
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice dne 2.9.2013 

Usnesení č. 214/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2-4/2013 podle návrhu . 

Usnesení č. 215/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu Finančního výboru o plnění rozpočtu k 31.7.2013. 

Usnesení č. 216/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat ppč. 1605/106 vodní tok o výměře 268 m2 v k.ú. 

Albrechtice zájemci, která vede přes ppč. 279/1, původní parcela zjednodušené evidence 258. 

Parcela byla vytyčena GP 255-1264/2003. Na parcele je koryto potoka Moravské Sázavy, 

záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů.  

Usnesení č. 217/2013 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje zveřejnění záměru prodat část ppč.1547/1 dle 

zákresu (zhotovení GP) a  ppč. 1547/3 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 254 m2 od 

čp. 35 k čp.38.Termín podání nabídek do 15 dnů od zveřejnění záměru. 

Usnesení č. 218/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje na základě zveřejněného záměru pronájem ppč. 1/1 zahrada 

v k.ú. Albrechtice panu J.V. za účelem osekávání a údržbu zeleně na dobu neurčitou za cenu 

200 Kč ročně splatnost do 30.6. b.r. Na pronajatých pozemcích není dovoleno zřizovat stavby 

a přístřešky, pozemek není možné oplocovat a používat k uskladnění různorodého materiálu. 

Usnesení č. 219/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje na základě zveřejněného záměru pronájem ppč. 1467/41 TTP 

v k.ú. Albrechtice panu J.V. za účelem osekávání a údržbu zeleně na dobu neurčitou za cenu 

200 Kč ročně, splatnost do 30.6.b.r. Na pronajatém  pozemku není dovoleno zřizovat stavby a 

přístřešky, pozemek není možné oplocovat a používat k uskladnění různorodého materiálu. 

Usnesení č. 220/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje na základě zveřejněného záměru pronájem části parcely č. 

1547/2 zahrada o výměře 125 m2 J.C. za účelem zřízení zahrádky na dobu neurčitou, za cenu 

100 Kč ročně splatnost nájmu 30.6. b.r. Na pronajatém pozemku není dovoleno zřizovat 

stavby a přístřešky, pozemek není možné oplocovat a používat k uskladnění různorodého 

materiálu. 

Usnesení č. 221/2013 

Zastupitelstvo projednalo námitku č. j. 160/2013 J. V. k rozhodnutí zastupitelstva obce 

Albrechtice ze dne 24.4.2013, usnesení č. 199/2013 na prodej parcely č. 279/4 TTP v k. ú. 

Albrechtice a rozhodlo k námitce sdělit, že prodej parcely č.279/4 byl zrušen  z důvodu 



vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemku, které tvoří koryto vodního toku Moravské 

Sázavy, který vede přes tuto parcelu. 

Usnesení č. 222/2013 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na 

rok 2014 na opravu věže kaple sv. Anny. 

Usnesení č. 223/2013 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na 

rok 2014 na provoz prodejny Konzum. 

Usnesení č. 224/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci mostu u čp. 

90 firmou projekční kancelář  Klodner. 
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