
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice dne 11.2.2013 

Usnesení č. 166/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet pro rok 2013 takto: 

Celkové příjmy rozpočtu ve výši   4030    tis. Kč 

- daňové příjmy               3 735,6 tis. Kč 

- nedaňové příjmy                  183,2 tis. Kč  

- dotace                   111,2 tis. Kč 

Celkové výdaje rozpočtu ve výši  4030    tis. Kč 

- běžné výdaje ve výši               3775    tis. Kč 

- kapitálové výdaje                  255    tis. Kč 

Usnesení č.167/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky č. 1 „ Závazné 
ukazatele rozpočtu na rok 2013“. 

Usnesení č. 168/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích 
poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2013 v té výši a těm, 
kteří  jsou uvedeni v tabulkové části tohoto materiálu. 

Usnesení č. 169/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizace 
Mateřská škola Albrechtice na rok 2013 ve výši 360 tis. Kč dle závazných ukazatelů, ve třech 
splátkách, I. splátka 40 tis. (do 28.2.) , II. splátka 160 tis. Kč (do 31.3.), III. splátka 160 tis. Kč 
(do 31.7.) 

Usnesení č. 170/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby výsledek  hospodaření vedlejší hospodářské činnosti obce 
Albrechtice za rok 2012 ve výši  66 951,90 Kč,  byl ponechán na bankovním účtu VHČ a 
veden na účtu 432 82 – nerozdělený zisk z minulých let. 

Usnesení č.171/2013 

Zastupitelstvo obce schválilo výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola 
Albrechtice  za rok 2012 ve výši  10 039,95 Kč.  Výsledek hospodaření bude ponechán 
v příspěvkové organizaci Mateřská škola Albrechtice ve Fondu rezerv a rozvoje (413). 

 

 



Usnesení č. 172/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje kritéria pro prodej ppč. 70/8 (zahrada)  a 70/9 (ostatní plocha) 
v k.ú. Albrechtice. 

Usnesení č. 173/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje kritéria pro prodej ppč. 279/4 TTP v k. ú. Albrechtice. 

Usnesení č. 174/2013 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost č. j. 18/2013 ze dne 9.1.2013 na odkup ppč. 70/8 a    
ppč. 70/9 v k. ú. Albrechtice žadatele T. B., na základě zveřejněného záměru, a rozhodlo 
zaslat žadateli podmínky  pro podání cenové nabídky na odkup pozemku. Termín doručení 
nabídky od žadatele do 30. dnů od schválení v zastupitelstvu. 

Usnesení č. 175/2013 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost č. j. 32/2013 ze dne 14.1.2013 na odkup ppč. 70/8 a 
ppč. 70/9 v k. ú. Albrechtice žadatele M. K.,  na základě zveřejněného záměru, a rozhodlo 
zaslat žadateli podmínky  pro podání cenové nabídky na odkup pozemku. Termín doručení 
nabídky od žadatele do 30. dnů od schválení v zastupitelstvu. 

Usnesení č. 176/2013 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost č. j. 33/2013 ze dne 14.1.2013 na odkup ppč. 70/8 a 
ppč. 70/9 v k. ú. Albrechtice žadatele K.G.,  na základě zveřejněného záměru, a rozhodlo 
zaslat žadateli podmínky  pro podání cenové nabídky na odkup pozemku. Termín doručení 
nabídky od žadatele do 30. dnů od schválení v zastupitelstvu. 

Usnesení č. 177/2013 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost č. j. 6/2013 ze dne 3.1.2013 na odkup ppč. 70/8 a     
ppč. 70/9 v k. ú. Albrechtice žadatele  M. C.,  na základě zveřejněného záměru, a rozhodlo 
zaslat žadateli podmínky pro podání cenové nabídky na odkup pozemku. Termín doručení 
nabídky od žadatele do 30. dnů od schválení v zastupitelstvu. 

Usnesení č.178/2013 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost č.j. 37/2013 ze dne 18.1.2013  na odkup ppč. 70/8 a 
ppč. 70/9 v k. ú. Albrechtice žadatele  P. H.,  na základě zveřejněného záměru, a rozhodlo 
zaslat žadateli podmínky pro podání cenové nabídky na odkup pozemku. Termín doručení 
nabídky od žadatele do 30. dnů od schválení v zastupitelstvu. 

Usnesení č. 179/2013 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost č. j. 38/2013 ze dne 18.1.2013 a odkup ppč. 70/8 a   
ppč. 70/9 v k. ú. Albrechtice žadatele  P. H. M.C.,   na základě zveřejněného záměru, a 



rozhodlo zaslat žadateli podmínky pro podání cenové nabídky na odkup pozemku. Termín 
doručení nabídky od žadatele do 30. dnů od schválení v zastupitelstvu. 

Usnesení č.180/2013 

Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádost č.j. 34/2013 ze dne 17.1.2013 žadatelů M. 
R. M., na odkoupení ppč. 1559/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a rozhodlo žádosti 
nevyhovět z důvodu toho, že obec nemá v záměru tento pozemek prodávat. 

Usnesení č. 181/2013 

Zastupitelstvo obce Albrechtice vydává souhlasné stanovisko pro M. N. a souhlasí se 
záměrem výstavby a provozování podporovaných bytů v objektu čp. 58 v k. ú. Albrechtice. 

Usnesení č. 182/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávy o činnosti Kontrolního a Finančního výboru a komise 
pro vedlejší hospodářskou činnost za rok 2012. 

Usnesení č. 183/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o společném postupu k zabezpečení veřejné zakázky 
„Nákup elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno“  na rok 2014.  

Usnesení č. 184/2013 

Zastupitelstvo obce souhlasí se Zprávou o provedení inventarizace majetku obce za rok 2012. 

Usnesení č. 185/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení GP  firmou Geodezie  s. r. o. Ústí nad Orlicí na lesní 
pozemky ppč. 433/2,  518, 520/1, 522/1 (parcely ZE) v k. ú. Albrechtice za účelem zápisu 
pozemku do KN pro obce Albrechtice, Cotkytle, Sázava a Žichlínek. 

Usnesení č. 186/2013 

Zastupitelstvo obce souhlasí, aby  starostka obce  vytvořila komisi pro hodnocení nabídek při 
prodeji ppč. 70/8, 70/9 a 279/4 v k. ú Albrechtice.  

Usnesení č. 187/2013 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost č. j. 51/2013 ze dne 11.2.2013 žadatele K.G. na 
pronájem ppč. 1662 v k. ú. Albrechtice a rozhodlo žádosti nevyhovět, protože obec nemá 
v záměru tuto parcelu pronajímat z důvodu toho, že se jedná o zpevněné parkoviště a vede 
tudy cyklostezka. 

                 Jiřina Blažková                                Věra Švermová 

                 místostarostka obce                          starostka obce 

Vyvěšeno: 13.2.2013                 Sejmuto:  


