč,
dne 06.06.2019 a 06.07.2019 ve výši 53.534,00 Kč,
dne 06.07.2019 a 06.08.2019 ve výši 74.190,00 Kč,
VS 2018 – zemřelí - ve výši 9.701,00 Kč
Vybrané dodatečné úhrady ve výši -108.237,30 Kč.
Celkem k převodu 74.749,70 Kč.

180/15

-

Rada města schvaluje na základě doporučení bytové komise rady přidělení bytových
jednotek:
1. Byt na ul. Nerudova 428/2 (1+1) –
Schváleno 5 hlasy

-

2. Byt na ul. Slunečná 383/3 (2+1)Schváleno 5 hlasy

-

3. Byt na ul. Slunečná 384/3 (3+1)Schváleno 5 hlasy

-

4. Byt na ul. Komenského 319/C2 –
Schváleno 5 hlasy

181/15
-

Rada města schvaluje Úpravu rozpočtu č. 11/2019.
Schváleno 5 hlasy

182/15

a) Rada města bere na vědomí výpověď z pachtu části pozemku parc. č. 926 o výměře 305 m2
v k. ú. Břidličná a obec Břidličná;

183/15

184/15

185/15

186/15

187/15

188/15

-

b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pacht části pozemku parc. 926 o výměře 305 m 2
v k. ú. Břidličná a obec Břidličná. Způsob využití – zahradnická činnost.
Schváleno 5 hlasy
Rada města bere na vědomí výpověď z pachtu části pozemku parc. č. 2431 o výměře 500 m2
v k. ú. Břidličná a obec Břidličná;
b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pacht části pozemku parc. 2431 o výměře
500 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. 2431 o výměře
250 m2 v k. ú. Břidličná a obec Břidličná;
b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pacht části pozemku parc. 2431 o výměře
250 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. 2026/1 o výměře
390 m2 v k. ú. Břidličná a obec Břidličná;
b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pacht části pozemku parc. 2026/1 o výměře
390 m2 v k. ú. Břidličná a obec Břidličná. Způsob využití – zahradnická činnost.
Schváleno 5 hlasy
Rada města schvaluje na základě vyhlášeného záměru RM pod č. usn. 163/13 ze dne
17.07.2019 pacht části pozemku parc. č. 1746/1 o výměře 330 m2 v k. ú. Břidličná a obec
Břidličná paní
Břidličná za cenu 330 Kč/rok. Způsob využití: zahradnická
činnost
Schváleno 5 hlasy
Rada města schvaluje na základě vyhlášeného záměru RM pod č. usn. 188/11 ze dne
28.06.2019 pacht části pozemku parc. č. 1776 o výměře 600 m2 m2 v k. ú. Břidličná a
obec Břidličná panu
Břidličná za cenu 600 Kč/rok. Způsob využití:
zahradnická činnost
Schváleno 5 hlasy
Rada města schvaluje na základě vyhlášeného záměru RM pod č.usn.: 167/13 ze dne
17.07.2019 pronájem nebytových prostor o výměře 101,54 m2 v přízemí nově
zrekonstruované budovy s čp. 423 na ul. Nábřežní, která je součásti pozemku parc. č. 870
nacházející se v k. ú. a obec Břidličná pronájem paní Ivě Cabákové, Nová Pláň.
Bližší specifikace pronájmu nebytového prostoru /střední část objektu/:
- výše nájemného 50 Kč/m2/měsíc (uvedený nájem je bez služeb);
- nájem bude uzavřen na dobu neurčitou.
Způsob využití: květinářství a dárkový prodej.
Schváleno 5 hlasy

189/15

-

190/15

191/15

-

Rada města schvaluje prodloužení doby na vyhlášení záměru na pronájem nebytových
prostor o výměře 65,81 m2 (krajní pravá část) v přízemí nově zrekonstruované budovy
s čp. 423 na ul. Nábřežní, která je součásti pozemku parc. č. 870 nacházející se v k. ú. a
obec Břidličná do 18.10.2019.
Schváleno 5 hlasy
Rada města schvaluje prodloužení doby na vyhlášení záměru na pronájem nebytových
prostor o výměře 71,13 m2 (krajní levá část) v přízemí nově zrekonstruované budovy s čp.
423 na ul. Nábřežní, která je součásti pozemku parc. č. 870 nacházející se v k. ú. a obec
Břidličná do 18.10.2019.
Schváleno 5 hlasy
Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č.IE-12-8006451/VB001,Břidličná BR_BRID mezi oprávněným ČEZ Distribuce,
a.s. Děčín, zastoupeným firmou SUNFIN Praha, s.r.o., Praha a povinným městem Břidličná.
Schváleno 5 hlasy

192/15
-

Rada města neschvaluje umísťování nadzemních bazénů na veřejných prostranstvích ve městě.
Schváleno 5 hlasy

193/15

Rada města schvaluje platový výměr ředitele Základní školy Břidličná, okres Bruntál,
příspěvková organizace dle předloženého návrhu s účinností od 01.09.2019.
Schváleno 5 hlasy

194/15
195/15

-

Rada města schvaluje platový výměr ředitelky Mateřské školy Břidličná, Hřbitovní 439,
okres Bruntál, příspěvková organizace dle předloženého návrhu s účinností od 01.09.2019.
Schváleno 5 hlasy
Rada města doporučuje ZM schválit poskytnutí jednorázové odměny občanům za jejich
celoroční práci v roce 2019 jako členům komisí rady města a výborů zastupitelstva
města, dle předloženého návrhu.
Schváleno 5 hlasy

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

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

