
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice ze dne 30.9.2013 

 

Usnesení č. 225/2013 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje podle  § 30 odst. 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb, účetní závěrku 

Příspěvkové organizace Mateřská škola Albrechtice  za rok 2012 se stavem ke dni 31.12.2012. 

Usnesení č. 226/2013 

Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu Finančního výboru o plnění rozpočtu k 31.8.2013. 

Usnesení č. 227/2013 

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

zájemci Povodí Moravy s. p., Závod Horní Morava, U dět.domova 263, Olomouc.  Parcela vznikla jako 

část ppč. 279/1, původní parcela zjednodušené evidence 258, oddělena GP 255-1264/2003.  Kupní 

cena podle znaleckého posudku ve výši   2680 Kč, kupující uhradí navíc náklady spojené se 

zhotovením znaleckého posudku a ostatní náklady spojené s prodejem pozemku a podáním návrhu 

na  vklad na Katastrálním úřadě pro Pardubický kraj, územní pracoviště Ústí nad Orlicí. 

Usnesení č. 228/2013 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje na základě zveřejněného záměru prodej části ppč.1547/1 

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

L. J., na základě nabídky č.j. 201/2013,  za kupní cenu 25 Kč za jeden m2. Kupující uhradí navíc 

náklady spojené s prodejem a dělením pozemků  dle zveřejněného záměru. 

Usnesení č. 229/2013 

Zastupitelstvo obce Albrechtice z důvodu veřejného zájmu schvaluje  ukončení  nájemní smlouvy  na 

část ppč. 1549 ostatní plocha, ostatní komunikace  v k. ú. Albrechtice, uzavřenou s E.M.  

Usnesení č. 230/2013 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje lhůtu do 30.11.2013 na podání žádostí o veřejnou podporu 

z rozpočtu obce Albrechtice na rok 2014 od občanských sdružení a ostatních zájemců. 

Usnesení č. 231/2013 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje záměr obce odkoupit pozemky pod komunikací na ppč. 62, 

54, 53/2, 55/7, 1540/5  v k.  ú. Albrechtice. Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku obce 

zahájením úkonů spojených s oslovením majitelů pozemků a v případě souhlasu majitelů provedením 

zaměření  komunikace na pozemcích a zhotovení GP. 

 

 



Usnesení č. 232/2013 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje odměny komise Sboru pro občanské záležitosti a  komise 

pro Vedlejší hospodářskou činnost podle návrhu. 

 

                             Jiřina Blažková                                                                               Věra Švermová 

                         Místostarostka obce                                                                       starostka obce 
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