
Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 17.12.2012 
 
Usnesení č. 153/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 18 -21 /2012 podle návrhu. 
 
Usnesení č. 154/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2013 do doby 
schválení rozpočtu na rok 2013. Provozní výdaje se budou odvíjet od roku 2012 podle 
skutečnosti roku 2012, a také podle dotačních a smluvních ujednání uzavřených v minulých  
obdobích. 
 
Usnesení č.155/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice vydává předběžný souhlas starostce obce k provedení 
nezbytných rozpočtových opatření za období od posledního zasedání zastupitelstva do konce 
roku s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předložena zastupitelstvu při prvním zasedání 
roku následujícího. 
 
Usnesení č. 156/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění rozpočtu k 30.11.2012. 
 
Usnesení č.157/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Ceník na propůjčení hřbitovního místa na 
pohřebišti v Albrechticích od roku 2013. 
 
 
Usnesení č.158/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice souhlasí se zveřejnění záměru prodat ppč. 70/8 zahrada  
a ppč. 70/9 ostatní plocha v k. ú. Albrechtice , žádosti lze podávat do 30 dnů od zveřejnění 
záměru. 
 
Usnesení č. 159/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje záměr obce Albrechtice odkoupit od J. a R. K., 
ideální ¼, společně s obcí Cotkytle, Sázava a Žichlínek těchto parcel: 
 parc. č. 722/2,  lesní pozemek o výměře      838 m², 
parc. č.  918/2, lesní pozemek o výměře      133 m², 
parc. č.  918/4, lesní pozemek o výměře      191 m², 
parc. č.  941/2, lesní pozemek o výměře   1 266 m², 
parc. č.  941/3, lesní pozemek o výměře 11 477 m², 
parc. č.  991/6, lesní pozemek o výměře      191 m² 
Kupní cena 220 000 Kč pro všechny (55 000 Kč cena podílu), náklady na vklad, daň 
z převodu nemovitostí a ostatní náklady spojené s prodejem hradí prodávající.  
 
Usnesení č.160/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice bere na vědomí podání Souhlasného prohlášení na převod 
lesních pozemků na obce Albrechtice, Cotkytle, Sázava a Žichlínek na Katastrální úřad  ÚO 
 
 
 
 
 



Usnesení č.161/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje záměr pronajmout byt č. 2 v budově čp. 94 
obálkovou metodou na dobu určitou 1 rok. Minimální cena nájmu 2500 Kč měsíčně,  
zaplacení zálohy ve výši 3 měsíčních nájmů předem. Termín na podání žádostí je do 
31.1.2013. 
 
Usnesení č.162/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje provedení opravy mostu inv. č.23/21/30 na místní 
komunikaci ppč. 1544/7, přes vodní tok Moravská Sázava ppč. 1605/2 v místě u čp. 91 v k. ú. 
Albrechtice. 
 
Usnesení č.163/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti komise Sboru pro občanské  záležitosti. 
Zpráva o činnosti  finančního a kontrolního výboru a komise pro vedlejší hospodářskou 
činnost za rok 2012 bude předložena na příštím zasedání zastupitelstva. 
 
Usnesení č.164/2012 
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu občanů k informacím. 
 
Usnesení č. 165/2012 
Zastupitelstvo obce Albrechtice souhlasí s podáním žádosti z Programu obnovy venkova 
Pardubického kraje na rok 2013 z podprogramu 9 – Příspěvek na provoz prodejen. 
 
 
          Jiřina Blažková                                           Věra Švermová 
         Místostarostka obce                                      Starostka obce 
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