USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ALBRECHTICE 14.12.2011

Prosinec 2011
Vážení spoluobčané
Vánoce jsou časem radosti a veselosti. A nejen pro děti, které je milují, ale i pro nás
dospělé. Vůně vánočního stolu a vánočního stromku jsou pro nás nezapomenutelné, asi i
proto se na vánoce tak hodně těšíme. Vánoce však nemůžou být jen o dobrém jídle a
krásných dárcích, ale i o setkání rodičů se svými dětmi, vnoučaty a blízkými se kterými se
během celého roku tak často nevídáme. Tato neopakovatelná atmosféra vánoc nás může
přimět se pozastavit a v duchu si poděkovat za lásku, porozumění, za pomoc a práci, která
byla vykonána pro nás všechny. Těšme se z maličkostí a z každého upřímného úsměvu.
Prožijme tuto vzácnou vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem.
Milí spoluobčané, jménem celého kolektivu obecního úřadu Vám přeji příjemné prožití
vánočních svátků a do Nového roku Vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí
a hodně pracovních i osobních úspěchů.
Věra Švermová, starostka obce

Usnesení č. 69/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 16-20/2011 podle návrhu.
Usnesení č. 70/2011
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012 do doby
schválení rozpočtu na rok 2012. Provozní výdaje se budou odvíjet od roku 2011 podle
skutečnosti roku 2011 a smluvních ujednání uzavřených v minulých obdobích.
Usnesení č. 71/2011
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na období 2012-2015.
Usnesení č. 72/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění rozpočtu k 30.11.2011.
Usnesení č. 73/2011
Zastupitelstvo projednalo žádost č. j. 236/2011 žadatelky B. K na odkoupení pozemkové
parcely č. 1606/2 TTP o výměře 435 m2 v k. ú. Albrechtice a rozhodlo žádosti vyhovět a ppč.
1606/2 prodat pozemek za cenu 4 Kč za m2 plus náklady spojené s prodejem pozemků.
Usnesení č. 74/2011
Zastupitelstvo obce projednalo žádost č. j. 259/2011 žadatelů P.a Z.H. na odkoupení
pozemkové parcely č. 258 TTP a ppč. 1606/1 TTP v k. ú. Albrechtice a rozhodlo žádosti
nevyhovět z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů k pozemkům u ppč. 258 a u ppč.
1606/1 TTP není v záměru obce tento pozemek prodávat.
Usnesení č. 75/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Usnesení č. 76/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, o místním poplatku ze psů.
Usnesení č. 77/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011, o místním poplatku ze
vstupného.
Usnesení č. 78/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011, o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství.
Usnesení č. 79/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí se jmenováním komise pro vedlejší hospodářskou činnost.
Usnesení č. 80/2011
Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolou hospodaření v lesích obce Albrechtice a v lesích obcí
Albrechtice, Cotkytle, Sázava a Žichlínek komisi pro vedlejší hospodářskou činnost, ruší
usnesení č. 43/2003 ze dne 2.4.2003

Usnesení č. 81/2011
Zastupitelstvo obce ukládá členům zastupitelstva, aby veřejnosti neposkytovali žádné informace
o hospodaření v lesích a o možnosti nakládání s lesním odpadem po těžbách, bez souhlasu
odborného lesního hospodáře nebo starostky. Členové zastupitelstva nemají oprávnění k
zadávání likvidace odpadu po těžbě a odběru jiného lesního odpadu v lese. Oprávnění k této
činnosti se uděluje komisi pro vedlejší hospodářskou činnost nebo starostce obce.
Usnesení č. 82/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku Tělovýchovné jednotě Albrechtice
u Lanškrouna na pokrytí 30 % podílu nákladů při poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova Pardubického kraje na rok 2012 na výměnu oken a dveří v budově čp. 41 (kabiny).
Usnesení č. 83/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na parcele
č. 259/6 v k.ú. Albrechtice podle geometrického plánu č. 338-314/2011 paní E.M. na právo
zřídit a provozovat stavbu kanalizace k ČOV pro rodinný dům čp. 43 v k. ú. Albrechtice.
Usnesení č.84/2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zapojení obce do Technologického centra Lanškroun
spojené s aktivací elektronické spisové služby.
Usnesení č. 85/2011
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 57/2011 ze dne 21.9.2011 pro nevyřešené majetkoprávní
vztahy k pozemkům.
Usnesení č. 86/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užívání objektu čp. 94 SKC
Albrechtice na rok 2012 pro TJ Albrechtice u Lanškrouna (cvičení žen), ve které se prodlužuje
účinnost do 31.12.2012.
Usnesení č. 87/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru za rok 2011.
Usnesení č. 88/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím odměny komisi - Sbor pro občanské záležitosti za
rok 2011 na základě návrhu.
Usnesení č. 89/2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Směrnici o inventarizace majetku za rok 2011 a Směrnici o
odpisech majetku.
Usnesení č. 90/2011
Zastupitelstvo obce na základě nabídek na zhotovení webových stránek rozhodlo,
upravit stávající webové stránky obce v souladu se zákonem, případně nové webové stránky
realizovat v průběhu roku 2012.
Usnesení č. 91/2011
Zastupitelstvo obce Albrechtice souhlasí s podáním žádosti z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje na rok 2012 z podprogramu 9 – Příspěvek na provoz prodejen.

Místní poplatky 2012
Poplatek za odpady
Od 1. 1. 2012 se nezvyšuje poplatek za provoz systému, shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zůstává částka
400 Kč za poplatníka, splatnost je stejná jako doposud, ½ do konce února nebo celá
částka najednou, druhá polovina do konce července 2012. Od roku 2011 se poplatky
nepromíjí (platnost zákona o Daňovém řádu)
Poplatek ze psů
Zůstává beze změny, tj. 100 Kč za psa, za každého dalšího psa 150 Kč.
Užívání veřejného prostranství
Nutno ohlásit užívání veřejných prostranství, poplatek 3 Kč za m2 denně.
U stánkového prodeje a reklamních zařízení je poplatek 100 Kč za m2.
Poplatek ze vstupného
10% z vybraného vstupného, nutné před akcí nechat si označit vstupenky na OÚ.
.
ZŘUŠENÍ SBĚRNÉHO MÍSTA – SVOZ KONTEJNERŮ
Situace z odkládáním odpadů před bránu u sběrného místa se stala pro obec
nezvladatelná, lidská bezohlednost zapříčinila, že bylo rozhodnuto o
zrušení
sběrného místa a nahrazení likvidace odpadů mobilními svozy, spočívajícími v
umístění kontejnerů po obci v průběhu roku. Lidé dováželi odpady z okolních obcí,
neustálý nepořádek kolem sběrného místa, rozházené odpadky. Při neexistenci
Městské policie v obci nelze prostory uhlídat. Zvýšily se náklady na odvoz kontejnerů
a hrozilo, že bude zvýšen místní poplatek za svoz odpadů pro občany. Lidé z celého
okolí parazitovali na systému likvidace odpadů v obci, jednalo se často o
podnikatelské subjekty, které v obci za likvidaci odpadů neplatí.
O to více děkujeme všem občanům, kteří třídí odpady a šetří náklady pro všechny
obyvatele obce. V současné době obec sváží sklo, papír, plasty, komunální odpad
z popelových nádob v pravidelných svozech. V průběhu roku budou zveřejněny
termíny přistavení kontejnerů po obci. Jedná se o svoz velkoobjemového
komunálního odpadu. Kovový odpad odebírají sběrny v Sázavě a v Lanškrouně,
železo si také můžete ponechat u domu a hasiči provedou svoz v jarních měsících.
Stejně tak se připravuje sběr šatstva pro charitativní sbírku. Svoz nebezpečných
odpadů (lednice, televize aj.) bude 2x ročně, občané si připraví k určitému dni odpad
k místní komunikaci a Ekola České Libchavy provede svoz po obci. Povinnost
odebrat starý spotřebič má také prodejce při nákupu nového spotřebiče (platíte za to).
Nepovolené skládky, které by vznikly po obci, bude řešit Městský úřad Lanškroun,
odbor životního prostředí ve spolupráci s oddělením přestupků.

Harmonogram svozu odpadů 2012
Svoz popelnic bude v LICHÝ týden ve středu v ranních hodinách.

Společenská
Spole enská rubrika

První svoz v roce 2012 bude 4. 1. 2012 (1. týden). Navazuje na čtrnáctidenní
interval z roku 2011, poslední svoz v roce 2011 bude 21. 12. 2011 (také plasty)
Výzva pro občany
Pytle s plasty odkládejte na místa k odvozu den před svozem, jinak jsou pytle trhány
větrem, zvířaty a nenechavými dětmi a odpadky se povalují po celém okolí.

SVOZ PLASTŮ 2012

Únor
7.týden

Březen
11.týden

18. 1.

15. 2.

14. 3.

11. 4.

9. 5.

6. 6.

Září
39.týden

Říjen
43.týden

Listopad
47.týden

Prosinec
51.týden

26. 9.

24. 10.

21.11.

19.12.

Červenec
Srpen
27.týden 31.,35.týden
4. 7.

1. a 29.8.

Duben
15.týden

Květen
19.týden

Červen
23.týden

Leden
3.týden

Na obecním úřadě je možné si zakoupit popelnici pozink. Pytle na plasty se prodávají
za 6 Kč za ks.

Kontakt na kominíka
Zájemci si mohou domluvit prohlídku komína na tel.:
737 822 050 Lubomír Chroust
736 251 768, 776 358 665 Libor Havlena
podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., je povinná prohlídka komínů kominíkem ve stanovených termínech.

Palivové dřevo a jiný lesní odpad z obecního lesa
V obecním lese je možné získat omezené množství odpadového dřeva po těžbě a jiný
lesní odpad. Zadávání samovýroby na vyčištění lesa po těžbě má na starosti komise
pro VHČ, předseda V. Sadílková, nebo starostka obce. Nikdo jiný nemá pravomoc
zadávat tyto činnosti v obecních lesích.

Jubilanti Leden – Březen 2012
Leden
Neugebauerová Marianna 72 let
Černá Pavla
60 let
Únor
Jaroslav Filip
74 let
Kyselo Bohumil
76 let
Baranovská Marie
78 let
Krajíček Josef
75 let čp. 130
Březen
Filipiová Anna
77 let
Pinďáková Františka
88 let čp. 130
Matoušková Jana
86 let čp. 130
Kylar Bohuslav
65 let
Kyselová Jana
72 let
Narození
12.12.2011 se narodil Jakub Cach
Sňatek uzavřeli
20.8.2011 Gabriela Vašatová a Michal Brůna
3.9.2011 Tereza Vlková a Miroslav Jakubský
12.11.2011 Darina Gurková a Milan Berky
Úmrtí
30.9.2011 zemřela ve věku 66 let Marie Pospíšilová, Albrechtice čp. 130
19.10.2011 zemřela ve věku 84 let Marta Moravcová, Albrechtice čp. 130

Zpravodaj sestavila J. Ficnerová, e-mail: urad@ou-albrechtice.cz,
www.ou-albrechtice.cz, tel. 465 322 560

Na začátku roku 2012 se připravuje Tříkrálové sbírka, domácnosti
navštíví skupinky s pokladničkami na podporu charitativních akcí.
Současně jste zváni na převzetí Betlémského světla do místní kaple
sv. Anny 24.12.2011 od 14.00 do 16.00 hodin.
Další pozvánka je na SVATOŠTĚPÁNSKÝ KONCERT v kapli
sv. Anny 26.12.2011 od 17.00 hodin, vystoupí kapela MORYBUNDUS
BAND, organizováno Obč. sdružením Šnek-Klub pohybu v obci.
Sbor dobrovolných hasičů Albrechtice pořádá 14.1.2012 na sále SKC
Albrechtice HASIČSKÝ PLES. Začátek v 19.00 hodin.
SDH Albrechtice přeje všem občanům radostné Vánoce a hodně zdraví
a spokojenosti v Novém roce 2012.
VÝSLEDKOVÁ TABULKA FOTBALOVÉ SOUTĚŽE MUŽŮ PODZIM 2011
OKRESNÍ PŘEBOR III. TŘÍDA
Rk. Tým
Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Rybník
11 10 1 0 42: 8 32
( 16)
2. Kerhartice
11 6 2 3 22: 20 21
( 5)
3. Králíky-Červ.Voda C
11 6 2 3 21: 14 20
( 5)
4. Helvíkovice
11 5 3 3 22: 22 20
( 0)
5. Luková
11 6 0 5 30: 21 18
( 0)
6. Rudoltice
11 4 2 5 17: 20 16
( -4)
7. Dol.Čermná
11 4 1 6 20: 15 13
( -2)
8. Albrechtice
11 4 1 6 20: 25 13
( -5)
9. Dol.Třešňovec
11 4 1 6 19: 31 13
( -2)
10. Klášterec n.Orl.
11 4 0 7 19: 28 12
( -3)
11. Dlouhoňovice
11 2 3 6 10: 24 10 ( -9)
12. Boříkovice
11 2 2 7 11: 25
9 (-10)

