
ALBRECHTICKÝ ZPRAVODAJ 

            Prosinec 2016                                                                

Vážení spoluobčané 

Nadešel opět čas předvánoční a přednovoro  ční, čas, který přímo vybízí zastavit se, zvažovat a 

hodnotit právě končící rok a utvářet plány na rok nadcházející. Ve zpravodaji ze září 2016 jste si 

přečetli, jaké akce se za poslední dva roky realizovali nebo připravovali. 

Připomněl bych to nejdůležitější, na čem jsme v roce 2016 pracovali. 

Hlavním úkolem byla oprava mostovky mostu u obecního úřadu. Celá akce byla ukončena 

k 30.9.2016. Celkové náklady / projektová dokumentace, výběrové řízení na zhotovitele, 

stavební povolení, stavební dozor a samotná stavba/ činily 3 183 981,74 Kč. 

Oprava kabin u fotbalového hřiště v návaznosti na pořádání 43. ročníku „Štítu ALBRECHTIC 

2016“, který jsme pořádali 24. a 25. 6. 2016. Zde patří poděkování všem, kteří se na této akci 

podíleli, jak na její přípravě, tak i na samotném průběhu,  TJ Albrechtice, Obec Albrechtice, 

Sbor pro občanské záležitosti, Myslivecké sdružení Rychtářský les, Hasiči Albrechtice a 

především za organizační přípravu paní Ficnerové. 

Je hotova pasportizace komunikací v obci a pasportizace dopravního značení. Probíhá 

schvalovací řízení. Předpoklad realizace samotného značení v průběhu roku 2017. 

Obec požádala o dotaci na protipovodňová opatření/ součástí bude i bezdrátový rozhlas po obci 

a digitální povodňový plán/. Ve spolupráci s firmou ENVIPARTNER, s.r.o. jsme získali dotaci od 

MŽP ve výši  1 678 035 Kč. Z toho je z EU 1 174 624,50 Kč a z rozpočtu České republiky 

503 410,50 Kč. Realizace se předpokládá v roce 2017/2018. 

Pokračuje zpracování nového územního plánu obce. Jsme ve fázi návrhu, který je zpracováván 

na základě zapracovaných dostupných připomínek. Na zpracování územně plánovací 

dokumentace jsme získali dotaci od Pardubického kraje. 

Získali jsme územní rozhodnutí na prodloužení cyklostezky u Motorestu. V současné době se 

zpracovává projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. Realizace je plánována na          

1. pololetí 2017. 

Byla provedena první etapa oprav místních komunikací, celkem za 568 940,32 Kč. Dotace od 

Pardubického kraje byla 100 000 Kč. 

Získali jsme dotaci z Pardubického kraje na provoz prodejny KONZUM v naší obci  100 000 Kč. 

Odpadové hospodářství - pro občany je nový kontejner na sběr šatstva a  popelnice na sběr 

potravinářských olejů a tuků, pro příští rok jsme zamluvili pro občany domácí kompostéry na 

bioodpad.  



Již teď připravujeme, plánujeme a rozpočtujeme  další období. Aby byl příští rok úspěšný, je 

třeba spolupráce celého týmu lidí, kteří se na fungování obce podílejí / zastupitelé, výbory, 

komise obecní úřad a v neposlední řadě i všech občanů obce/. Co nás v roce  2017 čeká již 

bylo zmíněno v předchozím textu. Navíc jsme podali žádost o dotaci z programu obnovy 

venkova Pardubického kraje na opravu střechy obecního úřadu, s tím bychom chtěli spojit i 

celkové zateplení budovy a v následujících letech zateplit budovu Mateřské školy a SKC. Bude 

nutná i oprava podlahy v SKC. Chceme pokračovat další etapou oprav obecních komunikací. 

Budeme intenzivně pracovat na získání financí na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci., 

získání pozemků pro prodloužení chodníků. Dlouhodobou snahou obce je podporovat 

smysluplné aktivity, které by mohly přinést prospěch občanům obce. Jednou z nich je i možnost 

převzetí fotbalového hřiště a přilehlých pozemků do majetku obce, tak aby celý areál měl 

jednoho majitele – obec. Pak je možné získat finanční prostředky na jeho rozvoj.  

V návaznosti na Slovo starosty z prosince 2015 musím konstatovat, že nedošlo k žádnému 

pozitivnímu posunu – nic se nezměnilo. Stále platí, že neoprávněná kritika, lživé pomluvy a 

neopodstatněné stížnosti úzké skupiny občanů jsou v naší obci součástí běžného života, jak 

jste se mnozí mohli přesvědčit na každém veřejném zasedání zastupitelstva obce. V posledním 

roce se k tomu přidaly i opakované žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k  informacím, je snaha co nejvíce paralyzovat činnost úřadu. Proto 

vyzývám občany, aby zasedání zastupitelstva v příštím roce navštěvovali a přesvědčili se, 

komu jde o obecní zájem, a komu jen o vlastní prospěch. Opět musím zopakovat, že prioritou 

zastupitelů obce by mělo být aktivně se podílet na rozvoji  a  na činnostech v obci, které budou 

odpovídat většinovým potřebám a zájmům občanů. 

Na závěr Vám přeji jménem svým, jménem obecního úřadu a jménem zastupitelstva obce 

spokojené a ničím nerušené vánoční svátky, hodně radosti a pohody. Byl bych rád, aby po celý 

rok 2017 vládla ve všech rodinách v naší obci dobrá rodinná pohoda, protože jen za tohoto 

předpokladu můžeme očekávat dobrou pohodu v celé obci. 

 Přeji Vám všem vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, osobní  i pracovní  úspěchy. 

                                                                         Ing. Jaroslav Novák 

                                                                              Starosta obce 
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xxx 2.8. xxx xxx 1.11. xxx 

Poslední svoz popelnic  v roce 2016  
 v pátek 30.12.2016 

Plasty připravujte k odvozu na sběrná místa den před odvozem. 

Sklo - ve středu 

Plasty - ve středu 

Papír - v úterý 

Svozový plán odpadu pro rok 2017 

Popelnice - v pátek 

První svoz 13.1.2017, poté  

každý  SUDÝ  pátek 



 

JÍZDNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 12.12.2016 

 

 Albrechtice, Ob.ú. - Lanškroun (jízdní řád v období Vánoc 2016-2017) 
23.12. 5:12 - 7:13 - 9:13 13:08 - - 15.30 16:30 - 17:13 

24.12. - - - - - - - - - - - - 

25.12. - - - - - - - - - - - - 

26.12. - - - - - - 13:13 - - - 17:03 - 

27.12. - - 7:13 - - - - - 15:30 16:30 - 17:13 

28.12. - - 7:13 - - - - - 15:30 16:30 - 17:13 

29.12. - - 7:13 - - - - - 15:30 16:30 - 17:13 

30.12. - - 7:13 - - - - - 15:30 16:30 - 17:13 

31.12. - - - - - - - - - - - - 

1.1.17 - - - - - - - - - - - - 

2.1. 5:12 - 7:13 - 9:13 13:08 - - 15:30 16:30 - 17:13 

3.1. 5:12 6:13 - 7:21 9:13 13:08 - 14:05 15:30 16:30 - 17:13 

Byl přidán jeden autobusový spoj Albrechtice, Ob.ú. - Lanškroun, odjezd 16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoj z Lanškrouna ve 13:40 zajíždí nově k bytovkám a na horní konec, odjezd z horního konce ve 

14:00. 

 

*)   Nezajíždí do obce, staví u motorestu (5:33) 

**) Jede k bytovkám a na horní konec (7:21, 13:40) 

 Lanškroun - Albrechtice (jízdní řád v období Vánoc 2016-2017) 
23.12. 5:33 - 10:38 12:33 - 14:38 15:38 - 18:38 22:30   

24.12. - - - - - - - - - -   

25.12. - - - - - - - - - -   

26.12. - - - - - 14:38 - 17:38 - -   

27.12. - - 10:38 12:33 - - 15:38 17.38 - -   

28.12. - - 10:38 12:33 - - 15:38 17:38 - -   

29.12. - - 10:38 12:33 - - 15:38 17:38 - -   

30.12. - - 10:38 12:33 - - 15:38 - 18:38 -   

31.12. - - - - - - - - - -   

1.1.17 - - - - - 14:38 - 17:38 - -   

2.1. 5:33 - 10:38 12:33 - 14:38 15:38 17:38 - 22:30   

3.1. 5:33 6:38 10:38 12:33 13:40 14:38 15:38 17:38 - 22:30   

A l b r e ch t i c e – L a n š k r o u n 

  **)   ,    ,  

05:12 06:13 07:21 09:13 13:08 13:13 14:05 15:30 16:30 17:03 17:13 

L a n š k r o u n – A l b r e ch t i c e 

*)    **)   
,, 

,, ,   

05:33 06:38 10:38 12:33 13:40 14:38 15:38 17:38 18:38 22:30  



 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

V letošním roce byly v obci umístěny nové kontejnery na sběr oleje a tuků z domácností . 

 Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním? 

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení 

by se mělo nakládat jako s odpadem. Občané je mohou nalévat do použitých PVC obalů (PET 

lahve atd.) a ukládat do určených separačních nádob. Tyto označené nádoby (240 l zelené 

plastové popelnice) najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu. 

Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a 

dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav 

na domovní kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná! 

DO TÉTO NÁDOBY NA SBĚR OLEJŮ PATŘÍ: 

 použité oleje a tuky z domácností, např. fritovací oleje 

 ztužené jedlé tuky            

DO TÉTO NÁDOBY NA SBĚR OLEJŮ NEPATŘÍ: 

 technické oleje (převodové, motorové, tlumičové) 

 maziva a kapaliny 

TUKY A OLEJE VHAZUJTE DO NÁDOBY V UZAVŘENÝCH PET LAHVÍCH. 

Předejdete tak vylití oleje do nádoby a jeho znehodnocení! 

        

 

MÍSTNÍ POPLATKY 2017 

Poplatek za odpady  

Od 1. 1. 2017  poplatek za  provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstává ve výši 400 Kč za 

poplatníka, splatnost do 28.2.2017, pokud si poplatník rozložil poplatek na dvě 

splátky druhá polovina je splatná do konce července 2017. Poplatky se nepromíjí. 

Povinni platit tento poplatek jsou také vlastníci objektu, ve kterém není nikdo hlášen 

k pobytu a není užíván k rekreaci. Zastupitelstvo vydalo  obecně závaznou vyhlášku 

č. 3/2015, upravující tento poplatek. Poplatek ve výši 400 Kč může být zachován za 

podmínky, že občané budou více třídit odpady, podmínky mají občané ze strany 

obce vytvořeny. Velké náklady má obec spojené s úhradou poplatků za likvidaci 

netříděných odpadů. Poplatek je možné uhradit hotově na obecním úřadě nebo na  

účet č.:. 9724611/0100, variab. symbol 1340xxx(xxx=číslo popisné). Po zaplacení 

obdržíte samolepky na popelnice na rok 2017. 

Poplatek ze psů 

Zůstává beze změny, tj. 100 Kč za psa, za každého dalšího psa 150 Kč, 

platí se za psa staršího 3 měsíců. Poplatek je možné uhradit hotově na obecním 

úřadě nebo na číslo účtu:  9724611/0100, variab. symbol 1341xxx(xxx=číslo popisné) 

Užívání veřejného prostranství 

Nutno ohlásit užívání veřejných prostranství, poplatek 3 Kč za m2 denně.  

U stánkového prodeje a reklamních zařízení  je poplatek 100 Kč za m2 denně. 

Poplatek ze vstupného 

10% z vybraného vstupného, nutné před akcí nechat si označit vstupenky na OÚ.  

 



Upozornění  pro občany 

 Vážení občané, opět nastává doba, kdy bude potřeba provádět zimní údržbu 

komunikací. Průjezd mechanismů, které ji zajišťují, je na mnoha místech ztížen nejen 

vozidly, která v těchto komunikacích nebo bezprostředním okolí parkují, ale rovněž 

větvemi stromů a keřů, rostoucích v jejich blízkosti. Tyto zasahují do profilu 

komunikace, znemožňují výhled řidičům a zejména pak poškozují mechanismy 

provádějící zimní údržbu. Z hlediska bezpečnosti vás žádáme o odstranění větví 

stromů a keřů zasahujících ze soukromých pozemků do místních a účelových 

komunikací, případně zastiňujících dopravní značení nebo pouliční veřejné osvětlení 

naší obce a bránících bezpečnému a plynulému průjezdu vozidel a pohybu chodců. 

O odstranění Vás žádáme ve smyslu § 1016 zákona č. 89/2012., nového 

občanského zákoníku, v platném znění a § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny v platném znění, V případě, že nebude na výzvu reagováno, bude 

ořez v potřebném a nezbytně nutném rozsahu proveden pracovníky údržby obce. 

Ořezy budou provedeny pouze ze strany místní komunikace, bez vstupu na 

soukromé pozemky, dle zásad bezpečnosti a průjezdnosti komunikací. 

 

Kontroly kotlů na tuhá paliva – na vyzvání obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností, tj. Městským úřadem v Lanškrouně, je povinnost předložit doklad o 

kontrole kotlů, ostatní Obce nejsou povinny provádět v této věci kontroly a jejich 

obecní úřady nemusí a ani nemohou tento doklad požadovat, a to ani v případě, že 

existuje podezření na spalování nepovolených paliv a odpadů. Zakázanými palivy 

v kotlích do 300 kW jsou podle ustanovení § 17 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. o 

ochraně ovzduší, energetické  hnědé uhlí, lignit, uhelné kaly a proplástky. 

 

Oznamujeme, že v letošním roce nebude Svatoštěpánský koncert v kapli sv. Anny, stejně tak 

Betlémské světlo. 

Tříkrálovou sbírku 2017 plánujeme realizovat prostřednictvím Obecního úřadu 

v Albrechticích. 

 

Zpravodaj vydává Obecní úřad Albrechtice, Albrechtice 145, 563 01 Lanškroun, 

v počtu 200 výtisků, distribuce zdarma, zpravodaj sestavila Jaroslava Ficnerová,  

tel. 465322560, urad@ou-albrechtice.cz., www.ou-albrechtice.cz 

 

 

 

 

mailto:urad@ou-albrechtice.cz


 Výpis z usnesení zastupitelstva obce Albrechtice ze dne 27.10.2016  

Usnesení č. 242/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2016 - dotace na 

zajištění voleb do Krajského zastupitelstva a 1/3 Senátu Parlamentu ČR  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  

Usnesení č. 243/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2016 – dotace z úřadu 

práce na veřejně prospěšné práce.  

Hlasování: Pro: 5 Proti: 1 (Š. Burešová)  

Usnesení č. 244/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2016 – dotace na les  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  

Usnesení č. 245/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2016 – výdaje na opravy 

komunikací  

Hlasování: Pro: 5 Proti: 1 (Š. Burešová)  

Usnesení č. 246/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2016 – výdaje na 

zpracování dotace na protipovodňová opatření  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  

Usnesení č. 247/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2016 – výdaje na 

odměny členů zastupitelstva  

Hlasování: Pro: 5 Proti: 1 (Š. Burešová)  

Usnesení č. 248/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2016 – výdaje na zálohy 

na elektřinu  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  

Usnesení č. 249/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2016 – výdaje za nájem 

pozemků  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  

Usnesení č. 250/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2016 – příspěvek DSO 

Lanškrounsko na revitalizaci odpočinkového místa naučné stezky Sázavské údolí a pořízení 

defibrilátoru pro HZS.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  

Usnesení č. 251/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Zprávu finančního výboru (FV) o plnění rozpočtu k 

30.9.2016.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  

Usnesení č. 252/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice bere na vědomí Výroční zprávu finančního výboru za rok 

2016  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  

Usnesení č. 253/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice bere na vědomí Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření 

obce Albrechtice za rok 2016.  



Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  

Usnesení č. 254/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje podání žádosti o dotaci příspěvkové organizace 

Mateřská škola Albrechtice na základě výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ“ z dotačního programu: Operační program – výzkum, 

vývoj a vzdělání ve výši 252 800 Kč s použitím na 2 vybrané šablony: personální podporu a 

na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Délka 

projektu 24 měsíců. Odpovědná osoba za vyúčtování dotace Miroslava Štěrbová, ředitelka 

PO Mateřská škola Albrechtice.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  

Usnesení č. 255/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2016-MT-

21 s firmou MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ. 25297899 na 

předmět plnění: Oprava mostovky mostu ev. č. 003 přes řeku Moravskou Sázavu v obci 

Albrechtice. Výsledná cena díla 2 874 826,74 Kč, termín dokončení 30.9.2016.  

Hlasování: Pro: 5 Proti: 1 ( Š. Burešová)  

Usnesení č. 256/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Pasport dopravního značení a místních 

komunikací v obci Albrechtice zpracovaný firmou NVB Line s.r.o. Cukrovar 716, 768 21 

Kvasice.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  

Usnesení č. 257/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo a schvaluje Smlouvu o dílo s firmou 

ENVIPARTNER, s.r.o. Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice, na zhotovení digitálního 

Povodňového plánu v rámci projektu „Protipovodňová opatření obce Albrechtice“. Výše 

plnění: 110 000 Kč bez DPH, s DPH 133 100 Kč. Plnění podle smlouvy o dílo a platby bude 

součástí vyúčtování v rámci přiznané dotace MŽP Operačního programu životní prostředí 

2014 – 2020, reg. číslo proj. CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002119. Výše přiznané dotace: 1 

678 035,- Kč, z toho z EU: 1 174 624,50 z rozpočtu ČR: 503 410,50 Kč.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  

Usnesení č. 258/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo a schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční 

podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje ev. č. smlouvy: 

OŽPZ/16/24558 ve výši 7760,- Kč s poskytovatelem, kterým je Pardubický kraj, Komenského 

náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, jako příspěvek na obnovu, zajištění a 

výchovu porostů na hospodaření v lesích ve vlastnictví obce Albrechtice.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  

Usnesení č. 259/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo a schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční 

podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje ev. č. smlouvy: 

OŽPZ/16/24557 ve výši 10 650,- Kč s poskytovatelem, kterým je Pardubický kraj, 

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, jako příspěvek na obnovu, 

zajištění a výchovu porostů na hospodaření v lesích ve vlastnictví obcí Albrechtice, Cotkytle, 

Sázava a Žichlínek.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  

Usnesení č. 260/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo a schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestičního 

příspěvku Dobrovolnému svazku obcí Lanškrounsko, se sídlem Nám. J. M. Marků 12, 563 01 



Lanškroun, IČ: 70902640 ve výši 16 667 Kč na dofinancování projektu Revitalizace 

odpočinkového místa Naučné stezky Sázavské údolí. Předmětem projektu je obnova 

mobiliáře v Sázavském údolí, jako součásti Naučné Stezky Sázavské údolí.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  

Usnesení č. 261/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo zveřejněný záměr na pronájem části parcely č. 

1543/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 100 m2 v k.ú. Albrechtice u Lanškrouna 

a rozhodlo uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části parcely č. 1543/1 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 100 m2 v k.ú. Albrechtice u Lanškrouna se žadatelem č.j. 

OBAL 356/2016 společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 

561 64 Jablonné nad Orlicí, k umístění hydrovarové stanice pro řešení tlakových poměrů 

vodovodního řádu v Albrechticích. Cena nájmu 5,- Kč za jeden m2, celkem 500,- Kč ročně, 

se splatností do 30.6. b. r. Poměrná část za rok 2016 ve výši 98,- Kč bude uhrazena do 30 

dnů od schválení.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 

Usnesení č. 262/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo a schvaluje podle zveřejněného záměru uzavření 

kupní smlouvy na odprodej parcely č. 301/2 o výměře 174 m2 v k. ú. Albrechtice u 

Lanškrouna a schvaluje odprodat žadatelům, podle žádosti č.j. OBAL 357/2016 ze dne 

28.7.2016, parcelu č. 301/2 zahrada o výměře 174 m2 v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna za 

cenu 50 Kč za jeden m2, celkem: 8700 Kč, plus náklady spojené s prodejem pozemků, 

vkladem listin na Katastrální úřad pro PK v Ústí nad Orlicí. Daň z převodu nemovitých věcí 

hradí kupující.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  

Usnesení č. 263/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo a schvaluje podle zveřejněného záměru prodej: 

Části pozemkové parcely č. 134/1, zahrada, díl „b“ o výměře 335 m2 dle GP 400-50/2016, 

pozemkovou parcelu č. 142/8 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 160 m2, která vznikla s 

části stavební parcely č. 52/2, díl „a“ o výměře 8 m2 a z části pozemkové parcely č. 142/2 

ostatní plocha, manipulační plocha díl „c“ o výměře 152 m2 dle GP 400-50/2016 v k. ú. 

Albrechtice u Lanškrouna. Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje prodat tyto parcely 

podle zveřejněného záměru žadateli č.j. 287/2015, za cenu 50 Kč za jeden m2, celkem 495 

m2 za cenu celkem: 24 750 Kč, plus náklady spojené s prodejem pozemků, zhotovením GP 

a náklady spojené s vkladem listin a zápisem do Katastru nemovitostí. Daň z převodu 

nemovitých věcí hradí kupující.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  

Usnesení č. 264/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo a schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na pacht 

pozemků v katastrálním území Albrechtice podle zveřejněného záměru: Parcela č. 967/7, 

1293/3, část parcely č. 963/3, 967/5, 963/6, 976, 963/1, 1567, celkem výměra - 25 157 m2 a 

schvaluje propachtovat tyto pozemky žadateli podle žádosti č.j. 307/2016. Cena pachtu: 0,15 

Kč za jeden m2, celkem: 3774,- Kč ročně, splatnost do 30.9. b.r., poměrná část pachtovného 

za rok 2016 ve výši 734,- Kč bude zaplacena do 30 dnů od schválení.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  

Usnesení č. 265/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice na základě zveřejněného záměru propachtovat pozemky 

podle záměru č.j. OBAL 385/2016 ze dne 11.8.2016, kromě jiných pozemků, zveřejněn 

záměr i na parcelu č. 382/2 orná půda o výměře 24917 m2 v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna. 



Protože o pozemek parcela č. 382/2 orná půda se přihlásilo více zájemců, a to žádost č.j. 

OBAL 355/2016 žádost č.j. OBAL 405/2016 byly žádosti zaevidovány a zájemcům byla 

zaslána výzva k podání cenových nabídek. Zastupitelstvo obce Albrechtice na zasedání 

posoudilo došlé cenové nabídky č.j. OBAL 455/2016 ze dne 29.9.2016 a č.j. OBAL 457/2016 

ze dne 30.9.2016 a schvaluje jako lepší cenovou nabídku č.j. OBAL 455/2016 s cenovou 

nabídkou 0,20 Kč za jeden m2, celkem 2000 Kč za hektar, za pacht pozemku parcela č. 

382/2 orná půda o výměře 24917 m2.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  

Usnesení č. 266/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádost č.j. 355/2016 žadatele, o pacht pozemků v 

katastrálním území Albrechtice u Lanškrouna a zastupitelstvo obce schvaluje uzavření 

pachtovní smlouvy na pacht pozemků v katastrálním území Albrechtice podle zveřejněného 

záměru: parcela číslo: 374/9 orná půda - 1 037 m2, 137/2 orná půda - 253 m2, 1188/1 orná 

půda - 547 m2 , 1188/4 trvalý travní porost - 3 355 m2, 1188/5 orná půda - 19 315 m2, 1190 

orná půda - 4 903 m2, 1149/8 orná půda - 791 m2, 1149/11, orná půda - 450 m2, 1149/12 

orná půda – 1 011 m2, 1149/25 trvalý travní porost - 358 m2, celkem 32 020 m2. Cena 

pachtovného 0,15 Kč za jeden m2, celkem: 4803,- Kč. Splatnost do 30.9. b.r., poměrná část 

pachtovného za rok 2016 u výměry 32020 m2, ve výši 934,- Kč bude uhrazena do 30 dnů od 

schválení.  

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0  

Usnesení č. 267/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje poskytnutí odměn členům komisí a výborů podle 

přednesených návrhů.  

Hlasování: Pro: 5 Proti: 1 (Š. Burešová)  

Usnesení č. 268/2016  

Zastupitelstvo obce Albrechtice bere na vědomí zprávu starosty o činnosti, investičních, 

dotačních a smluvních akcích v obci.  

Hlasování: Pro: 5 Proti: 1 (Š. Burešová)  
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