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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice ze dne 19.6.2017
Zasedání zastupitelstva obce Albrechtice se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Albrechticích, I. patro budovy čp. 145, bylo zahájeno v 16.00 hodin starostou obce Albrechtice,
Ing. Jaroslavem Novákem, dále předsedající , kdy bylo konstatováno, že zasedání bylo řádně svoláno
podle zákona o obcích a pozvánka (příloha č. 1) byla zveřejněna v souladu se zákonem na úřední
desce, a dále na webových stránkách obce. Zasedání zastupitelstva bylo přítomno 14 hostů.
Předsedající zasedání konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva podle prezenční listiny
(příloha č. 2), omluven M. Biler. Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Zápis z minulého zasedání dne 24.4.2017 ověřen, nebyly vzneseny připomínky, k dispozici
u zapisovatelky.
Předsedající určil ověřovatele zápisu: Pavel Gregor, Alois Filip
Předsedající oznámil, že zapisovatelkou bude Jaroslava Ficnerová
Předsedající přečetl program zasedání podle zveřejněné pozvánky
 Návrh závěrečného účtu obce 2016
 Rozpočtová opatření
 Došlé žádosti
 Majetkoprávní záležitostí
 Smluvní záležitosti
 Diskuze členů zastupitelstva
Dotaz na doplnění programu.
Š. Burešová – zda bude bod Diskuze veřejnosti
J. Novák – diskuze veřejnosti bude po zastupitelstvu.
Hlasování o programu : Pro: 6
Proti: 0
Předsedající vyzval členy zastupitelstva, aby v případě jejich střetu zájmů v projednávaných
záležitostech o tom informovali ostatní členy zastupitelstva. Přítomní občané byli informováni, že se
můžou v průběhu zasedání přihlásit s dotazem k projednávaným bodům.
Bod 1) Návrh závěrečného účtu obce Albrechtice za rok 2016:
(příloha č. 3) byl zveřejněn na úřední desce obce a na internetových stránkách obce. Závěrečný účet
se skládá z návrhu závěrečného účtu obce za rok 2016, finančního výkazu o hodnocení plnění
rozpočtu k 31.12.2016, rozvaha a výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016. Další přílohou k závěrečnému účtu
jsou výkazy příspěvkové organizace Mateřská škola Albrechtice a Zpráva o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016. Schválený rozpočet, posuzovány výdaje a příjmy a upravené příjmy
a výdaje, čtení textu návrhu závěrečného účtu za rok 2016, saldo rozpočtu - 704 822,37 Kč, plnění
k 31.12.2016 , schválen rozpočet schodkový. Výsledek hospodaření v rozpočtovém hospodaření
2 244 496,37 Kč, daň z příjmu 46 639 Kč, výsledek rozpočtového hospodaření po zdanění
2 197 857,37 Kč, výsledek po zdanění bude převeden na účet 432 16. Výsledek hospodaření VHČ za
rok 2016 je 86 930,55 Kč, převeden na účet 432 86, výsledek zisk 86 930,55 Kč . Zůstatek
prostředků na bankovních účtech – čtení zůstatků, celkem 11 833 065,89 Kč rozpočtové účty, rezerva

– účty hospodářské činnosti , celkem na všech bankovních účtech 15 691 475,70 Kč, obec nemá
nesplacené úvěry. Přehled došlých dotací celkem 798 858 Kč. Poskytnuté příspěvky a finanční dary
podle tabulky celkem ve výši 489 539,70 Kč. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2016, tvoří přílohu k závěrečnému účtu obce, ve zprávě konstatováno, že nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Z pověření pana Bilera za FV předsedající seznámil se závěry finančního výboru před schválením
závěrečného účtu za rok 2016. Finanční výbor se seznámil se Závěrečným účtem obce Albrechtice za
rok 2016 . Závěrečný účet obce Albrechtice za rok 2016 obsahuje všechny předepsané kapitoly a pro
přehlednost byly přidány v jednotlivých částech odkazy na původní finanční ukazatele či dokumenty,
což FV schvaluje jako pozitivní krok ke snazší orientaci v tomto stěžejním finančním dokumentu obce.
- Finanční výbor doporučuje Závěrečný účet obce Albrechtice za rok 2016 zastupitelstvu ke
schválení. Předsedající vyzval zastupitele i občany k dotazům k závěrečnému účtu obce. Nebylo
doplnění, přednesen návrh usnesení.
Usnesení č . 325/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce
Albrechtice za rok 2016, včetně Zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016, a dává souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
Hlasování:
Pro:
5
Proti: 1 (Š. Burešová)
Usnesení bylo přijato.
Bod 2) Rozpočtová opatření – zastupitelé obdrželi před zasedáním znění rozpočtových opatření,
předsedající přednesl zastupitelstvu návrhy rozpočtových opatření č. 4-6/2017 (příloha č. 4)
Rozpočtové opatření č. 4/2017
Zvyšují se příjmy:
3639 – Komunální služby a územní rozvoj
o 37 500 Kč
Polož. 2119 - Ostatní příjmy z vlastní činnosti
o 500 Kč
Polož. 2321 - Peněžité neinvestiční dary
o 5 000 Kč
Položka 3111 - Příjmy z prodeje pozemků
o 32 000 Kč
Zvyšují se výdaje:
3639 – Komunální služby a územní rozvoj
o 37 500 Kč
Polož. 5329 - Neinv. transfery veř. rozp. místní úrov.
o 5 000 Kč
Polož. 6130 - Výkup pozemků
o 32 500 Kč
Závazný ukazatel komunální služby a územní rozvoj – navýšení příjmů z přijatých neinv. finančních
darů, příjmů z prodeje pozemků a příjmů za zřízení věcných břemen. Výdaje v paragrafu navýšeny
v rozpisu transferu veřejných rozpočtům místní úrovně (DSO MRSL) a výkup pozemků.
Usnesení č. 326/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 – zvyšují se příjmy i výdaje
v ukazateli komunální služby a územní rozvoj o 37500 Kč.
Hlasování:
Pro:
6
Proti:0
Usnesení bylo přijato.
Rozpočtové opatření č. 5/2017
Zvyšují se příjmy:
Pol. 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů
o 200 000 Kč
Zvyšují se výdaje:
6171 – činnost místní správy
o 200 000 Kč
Polož. 5171 - Opravy a udržování
o 200 000 Kč

Závazný ukazatel : Neinvestiční přijaté dotace od krajů – program obnovy venkova 2017 na opravu
střechy budovy čp. 145 a příspěvek na provoz prodejny v obci. Výdaje u závazného ukazatele činnost
místní správy navýšeny s položkou opravy a udržování. Dotaz k zastupitelům.
Usnesení č. 327/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 – Přijaté neinvestiční dotace od
krajů z Programu obnovy venkova Pardubického kraje ve výši 200 000. Kč, výdaje zvýšeny v ukazateli
činnost místní správy.
Hlasování:
Pro:
6
Proti: 0
Usnesení bylo přijato
Rozpočtové opatření č. 6/2017
Snižují se výdaje:
3429 – Zájmová činnost a rekreace
o 50 000 Kč
Polož. 5240 – neinv.nedot.transf.nezisk.org.
o 50 000 Kč
Zvyšují se výdaje:
3319 – Záležitosti kultury
o 25 000 Kč
Polož. 5041 – odměny za užití dušev. vlastn.
o 20 000 Kč
Polož. 5169 – nákup ostatních služeb
5 000 Kč
3429 – Zájmová činnost a rekreace
o 25 000 Kč
Polož. 5139 - nákup materiálu
o 10 000 Kč
Polož. 5169 – nákup služeb
o 1 000 Kč
Polož. 5171 – Opravy a udržování
o 14 000 Kč
Závazný ukazatel Zájmová činnost a rekreace s položkou 5240 (spolky) se převedla do závazného
ukazatele Záležitosti kultury na pořádání koncertů a nákup služeb. V závazném ukazateli Zájmová
činnost a rekreace navýšeny výdaje na nákup materiálu, nákup služeb, opravy a udržování.
Š. Burešová – dotaz na kultura, položka 5041 , kam půjde položka
J. Novák – na koncert
Š. Burešová – 5169 – kam půjde
J. Novák – na zvukaře
Usnesení č. 328/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Rozpočtové opatření č. 6 – snižuji se výdaje v ukazateli
zájmová činnost a rekreace o 50 000 Kč, zvyšují se výdaje v ukazateli záležitosti kultury, a přesunují se
položky v kapitole zájmová činnost a rekreace.
Hlasování:
Pro: 6
Proti:0
Usnesení bylo přijato
Bod 3) Došlé žádosti:
Předsedající přednesl žádost č.j. OBAL 253/2017 žadatele Ladislava Lochmana, bytem Albrechtice
čp. 137 na odprodej části pozemkové parcely č. 1541/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
145 m2 podle přiložené mapky (příloha č. 5), mapku měli k dispozici členové zastupitelstva, plocha
před jeho domem. Dotaz k zastupitelstvu a k veřejnosti.
Usnesení č. 329/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo žádost č.j. OBAL 253/2017 žadatele Ladislava Lochmana,
bytem Albrechtice čp. 137 na odprodej části pozemkové parcely č. 1541/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 145 m2 v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna podle přiložené mapky a
zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemkové parcely č. 1541/1 ostatní
plocha ostatní komunikace o výměře 145 m2 podle přiloženého zákresu . Předmětná část pozemku
bude oddělena geometrickým plánem, který bude vyhotoven na náklady žadatele.
Hlasování:
Pro:
6
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.

Bod 4) Majetkoprávní záležitosti:
J. Novák podle zveřejněného záměru na pronájem pozemků, který byl vyvěšen od 3.5.2017, došlé
žádosti č.j. OBAL 268/2017 TJ Albrechtice a č.j. OBAL 272/2017 MS Rychtářský les, žádosti mají
zastupitelé k dispozici, s mapkami a zákresy.
Š. Burešová – zda v záměru nemusí být výměra.
J. Novák – výměry jsme ještě nevěděli. U TJ věděli, u MS jsme nevěděli.
Předsedající podal návrh zrušit platnost původních nájemních smluv.
J. Novák přednesl návrh pronajmout na základě žádosti TJ Albrechtice (příloha č. 6) a Mysliveckého
spolku Rychtářský les Albrechtice (příloha č. 7) pozemky uvedené v záměru (příloha č. 8) Pozemky
jsou určené pro spolkovou činnost. Současně bylo navrženo zrušit platnost původních nájemních
smluv. Přečten návrh usnesení.
Usnesení č. 330/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo a schvaluje uzavření nájemní smlouvu se žadatelem
č.j. OBAL 268/2017 Tělovýchovná jednota Albrechtice u Lanškrouna, z. s.,IČ:15030385 na tyto
nemovitosti v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna: Budovu čp. 41, na stavební parcele č. 225/2, část
parcely č. 65/1 o výměře 9000 m2 , parcelu č. 67/4, parcelu č. 68/2 v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna
podle zveřejněného záměru. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, cena nájmu: 1000 Kč
ročně. Schválením nájemní smlouvy se ruší původní nájemní smlouva. Užívání těchto nemovitostí
jinými zájemci bude prováděno vždy po dohodě s vlastníkem nemovitostí.
L. Vávra – Jak to bylo do teď ?
J. Novák – pozemky byly TJ, jen kabiny měli za 10 Kč ročně.
Hlasování:
Pro:
6
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.
Přednesen návrh usnesení pro druhou žádost.
Usnesení č. 331/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo a schvaluje uzavření nájemní smlouvy se žadatelem
č.j. OBAL 272/2017 - Myslivecký spolek Rychtářský les Albrechtice, IČ: 47498676 na tyto nemovitosti
v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna: Budovu čp. 61, na st. parcele č. 29/2 a čp. 13 na st. parcele č. 29/1
v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna podle zveřejněného záměru . Nájemní smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou, cena nájmu: 1000 Kč ročně. Schválením této nájemní smlouvy se ruší původní nájemní
smlouva schválená dne 20.8.2002 ( usnesení č. 187/2002). Užívání těchto nemovitostí jinými
zájemci bude prováděno vždy po dohodě s vlastníkem nemovitostí.
Š. Burešová – spočítala výměru, tělovýchova 9851 m2, myslivci 1719 m2, nepoměr, nájem 1000 Kč,
nepoměr dát myslivcům menší plochu
J. Novák – nejde o plochu, jde o využívání spolkem, pokud chceme rovné podmínky pro spolky,
Hlasování:
Pro:
6
Proti: 0
Usnesení bylo přijato
Předsedající v souvislosti se schválením nájemních smluv a užívání pro spolkovou činnost podal návrh
pro ostatní zájemce o užívání těchto pozemky stanovit úhradu ve výši: 500 denně, plus náklady na
energii.
Usnesení č. 332/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje částku 500 Kč denně za jednorázové užívání sportovního
areálu, který se skládá z hřiště na parcele č. 65/1 a budovy kabin na st. parcele č. 225/2 a
mysliveckého areálu, který se skládá z budovy čp. 61 na st. p. 29/2 a stavební parcela č. 29/1. pro
ostatní sportovní a kulturní aktivity zájemců, připočteny budou náklady za odebranou energii.
Hlasování:
Pro:
6
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.

Odkup pozemků – točna , zastupitelstvo obdrželo mapku, se zákresem požadovaných pozemků.
J. Novák přednesl zastupitelstvu záměr odkoupit pozemky st. p. č. 217 o výměře 18 m2 a parcelu
č. 254/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 432 m2 od vlastníka zapsaného na LV 3, kterým
je paní Radoslava Kubíčková z Horního Třešňovce. Tato záležitost je Již předjednána, požaduje cenu
15000 Kč za pozemky. Záležitost, která se táhne několik let.
Usnesení č. 333/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo a schvaluje záměr převést do majetku obce za úplatu
vlastnické právo k pozemkům na základě kupní smlouvy na odkup pozemků na tyto nemovitosti:
stav. parcelu č. 217 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 a pozemkovou parcelu č. 254/1
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 432 m2 v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna od vlastníka,
uvedeného na LV 3 pro obec Albrechtice, vedeného na Katastrálním úřadě pro Pardubický kraj,
katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Cena za pozemky celkem 15000 Kč, náklady na sepsání kupní
smlouvy a správní poplatek, spojený s vkladem do KN hradí kupující.
L. Vávra – ostatní pozemky na mapce jsou koho, jak byla stanovena cena.
J. Novák – ostatní pozemky obecní, cena byla domluvena s prodávajícím
Hlasování:
Pro:
6
Proti: 0
Usnesení bylo přijato
Bod 5) Smluvní ujednání:
Předsedající zastupitelstvo informoval o smlouvě o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na
opravu střechy na budově čp. 145 – Obecní úřad ve výši 100 000 Kč (příloha č. 9) Předsedající přečetl
hlavní předmět smlouvy, dotaz na připomínku.
Usnesení č. 334/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
Ev. č. smlouvy: OŽPZ/17/22444 na akci: Oprava střechy na budově čp. 145 – Obecní úřad“. Výše
dotace: 100 000 Kč.
Hlasování:
Pro:
6
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.
Předsedající zastupitelstvo informoval o smlouvě o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na
rok 2017, příspěvek na provoz prodejny Konzum ve výši 100 000 Kč (příloha č. 10), čtení předmětu
smlouvy a podmínky pro poskytnutí dotace, předloženo vyúčtování akce za předchozí rok, jako
podklad pro poskytnutí dotace.
Usnesení č. 335/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
Ev. č. smlouvy: OŽPZ/17/22562 na akci: „Provoz prodejen ve vesnickém prostředí – prodejna
Albrechtice“. Výše dotace: 100 000 Kč.
Hlasování:
Pro:
6
Proti: 0 Usnesení bylo přijato.
J. Novák podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy na registr územní identifikace adres a
nemovitostí ( RÚIAN) prostřednictvím města Lanškroun. Dotaz k návrhům.
Usnesení č. 336/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Lanškroun
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí (RÚIAN) podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů, stavebním úřadem Městského úřadu Lanškroun za obec Albrechtice.
Hlasování:
Pro:
6
Proti: 0 Usnesení bylo přijato.

J. Novák seznámil zastupitelstvo s nabídkami po otevírání obálek na zhotovení prodloužení
cyklostezky v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna. Nabídky zaslala firma Skanska a.s., Křižíkova 682/34a,
186 00 Praha 8, MADOS MT s.r. o. Lupenice a M-Silnice a.s. OZ Střed Chrudim. Základní kriteriem
byla nejnižší cena včetně DPH: SKANSKA a.s. předložila nabídku s cenou 455 988,12 Kč, MADOS MT
s.r.o. Lupenice podali nabídku ve výši 590 465 Kč a M-Silnice a.s. měli nabídku 522 180 Kč. Hodnotící
komise pro otevírání obálek vyhodnotila, že nejnižší nabídku č. 1, podala SKANSKA a. s., Křižíkova
682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 26271303s. (příloha č. 11), proto doporučila tuto nabídku
schválit. Součástí všech nabídek byla i smlouva o dílo. Dotaz k zastupitelům. Citace ze smlouvy:
zahájení 1.7.2017, dokončení : 31.8.2017, cena 455 983,12 Kč.
L. Vávra – jak to bude vypadat, aby nedošlo k nějakým neshodám jako u mostu, o co se tam jedná.
J. Novák – jedná se o převedení cyklostezky z parkoviště před motorestem za ty keře, jak tam jsou ty
cvičící stroje, naváže na cyklostezku na mostě, budou přidána 2 světla veřejného osvětlení, dělá se
pro bezpečnost občanů.
Š: Burešová – Kolik metrů to je?
J. Novák – viděla v nabídce, jsou tam zemní práce, osvětlení a nejdražší je ten koberec.
Z. Tejkl – je to tam nešťastné místo, nejednou tam mohlo dojít k nehodě auta a cyklistů
J. Novák – s cenou na cyklostezku již bylo počítáno v rozpočtu, byl projekt.
Usnesení č. 337/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje na základě posouzení nabídek uzavření smlouvy o dílo
s firmou SKANSKA a. s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 26271303, na akci :
Prodloužení cyklostezky v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna. Cena díla včetně DPH: 455 983,12 Kč.
Hlasování:
Pro:
6
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.
Předsedající informoval, že z programu obnovy venkova Pardubického kraje došla dotace na opravu
střechy obecního úřadu. Vypsána poptávka na zhotovení prací, podle použitého materiálu a ceny.
Čtení tabulky posouzení nabídek (příloha č. 12) Nabídky zaslali Klempířství s.r.o. Lanškroun, krytina
capaco cena 335 592,90, Klempířství s.r.o. Lanškroun, krytina šindel cena 326 613,50 Kč, Jaroslav
Mlejnek, Truhlářství, Kunčina cena 341 731 Kč , HM&Work, s.r.o , Vyšehradská 1349/2, Nové Město ,
Praha 2, cena 353 796 Kč. Výběrová komise navrhuje schválit nejnižší nabídka č. 1 Klempířství s.r.o.
Lanškroun s krytinou capaco s cenou 335 592,90 Kč.
Š. Burešová – co se bude dělat s krytinou, která půjde pryč.
J. Novák – krytina je nebezpečný odpad
Š. Burešová – co s ní budete dělat
J. Novák – musí jí zlikvidovat firma, která to bude dělat, má to na starosti.
Polemika kolem krytiny ,výběr capaco nebo šindel,
Z. Tejkl – šindel není dobrý, vybraná krytina capaco je stejná jako kostele.
R. Bureš – Jaká je trvanlivost?
L. Lochman – asi 40 let, teď to dával taky doma
Z. Tejkl – vydrží déle, než šindel.
Usnesení č. 338/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje na základě posouzení nabídek uzavření smlouvy o dílo
s firmou KLEMPÍŘSTVÍ s.r.o., M. Majerové 222, 563 01 Lanškroun, IČ: 25288938, DIČ: CZ25288938
na akci: Oprava střechy na budově čp. 145 – Obecní úřad. Cena díla včetně DPH: 335 592,90 Kč
Hlasování:
Pro:
6
Proti: 0 Usnesení bylo přijato.

Předsedající následně přečetl podmínky smlouvy o dílo na opravu střechy, včetně plnění, smlouvu
mají zastupitelé k dispozici.
Smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce (příloha č. 13), navazuje na Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
Usnesení č. 339/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene
č. IP-12-2008654/VB/1 Albrechtice 177/2, pí. Šilarová-nové OM , se žadatelem: ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035. Jednorázová náhrada
straně povinné je 1210 Kč. Dotčenými pozemky jsou parcela č. 1544/1, parcela č. 1607 a parcela
č. 1547/10 v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna. Navazuje na Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu schválené dne 19.12.2016,
usnesení č. 268/2016.
Hlasování:
Pro:
6
Proti: 0 Usnesení bylo přijato.
Z. Tejkl. – dotaz k zastupitelce Š. Burešové, že při schvalování závěrečného účtu, hlasovala proti, bylo
by vhodné zastupitelstvo upozornit, zda něco špatně, zda má nějaké výhrady.
Š. Burešová – může hlasovat jak chce, nesouhlasí s hospodářskou činností, má jiný názor, seznámí
potom, teď nemá připraveno,
Z. Tejkl – jestli ví něco, co my nevíme
Š. Burešová – nemá důvěru od vás, diví se, že se jí ptají na její názor
Z. Tejkl – původně k tomu nic neměla, překvapilo, že tak hlasovala
Š. Burešová – ohledně zastávek, jedna plechová, jiná plastová, dřevěná, zda by nechtělo obnovit,
udělat nové dřevěné, jsou kouzelné, mají je v jiných vesnicích, lepší prezentaci pro obec
J. Novák – v dlouhodobém výhledu zastávky tam jsou, v příštích rozpočtech tam budou.
Š. Burešová – ví, že nejezdíte autobusem
Z. Tejkl – dali do výhledu.
J. Novák – nedá se všechno realizovat najednou a hned.
J. Novák, starosta obce informoval o postupu v dotaci na protipovodňová opatření, proběhlo
výběrové řízení, , všechny podklady jsou na Fondu soudržnosti EU, čeká se na rozhodnutí, výše
dotace 1 165 153 Kč, budou vyplaceny, akce se bude realizovat.
Proběhl průzkum na kompostéry – dotační program zajišťuje svazek obcí Lanškrounsko, schválen
příspěvek, probíhá výběrové řízení na firmu, vypadá to, že kompostéry budou na podzim.
Ze svazku obcí Severo-Lanškrounsko bude dotace na pískovcový podstavec s křížkem, akce bude
stát 105 800 Kč, 70 % uhradí dotace, tj. 74 060 Kč, obec uhradí 31 740 Kč, celou akci zabezpečuje
svazek obcí Severo - Lanškrounsko.
Usnesení č. 340/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice bere na vědomí zprávu starosty obce Ing. Jaroslava Nováka o
připravovaných investičních a ostatních stavebních akcích v obci .
Vzalo na vědomí:
6
Nevzalo na vědomí: 0
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 16.49 hodin předsedajícím, který sdělil, že byl vyčerpán program
zasedání.
Zápis vyhotovila Jaroslava Ficnerová dne 24.6.2017
Ing. Jaroslav Novák
Starosta obce
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Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Prezenční listiny
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016
Rozpočtové opatření č. 4-6/2017
Žádost č.j. OBAL 253/2017 na odkup pozemků
Žádost č.j. OBAL 268/2017 TJ Albrechtice u Lanškrouna, z.s.
Žádost č.j. OBAL 272/2017 MS Rychtářský les Albrechtice
Smlouva o poskytnutí dotace z POV PK na střechu OÚ
Smlouva o poskytnutí dotace z POV PK na provoz prodejny
Zveřejněný záměr na pronájem pozemků spolkům
Hodnocení nabídek na prodloužení cyklostezky v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna
Posouzení nabídek na opravu střechy na budově obecního úřadu čp. 145
Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ – Šilarová
Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 19.6.2017

