
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice dne 27.2.2012 

 
Usnesení č. 92/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet pro rok 2012 takto: 
 
Celkové příjmy rozpočtu ve výši  4100    tis. Kč 
- daňové příjmy               3 749,2 tis. Kč 
- nedaňové příjmy                  213,6 tis. Kč  
- dotace                   136,9 tis. Kč 
Celkové výdaje rozpočtu ve výši   4100    tis. Kč 
- běžné výdaje ve výši               3932    tis. Kč 
- kapitálové výdaje                  168    tis. Kč 
 
Usnesení č. 93/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky č. 1 „ Závazné 
ukazatele rozpočtu na rok 2012“. 
 
Usnesení č. 94/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích 
poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2012 v té výši a těm, 
kteří  jsou uvedeni v tabulkové části tohoto materiálu. 
 
Usnesení č. 95/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizace 
Mateřská škola Albrechtice na rok 2012 ve výši 370 tis. Kč dle závazných ukazatelů, 
současně schvaluje čerpání fondu reprodukce majetku do výše 30 848 Kč.   
 
Usnesení č. 96/20121 
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby výsledek  hospodaření vedlejší hospodářské činnosti za rok 
2011 ve výši  219 723,86 Kč,  byl ponechán na bankovním účtu VHČ a veden na účtu 432 81 
– nerozdělený zisk z minulých let. 
 
Usnesení č.97/2012 
Zastupitelstvo obce schválilo výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola 
Albrechtice  za rok 2011 ve výši  7 151,58 Kč.  Výsledek hospodaření bude ponechán 
v příspěvkové organizaci Mateřská škola Albrechtice ve Fondu rezerv a rozvoje (413). 
 
Usnesení č. 98/2012 
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením funkčního období ředitelky příspěvkové 
organizace Mateřská škola v Albrechticích v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon, ve znění zákona č. 472/2011 Sb. 
 
Usnesení č. 99/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2007932/VB/2 
na parcele číslo 1545/8 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Albrechtice  za účelem 
stavby venkovního kabelového vedení Albrechtice, Štork, RD-Vd nn. 
 
 
 



Usnesení č. 100/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo Smlouvu o předkupním právu k nemovitosti jako 
právo věcné č. SPPV-19/12/Fa a č. SPPV18/12/Fa s obchodní firmou Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a. s. a rozhodlo smlouvy neschválit  z důvodu toho, že z hlediska ochrany 
staveb na pozemcích ppč. 457, 691, 797 , 798 a 854, v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna je 
užívání pozemků zabezpečeno Smlouvou o zřízení věcného břemene z roku 2005 ve prospěch 
Vodovodů a kanalizací Jablonné nad Orlicí, a. s., zapsané v Katastru nemovitostí na LV podle 
vlastnictví k  jednotlivým pozemkům. 
 
Usnesení č. 101/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizační zprávu  o provedené inventarizaci majetku za rok 
2011. 
 
Usnesení č. 102/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje odpisový plán majetku na rok 2012. 
 
 
 
            Jiřina Blažková                                       Věra Švermová 
            Místostarostka obce                                 Starostka obce 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 29.2.2012 
Sejmuto: 30.3.2012 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 


