
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice
dne 8. 12. 2005

Usnesení č. 179/2005
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 26-37/2005
Usnesení č. 180/2005
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2006 do doby schválení 
rozpočtu na rok 2006. Příjmy a výdaje se budou odvíjet od roku 2005.
Usnesení č. 181/2005
Zastupitelstvo obce Albrechtice souhlasí s čerpáním rezervního fondu PO Mateřská škola Albrechtice 
(účet 914) ve výši 12 000,- Kč na úhradu provozních nákladů v Mateřské škole Albrechtice na základě 
žádosti ředitelky.
Usnesení č. 182/2005
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce prodat tyto parcely:
Druh parcely Číslo parcely Výměra Katastr.území

zahrada        364/1 190 m2 Albrechtice
zahrada        364/5 165 m2 Albrechtice

Usnesení č. 183/2005
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej ppč. 364/1 zahrada o výměře 190 m2 v k. ú. Albrechtice manželům 
Kamile a Zdeňku Tejklovým na základě jejich žádosti za cenu 20,- Kč za m2, plus náklady spojené 
s prodejem.
Usnesení č. 184/2005
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej ppč. 364/5 zahrada o výměře 165 m2  v k. ú. Albrechtice panu Petru 
Tejklovi na základě jeho žádosti za cenu 20,- Kč za m2, plus náklady spojené s prodejem.
Usnesení č. 185/2005
Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici o inventarizace majetku na rok 2005.
Usnesení č. 186/2005
Zastupitelstvo obce schvaluje Spisový a skartační řád obce Albrechtice.
Usnesení č. 187/2005
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti Výboru pro územní plán, Kontrolního a Finančního 
výboru obce za rok 2005.
Usnesení č. 188/2005
Zastupitelstvo obce schvaluje peněžitý dar členkám Sboru pro občanské záležitosti paní Marii 
Kropáčkové a paní Zdeňce Hostovské každé ve výši 2000,- Kč za aktivní přístup a obětavost při práci pro 
SPOZ. 
Usnesení č. 189/2005
Zastupitelstvo obce schvaluje peněžitý dar ve výši 1000,- Kč paní Elišce Matějkové za činnost 
v Kontrolním výboru. 
Usnesení č. 190/2005
Zastupitelstvo schvaluje peněžitý dar panu Pavlu Bartošovi a Josefu Trojákovi, každému ve výši 1000,- 
Kč  za činnost ve Finančním výboru.

             Oldřich Vinduška                                 Ing. Jaroslav Novák
              místostarosta obce                                starosta obce


