Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 3. 2004
Přítomní: 6 členů zastupitelstva, Hlasování o všech bodech usnesení najednou
Usnesení č. 89/2004
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce prodat v k. ú. Albrechtice:
část parc. č. 1235 zahrada
část parc. č. 1231/1 TTP
část parc. č. 1231/2 TTP
část parc. č. 165 lesní pozemek
Výměry pozemků budou upřesněny v GP.
Usnesení č. 90/2004
Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 78 v
Albrechticích panu Stanislavu Dostálovi, na základě jeho žádosti, dohodou k 31. 3. 2004. Ukončení
nájmu je podmíněno tím , že bude doplacen nájem za období leden, únor, březen 2004, doplacen
svoz odpadu , objekt uveden do původního stavu, vyvezena jímka, předán inventář dle inventurního
soupisu a s novým nájemcem dohodnut převod odběru elektrické energie a vody.
Usnesení č. 91/2004
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 78 v
Albrechticích sepsanou s novým nájemcem slečnou Radkou Filipovou. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou se 6 měsíční výpovědní lhůtou. Výměra ploch bude upřesněna při předávání.
Usnesení č. 92/2004
Zastupitelstvo obce schvaluje Zadání pro vypracování územního plánu obce Albrechtice, do kterého
byly zapracovány připomínky dotčených orgánů a Krajský úřad Pardubického kraje, odbor
strategického rozvoje kraje, jako nadřízený orgán územního plánování, neměl připomínky z
hlediska zákonného postupu.
Usnesení č. 93/2004
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004 o příspěvku na částečnou
úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy Albrechtice, která byla upravena podle připomínek
Krajského úřadu Pardubického kraje, oddělení legislativního a právního.
Usnesení č. 94/2004
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis ze schůzky DSO Lanškrounsko ze dne 18. 3. 2004.
Usnesení č. 95/2004
Zastupitelstvo obce Albrechtice bere na vědomí Usnesení DSO Lanškrounsko č. 14/2004 ze dne 18.
3. 2004, bod 6) a bere na vědomí záměr Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko vybudovat
Aquacentrum - krytý plavecký bazén s atrakcemi v " Obytné zóně Zámeček" v k. ú. Rudoltice u
Lanškrouna a záměr vybudovat cyklostezku od Aquacentra, podél silnice I/43 do Lanškrouna.
Usnesení č. 96/2004

Zastupitelstvo obce Albrechtice bere na vědomí Usnesení DSO Lanškrounsko č. 14/2004 ze dne 18.
3. 2004, bod 9) a konstatuje, že obec Albrechtice nemá volné finanční prostředky na poskytnutí
bezúročné půjčky v případě nedostatku financí investora při budování Aquacentra v "Obytné zóně
Zámeček"a cyklostezky do Lanškrouna.
Usnesení č. 97/2004
Zastupitelstvo obce pověřuje Kontrolní výbor, aby provedl převzetí nebytových prostor čp.78 z
důvodu ukončení nájmu od pana Stanislava Dostála a předal nebytové prostory novému nájemci
slečně Radce Filipové.
Usnesení č. 98/2004
Zastupitelstvo obce Albrechtice nesouhlasí s registrací Významného krajinného prvku "Šlajfront" v
k. ú. Albrechtice podle návrhu odboru životního prostředí Městského úřadu v Lanškrouně.
Hlasování: Pro: 6 ; Proti: 0
p. Oldřich Vinduška
místostarosta obce
Ing. Jaroslav Novák
starosta obce

