
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice ze dne 5.9.2012 

 

Usnesení č.126/2012 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje RO č. 10-14 /2012 podle návrhu 

 

Usnesení č. 127/2012 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Zprávu o plnění rozpočtu k 31.7.2012 

 

Usnesení č. 128/2012 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje navýšení příspěvku PO Mateřská škola 

Albrechtice na vybavení kuchyně ve výši 66 tis. Kč. 

 

Usnesení č. 129/2012 

Zastupitelstvo obce Albrechtice souhlasí s podáním žádosti na poskytnutí dotace z 

 Programu obnovy venkova z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2013 – titul 1-5 na výměnu 

oken na budově čp. 145 a z titulu 9 – Příspěvek na provoz prodejen na rok 2013 na prodejnu 

čp. 110 Konzum. 

 

Usnesení č. 130/2012 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Program obnovy venkova obce Albrechtice na 

období 2013-2016. 

 

Usnesení č. 131/2012 

Zastupitelstvo obce Albrechtice, členská obec Lanškrounska – svazku obcí,  v souladu s 

ustanovením § 39, odst.7, zákona 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů bere na vědomí Závěrečný účet Lanškrounska  za rok 2011, který byl schválen na 

jednání Shromáždění starostů Lanškrounska dne 30.6.2012. 

 

Usnesení č. 132/2012 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje zařazení obce Albrechtice do územní 

působnosti Místní akční skupiny Lanškrounsko. 

 

Usnesení č. 133/2012 

Zastupitelstvo obce Albrechtice bere na vědomí podání Výzvy k podání nabídek na 

poskytovatele služeb v lesích ve společném vlastnictví obcí Albrechtice, Cotkytle, Sázava a 

Žichlínek a v lesích obce Albrechtice. Termín na podání nabídek je do 26.9.2012. 

 

Usnesení č. 134/2012 

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádost č. j. 201/2012 žadatele K. G. na odkup 

pozemku č. 70/1 v k. ú. Albrechtice a rozhodlo žádosti  nevyhovět, protože nebyl zveřejněn 

záměr prodat tuto parcelu. 

 

 

 



Usnesení č. 135/2012 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje zhotovení GP z ppč. 70/1 a z ppč. 70/7, kdy 

 podélným oddělením pozemků vznikne pruh pozemků  rovnoběžně s cyklostezkou .  

Na těchto pozemcích bude odpočinková zóna a je  zde umístěn septik TJ. Po zhotovení 

 GP bude zastupitelstvo projednávat záměr odprodat zbylé pozemky. 

 

Usnesení č. 136/2012 

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádost č. j.202/2012 žadatele K. G. o pronájem 

20 m2 (na ppč. 1662) a rozhodlo žádosti nevyhovět, protože nebyl zveřejněn záměr 

pronajmout tuto parcelu. Současně ukládá žadateli odstranění skládky sutě na tomto pozemku 

v souladu se zákonem. 

 

Usnesení č. 137/2012 

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádost č. j. 203/2012 žadatele K. G. odstranění 

živého plotu na ppč. 1662 v k. ú. Albrechtice a rozhodlo žádosti nevyhovět, protože okrasné 

keře plní svou funkci. 

 

Usnesení č. 138/2012 

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádost č. j. 204/2012 žadatele K. G. na 

prodloužení využívání obecní plochy u provozovny čp. 78 pro přenosnou stavbu na stavební 

materiál do konce srpna 2012 a rozhodlo žádosti vyhovět v rozsahu žádosti, tj. do 31.8.2012, 

po tomto termínu je nutné dočasnou stavbu odstranit a  podle obecně závazné vyhlášky bude 

doměřen místní poplatek za užívání veřejného prostranství po dobu užívání nad rámec 

souhlasu. 

 

Usnesení č. 139/2012 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje provedení kontroly neoprávněného užívání 

 obecních pozemků v k. ú. Albrechtice. Kontrolou pověřuje Kontrolní a Finanční výbor 

 zastupitelstva. 

 

Usnesení č. 140/2012 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat ppč. 279/4 TTP a ppč. 256/2 TTP 

 v k. ú. Albrechtice případným zájemcům. Termín podání nabídek: do 30 dnů od 

 zveřejnění záměru.  

 

      Usnesení č. 141/2012 

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádost TJ Albrechtice o uzavření Smlouvy  

o užívání sálu SKC Albrechtice  na rok 2013 za účelem cvičení žen a rozhodlo žádosti 

 vyhovět. 

                  Jiřina Blažková                                 Věra Švermová 

                  Místostarostka obce                           Starostka obce 

 
Vyvěšeno: 10.9.2012 

Sejmuto: 


