
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice dne 14.5.2012 
 
Usnesení č. 103/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1-7/2012 podle návrhu 
 
Usnesení č. 104/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Albrechtice 
za rok 2011 bez výhrad, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2011, ve které  bylo konstatováno, že nebyly shledány chyby a nedostatky. 
 
Usnesení č. 105/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku o 100 tis. Kč pro zřízenou příspěvkovou 
organizaci Mateřská škola Albrechtice v souvislosti s rekonstrukcí kuchyně. 
 
Usnesení č. 106/2012 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost č.j.67/2012 žadatele P. M.,  na odkoupení ppč. 1599/2 
ost. plocha, ost. komunikace   o výměře 150 m2 v k. ú. Albrechtice a rozhodlo: zveřejnit 
záměr prodat ppč. 1599/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 150 m2 v k. ú. 
Albrechtice za podmínky zřízení věcného břemene  pro Obec Albrechtice . V souvislosti 
s prodejem cesty na parcele čp. 1599/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, zastupitelstvo 
souhlasí se zveřejněním záměru prodat mostek inv. č. 24/DHM/021. Odprodejem cesty a 
mostku nejsou dotčena práva vlastníků ostatních pozemků na přístup ke svým pozemkům. 
 
 
Usnesení č. 107/2012 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost č. j. 66/2012 žadatele P.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. 108/2012 
Zastupitelstvo obce ukládá členu zastupitelstva Petru Hrabáčkovi zajištění zhotovení GP 
ppč. 258 dle evidence KN s vyčleněním cesty k čp. 123. Náklady na zhotovení GP hradí 
budoucí  kupující pozemků. 
 
Usnesení č. 109/2012 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost č.j. 69/2012 J.V., na pronájem ppč. 1190 PZE PK o 
výměře 4903 m2, ppč. 1188/4 TTP o výměře 3355 m2, ppč. 1188/1 PZE PK o výměře 18653 
m2 a ½ ppč. 1189 PZE PK o výměře 126 m2 v k. ú. Albrechtice a rozhodlo žádosti vyhovět a 
pronajmout pozemky na dobu neurčitou za cenu: 427 Kč  ročně se splatností do 30.6. b.r. 
Záměr byl zveřejněn na úřední desce. Přechod nájmu od Pozemkového fondu ČR po 
odkoupení pozemků. 
 
Usnesení č. 110/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje, že ½ ppč. 1180/1 PZE PK o výměře 5683 m2, bude pronajata 
současnému nájemci ½ této parcely, tj. V.M. na dobu neurčitou, za cenu 100 Kč ročně, se 
splatností do 30.6. b.r. Záměr byl zveřejněn na úřední desce. Přechod nájmu od Pozemkového 
fondu ČR po odkoupení pozemku. 
 
 



Usnesení č. 111/2012 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost č. j. 68/2012 D.H., na pronájem části ppč. 201/1 TTP o 
výměře 80 m2 a části ppč. 199/2 zahrada o výměře 20 m2 v k. ú. Albrechtice. Zastupitelstvo 
rozhodlo žádosti vyhovět a pronajmout pozemky na dobu neurčitou za cenu : 100 Kč ročně se 
splatností do 30.6. b. r.. Záměr byl zveřejněn na úřední desce. 
 
Usnesení č. 112/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej zbytkového vybavení čp. 78 dle seznamu, M.K.,  za 
cenu 1000 Kč. 
 
Usnesení č. 113/2012 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost č.j. 72/2012 K.G. na bezplatné užívání  přilehlých 
travnatých ploch u čp. 78 (ppč. 74 a ppč.70/1) a rozhodlo: zveřejnit záměr pronajmout 
pozemek 70/1 zahrada o výměře 2623 m2 v k. ú. Albrechtice  za úplatu na dobu určitou na 2 
roky. Parcelu č. 74 ostatní plocha, obec nemá v záměru pronajímat. 
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