
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice dne 27.6.2012 
 
Usnesení č. 114/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8-9/2012 podle návrhu. 
 
Usnesení č. 115/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu FV o plnění rozpočtu k 31.5.2012. 
 
Usnesení č. 116/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje převod investičního Fondu reprodukce majetku (416) Přísp. 
org. Mateřská škola Albrechtice ve výši 30 848 Kč do rozpočtu obce a schvaluje navýšení  
neinvestičního příspěvku na provoz o 61 tis. Kč.  
 
Usnesení č. 117/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat ppč. 1599/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 150 m2 v k. ú. Albrechtice. 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:  prodat ppč. 1599/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
150 m2 v k. ú. Albrechtice žadateli za cenu: 3675 Kč za podmínky zřízení věcného břemene  
pro Obec Albrechtice.  Sepsání kupní smlouvy zajistí kupující. Náklady spojené s prodejem 
parcely hradí kupující. 
 
Usnesení č. 118/2012 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost č.j. 124/2012 žadatele Motorcentrum Cotkytle, s. r. o. 
zastoupené jednatelem P.H. a rozhodlo: pronajmout pozemek 70/1 zahrada  
v k. ú. Albrechtice  o výměře 2623 m2  za cenu 1200 Kč ročně  za účelem: údržba zeleně na 
dobu určitou na 2 roky. Splatnost nájmu vždy do 30.6. b.r. 
 
Usnesení č. 119/2012 
Zastupitelstvo obce projednalo požadavek Mysliveckého sdružení Rychtářský les Albrechtice 
na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti (čp. 13, čp. 61) v k. ú. Albrechtice 
ze dne 5.9.2002 a rozhodlo požadavku nevyhovět z důvodu toho, že zastupitelstvo obce 
nesouhlasí s navrhovanou úpravou v čl.II, čl. IV, čl. VI,  čl. VII, a čl. VIII. smlouvy. 
  
Usnesení č. 120/2012 
Zastupitelstvo obce projednalo zvýšení nájmu z pozemku ppč. 201/1 TTP  
v k. ú. Albrechtice, z důvodu toho, že došlo ke změně užívání pozemku.  
Zastupitelstvo rozhodlo schválit dodatky k nájemním smlouvám a zvýšit cenu nájmu na cenu 
obvyklou v obci: 
R. A. na  435 Kč ročně, účel užívání: jednoduché přístřešky a zahrádka, 
J. F. na  270 Kč ročně, účel užívání: jednoduché přístřešky a zahrádka, 
V. H. na  198 Kč ročně, účel užívání: jednoduché přístřešky a zahrádka, 
J. S. na  180 Kč ročně, účel užívání: jednoduché přístřešky a zahrádka. 
Ostatní ustanovení nájemních smluv zůstávají beze změny. 
 
 
Usnesení č. 121/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje s účinností od 1.8.2012 změnu odborného lesního 
hospodáře (OLH) na správu lesů v majetku obcí Albrechtice, Cotkytle, Sázava a Žichlínek, 
vedené na LV 261. Výkon OLH bude vykonávat pro obce s. p. Lesy ČR Lanškroun. 



 
Usnesení č. 122/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje výpověď ze smlouvy s firmou Optima Lanškroun s. r. o 
Lanškroun na hospodaření v lesích v majetku obce Albrechtice ke dni 31.7.2012. 
 
Usnesení č. 123/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje výpověď ze smlouvy s firmou Optima Lanškroun s. r. o 
Lanškroun na hospodaření v lesích v majetku obcí Albrechtice, Cotkytle, Sázava a Žichlínek 
ke dni 31. 7. 2012. 
 
Usnesení č. 124/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na firmu, která bude hospodařit 
v lesích obce Albrechtice a v lesích ve společném vlastnictví obcí Albrechtice, Cotkytle, 
Sázava a Žichlínek. 
 
Usnesení č. 125/2012 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce s okamžitou platností zahájit úkony spojené s 
výběrovým řízením na firmu, která bude  poskytovat služby spojené s hospodařením v lesích 
obce Albrechtice a v lesích ve společném vlastnictví obcí Albrechtice, Cotkytle, Sázava a 
Žichlínek.  
 
 
                      Jiřina Blažková                              Věra Švermová 
                      Místostarostka obce                        Starostka obce 
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