
Obec Albrechtice 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 14.12.2011 

 
Usnesení č. 69/2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 16-20/2011 podle návrhu. 
 
Usnesení č. 70/2011 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012 do doby 
schválení rozpočtu na rok 2012. Provozní výdaje se budou odvíjet od roku 2011 podle 
skutečnosti roku 2011 a smluvních ujednání uzavřených v minulých obdobích. 
 
Usnesení č. 71/2011 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na období  2012-2015. 
 
Usnesení č. 72/2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění rozpočtu k 30.11.2011. 
 
Usnesení č. 73/2011 
Zastupitelstvo projednalo žádost č. j.  236/2011 žadatelky B. K. na odkoupení pozemkové 
parcely č. 1606/2 TTP o výměře 435 m2 v k. ú. Albrechtice a rozhodlo žádosti vyhovět a ppč. 
1606/2 prodat pozemek za cenu 4,- Kč za m2 plus náklady spojené s prodejem pozemků.                                               
Usnesení č. 74/2011 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost č. j. 259/2011 žadatelů P. a Z. H. na odkoupení 
pozemkové parcely č. 258 TTP a ppč. 1606/1 TTP v  
k. ú. Albrechtice a rozhodlo žádosti nevyhovět z důvodu nedořešených majetkoprávních 
vztahů k pozemkům u ppč. 258 a u ppč. 1606/1 TTP není v záměru obce tento pozemek 
prodávat  
 
Usnesení č. 75/2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 

Usnesení č. 76/2011  

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, o místním poplatku ze 

psů. 

Usnesení č. 77/2011 

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011, o místním poplatku ze 

vstupného. 

Usnesení č. 78/2011 

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011, o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství. 

Usnesení č. 79/2011 

Zastupitelstvo obce souhlasí se jmenováním  komise  pro vedlejší hospodářskou činnost. 

 

 



Usnesení č. 80/2011 

Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolou hospodaření v lesích obce Albrechtice a v lesích obcí 

Albrechtice, Cotkytle, Sázava a Žichlínek  komisi pro vedlejší hospodářskou činnost, ruší 

usnesení č. 43/2003 ze dne 2.4.2003 (finanční výbor nebude provádět kontrolu hospodaření 

v lesích) 

Usnesení č. 81/2011  

Zastupitelstvo obce ukládá členům zastupitelstva, aby veřejnosti neposkytovali žádné 

informace o hospodaření v lesích a o možnosti nakládání s lesním odpadem po těžbách, bez 

souhlasu odborného lesního hospodáře nebo starostky. Členové zastupitelstva nemají 

oprávnění k  zadávání likvidace odpadu po těžbě a odběru jiného lesního odpadu v lese. 

Oprávnění k této činnosti se uděluje komisi pro vedlejší hospodářskou činnost nebo starostce 

obce. 

Usnesení č. 82/2011 

Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku Tělovýchovné jednotě Albrechtice  

u Lanškrouna na pokrytí 30 % podílu nákladů při poskytnutí dotace z Programu obnovy 

venkova Pardubického kraje na rok 2012 na výměnu oken a dveří v budově čp. 41 (kabiny). 

Usnesení č. 83/2011 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na parcele  

č. 259/6 v k.ú. Albrechtice podle geometrického plánu č. 338-314/2011 paní E. M.  na právo 

zřídit a provozovat stavbu kanalizace k ČOV pro rodinný dům čp. 43 v k. ú. Albrechtice 

bezúplatně. 

Usnesení č.84/2011 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zapojení obce do Technologického centra Lanškroun 

spojené s aktivací elektronické spisové služby.  

Usnesení č. 85/2011 

Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 57/2011 ze dne 21.9.2011 pro nevyřešené majetkoprávní 

vztahy k pozemkům. 

Usnesení č. 86/2011 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užívání objektu čp. 94 SKC 

Albrechtice na rok 2012  pro TJ Albrechtice u Lanškrouna (cvičení žen), ve které se 

prodlužuje účinnost do 31.12.2012. 

Usnesení č. 87/2011 

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru za rok 2011. 

Usnesení č. 88/2011 

Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím odměny komisi - Sbor pro občanské záležitosti za 

rok 2011 na základě návrhu. 

 

 

 



Usnesení č. 89/2011 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Směrnici o inventarizace majetku za rok 2011 a Směrnici 

o odpisech majetku. 

Usnesení č. 90/2011 

Zastupitelstvo obce na základě nabídek na zhotovení webových stránek rozhodlo,  

upravit stávající webové stránky obce v souladu se zákonem, případně nové webové stránky 

realizovat v průběhu roku 2012. 

Usnesení č. 91/2011 

Zastupitelstvo obce Albrechtice souhlasí s podáním žádosti z Programu obnovy venkova 

Pardubického kraje na rok 2012 z podprogramu 9 – Příspěvek na provoz prodejen. 

 

 

 

                    Jiřina Blažková                                  Věra Švermová 

                    Místostarostka obce                            Starostka obce 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 22.12.2011 

Sejmuto:   22.1.2012 


