USNESENÍ
z jednání Rady města Břidličná dne 25. 03. 2020
č. 6/2020
Jednání zahájeno v
Jednání ukončeno v
Přítomni členové RM
Omluven
Tajemnice
64/6
-

14:00 hodin
15:10 hodin
Jana Kladníčková, Edita Novysedláková,
Bc. Pavel Kameník, Petr Krejčí
Miroslav Kladníček
Ing. Jana Paštěková

Rada města schvaluje program jednání Rady města Břidličná č. 6/2020
Schváleno 4 hlasy

65/6

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

66/6

Rada města schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace
Mateřská škola Břidličná, Hřbitovní 439, okres Bruntál, IČ: 73184721 za rok 2019 takto :
Fond odměn
20 000,00 Kč
Fond rezervní
221 066,25 Kč
Celkem
241 066,25 Kč
Schváleno 4 hlasy

67/6

68/6

69/6

-

Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Břidličná,
Hřbitovní 439, okres Bruntál, IČ: 73184721 za rok 2019.
Rada města Břidličná nezjistila, že by uzávěrka neposkytla v rozsahu předložených
podkladů v souladu s §4 Vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace účetní jednotky.
Schváleno 4 hlasy
Rada města schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace
Základní škola Břidličná, okres Bruntál, IČ: 45234604 za rok 2019 takto :
Fond odměn
60 000,00 Kč
Fond rezervní
697 618,58 Kč
Celkem
757 618,58 Kč
Schváleno 4 hlasy
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Břidličná,
okres Bruntál, IČ: 45234604 za rok 2019.
Rada města Břidličná nezjistila, že by uzávěrka neposkytla v rozsahu předložených
podkladů v souladu s §4 Vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace účetní jednotky.
Schváleno 4 hlasy
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70/6

71/6

72/6

73/6

74/6

75/6

76/6

-

Rada města schvaluje na základě vyhlášeného záměru RM pod č. usn. 36/4 b) ze dne
26.02.2020 pacht pozemků parc. č. 71/1 o výměře 2 830 m2, parc. č. 71/5 o výměře 1 619 m2
a 68/1 o výměře 2 507 m2 v k. ú. Albrechtice u Rýmařova, obec Břidličná paní
Rýmařov za cenu 2 087 Kč/rok. Způsob využití – údržba pozemků.
Schváleno 4 hlasy
Rada města schvaluje na základě vyhlášeného záměru RM pod č. usn. 45/4 ze dne
26.02.2020 pacht části pozemku parc. č. 1082 o výměře 234 m2 v k. ú. Břidličná, obec
Břidličná panu
Břidličná za cenu 1170 Kč/rok. Způsob využití –
zázemí nemovité věci - RD, které je s ním ve funkčním celku.
Schváleno 4 hlasy
Rada města schvaluje na základě vyhlášeného záměru RM pod č. usn. 44/4 ze dne
26.02.2020 pacht pozemku parc. č. 399 o výměře 270 m2 a části pozemku parc.č. 395 o
výměře cca 135 m2 v k. ú. Břidličná, obec Břidličná panu
Břidličná za
cenu 2 025 Kč/rok (5 Kč/1 m2/1 rok). Způsob využití – zázemí nemovité věci - RD, které je
s ním ve funkčním celku.
Schváleno 4 hlasy
a) Rada města bere na vědomí výpověď z pachtu pozemku parc. č. 2431 o výměře 250 m2
v k. ú. Břidličná, obec Břidličná;
b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pacht pozemku parc. č. 2431 o výměře 250 m2
v k. ú. Břidličná, obec Břidličná. Způsob využití – zahradnická činnost.
Schváleno 4 hlasy
a) Rada města bere na vědomí výpověď z pachtu pozemku parc. č. 146/1 o výměře 450 m2
v k. ú. Vajglov, obec Břidličná;
b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pacht pozemku parc. č. 146/1 o výměře 450 m2
v k. ú. Vajglov, obec Břidličná. Způsob využití – zahradnická činnost.
Schváleno 4 hlasy
Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pacht pozemku parc. č. 144 o výměře 333 m2
v k. ú. Břidličná, obec Břidličná. Způsob využití – zázemí nemovité věci - RD, které je s ním
ve funkčním celku.
Schváleno 4 hlasy
a) Rada města bere na vědomí výpověď z pachtu části pozemků parc. č. 2524 o výměře
134 m2 a parc. č. 2523 o výměře 406 m2 v k. ú. Břidličná, obec Břidličná;
b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pacht pozemků parc. č. 2524 o výměře 134 m2
a parc. č. 2523 o výměře 406 m2 v k. ú. Břidličná, obec Břidličná. Způsob využití –
zahradnická činnost.
Schváleno 4 hlasy
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77/6

78/6

79/6
80/6

81/6

82/6

83/6
84/6
85/6
-

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pacht pozemků parc. č. 1685 o výměře 144 m2
a parc. č. 1686 o výměře 100 m2 v k. ú. Břidličná, obec Břidličná. Způsob využití – zázemí
nemovité věci - k RD, které je s ním ve funkčním celku.
Schváleno 4 hlasy
Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku parc. č. 55/4 o výměře 200 m2
v k.ú. Albrechtice u Rýmařova, obec Břidličná. Způsob využití – příjezdová a přístupová
komunikace k rekreační chatě.
Schváleno 4 hlasy
Rada města neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku parc. č. 724 o výměře
502 m2 v k.ú. Břidličná, obec Břidličná. Způsob využití – zahradnická činnost.
Schváleno 4 hlasy
Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce a budoucí darovací smlouvu, kde půjčitel
Moravskoslezský kraj přenechává vypůjčiteli městu Břidličná 1 ks nabíjecí stanice a 1 ks
stojanu na elektrokola. Dále se smlouvou vypůjčitel a půjčitel zavazují, že ve lhůtě 5 let
spolu uzavřou darovací smlouvu na bezplatné převedení vlastnického práva k věci.
Schváleno 4 hlasy
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace vedené pod č.03/2020 týkající se
poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu města Břidličná za účelem
výstavby kanalizační přípojky k rodinnému domu s čp. 8 ve Vajglově, ve vlastnictví pana
Celková výše dotace činí 5 820 Kč.
Schváleno 4 hlasy
a) Rada města bere na vědomí výpověď z pachtu pozemku parc. č. 1916/1 o výměře 290 m2
v k. ú. Břidličná, obec Břidličná;
b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pacht pozemku parc. č. 1916/1 o výměře 290 m2
v k. ú. Břidličná, obec Břidličná. Způsob využití – zahradnická činnost.
Schváleno 4 hlasy
Rada města doporučuje ZM vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 606/1 o
výměře cca 180 m2 v k.ú. a obci Břidličná.
Schváleno 4 hlasy
Rada města schvaluje Smlouvu o uměleckém vystoupení s ALSAMA production s.r.o,
Těšetice na akci pro seniory dne 25.09.2020.
Schváleno 3 hlasy, 1 proti
Rada města revokuje své usnesení č. 35/4 ze dne 26.02.2020 z důvodu vyhlášení
nouzového stavu v republice.
Schváleno 4 hlasy

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