
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice dne 13. 2. 2008 
 

Usnesení č. 49/2008 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet pro rok 2008 takto: 
Celkové příjmy rozpočtu ve výši  3 311 tis. Kč 
Financování ve výši       799 tis. Kč 
Celkové zdroje ve výši   4 110 tis. Kč 
Běžné výdaje ve výši    2 240 tis. Kč 
Kapitálové výdaje    1 870 tis. Kč 
Celkové výdaje rozpočtu ve výši  4 110 tis. Kč 
 
Usnesení č. 50/2008 
Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky č. 1 „  Závazné 
ukazatele rozpočtu na rok 2008“. 
 
Usnesení č. 51/2008 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. 19-20/2007. 
 
Usnesení č. 52/2008 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o úvěru do výše 1 200 000,- Kč na 
dofinancování investic zahrnutých do kapitálové části rozpočtu obce pro rok 2008 s Komerční 
bankou  Lanškroun. 
 
Usnesení č. 53/2008 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem ppč. 70/1 zahrada o výměře 2623 m2 a ppč. 70/6 ost. 
plocha o výměře 38 m2 (části původní ppč. 70/1 ) v k. ú. Albrechtice občanskému sdružení 
ŠNEK – klub pohybu v obci, na dobu 20 let, cena nájmu 10,- Kč ročně se splatností do 31. 1. 
b. r. 
 
Usnesení č. 54/2008 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem ppč. 63/3 ost. plocha o výměře 29 m2 a ppč. 67/4 
TTP o výměře 609 m2 v k. ú. Albrechtice občanskému sdružení Tělovýchovná jednota 
Albrechtice u Lanškrouna na dobu neurčitou, cena nájmu 10,- Kč ročně se splatnosti do 31. 1. 
b. r.  
 
Usnesení č. 55/2008 
Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem nájemní smlouvy na ppč. 134/4 zahrada o výměře 
364 m2 v k. ú. Albrechtice po zemřelém Stanislavu Hrabalovi na Marii Hrabalovou na 
základě žádosti, za stejných podmínek. 
 
Usnesení č. 56/2008 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat ppč. 1542/1 ost. plocha o výměře 261 m2, ppč. 
1542/2 ost. plocha o výměře 88 m2, ppč. 1542/4 ost. plocha o výměře 102 m2, ppč.1542/11 
 o výměře 201 m2 v k. ú. Albrechtice (část původní  ppč. 1542/6 ost. plocha), manželům 
Jaroslavě a Janu Vávrovým na základě jejich žádosti za cenu 30,- Kč za 1 m2, plus náklady 
spojené s prodejem pozemků. 
 
 
 
 



Usnesení č. 57/2008 
Zastupitelstvo obce souhlasí s výstavbou „Větrného parku Albrechtice“ firmou ASD Software 
s. r. o. se sídlem v Šumperku, Žerotínova 2981/55 A , zastoupené ředitelem společnosti 
Ing. Janem Kotrlem MBA,  
 
Usnesení č. 58/2008 
Zastupitelstvo obce pověřuje Mgr. Zbyňka Najmana zastupováním obce  při  výstavbě 
Větrného parku Albrechtice. 
 
Usnesení č. 59/2008 
Zastupitelstvo obce na základě zmocnění uvedeného v § 6 odst. 5 písm. a) St. zák. schvaluje 
pořízení změny územního plánu obce Albrechtice. Jedná se o začlenění ppč. 1025/1, 1025/2, 
1025/3 a 1023 v k. ú. Albrechtice do lokalit pro bytovou výstavbu. 
 
Usnesení č. 60/2008 
Zastupitelstvo obce pověřuje Ing. Jaroslava Nováka zastupováním obce při spolupráci  
s pořizovatelem změn územního plánu obce. 
 
Usnesení č. 61/2008 
Zastupitelstvo obce na základě zmocnění uvedeného v § 6 odst. 6 písm. b) St.zák. schvaluje 
žádost obce o pořizování změn územního plánu obce prostřednictvím obecního úřadu 
s rozšířenou působností – Městským úřadem Lanškroun, podle § 6 odst. 1 písm. c) St.zák. 
 
Usnesení č. 62/2008 
Zastupitelstvo obce  schvaluje záměr vybudovat modulární prodejnu ve spolupráci 
s obchodním družstvem Konzum Ústí nad Orlicí. 
 
 
 
           Ing. Zdeněk Havlíček                            Ing. Jaroslav Novák 
             místostarosta obce                                    starosta obce 
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Sejmuto: 
 
 
 


