
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice dne 5. 10. 2006 

Usnesení č.227/2006 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 10-17/2006 

Usnesení č. 228/2006 

  Obec Albrechtice schvaluje záměr prodat tyto pozemky v k. ú. Albrechtice: 

Dosavadní stav   kultura                 Nový stav - oddělené parc.     kultura _____ m2 
parc.č. 

 

        1/1 ostatní plocha 1605/29 vodní tok 16 

1541/2 ostatní plocha 1605/31 vodní tok 91 

1542/1 ostatní plocha 1605/33 vodní tok 499 

 st.155 zast.plocha nádvoří 1605/32 ostatní plocha 2 

1543/6 ostatní plocha 1605/38 vodní tok 23 

    93/4 ostatní plocha 1605/42 vodní tok 577 

93/3 ostatní plocha 1605/45 vodní tok 357 

1544/5 ostatní plocha k. 1605/56 vodní tok 636 

1545/7 ostatní plocha k 1605/60 vodní tok 42 

1544/1 ostatní plocha k 1605/62 vodní tok 302 

  168 ttp 1605/65 vodní tok 76 

  169 ttp 1605/63 vodní tok 104 

1559/3 ostatní plocha.-sil.             1605/78 vodní tok 29 

1546 ostatní plocha k 1605/76 vodní tok 280 

1547/1 ostatní plocha k 1605/79 vodní tok 40 

1605/80 vodní tok 48 

1605/97 vodní tok 315 

  278                          ttp                                        1605/93                                                                       vodní tok           86          

Usnesení č. 229/2006 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej  částí parcel v k. ú. Albrechtice, které tvoří vodní tok, 
zaměřeného dle GP 255-1264/2003, organizaci Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno za 
cenu stanovenou ve znaleckém posudku. Náklady spojené s prodejem pozemků bude hradit 
kupující. Jedná se o prodej těchto pozemků v k. ú. Albrechtice: 

Dosavadní stav   kultura                 Nový stav - oddělené parc.     kultura _____ m2 
parc.č. 

 

        1/1 ostatní plocha 1605/29 vodní tok 16 

1541/2 ostatní plocha 1605/31 vodní tok 91 

1542/1 ostatní plocha 1605/33 vodní tok 499 

 st.155 zast.plocha nádvoří 1605/32 ostatní plocha 2 



1543/6 ostatní plocha 1605/38 vodní tok 23 

    93/4 ostatní plocha 1605/42 vodní tok 577 

93/3 ostatní plocha 1605/45 vodní tok 357 

1544/5 ostatní plocha k. 1605/56 vodní tok 636 

1545/7 ostatní plocha k 1605/60 vodní tok 42 

1544/1 ostatní plocha k 1605/62 vodní tok 302 

  168 ttp 1605/65 vodní tok 76 

  169 ttp 1605/63 vodní tok 104 

1559/3 ostatní plocha.-sil.             1605/78 vodní tok 29 

1546 ostatní plocha k 1605/76 vodní tok 280 

1547/1 ostatní plocha k 1605/79 vodní tok 40 

1605/80 vodní tok 48 

1605/97 vodní tok 315 

  278                          ttp                                        1605/93                                                                        vodní tok  86          

 

Usnesení č. 230/2006 

Zastupitelstvo neschvaluje prodej části parcely 1606/1 v k. ú. Albrechtice a ppč. 271/3 v k. ú. 
Albrechtice žadateli panu Petru Hrabáčkovi, protože nebyl zveřejněn záměr prodat tyto parcely 

a nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy u přilehlých pozemků. 

Usnesení č. 231/2006 

Zastupitelstvo schvaluje zprávy o činnosti za rok 2006 Kontrolního výboru, Finančního výboru 
a Výboru pro územní plán a komise Sboru pro občanské záležitosti. 

Usnesení č. 232/2006 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na zhotovení dětských průlezek v areálu u hřiště 
v Albrechticích Tělovýchovné jednotě Albrechtice u Lanškrouna do výše 15 tis. Kč. 

Usnesení č. 233/2006 

Zastupitelstvo obce pověřuje Kontrolní a Finanční výbor provedením kontroly vyúčtování 
stavebních úprav v Motorestu, které provedl nájemce.  

Usnesení č. 234/2006 

Zastupitelstvo obce schvaluje peněžité dary členům výborů a komisí podle návrhu předsedů 

výborů a komisí. 

 

         Oldřich Vinduška                                 Ing. Jaroslav Novák 

            místostarosta                                             starosta 

Vyvěšeno: 7. 10. 2006 

Sejmuto:  


