
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice dne 24.10.2012 

 

Usnesení č.142/2012 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje RO č. 15-17 /2012 podle návrhu 

 

Usnesení č. 143/2012 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. 

Usnesení č. 144/2012 

Zastupitelstvo obce souhlasí s podání výpovědi společnosti ČEZ Prodej, s. r. o,, se sídlem 

Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53 a schvaluje nákup elektřiny podle Závěrkového listu 

Českomoravské komoditní burzy Kladno EL2012082203,  dodavatel elektřiny  EP ENERGY 

TRADING, a.s. Klimentská 46, 110 02 Praha 1. 

 

Usnesení č. 145/2012 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje zahrnutí obce Albrechtice do územní působnosti 

Místní akční skupiny Lanškrounsko a souhlasí s přípravou ISÚ ( Integrované strategie území) 

na svém území.  

  

Usnesení č. 146/2012 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Ing. Zbyňka Dolečka, se sídlem v Orličkách 40, 

PSČ: 561 55 Orličky  na poskytovatele služeb v lesích obce Albrechtice a v lesích ve 

společném vlastnictví obcí Albrechtice, Cotkytle, Sázava a Žichlínek.  

 

Usnesení č. 147/2012 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Plán inventur na rok 2012.  

 

Usnesení č. 148/2012 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje odměny členům  Sboru pro občanské záležitosti a 

předsedovi Komise pro vedlejší hospodářskou činnost podle návrhu. 

Usnesení č. 149/2012 

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádost č. j. 292/2012 na odprodej ppč. 279/4 TTP 

a ppč. 256/2 TTP v k. ú. Albrechtice a rozhodlo na základě zveřejněného záměru schválit 

prodej ppč. 256/2 TTP o výměře 1693 m2 v k. ú. Albrechtice žadatelům za cenu 4 Kč za 1 

m2, plus náklady spojené s dělením parcely a prodejem pozemku. Zastupitelstvo rozhodlo 

neschválit odprodej pozemkové parcely č. 279/4 TTP o výměře 3833 m2 v k. ú. Albrechtice 

do doby schválení kritérií na prodej pozemku. 

 

Usnesení č. 150/2012 

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádosti č. j.291/2012 na odprodej ppč. 279/4 TTP 

o výměře 3833 m2 v k. ú. Albrechtice a rozhodlo  neschválit odprodej pozemkové parcely č. 

279/4 TTP o výměře 3833 m2 v k. ú. Albrechtice do doby schválení kritérií na prodej 

pozemků. 



 

Usnesení č. 151/2012 

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádosti č. j.321/2012 na odprodej ppč. 279/4 TTP 

o výměře 3833 m2 v k. ú. Albrechtice a rozhodlo neschválit odprodej pozemkové parcely č. 

279/4 TTP o výměře 3833 m2 v k. ú. Albrechtice do doby schválení kritérií na prodej 

pozemku. 

 

Usnesení č. 152/2012 

Zastupitelstvo obce Albrechtice ukládá starostce vypracování kritérií pro výběr žadatele na 

odprodej ppč. č. 279/4 v k. ú. Albrechtice. 

 

 

 

 

                  Jiřina Blažková                             Věra Švermová 

                 Místostarostka obce                       Starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 29.10.2012 

Sejmuto: 15.11.2012 

 

 


