Usnesení zastupitelstva obce Albrechtice ze dne 10.6.2013
Usnesení č. 204/2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu nového člena zastupitelstva Petra Gregora,
který nahradil Petra Neugebauera.
Usnesení č. 205/2013
Zastupitelstvo obce projednalo žádost č.j.137/2013 M. N. na odprodej části parcely
č. 1547/13 v k. ú. Albrechtice a rozhodlo žádosti nevyhovět, protože obec nemá v záměru
tento pozemek prodávat, protože se jedná o část místní komunikace.
Usnesení č. 206/2013
Zastupitelstvo obce projednalo žádost č.j.158/2013 J. a J. F. na odprodej části parcely
č. 1606/4 a parcely č. 1546 v k. ú. Albrechtice a rozhodlo žádosti vyhovět a schvaluje
zveřejnění záměru odprodat část pozemku parcela č. 1606/4 a parcela č. 1546 dle situačního
zákresu, na základě kterého bude vyhotoven GP pro oddělení prodávaných částí pozemku.
Usnesení č. 207/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely č. 1538/6 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 313 m2 v k. ú. Albrechtice na základě zveřejněného záměru, J. F. za cenu 25 Kč za
m2, celkem 7825 Kč. Náklady spojené s prodejem parcely hradí kupující. Kupní cena bude
uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
Usnesení č. 208/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely č. 287 trvalý travní porost o výměře 2525 m2
v k. ú. Albrechtice na základě zveřejněného záměru, L. J. za cenu 4 Kč za jeden m2, celkem
10100 Kč. Náklady spojené s prodejem parcely hradí kupující. Kupní cena bude uhrazena při
podpisu kupní smlouvy.
Usnesení č. 209/2013
Zastupitelstvo obce projednalo žádost č. j. 174/2013 žadatele J. C. na pronájem části parcely
č. 1547/2 zahrada za účelem zřízení zahrádky a rozhodlo žádosti vyhovět a zveřejnit záměr
pronajmout parcelu č. 1547/2 případným zájemcům.
Usnesení č. 210/2013
Zastupitelstvo obce projednalo žádost č. j. 177/2013 žadatele J. V. na pronájem parcely
č. 1467/41 TTP o výměře 2847 m2 a parcely č. 1/1 ostatní plocha o výměře 1067 m2 v k. ú.
Albrechtice a rozhodlo žádosti vyhovět a zveřejnit záměr pronajmout parcelu č. 1467/41 a
parcelu č. 1/1 případným zájemcům.
Usnesení č. 211/2013
Zastupitelstvo obce souhlasí s odložením projednání námitky č. j. 160/2013 J. V.
k rozhodnutí zastupitelstva obce Albrechtice ze dne 24.4.2013, usnesení č. 199/2013.
Usnesení č. 212/2013
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje prodej parcely č. 70/8 zahrada o výměře 2570 m2
a parcely č. 70/9 ostatní plocha o výměře 277 m2 v k. ú. Albrechtice na základě cenové
nabídky zájemci: Motorcentrum Cotkytle s.r.o, za cenu 130 Kč za jeden m2.

Náklady spojené s prodejem hradí kupující, kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu
kupní smlouvy. Při změně vlastníka si obec vyhrazuje právo k navrácení pozemku do svého
vlastnictví.
Usnesení č. 213/2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedené kontrole objektu čp. 41- kabiny
provedené Kontrolním výborem zastupitelstva dne 6.5.2013.
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