
ALBRECHTICKÝ    ZPRAVODAJ                                                                 
 

Prosinec 2019 

Slovo   starosty                                                                                                                           
 

Vážení spoluobčané 

Již za několik dnů budeme prožívat období vánočních svátků a očekávat příchod nového roku 

2020.  

Rok 2019 byl rokem, kdy nové zastupitelstvo pracovalo na úkolech, které si vytyčilo v závěru 

roku 2018. Byla to především tvorba a schválení nového územního plánu obce, dobré zajištění 

řady každodenních činností, aby se nám v obci dobře žilo. Například údržba zeleně, údržba a 

oprava komunikací, svoz komunálního odpadu. Pořízení stavební dokumentace pro výstavbu 

chodníků a nového veřejného osvětlení v obci.  Výstavba objektů pro uložení komunální 

techniky a skladů nářadí / u konírny, za obecním úřadem a na fotbalovém hřišti/. Hlavní 

prioritou je získání především stavebních pozemků, které jsou nutné pro příliv nových 

obyvatel do obce. Na tyto lokality bude v roce 2020 zpracována studie rozmístění 

jednotlivých parcel a regulační podmínky pro výstavbu domů. Zájem o bydlení v naší obci je 

značný. 

Již teď připravujeme, plánujeme a rozpočtujeme další období. Byl zpracován strategický plán 

rozvoje obce pro další období. Je  připravena  oprava budovy mateřské školy. Významně 

spolupracujeme se svazkem obcí – Mikroregionu Severo- Lanškrounsko. Aby byla příští léta 

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

výbory, komise a především občanů obce/. Musíme se rovněž postarat o náš lesní majetek, tak 

aby se v něm co nejméně projevila kůrovcová  kalamita. Zde budeme potřebovat  i součinnost 

spolků  i  jednotlivých občanů. 

V návaznosti na Slova  starosty z minulých let, musím konstatovat, že nedošlo k žádnému 

pozitivnímu posunu – nic se nezměnilo v několikaletých kauzách. Stále platí, že neoprávněná 

kritika, lživé pomluvy, neopodstatněné stížnosti a vymýšlení pseudokauz  úzké skupiny  

obyvatel jsou v naší obci součástí běžného života, jak se můžete přesvědčit na každém 

veřejném zasedání zastupitelstva obce. Stále se opakující žádosti o informace podle zákona    

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jimiž je snaha co nejvíce paralyzovat 

činnost úřadu. Je s podivem, že se na tom podílí i někteří zastupitelé, kteří ač slibovali, že 

budou pracovat  ve  prospěch  obce  a její občanů, tak nečiní. Je na Vás na občanech obce, 

abyste  zhodnotili  komu jde   o obecní zájem a komu jen o vlastní prospěch. 

Přeji nám všem, abychom se v roce 2020 setkávali se vzájemným porozuměním a tolerancí. 

Považuji za nutné připomenout výročí, kterým  budeme  žít v průběhu celého roku 2020.  

Je to 30 let od osamostatnění obce Albrechtice  v roce 1990. 

Upřímně Vám přeji, abyste i tento rok prožili ve zdraví a spokojenosti v osobním a profesním 

životě. Abychom společnými silami tvořili prostředí, ve kterém žijeme, abychom se ve 

vzájemné sousedské pohodě, se vzájemným porozuměním a  tolerancí potkávali  při všech 

událostech v naší obci. Přeji Vám, stejně jako v minulých letech, aby následující dny 

Vánočních svátků a nového roku byly šťastné a spokojené pro nás všechny. 

                                                         Ing. Jaroslav Novák, starosta obce 

 
                                                                                                                  



 

 

Usnesení  zastupitelstva  obce  Albrechtice 
Zastupitelstvo  obce  zasedalo 29.5.2019,  26.8.2019, 11.11.2019 a  9.12.2019 . 

Přikládáme výpisy  z  usnesení  zastupitelstva  obce Albrechtice. 
 

MÍSTNÍ  POPLATKY 2020 

Obec Albrechtice má zavedený místní poplatek ze psů, ze vstupného, za užívání veřejného  

prostranství a místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  

využívání a odstraňování komunálních odpadů (za odpady). 

Pro rok 2020 se místní poplatky nezvyšují.  Bankovní spojení: č. ú. 9724611/0100.   

Místní poplatek za odpady:  500 Kč na poplatníka (osobu), splatnost do 28.2.2020  nebo  

ve dvou splátkách do 31.7.2020.  Majitelé nemovitostí, ve kterých není přihlášena osoba  

k trvalému pobytu  (rekreační objekty) platí  místní  poplatek ve výši 500 Kč v termínu do 

 28.2.2020. Variabilní  symbol: 1340xxx (xxx=číslo popisné) 

Místní poplatek ze psů:   100 Kč, za každého dalšího psa 150 Kč 

Variabilní symbol : 1341xxx (xxx=číslo popisné) 

Užívání obecních pozemků 

Stále je platná výzva, aby občané, kteří užívají  bez  smluvního vztahu  obecní pozemky, 

 aby si požádali o pronájem  nebo o jejích odkup.  

 
Událo se  v roce 2019 

 Kulturní akce: Maškarní karneval pro děti (únor), zájezd  do Prahy na muzikál (duben),  

 Pálení čarodějnic  (duben), dětský den  a kácení májky (červen ), vítání občánků  

(červen),   poutní mše (červenec) , Loučení s létem (srpen),  Adventní tvoření (listopad ),  

Rozsvícení vánočního stromu a Mikuláš (prosinec). 

22.6.2019  Účast  na  setkání obcí s názvem Albrechtice – Štít Albrechtic 2019  ve  Městě  

 Albrechtice. 

3.- 4.8.2019  se  konaly  po 8 letech závody automobilů do vrchu – nově „Albrechtický  

kopec“.  V příštím roce se předpokládá konání na konci srpna 2020. 

Připravujeme 

 Betlémské světlo 24.12.2019 v kostele sv. Anny v Albrechticích od 14.00 do 

 15.00 hodin. 

 Tříkrálová sbírka 2020 – skupinky koledníků budou chodit 4.1. a 5.1.2020 

       Maškarní karneval pro děti (únor 2020) 

       Zájezd na muzikál „Tarzan“ do Prahy (4-5/2020) 

       Pálení čarodějnic a stavění máje 1.5.2020 

       Kácení máje a dětský den 30.5.2020 

       Štít Albrechtic 2020 – Lesní Albrechtice (Březová) 

       Loučení s létem 29.8.2020 

       30. výročí osamostatnění obce Albrechtice (listopad 2020) 

       Adventní tvoření 2020 (listopad 2020) 

       Vánoční strom a Mikuláš (prosinec 2020) 

                                                                      
       Vzpomínáme: 

       19. dubna 2019  zemřela  ve věku 84 let  paní  Ludmila Hanušová   

       10. června 2019 zemřel ve věku  56 let  pan Vladimír Vican 

 19. listopadu 2019 zemřela ve věku 94 let paní Jarmila Polanská. 

        Za  účast   a  květinové dary  při  smutečním  rozloučení  s paní Ludmilou Hanušovou  děkuje 

       dcera Eva  Turková. 



ODPADOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ  V OBCI 

Přehled vyprodukovaného odpadu v letech 2017-2019  v tunách 

 popelnice kontejner celkem odpad plasty 

2017 81,54 15,67 97,21 4,53 

2018 61,86 10,02 71,88 7,96 

2019  75,20 8,99 84,19 8,35 

 

Jak je z tabulky zřejmé, odpad v popelnicích je za uplynulé tři roky skoro stejný a vychází  

přibližně 150 kg odpadu na občana. Potěšující informací je fakt, že se snížil objem odpadu 

umístěného v kontejneru, což je též zásluhou zaměstnanců, kteří ještě z kontejneru následně 

vytřídí mnoho odpadu, který tam nepatří. Bohužel se mezi námi najdou občané, kterým je toto 

zcela jedno a do kontejneru vyhazují plasty, papír, nebezpečné odpady, kovy, ošacení a 

zejména nábytek. Dalším nešvarem je dovoz odpadu  do kontejneru  za tmy. Původce  

takového nevytříděného  odpadu  je však vždy dohledán. 

Velmi potěšující je výsledek zvyšujícího se objemu plastů, což svědčí o tom,  že se hodně 

plastů třídí a nekončí  v popelnicích. 

Nyní k několika námitkám některých občanů, kteří tvrdí, že třídit odpad je zbytečné, protože 

na skládce to sypou do jedné díry. Důležitá je skutečnost, že za vytříděný odpad obdrží obec 

peníze, ale  za odpad nevytříděný naopak peníze platí. Takže pokud se sníží množství 

nevytříděného odpadu, obec ušetří za tuto platbu,  a pokud se zvýší množství plastů - tedy 

vytříděného odpadu, obec obdrží ze systému příspěvků za třídění odpadů EKO-KOM  více 

peněz. Toto vše se  následně zohlední ve výši poplatku, který občané platí. Pokud se tedy 

bude více třídit, nebude se poplatek zvyšovat. 

Do kontejneru nepatří plasty, papír, kovy, dřevo (včetně nábytku), starý textil (peřiny, 

oblečení, obuv, tašky, deky apod.), polystyren a hlavně pneumatiky a nebezpečný odpad 

včetně elektroniky! 

Pokud si nejste jisti, co kam patří, není problém se zeptat zaměstnance, který to má  na 

starosti (pan Jirásek),  který vám ochotně poradí. kam co dát.  Pneumatiky, stavební  suť  a 

ostatní  odpad ze staveb si  občané  musí likvidovat  jinde , mimo obecní  systém likvidace 

odpadů. Elektroodpad - vysloužené elektrospotřebiče (televize, lednice, pračky, vysavače, 

mikrovlnky apod.) nově můžete odložit u „Konírny“ vedle  uzamykatelné kóje během celého 

roku.  (M. J.)                      

Svozový plán odpadu pro rok 2020 

      Popelnice - v pondělí 

První svoz 13.1.2020, poté  

každé LICHÉ pondělí 

Plasty - v pátek 
leden únor březen duben květen červen 

10.1. 7.2. 6.3. 3.4. 
1.5. 
29.5. 

26.6. 

červenec srpen září říjen listopad prosinec 

24.7. 21.8. 18.9. 16.10. 13.11. 11.12. 

Poslední svoz popelnic v roce 2019 bude  

 v pondělí 30.12.2019 

 



 

 
Albrechtice, Ob.ú. - Lanškroun (jízdní řád v období Vánoc 2019-2020) 

Po23.12. - - 7:13 - - - - - 15:11 16:11 - - 

Út24.12. - - - - - - - - - - - - 

St25.12. - - - - - - - - - - - - 

Čt26.12. - - - - - - 13:13 - - - 17:03 - 

Pá27.12. - - 7:13 - - - - - 15:11 16:11 - - 

So28.12. - - - - - - 13:13 - - - 17:03 - 

Ne29.12. - - - - - - 13:13 - - - 17:03 - 

Po30.12. - - 7:13 - - - - - 15:11 16:11 - - 

Út31.12.19 - - - - - - - - - - - - 

St1.1.2020 - - - - - - - - - - - - 

Čt 2.1. 5:12 - 7:13 - 9:13 13:08 - - 15:11 16:11 - 17:26 

Autobus v 7:13 nejede na Horní konec, točí se u Ob. úřadu. 

 

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

 

Normální jízdní řád platný od 10.12.2019 

 

*)   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 2019-2020) 
Po23.12. - - 10:38 12:40 - - 15:38 17:38 - -   

Út24.12. - - - - - - - - - -   

St25.12. - - - - - - - - - -   

Čt26.12. - - - - - 14:38 - 17:38 - -   

Pá27.12. - - 10:38 12:40 - - 15:38 - 18:38 -   

So28.12. - - - - - 14:38 - - 18:38 -   

Ne29.12. - - - - - 14:38 - 17:38 - -   

Po30.12. - - 10:38 12:40 - - 15:38 17:38 - -   

Út31.12.19 - - - - - - - - - -   

St1.1.2020 - - - - - - - - - -   

Čt 2.1. 5:33
*)

 - 10.38 12:40 - 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 15:11 16:11 17:03 17:26 

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  



 
 

 
Informace pro veřejnost jsou prezentovány na úřední desce obce, webových stránkách obce  a ve 

zpravodaji nebo na vývěskách po obci. Fyzická úřední deska obce je umístěna naproti budovy čp. 145 

(obecní úřad).  Elektronická úřední deska je na internetových stránkách obce: www.ou-albrechtice.cz/ 

sekce úřední deska.  

Na obecní úřad je možné zasílat písemná podání na adresu: Obecní úřad Albrechtice, Albrechtice 

čp. 145, 563 01 Lanškroun nebo mailem: urad@ou-albrechtice.cz. Obec má  datovou schránku pro 

zasílání elektronické pošty: 79ga3f5. 

 
Zpravodaj vydává Obecní úřad Albrechtice, Albrechtice 145, 563 01 Lanškroun, v počtu 200 výtisků, 
 distribuce zdarma, zpravodaj sestavila Jaroslava Ficnerová, tel. 465 322 560, urad@ou-albrechtice.cz.,  
www.ou-albrechtice.cz       

 

http://www.ou-albrechtice.cz/
mailto:urad@ou-albrechtice.cz
http://www.ou-albrechtice.cz/


 

Výpis z usnesení zastupitelstva obce Albrechtice dne 29.5.2019 
 

Usnesení č. 51/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo analytickou část Strategického plánu rozvoje obce 

Albrechtice na roky 2019 – 2023, jejíž součástí je SWOT analýza, a bere na vědomí přípravu návrhové 

části strategického plánu s tím, že kompletní finální podoba strategického plánu bude Zastupitelstvu 

obce Albrechtice předložena k projednání do konce roku 2019. 

Bere na vědomí:         7           Nebere na vědomí: 0 

Usnesení č. 52/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje podle vyhlášky č. 220/2013 Sb., účetní závěrku obce 

Albrechtice za rok 2018 se stavem ke dni 31.12.2018  bez výhrad. 

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti obce 

Albrechtice za rok 2018  ve výši  31 671,07  Kč  byl  evidován na účtu 432 88 – nerozdělený zisk   

z minulých let.   

Hlasování:       Pro:      7               Proti:          0            Zdržel se:  0 

Usnesení č. 53/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje celoroční  hospodaření  obce   a  Závěrečný  účet obce 

Albrechtice za rok 2018,  včetně  Zprávy  Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce  za rok 2018,  a dává souhlas  s celoročním  hospodařením  bez 

výhrad.  

Hlasování:   Pro:           7                Proti:         0        Zdržel se:   0 

Usnesení č. 54/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 k rozpočtu obce na rok 2019, 

týkající se investičních  výdajů   na  zhotovení  projektu pro vybudování  chodníků  po obci ve výši 

160 000 Kč. 

Hlasování:   Pro:         7                 Proti:      0          Zdržel se:  0 

Usnesení č. 55/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 k rozpočtu obce na rok 2019, 

týkající  se výdajů  na financování voleb do Evropského Parlamentu 2019 ve výši 29 000 Kč. 

Hlasování:   Pro:              7            Proti:     0           Zdržel se:   0 

Usnesení č. 56/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice bere na vědomí změnu položek v rámci závazných ukazatelů 

schváleného rozpočtu obce na rok 2019 se stavem k 30.4.2019. 

Bere na vědomí:        7                        Nebere  na vědomí:   0 

Usnesení č. 57/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje zprávu Finančního výboru o plnění rozpočtu k 30.4.2019. 

Hlasování:   Pro:       7                   Proti:      0          Zdržel se:  0 

Usnesení č. 58/2019 

Zastupitelstvo  obce  Albrechtice  na základě zveřejněného  záměru  na pronájem  části  pozemkové 

parcely č. 348/1 zahrada o výměře 345 m2   schvaluje   uzavření nájemní smlouvy na pronájem  části 

pozemkové parcely č. 348/1 zahrada o výměře 345 m
2
 v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna podle 

přiloženého zákresu  se žadatelem  č.j. OBAL 485/2018.  Cena nájmu 345 Kč ročně, smlouva se 

uzavírá na dobu neurčitou. Splatnost nájmu do 30.6. b.r. 

Hlasování:   Pro:          7                Proti:        0        Zdržel se: 0 

Usnesení č. 59/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice  na  základě   zveřejněného  záměru  na pronájem části  pozemkové 

parcely  č. 65/1 ostatní plocha o výměře 200 m2 a schvaluje  uzavření nájemní smlouvy  na část 



pozemkové parcely č. 65/1  ostatní plocha o výměře 200 m
2
 v k. ú.  Albrechtice u Lanškrouna podle  

přiloženého zákresu  se žadatelem  č.j. OBAL 509/2018. Cena nájmu 200 Kč ročně, smlouva se 

uzavírá na dobu neurčitou. Splatnost nájmu do 30.6. b.r. 

Hlasování:   Pro:        7                  Proti:       0         Zdržel se:  0 

Usnesení č. 60/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice na základě  zveřejněného  záměru  na odprodej  části  pozemkové 

parcely č. 1603/11, která  přiléhá k parcele č. 382/16  schvaluje zhotovení geometrického plánu na 

oddělení požadované  části parcely  podle  žádosti č.j. OBAL 511/2018  a schvaluje  odprodej 

oddělené  části pozemkové parcely č. 1603/11, která přiléhá k parcele č. 382/16 v k. ú. Albrechtice     

u Lanškrouna podle přiloženého zákresu žadateli č.j. OBAL 511/2019.  Cena: 50 Kč 
 
za jeden m

2. 
. 

Dále žadatel uhradí náklady na zhotovení geometrického plánu,  správní poplatek na Katastrálním 

úřadě v Ústí nad Orlicí a ostatní náklady spojené s prodejem pozemku. 

Hlasování:   Pro:            7              Proti:        0        Zdržel se:   0 

Usnesení č. 61/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice   na základě  zveřejněného záměru  na  pronájem  části  parcely          

č. 125/3 o výměře  2 m
2
   schvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou  Garden-parts s.r.o, 

Albrechtice 52, IČ: 01786741,  na pronájem  části parcely č. 125/3 o výměře  2 m
2
  v  k. ú. Albrechtice 

u Lanškrouna  za účelem umístění  reklamního banneru. Cena nájmu dohodou: 2 000 Kč ročně, 

smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Splatnost nájmu do 30.6. b.r. 

Hlasování:   Pro:        7                  Proti:   0             Zdržel se:   0 

Usnesení č. 62/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice na základě  zveřejněného  záměru  propachtovat  pozemkovou parcelu   

č. 382/2 orná půda o výměře 24917 m
2
 a záměru  pronajmout část pozemkové parcely č. 199/2 zahrada 

o výměře 1000 m
2    

v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna k zemědělskému využití,  nástupci  po  zemřelém 

uživateli  pozemků,   schvaluje uzavření  pachtovní smlouvy  se žadatelem podle žádosti  č.j. OBAL  

61/2019  na převod pachtu a nájmu   u pozemkové parcely č. 382/2 orná půda a části parcely č. 199/2 

zahrada. Cena pachtu u ppč. 382/2 orná půda o výměře 24917 m
2   

činí  4983 Kč  ročně, cena pronájmu    

200 Kč za část pozemkové  parcely č. 199/2 zahrada o výměře 1000 m
2 

. Smlouvy  se uzavírají na 

dobu neurčitou. Splatnost pachtu do 30.9. b.r., splatnost  nájmu do 30.6. b.r. 

Hlasování:   Pro:           7               Proti:     0           Zdržel se:    0 

Usnesení č. 63/2019 

Zastupitelstvo  obce  Albrechtice  na základě zveřejněného záměru schvaluje   odprodej  parcely         

č. 259/6 TTP o výměře 127 m
2
   v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna žadateli podle žádosti č.j. OBAL 

508/2018. Kupní cena: 50,- za jeden m
2 
, celkem   6 350,- Kč. 

 
Žadatel  dále uhradí náklady na správní 

poplatek pro Katastrální úřad v Ústí nad Orlicí a další náklady spojené s prodejem pozemku. 

Hlasování:   Pro:            5                                               Proti:      0          Zdržel se:  2                                         

                    (Biler, Filip, Chládková, Novák, Tejkl)                                      (Burešová,  Mareš) 

Usnesení č. 64/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádost č.j. OBAL  185/2019 na vybudování  parkoviště pro 

kola. Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje  zveřejnění  záměru  pronajmout část parcely č. 1662/2 

ostatní plocha, zeleň o výměře  36 m
2 
 k. ú. Albrechtice u Lanškrouna   za účelem  úpravy  plochy pro  

parkování  cyklistů.   

Hlasování:   Pro:           7               Proti:       0         Zdržel se:  0 

Usnesení č.65/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádost č.j. OBAL 152/2019    na pronájem části parcely    

č. 1467/41 o výměře 245 m
2
 v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna. Zastupitelstvo obce Albrechtice  

 schvaluje zveřejnění záměru pronajmout předmětnou část pozemku  ppč. 1467/41 TTP o výměře    

245 m
2 
podle přiloženého zákresu. Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje zhotovení geometrického 

plánu na oddělení požadované části parcely 1467/41 TTP v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna. 

Hlasování:   Pro:           7               Proti:         0       Zdržel se:   0 

 

 



Usnesení č. 66/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádost č.j. OBAL 130/2019   na pronájem části parcely      

č. 1546/1 o výměře 600 m
2
 za účelem  osekávání trávy. Zastupitelstvo  obce  Albrechtice  schvaluje 

zveřejnění záměru  pronajmout  část  pozemku ppč. 1546/1 o výměře 600 m
2
 v k. ú.  Albrechtice          

u Lanškrouna  podle přiloženého zákresu.
 

Hlasování:   Pro:            7              Proti:      0          Zdržel se:   0 

Usnesení č. 67/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo a schvaluje  Smlouvu  o zřízení služebnosti inženýrských 

sítí  č. SLS / 08 / 19 / Hd  na pozemku  parcela č. 752/2 lesní pozemek v k. ú. Albrechtice u 

Lanškrouna  pro  společnost  Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., Slezská 350, 561 64 

Jablonné  nad Orlicí, IČ: 48173398, na zřízení služebnosti pro osoby oprávněné vlastním nákladem a 

vhodným i bezpečným způsobem na služebném pozemku zřídit, provozovat a udržovat vodovod 

a dohodnout pro smluvní strany podmínky, které jsou upraveny zákonem o vodovodech a kanalizacích 

a občanským zákoníkem.  

Hlasování:   Pro:          7               Proti:        0        Zdržel se:   0 

Usnesení č. 68/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IV-12-2016840/VB/01, Albrechtice 70/8,  Motor.Cotkytle - nové OM se společností 

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 405 02, IČ: 24729035, zastoupena na 

základě plné moci zmocněncem ELRO Czech, s.r.o., Ostřetín 288, 534 01 Holice, IČ: 04669754.  

Hlasování:   Pro:         7                 Proti:      0          Zdržel se:    0 

Usnesení č. 69/2019 

Zastupitelstvo  obce Albrechtice  projednalo  a schvaluje  Smlouvu o dílo na zhotovení projektových   

dokumentací „Albrechtice – Výstavba nových chodníků“  se zhotovitelem  Ing. Jiřím Cihlářem, 

Orlické nábřeží 1029, 565 61 Choceň, IČ: 74598716  v ceně díla: 130 680 Kč včetně DPH. 

Hlasování:   Pro:           7               Proti:       0         Zdržel se:   0 

Usnesení č.70/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo  a schvaluje Veřejnoprávní  smlouvu  na poskytnutí  

příspěvku  na  provoz  prodejny  KONZUM  Albrechtice č. prodejny 127  v budově čp. 110 

v Albrechticích. Příspěvek   na  rok 2019  činí   163 275,- Kč. 

Hlasování:   Pro:         7                 Proti:         0       Zdržel se:  0 

Usnesení č.71/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice bylo  seznámeno  s výběrem firmy na  zhotovení  fasády na budově 

čp. 131 v Albrechticích a zastupitelstvo obce  schvaluje  uzavřít Smlouvu o dílo s firmou  Jaroslav 

Štosek, Rudoltice 134, IČ: 61204927  v ceně díla: 348 871,-  Kč,  včetně DPH.  

Hlasování:   Pro:              7            Proti:         0       Zdržel se:    0 

Usnesení č.72/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice bylo  seznámeno  s výběrem firmy na zhotovení zastřešení  pro 

komunální techniku a zastupitelstvo obce  schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo s firmou  Klempířství 

MAN s.r.o , M. Majerové 222, IČ: 25288938  v ceně díla 595 548,-  Kč včetně DPH.  

Hlasování:   Pro:       7                   Proti:       0         Zdržel se:  0 

Usnesení č. 73/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 

Pardubického kraje na rok 2019 ev. č. smlouvy: OŽPZ/19/23069 „Úhrada nákladů na provoz prodejny 

Albrechtice“. Výše dotace 100 000,- Kč. 

Hlasování:   Pro:           7               Proti:      0          Zdržel se:     0 

 

 

 



Usnesení č. 74/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Smlouvu  o  poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 

Pardubického kraje na rok 2019, ev. č. smlouvy: OŽPZ/19/22856 „Přístřešek pro komunální 

techniku“. Výše dotace 110 000,- Kč. 

Hlasování:   Pro:            7              Proti:       0         Zdržel se:      0 

Usnesení č. 75/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  deleguje Ing. Jaroslava Nováka,  starostu obce Albrechtice, 

jako zástupce obce Albrechtice, která je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad 

Orlicí, a.s., se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64 , IČ: 48173398,  na všechny valné 

hromady, počínaje valnou hromadou dne 20.6.2019,  po celé jeho funkčního období až do odvolání. 

Hlasování:   Pro:          7                Proti:         0       Zdržel se:      0 

Usnesení č. 76/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice bere na vědomí  informace o hospodaření v lesích v přechodném 

období. 

Bere na vědomí:         5                                                              Nebere na vědomí:  2 

(Biler, Filip, Chládková, Novák, Tejkl)                                     (Burešová,  Mareš) 

Usnesení č. 77/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje  podání  návrhu  k Okresnímu  soudu  Ústí  nad  Orlicí  na  

určení hranic pozemku  parcela č. 1550/1   a  vydání  rozhodnutí o určení a vytyčení  hranic pozemků 

ppč. 1550/1 ostatní plocha, ostatní komunikace ,  které  tvoří  komunikaci,  podle stavu ve veřejném 

rejstříku  vedeném  pro Katastrální  území  Albrechtice u Lanškrouna  na Katastrálním úřadě pro 

Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. S majiteli sousedních pozemků  při vytyčování 

hranic pozemku parcela  č. 1550/1 nedošlo k dohodě.  Návrh  nebude podán  pokud se  majitelé 

přilehlé nemovitosti  do 30 dnů  pokusí  dohodnout. 

Hlasování:  Pro:        5                                             Proti:      1                   Zdržel se:  1                    

(Biler, Filip, Chládková, Novák, Tejkl)                  (Mareš)                       (Burešová)   

Usnesení č. 78/2019 

Zastupitelstvo  obce  Albrechtice  projednalo  Hydrotechnické  posouzení  potencionálního  vlivu 

rekonstruované  místní komunikace  na změny rozlivu vodního toku Moravské Sázavy 

v Albrechticích, zpracované firmou ŠINDLAR s.r.o. Hradec Králové, včetně vyjádření správce 

vodního toku Moravské Sázavy Povodí Moravy Brno s.p.,  a  bere na vědomí, že úpravy  místní 

komunikace  na parcele č. 1549/1 neovlivňují  změny rozlivu a odtokové  poměry  vodního  toku  

Moravské  Sázavy.  

Bere na vědomí:               5                                                  Nebere na vědomí:  2  

(Biler, Filip, Chládková, Novák, Tejkl)                               (Burešová,  Mareš) 

Usnesení č. 79/2019 

Zastupitelstvo  obce  Albrechtice schvaluje  návrh  starosty obce Albrechtice Ing. Jaroslava Nováka  

podat  k Okresnímu soudu v Ústí  nad  Orlicí  žalobu  na ochranu osobnosti  proti  Ing. Romanovi 

Burešovi a Šárce Burešové, DiS.,  za  křivé   nařčení  starosty obce Albrechtice  Ing. Jaroslava Nováka  

z  krádeže dřeva, pokud  nebude  do  30 dnů  doručena  písemná  omluva. 

Hlasování:  Pro:        5                                             Proti:      1                   Zdržel se:  1                    

(Biler, Filip, Chládková, Novák, Tejkl)                  (Mareš)                       (Burešová)   

 

 

 

 



Výpis z usnesení zastupitelstva obce Albrechtice  ze dne 26.8.2019 

 

Usnesení č. 80/2019 

Zastupitelstvo  obce  Albrechtice  schvaluje rozpočtové opatření  č. 3/2019 – navýšení  výdajů  3639 – 

Komunální služby - sklad nářadí – investice o 75 tis. Kč, snižují se výdaje 3639 – výkup pozemků           

o 75 tis. Kč. 

Hlasování:         Pro:         7             Proti:       0             Zdržel se: 0 

Usnesení č. 81/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice  schvaluje  rozpočtové opatření č. 4/2019 – navýšení  2212 silniční 

doprava – oprava  a údržba o 50 tis. Kč, snižují se výdaje 3639 – výkup pozemků o 50 tis. Kč. 

Hlasování:         Pro:          7            Proti:         0           Zdržel se:  0 

Usnesení č. 82/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice bere na  vědomí  přesuny   položek  rozpočtu se stavem  k 31.7.2019. 

Bere na vědomí:   7 

Usnesení č. 83/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje zprávu  Finančního výboru o plnění rozpočtu k 31.7.2019. 

Hlasování:         Pro:    7                  Proti:     0               Zdržel se:  0 

Usnesení č. 84/2019 

Zastupitelstvo obce  bere na vědomí  informaci  starosty obce o schválení „Závěrečného účtu svazku 

LANŠKROUNSKA za rok 2018“ bez výhrad, na shromáždění  starostů konaném  dne 25.6.2019. 

Bere na vědomí:   7 

Usnesení č. 85/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na opravu místních komunikací  

s firmou Správa a údržba Pardubického kraje , Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ: 00085031,  

cena díla : 337 788,00 Kč (cena  je s DPH). 

Hlasování:         Pro:           7           Proti:         0           Zdržel se:   0 

Usnesení č. 86/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje  podání  žádosti  o dotaci z Programu obnovy venkova 

Pardubického kraje na rok 2020, program 1-5 na opravy místních komunikací . 

Hlasování:         Pro:          7            Proti:          0          Zdržel se:    0 

Usnesení č. 87/2019 

Zastupitelstvo  obce  Albrechtice  schvaluje  podání  žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova 

Pardubického kraje na rok 2020, program 9 – Podpora provozu prodejen. 

Hlasování:         Pro:            7          Proti:             0      Zdržel se: 0 

Usnesení č. 88/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice  projednalo  29.5.2019  žádost č.j. OBAL  185/2019 na vybudování  

parkoviště  pro kola. Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje podle zveřejněného záměru    

pronajmout  žadateli  část  parcely   č. 1662/2 ostatní plocha, zeleň o výměře  36 m2 v  k. ú. 

Albrechtice u Lanškrouna   za účelem  úpravy  plochy pro  parkování  cyklistů. Cena nájmu: 100 Kč 

ročně, se splatností do 30.6. b. r. Nájemní smlouva  na dobu neurčitou. 

Hlasování:         Pro:        7              Proti:       0             Zdržel se:  0 

Usnesení č. 89/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo dne 29.5.2019  žádost č.j. OBAL 152/2019    na pronájem 

části parcely    č. 1467/41 o výměře 245 m2 v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna. Zastupitelstvo obce 

Albrechtice  schvaluje  pronajmout  žadateli předmětnou  část  pozemku  ppč. 1467/41 TTP o výměře    



245 m2 podle zveřejněného záměru. Cena  nájmu: 245 Kč ročně, splatnost do 30.6. b. r., nájemní 

smlouva na dobu neurčitou 

Hlasování:         Pro:      7                Proti:            0        Zdržel se:  0 

Usnesení č. 90/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo dne 29.5.2019 žádost č.j. OBAL 130/2019   na pronájem 

části parcely  č. 1546/1 o výměře  600 m2 za účelem  osekávání trávy.  Zastupitelstvo  obce  

Albrechtice  schvaluje   pronajmout  žadateli   část  pozemku  ppč. 1546/1 o výměře 600 m2 v k. ú.  

Albrechtice    u Lanškrouna  podle  zveřejněného záměru. Cena nájmu: 300 Kč (0,50 Kč za m2) ročně, 

splatnost do 30. 6. b. r., nájemní smlouva  na dobu neurčitou. 

Hlasování:         Pro:       7               Proti:           0         Zdržel se:  0 

Usnesení č. 91/2019  

Zastupitelstvo  obce  Albrechtice  schvaluje  zveřejnění  záměru odprodat  parcelu č. 1544/14  o 
výměře 465 m2 v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna.  Parcela  byla oddělena  GP  č. 431-55/2019 z parcely 
č. 1544/1 a ppč. 1607 v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna.  
Hlasování:         Pro:         7             Proti:       0             Zdržel se:   0 

Usnesení č. 92/2019 
Zastupitelstvo obce Albrechtice  schvaluje  zveřejnění  záměru  odprodat  parcelu č.  1545/19 o 

výměře 72 m2  a parcelu  č. 1545/20   o výměře 12 m2   v k. ú.  Albrechtice  u Lanškrouna. Parcely byly 

oddělené   GP č. 428-860/2018  z parcely č. 1545/7 ostatní plocha, ostatní komunikace. Kupující 

uhradí polovinu nákladů spojených s oddělením pozemků a  správní poplatek  za návrh na vklad do 

katastru nemovitostí. 

Hlasování:         Pro:           7           Proti:           0         Zdržel se:   0 

Usnesení č. 93/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje  odkoupení   parcely č. 355/2 o výměře 15 m2, která byla 

oddělena GP 428-860/2018 z parcely č. 355 lesní  pozemek   od vlastníka  vedeného  na LV 31 pro 

katastrální území Albrechtice u Lanškrouna. Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na 

odkup parcely č. 355/2, kupní cena: 50,00 Kč za m2, celkem 750,00 Kč.  Kupující  uhradí  polovinu 

nákladů spojených s  oddělením  pozemků  a  správní  poplatek za návrh na vklad do katastru 

nemovitostí. 

Hlasování:         Pro:         7             Proti:          0          Zdržel se:  0 

Usnesení č. 94/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje podle zveřejněného záměru  uzavřít  nájemní  smlouvu na 

pronájem pozemkové parcely č. 749/5 o výměře 568 m2 a parcely č. 749/2 o výměře 154 m2 v k. ú. 

Albrechtice u Lanškrouna  se společností  Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem 

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí.  Cena nájmu 5,00  Kč za jeden m2, celkem:  3 610,00 Kč 

ročně, splatnost  do 30.6. b.r.  Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

Hlasování:         Pro:            7          Proti:        0            Zdržel se:   0 

Usnesení č. 95/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice  schvaluje  uzavření Smlouvy o právu k umístění a provedení stavby a 

smlouvy budoucí o zřízení služebnosti SBSL/02/19 uzavřenou  mezi  Motorcentrem Cotkytle  s.r.o, se 

sídlem 561 32 Cotkytle čp. 38, IČ: 28811097, dále se společností  Vodovody a kanalizace Jablonné nad 

Orlicí, a.s., se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ: 48173398,  pro trasu stavby 

podzemního vedení  inženýrské sítě vodovodní přípojky na parcele č. 70/7, ostatní plocha, 

sportoviště a rekreační plocha  v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna ,   

Hlasování:         Pro:       7               Proti:             0       Zdržel se:  0 



Usnesení č. 96/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice  bere na  vědomí  Smlouvu o dílo na Pasport veřejného  osvětlení  pro 

11 členských obcí  Mikroregionu Severo-Lanškrounsko, kterou uzavřel  Dobrovolný svazek obcí 

Mikroregion Severo-Lanškrounsko, IČ: 01349341 se zhotovitelem společností DATA PROCON s.r.o, 

Palackého třída 768/12, 312 00  Brno, IČ: 25315056 

Bere na vědomí:   7 

Usnesení č. 97/2019 

Zastupitelstvo obce Albrechtice  projednalo  žádost č.j. OBAL 278/2019 ze dne 28.6.2019 na 

odkoupení  parcely č. 426/4 o výměře 544 m2 a části pozemkové parcely č. 1550/1 o výměře cca    

850 m2 , kterou žadatelé  reagují „  na poslední   jednání  ZM  s tím, že chtějí  předejít  dalším  

naprosto  zbytečným sporům“. Zastupitelstvo obce Albrechtice žádost  č.j. OBAL 278/2019 ze dne 

28.6.2019 zamítá a  neschvaluje odprodej  pozemků  podle žádosti č.j.  OBAL 278/2019 žadatelům   

jako  řešení  nastalé situace s cestou na parcele č. 1550/1. Zastupitelstvo  obce  Albrechtice   trvá  na  

zachování  plné  průjezdnosti   komunikace   na parcele č. 1550/1 ostatní plocha, ostatní komunikace  

v  k. ú. Albrechtice u Lanškrouna , která je v majetku  obce  Albrechtice . Zastupitelstvo obce 

Albrechtice   trvá na  vytyčení   hranice parcely č.  1550/1  v terénu.  S  vlastníky  sousedních  

nemovitostí  není  možná  dohoda, protože  odmítají   vytyčení   parcely č. 1550/1  v místě   jejich  

oplocení  domu čp. 89, čímž došlo  ke  zhoršení   průjezdnosti cesty .   Obec   Albrechtice  nabídla 

vlastníkům sousedních pozemků   možnost  dohody,  ta  nebyla  druhou  stranou  akceptována, proto 

bude zasláno podání  k  vydání  soudního  rozhodnutí  o  určení  hranice  pozemků  parcela č.  1550/1 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna. 

Hlasování:   Pro:   5    (Biler, Filip, Chládková, Novák, Tejkl)  Proti: 1    (Burešová)  Zdržel se:  1  (Mareš) 

Usnesení č. 98/2019 

Zastupitelstvo  obce  Albrechtice  schvaluje  záměr směnit  parcelu č. 426/4  trvalý travní porost     

o výměře 544 m2 za část parcely č. 1550/3 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 544 m2 

s vlastníky uvedenými na LV 281 pro  k. ú. Albrechtice u Lanškrouna. V případě oboustranného   

souhlasu   směny pozemků  je  možné  provést  finanční  kompenzaci   provedených   úprav  povrchu  

cesty  na pozemku  ppč. 1550/3 ostatní plocha, ostatní komunikace.  Náklady na provedení  směny  

pozemků  se budou  hradit  rovným  dílem . 

Hlasování:         Pro:  5  (Biler, Filip, Chládková, Novák, Tejkl)  Proti:  0 Zdržel se: 2 ( Burešová, Mareš) 

Usnesení  č. 99/2019 

Zastupitelstvo obce  Albrechtice projednalo žádost  č.j. OBAL  256/2019, kterou  je požadováno  

formou  přiložené  petice občanů,  projednání   žádosti  na zastupitelstvu  obce Albrechtice. Žádost se 

týkala opakovaného  projednání  ceny  parcely č. 259/6 .  Zastupitelstvo  obce Albrechtice  žádost    

č.j. OBAL 256/2019 zamítá, stejně tak argumenty  v žádosti , protože  kupní  cena  za  parcelu č. 259/6  

ve výši  50 Kč  za m2,, celkem  6350 Kč,  byla schválena  29.5.2019 na zasedání zastupitelstva  5 členy 

zastupitelstva  ze  7  členů,   nebyl  podán  žádný  protinávrh.  Obec  řádně  zveřejnila  záměr  prodat  

parcelu  259/6, nikdy  nebyla  parcela  schválena   jako  zbytková  parcela. Parcela plní funkci zahrady.  

Schválená   cena  za  pozemek  parcela č.  259/6   se  shoduje  s cenou  obdobných  pozemků  

prodávaných  v obci Albrechtice.  

Hlasování:   Pro:   5    (Biler, Filip, Chládková, Novák, Tejkl)  Proti: 1    (Burešová)  Zdržel se:  1  (Mareš) 

 

 

 

 



Výpis  z usnesení zastupitelstva obce Albrechtice  ze dne  11.11.2019   

 
Usnesení  č. 100/2019 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Albrechtice na období 
2020-2022. 
Hlasování:  Pro:           6          Proti:          0                         Zdržel  se:  0 
Usnesení  č. 101/2019 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Zprávu finančního výboru o plnění rozpočtu k 31.10.2019. 
Hlasování:  Pro:           6          Proti:          0                         Zdržel  se:  0 
Usnesení  č. 102/2019 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Plán inventur  na rok 2019, který tvoří přílohu ke Směrnici o 
inventarizaci majetku obce Albrechtice č. 2/2018. 
Hlasování:  Pro:           6          Proti:          0                         Zdržel  se:  0 
Usnesení  č. 103/2019 
Zastupitelstvo  obce Albrechtice podle zveřejněného záměru schvaluje odprodej parcely  
č.  1545/19 o výměře 72 m2  a parcely  č. 1545/20   o výměře 12 m2   v k. ú.  Albrechtice   
u Lanškrouna. Parcely byly oddělené   GP č. 428-860/2018  z parcely č. 1545/7 ostatní plocha, ostatní 
komunikace.  Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje uzavření  kupní smlouvy se žadatelem č. j. 
OBAL 364/2019, kupní cena: 50,- Kč za jeden m 2 , celkem  4200,- Kč. Kupující uhradí polovinu nákladů 
spojených s oddělením pozemků a   celý  správní poplatek  za návrh na vklad do katastru nemovitostí. 
Hlasování:  Pro:           6          Proti:          0                         Zdržel  se:  0 
Usnesení  č. 104/2019 
Zastupitelstvo  obce  Albrechtice podle zveřejněného záměru schvaluje odprodej parcely č. 1544/14  
o výměře 465 m2 v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna.  Parcela  byla oddělena  GP  č. 431-55/2019 
z parcely č. 1544/1 a ppč. 1607 v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna. Zastupitelstvo obce Albrechtice 
schvaluje uzavření kupní smlouvy se žadatelem č.j. OBAL 358/2018, kupní cena: 50,- Kč za jeden m2 , 
celkem 23250,- Kč.  Kupující uhradí náklady spojené s odkupem pozemků a správní poplatek za návrh 
na vklad do katastru nemovitostí. 
Hlasování:  Pro:           6          Proti:          0                         Zdržel  se:  0 
Usnesení  č. 105/2019 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. NS/06/16/Hd ze dne 
29.11.2016 z důvodu odprodeje  st. parcely č. 366. Původní parcela č. 1543/1 v nájemní smlouvě 
bude o výměře 87 m2 , cena nájmu 435,- Kč ročně, splatnost od 30.6. b.r. 
Hlasování:  Pro:           6          Proti:          0                         Zdržel  se:  0 
Usnesení  č. 106/2019 
Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádost č.j. OBAL  409/2019 ze dne 12.9.2019, žadatele, 
kterou je  akciová společnost  Vodovody a kanalizace, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí,          
IČ: 48173398. Požadavkem je odkoupení stavební parcely č. 277, na které  se nachází nadzemní  část 
vodojemu, dále část parcely č. 749/5 o výměře 568 m2, pod kterou se nachází podzemní  část 
vodojemu. Zastupitelstvo obce Albrechtice  schvaluje  zveřejnění  záměru  odprodat požadované 
parcely  uživateli   vodohospodářských  zařízení  nacházejících  se na těchto parcelách. 
Hlasování:  Pro:           6          Proti:          0                         Zdržel  se:  0 
Usnesení  č. 107/2019 
Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo v žádosti  č.j. OBAL 409/2019 akciové společnosti  
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí  požadavek  na pronájem parcely č. 749/6 o výměře       
135 m2 a části parcely č. 749/5, které zůstanou po případném odkupu. Další požadovanou parcelu 
k pronájmu je část parcely č. 753 o výměře cca 35 m2 podle přiloženého zákresu. 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje zveřejnění   záměru  pronajmout  požadované  pozemky 
podle přiloženého zákresu   uživateli  vodohospodářského zařízení  v  této  lokalitě. 
Hlasování:  Pro:           6          Proti:          0                         Zdržel  se:  0 
 



Usnesení  č. 108/2019 
Zastupitelstvo obce Albrechtice ruší usnesení č. 94/2019 ze dne 26.8.2019, protože  žadatel  o 
pronájem  parcel  okolo  vodohospodářského  zařízení   více  definoval  rozsah  výměr  pronájmu          
a  čísla  parcel. 
Hlasování:  Pro:           6          Proti:          0                         Zdržel  se:  0 
Usnesení  č. 109/2019 
Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádost č.j.  OBAL  404/2019 na odkoupení  parcely             
č. 201/3 a části parcely č. 201/1 v k. ú. Albrechtice u Lanškouna   pro  stavbu rodinného domu. 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje zveřejnění  záměru  prodat  parcelu  č. 201/3 a část parcely 
č. 201/1 podle  zákresu  za účelem bytové výstavby - stavba rodinného domu. Pro oddělení pozemku 
parcela č. 201/1 bude vyhotoven geometrický plán. Náklady na zhotovení geometrického plánu hradí 
kupující.  
Hlasování:  Pro:           6          Proti:          0                         Zdržel  se:  0 
Usnesení  č. 110/2019 
Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádost  č.j. OBAL 377/2019 na pronájem části parcely        
č. 1559/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 200 m2 v k. ú Albrechtice u Lanškrouna podle 
přiloženého zákresu . Účel nájmu – přístup k čp. 29. Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje 
zveřejnění  záměru  pronajmout část parcely č. 1559/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
200 m2 podle přiloženého zákresu  za účelem přístupu k čp. 29.  
Hlasování:  Pro:           6          Proti:          0                         Zdržel  se:  0 
Usnesení  č. 111/2019 
Zastupitelstvo  obce  Albrechtice  schvaluje Dodatek  č. 4 k zakladatelské smlouvě o přístupu obcí 
Lubník a Žichlínek do  Dobrovolného  svazku  obcí  Mikroregionu  Severo  Lanškrounsko. 
Hlasování:  Pro:           6          Proti:          0                         Zdržel  se:  0 
Usnesení  č. 112/2019 
Zastupitelstvo  obce  Albrechtice  schvaluje  podle  návrhů  finanční odměny   za rok 2019, členům 
výborů  zastupitelstva  a  členům komisí starosty,  kteří  nejsou  členy  zastupitelstva .  
Hlasování:  Pro:     4 (Filip, Chládková, Novák, Tejkl)  Proti:    0    Zdržel  se: 2 (Burešová, Mareš) 

 

Výpis  z usnesení  zastupitelstva  obce Albrechtice  ze dne  9.12.2019 
 
Usnesení č. 113/2019 
Zastupitelstvo obce Albrechtice se seznámilo s návrhovou částí Strategického plánu rozvoje obce 
Albrechtice na roky 2020 – 2026, jejíž součástí je i akční plán a jeho monitoring, a po jejím projednání 
schvaluje Strategický plán rozvoje obce Albrechtice na roky 2020 - 2026, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
Hlasování:  Pro:    7                 Proti:                     0              Zdržel se:  0 
Usnesení č. 114/2019 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje  pravidla  pro  Rozpočtové   provizorium  na rok 2020 do 
doby schválení rozpočtu obce Albrechtice na rok 2020.  

 Provozní  výdaje  a investiční  výdaje  na rok 2020 se budou odvíjet od roku 2019 podle 

skutečnosti roku 2019 a  podle dotačních a smluvních ujednání uzavřených v minulých 

obdobích. 

 Obec hradí nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce, přičemž dbá na 

hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků. 

 Příspěvková organizace Mateřská škola Albrechtice bude hospodařit v roce 2020 podle svého 

rozpočtu na rok 2020. Do doby schválení rozpočtu obce Albrechtice na rok 2020  bude  

hospodařit ve stejném rozsahu jako v roce 2019, ve výši  provozních  výdajů a investičních 

výdajů z roku 2019  a  podle dotačních a smluvních ujednání uzavřených v minulých 

obdobích. 



 Rozpočtové   příjmy  a výdaje   uskutečněné  v době  rozpočtového  provizoria se stávají 

příjmy a výdaji  řádného  rozpočtu  roku  2020  po jeho schválení. 

Hlasování:  Pro:       7              Proti:           0                        Zdržel se:     0 
Usnesení č. 115/2019 

Zastupitelstvo obce  Albrechtice  bere  na vědomí  Rozpočet  příspěvkové organizace 
Mateřská škola Albrechtice na rok 2020. 
Bere na vědomí:     7       Nebere na vědomí:  0 
Usnesení č. 116/2019 
Zastupitelstvo obce Albrechtice bere na vědomí  Zprávu o dílčím přezkoumání  hospodaření obce 
Albrechtice za rok 2019 ze dne 27.11.2019. 
Bere na vědomí:  7         Nebere  na  vědomí:  0 
Usnesení  č. 117/2019 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. OBAL 261/2019 ze dne 
20.6.2019 na opravu fasády na budově Mateřské školy v Albrechticích. 
Hlasování:  Pro:      7               Proti:                 0                  Zdržel se:  0 
Usnesení č. 118/2019 
Zastupitelstvo obce Albrechtice podle zveřejněného záměru schvaluje uzavření  kupní smlouvy           
č. 03/20/Hd,  na   odkoupení  stavební  parcely č. 277 o výměře 44 m2 , na které  se  nachází nadzemní  
část vodojemu, dále část parcely č. 749/5,  ze které  GP č. 434-102/2019 vznikla parcela č. 749/9 o 
výměře 164 m2 , ostatní plocha, jiná plocha,  pod kterou se nachází podzemní  část vodojemu  
žadateli   podle  žádosti  č.j. 409/2019 ze dne 12.9.2019, kterou je  akciová společnost  Vodovody a 
kanalizace, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ: 48173398. Kupní cena: 50,- Kč za jeden m2 , 
celkem  10400,- Kč (208 m2), plus náklady spojené s prodejem pozemků. 
Hlasování:  Pro:          7           Proti:           0                        Zdržel se:  0 
Usnesení č. 119/2019 
Zastupitelstvo obce Albrechtice  schvaluje   podle zveřejněného  záměru  pronajmout  parcelu            
č. 749/6 o výměře 135 m2, pozemkovou parcelu č. 749/5 o výměře 404 m2, ostatní plocha, jiná 
plocha  podle  GP 434-102/2019, a část parcely č. 753 o výměře 35 m2  uživateli  vodohospodářského 
zařízení  v  této  lokalitě,  kterou je  akciová společnost  Vodovody a kanalizace, Slezská 350, 561 64 
Jablonné nad Orlicí, IČ: 48173398. Cena  nájmu  5,- Kč za jeden m2, nájem celkem: 2870 Kč ročně      
(574 m2),  se  splatností  do 30.6.  b.r. 
Hlasování:  Pro:        7             Proti:               0                    Zdržel se:  0 
Usnesení č. 120/2019 
Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo  požadavek  na   uzavření  Smlouvy o  zřízení  služebnosti  
cesty na parcele č. 753 o výměře 37 m2 podle návrhu  smlouvy  č. SLC / 01 / 20 / Hd  pro akciovou  
společnost  Vodovody a kanalizace, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ: 48173398 místo 
původního  požadavku  na  pronájem  části  parcely č. 753 o výměře 35 m2. 
Zastupitelstvo obce Albrechtice neschvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti  cesty  na parcele   
č. 753 o výměře 37 m2 v k. ú.  Albrechtice u Lanškrouna a schvaluje  užívání  části pozemku  parcela   
č.  753  podle  schváleného  pronájmu.  
Hlasování:  Pro:      7               Proti:                0                   Zdržel se:  0 
Usnesení č. 121/2019 
Zastupitelstvo obce Albrechtice  podle  zveřejněného záměru  schvaluje   pronajmout  žadateli           
č.j. OBAL 377/2019 část parcely č. 1559/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 200 m2 podle 
přiloženého zákresu  za účelem přístupu k čp. 29.  Cena nájmu: 200,- Kč ročně, splatnost do 30.6. b.r. 
Hlasování:  Pro:       7              Proti:                 0                  Zdržel se:  0 
Usnesení č. 122/2019 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje podle zveřejněného záměru  odprodej pozemků  žadateli 
č.j. OBAL 404/2019, a to   parcelu  č. 201/3 a část parcely č. 201/1 podle  zákresu  za účelem bytové 
výstavby - stavba rodinného domu. Pro oddělení pozemku parcela č. 201/1 bude vyhotoven 
geometrický plán. Náklady  na  zhotovení  geometrického  plánu  hradí  kupující. Kupní cena:   50,- Kč 



za jeden m2.   Pokud nebude stavba  provedena   minimálně  v rozsahu  základové desky  do 3 let od 
odkupu pozemků  pro stavbu rodinného domu  bude pozemek vrácen v původním  stavu  obci 
Albrechtice do 30 dnů od uplynutí  lhůty  3 let od provedení  vkladu  vlastnického práva do katastru 
nemovitostí  pro žadatele, který bude současně stavebníkem rodinného domu. 
Hlasování:  Pro:       7              Proti:                0                   Zdržel se:  0 
Usnesení č. 123/2019 
Zastupitelstvo obce Albrechtice  vydává  Obecně závaznou vyhlášku  obce  č.1/2019, o místním 
poplatku ze vstupného. 
Hlasování:  Pro:     7                Proti:          0                         Zdržel se:  0 
Usnesení č. 124/2019 
Zastupitelstvo  obce  Albrechtice  vydává  Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství. 
Hlasování:  Pro:          7           Proti:             0                      Zdržel se:  0 
Usnesení č. 125/2019 
Zastupitelstvo  obce  Albrechtice  vydává  Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2019, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 
Hlasování:  Pro:         7            Proti:         0                          Zdržel se:  0 
Usnesení č. 126/2019 
Zastupitelstvo obce Albrechtice  vydává  Obecné závaznou vyhlášku obce č. 4/2019, o místním 
poplatku  ze psů. 
Hlasování:  Pro:        7            Proti:            0                       Zdržel se:   0 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


