
Usnesení ze zasedání  zastupitelstva obce Albrechtice ze dne 24.4.2013 
 
Usnesení č. 188/2013 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje účetní závěrku obce za rok 2012 se stavem ke dni 
31.12.2012. 
 
Usnesení č. 189/2013 
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Albrechtice 
za rok 2012 bez výhrad, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2012, ve které bylo konstatováno, že nebyly shledány chyby a nedostatky. 
 
Usnesení č. 190/2013 
Zastupitelstvo obce  schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013 podle návrhu. 
 
Usnesení č. 191/2013 
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu finančního výboru o plnění rozpočtu k 31.3.2013. 
 
Usnesení č. 192/2013 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost č. j. 62/2013 J. F. na odkoupení pozemkové parcely  
č. 1538/6 ostatní plocha o výměře 313 m2 a rozhodlo: žádosti vyhovět a  schválit zveřejnění 
záměru na odprodej parcely č. 1538/6 ostatní plocha dle zákona. 
 
Usnesení č. 193/2013 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost č. j. 56/2013 L. J. na odkoupení pozemkové parcely  
č. 287, TTP o výměře 2525 a rozhodlo: Žádosti vyhovět a schválit zveřejnění záměru 
odprodat parcelu č. 287 TTP dle zákona. 
 
Usnesení č. 194/2013 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost č. j. 75/2013 R. H. na odkoupení části pozemkové 
parcely č. 1591 ostatní plocha, ostatní komunikace podle nákresu a rozhodlo žádosti: vyhovět 
a schvaluje zhotovení GP na oddělení části parcely č. 1591 a zveřejnění záměru odprodat část 
parcely č. 1591 podle GP dle zákona. 
 
Usnesení č. 195/2013 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost č. j. 137/2013 J.M. na odprodej parcely č. 1606/1 TTP  
o výměře 1051 m2 a rozhodlo vyhotovit GP s rozdělením pozemku podle hranic se 
sousedními pozemky s ohledem na zachování návaznosti místní komunikace. 
 
Usnesení č. 196/2013 
Zastupitelstvo obce projednalo závěry Komise pro otevírání obálek na cenové nabídky pro 
prodej pozemku ppč. 279/4 TTP o výměře 3833 m2, prodej pozemku ppč. 70/8 zahrada  
o výměře 2570 m2 a parcely č. 70/9 ostatní plocha o výměře 277 m2 v k. ú. Albrechtice. 
 
Usnesení č. 197/2013 
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje přesunutí projednávání prodeje ppč. 70/8 zahrada  
a ppč. 70/9 ostatní plocha v k. ú. Albrechtice  na příští zasedání zastupitelstva. 
 
 
 
 



Usnesení č. 198/2013 
Zastupitelstvo obce Albrechtice souhlasí s tím, že podle závěru hodnotící komise na prodej 
parcely č. 279/4 TTP o výměře 3833 m v k. ú. Albrechtice nebyla vybrána nabídka Z.a P. H. 
 
Usnesení č. 199/2013 
Zastupitelstvo obce Albrechtice  neschválilo prodej parcely č. 279/4 TTP o výměře 3833 m2  
v k. ú. Albrechtice za cenu 17 Kč za jeden m2, celkem 65 161 Kč, J. V. Prodej parcely nebyl 
schválen. 
 
Usnesení č. 200/2013 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost č. j. 136/2013 J. M. na zpevnění obecní cesty v délce  
30 m od čp. 34 k čp. 109.  Zastupitelstvo schvaluje zařazení žádosti do harmonogramu oprav 
komunikací v obci. 
 
Usnesení č. 201/2013 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Ceníky sortimentu dřeva v lesích obce Albrechtic  na 
období 4-9/2013. 
 
Usnesení č. 202/2013 
Zastupitelstvo obce pověřuje Kontrolní výbor provedením kontroly stavu objektu čp. 41, 
užívaném TJ Albrechtice. Termín provedení kontroly do 10.5.2013. 
 
Usnesení č. 203/2013 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost Petra Neugebauera o ukončení členství 
v zastupitelstvu obce Albrechtice.  
 
 
 
 
           Jiřina Blažková                                             Věra Švermová 
           Místostarostka obce                                      Starostka obce 
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