
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice dne 21.9.2011 
 
Usnesení č.54/2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6-15/2011. 
 
Usnesení č. 55/2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění rozpočtu k 31.8.2011. 
 
Usnesení č. 56/2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje převod spoluvlastnického podílu pozemků podle LV 297  
ppč. 1188/4 , PZE 1180/1, PZE 1188/1, PZE 1190 v katastrálním území Albrechtice od 
Pozemkového fondu České republiky na základě nabídky  za cenu 63 330,-Kč.  
 
Usnesení č. 57/2011 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje odkup lesních pozemků ppč. 722/2, 918/2, 918/4, 
941/2, 941/3, 991/6 k. ú. Albrechtice od Jiřiny a Rudolfa Knollových, bytem Lanškroun, 
Kežmarská 531, za cenu 433000 Kč. Náklady na znalecký posudek, sepsání kupní smlouvy  
a zápis do KN hradí kupující, prodávající hradí daň z převodu nemovitostí. 
 
Usnesení č. 58/2011 
Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádost č. j. 175/2011 na odprodej části parcely  
č. 1603/1 a části parcely č. 382/12 v k. ú. Albrechtice. Zastupitelstvo rozhodlo žádosti 
vyhovět, zveřejnit záměr na odprodej části pozemků a po zveřejnění záměru a zhotovení GP  
části parcel prodat pozemky žadateli za cenu 5 Kč za 1 m2 plus náklady spojené se 
zaměřením a prodejem pozemků. Pokud bude o tyto pozemky více zájemců rozhodne 
zastupitelstvo samostatným usnesením. 
 
Usnesení č. 59/2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 k Obecně závazné vyhlášce obce Albrechtice  
č. 1/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. Účinnost 
vyhlášky je od 1.1.2015. 
 
Usnesení č. 60/2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem bytu č. 2 v objektu čp. 94 v Albrechticích  na dobu 
určitou na 1 rok,  minimální nájem 2500 Kč měsíčně, splatnost do 15. dne v měsíci. Pokud 
bude více zájemců o pronájem bytu bude zvolena obálková metoda, bude vybrán zájemce 
s nejvyšší nabídkou.  
 
Usnesení č. 61/2011 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje podání žádostí o dotace z Programu obnovy 
venkova z Pardubického kraje na rok 2012 na výměnu oken a dveří v čp. 131 Mateřská škola 
Albrechtice (neinvestiční dotace) a na nákup techniky na údržbu veřejné zeleně (investiční 
dotace). 
 
Usnesení č. 62/2011 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost č. j. 180/2011 na vybudování kanalizace k čp. 136  
v k. ú. Albrechtice a rozhodlo žádosti nevyhovět, protože obec nemá v záměru budovat 
kanalizaci po obci. 
 
 



 
Usnesení č. 63/2011 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením příspěvku občanskému sdružení Myslivecké 
sdružení Rychtářský les Albrechtice do výše 42 tis. Kč na opravu septiku u čp. 13 a 61 v k. ú. 
Albrechtice. 
 
Usnesení č. 64/2011 
Zastupitelstvo obce souhlasí se zrušením sběrného místa na nebezpečný a velkoobjemový 
komunální odpad na ppč.1543/1 v k. ú. Albrechtice. Svoz nebezpečných a velkoobjemových 
komunálních odpadů bude prováděn mobilními svozy podle stanoveného harmonogramu. 
 
Usnesení č. 65/2011 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje záměr zhotovit projekt na rekonstrukci mostu přes 
Moravskou Sázavu u čp. 90 na ppč. 1544/7 v k. ú. Albrechtice. 
 
Usnesení č. 66/2011 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje záměr podat žádost na dotaci na opravu mostu  
u čp. 90 na ppč. 1544/7 v k. ú. Albrechtice z Operačních programu EU dotace pro města a 
obce. 
 
Usnesení č. 67/2011 
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením Dohody na vytvoření veřejně prospěšných prací 
s Úřadem práce v Ústí nad Orlicí v počtu 3 zaměstnanců.  
 
Usnesení č. 68/2011 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje s účinností od 1.10.2011změnu odborného lesního 
hospodáře (OLH) na správu lesů v majetku obce Albrechtice, vedené na LV 10001. Výkon 
OLH bude vykonávat pro obec s. p. Lesy ČR Lanškroun. 
 
 
 
 
 
                   Jiřina Blažková                               Věra Švermová 
                   Místostarostka obce                        Starostka obce 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 26.9.2011 
Sejmuto dne: 27.10.2011 
 


