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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice dne 4.9.2017
Zasedání zastupitelstva obce Albrechtice se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Albrechticích, I. patro budovy čp. 145, bylo zahájeno v 16.01 hodin starostou obce Albrechtice
Ing. Jaroslavem Novákem, dále předsedající tím, že konstatoval, 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 13 hostů.
Předsedající zasedání konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva podle prezenční listiny
(příloha č. 2). Zastupitelstvo je usnášení schopné. Zápis z minulého zasedání dne 19.6.2017 ověřen,
nebyly vzneseny připomínky, považován za schválený, k dispozici u zapisovatelky.
Předsedající určil ověřovatele zápisu: Lukáš Vávra , Martin Biler
Předsedající oznámil, že zapisovatelkou bude Jaroslava Ficnerová
Předsedající přečetl program zasedání podle zveřejněné pozvánky
 Rozpočtová opatření
 Došlé žádosti
 Majetkoprávní záležitostí
 Smluvní záležitosti
 Diskuze členů zastupitelstva
Dotaz na doplnění programu, program nebyl doplněn.
Hlasování o programu : Pro: 7 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.
K projednávaným bodům při zasedání byl využit dataprojektor.
Bod 1) Rozpočtová opatření č. 7-8/2017. Přečetl J. Novák, tvoří přílohu č. 3 k zápisu.
Rozpočtové opatření č. 7/2017
Zvyšují se příjmy:
4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu
Položka 4116 ÚZ 13101
o 90 000 Kč
Zvyšují se výdaje:
3639 - Komunální služby – platy zaměstnanců, odvody ZP a SP o 90 000 Kč
Rozpis položek rozpočtového opatření:
5011 ÚZ 13101
o 67 200 Kč (Platy zaměstnanců)
5031 ÚZ 13101
o 16 800 Kč (Pojistné na sociální zabezpečení)
5032 ÚZ 13101
o 6 000 Kč (Pojistné na veřejné zdr. pojištění)
Zdůvodnění:

Příspěvek z Úřadu práce pro Pardubický kraj na zaměstnance v rámci veřejně prospěšných prací na
rok 2017 proti výdajům na platy zaměstnance a odvody na ZP a SP.
Usnesení č. 341/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 – Zvyšují se příjmy
o 90 000 Kč– dotace ze SR na veřejně prospěšné práce. Zvyšují se výdaje o 90 000 Kč: Plat a odvody
na SP a ZP.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení bylo přijato
Rozpočtové opatření č. 8/2017
Zvyšují se příjmy:
4116 ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu o 40 491 Kč
Položka 4116
o 14 496 Kč (Albrechtice)
Položka 4116
o 25 995 Kč (Albrechtice, Cotkytle, Sázava, Žichlínek)
Zvyšují se výdaje:
6330 5341 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o 40 491 Kč
Zdůvodnění:
Dotace na pořízení lesního hospodářského plánu obce Albrechtice a lesního hospodářského plánu
obcí Albrechtice, Cotkytle, Sázava a Žichlínek. Převod dotace na vedlejší hospodářskou činnost na
úhradu nákladů na pořízení LHP.
Dotaz na doplnění rozpočtového opatření č. 8, nebylo doplnění, byl podán návrh na usnesení.
Usnesení č. 342/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 – Zvyšují se příjmy o
40 491 Kč - dotace ze SR – na pořízení LHP. Zvyšují se výdaje 40 491 Kč - Převod dotace na vedlejší
hospodářskou činnost.
Hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Usnesení bylo přijato
Zastupitelstvo bylo informováno o změnách rozpisu rozpočtu, ( viz příloha č. 3). Zvýšení elektrické
energie na SKC za minulé období. Přesun v místní správě, ponížen materiál , zvýšena el. energie,
dáno na vědomí.
Usnesení č. 343/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice bere na vědomí změnu rozpisu rozpočtu v ukazateli 2212 Silnice a
v ukazateli 6171 Činnost místní správy.
Hlasování:
Bere na vědomí: 7
Nebere na vědomí:
0
Bod 2) Došlé žádosti
Zastupitelé obdrželi žádost č.j. OBAL 412/2017 (příloha č. 4), požadováno projednání žádosti podle
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Žádost splňuje podmínky podle tohoto zákona a uvedeného
paragrafu, můžou se zastupitelé k tomu vyjádřit. Zastupitelé se nevyjádřili. Usnesení č. 117/2015 a
155/2016 bylo splněno, byl podán návrh usnesení.
Usnesení č. 344/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice posoudilo žádost občana č.j. OBAL 412/2017 ze dne 18.7.2017,
požadující projednání záležitosti v oblasti samostatné působnosti obce zastupitelstvem podle § 16
odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zastupitelstvo obce konstatuje,
že žádost obsahuje podpisy 4 občanů obce, což splňuje podmínku 0,5 % z celkového počtu občanů,
nutných k projednání v zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce Albrechtice po projednání obsahu
žádosti č.j. OBAL 412/2017 ze dne 18.7.2017 na koupi dataprojektoru a provedenou kontrolou
usnesení č. 117/2015 a usnesení č. 155/2016, ve kterých byl projednáván požadavek na pořízení
dataprojektoru a zařazení pořízení dataprojektoru do rozpočtu obce na rok 2017. Zastupitelstvo

obce rozhodlo, že výtky v žádosti jsou neoprávněné a bezpředmětné. Dataprojektor byl pořízen,
dále v návaznosti na umístění dataprojektoru v zasedací místnosti obecního úřadu byla
provedena současně celková úprava zasedací místnosti v plánovaném rozsahu.
Š. Burešová – slečna Martínková podala žádost 18.7.2017,.. schvalujeme, všichni vidíme místnost je
hotová, říkáte, že nebyla splněna, nerozumí tomu.
J. Novák – neříkal, že nebylo splněno, řekl, že tato žádost není oprávněná.
Š. Burešová –To není o tom, místnost je hotová, to ví každý. Právě proto, že si slečna Martínková
žádost podala, tak jste to realizovali
J. Novák – jak mohla tušit, že v daném období se bude něco dělat
L. Vávra - oslovil Š. Burešovou, že je v žádosti taky podepsaná, mluvil s ní, řekl jí, že do konce
prázdnin bude hotové
Š. Burešová – „ano, to říkal“
Předsedající nechal hlasovat o usnesení č. 344/2017.
Hlasování:
Pro:
6
Proti:
1
(Š. Burešová)
Usnesení bylo přijato
Š. Burešová – je ráda, že místnost je hotová, nestačila si ještě prohlédnout, vypadá úplně jinak, „za
co děkujeme“. Bylo provedeno až právě na podnět slečny Martínkové , potom se udělalo, tvrzení
proti tvrzení.
J. Novák – žádný podnět tu nebyl , bylo to v plánu, pokud tak děkuje, tak by měla poděkovat hlavně
panu Vávrovi, Bilerovi a zaměstnancům obce, kteří to tady odpracovali, tam by měla směřovat svoje
poděkování.
P. Martínková – Chtěla také poděkovat za místnost a dataprojektor, když si žádá o dokumenty,
jsou údaje začerňovány, když žádost tak s daty narození, na dataprojektoru i s osobními daty
J. Novák – je určeno pro pány zastupitele, zastupitelé mají právo vidět veškeré náležitosti
P. Martínková – „páni zastupitelé ano, ale my nejsme páni zastupitelé“
J. Novák – informoval, že zda něco takového dostala, nechtěl zveřejňovat žádosti na
dataprojektoru
Bod 3) Majetkoprávní záležitosti
Předsedající přednesl žádost na odprodej části parcely č. 1541/1, ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 145 m2 v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna. Tato žádost je pod číslem OBAL 253/2017.
Podána podle záměru č.j. OBAL 381/2017, přiložená mapka, pozemek náleží k číslu popisnému a má
výměru 145 m2, nutné stanovit cenu, kupující uhradí náklady na zaměření a prodej.
Dotaz na členy zastupitelstva k doplnění , nebylo.
Usnesení č. 345/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice na základě zveřejněného záměru č.j. OBAL 381/2017 na prodej části
pozemku parcela č. 1541/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna
o výměře 145 m2 schvaluje úplatný převod části pozemkové parcely č. 1541/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 145 m2 (dle GP) a schvaluje uzavření kupní smlouvy se žadatelem
č.j. OBAL 253/2017 Ladislavem Lochmanem, bytem Albrechtice čp. 137. Zastupitelstvo obce
Albrechtice schvaluje kupní cenu pozemku 50 Kč za jeden m2, za výměru 145 m2 celkem 7250 Kč.
Kupující dále uhradí náklady spojené s prodejem pozemku, zajistí a uhradí zhotovení
geometrického plánu na oddělení pozemkové parcely č. 1541/1 o výměře 145 m2 .
Hlasování:

Pro:

7

Proti:

0

Usnesení bylo přijato

J. Novák přednesl záměr odkoupit pozemek 752 /2 lesní pozemek v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna,
Pozemek v majetku města Lanškroun (Příloha č. 5). Jedná se o parcelu 752/2 u vodárny, jedná se o
scelení s okolními parcelami. Na dotaz nebylo doplnění, přednesen návrh usnesení.
Usnesení č. 346/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje záměr odkoupit pozemkovou parcelu č. 752/2 lesní
pozemek, o výměře 2194 m2 v k. ú. Albrechtice u Lanškrouna od vlastníka zapsaného na LV 176
(Město Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun) a pověřuje starostu obce Ing. Jaroslava
Nováka k úkonům a jednáním spojeným s odkupem předmětného pozemku.
Hlasování:
Pro:
7
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.
Předsedající informoval o Oznámení o dražbě akcií ČSAD Ústí nad Orlicí, a .s., zastupitelé obdrželi
materiály (příloha č. 6). Bude se konat nedobrovolná dražba akcií na jméno na základě rozhodnutí
Valné hromady . Akcie byly prohlášeny dne 1.7.2017 za neplatné. Obec neměla v listinné podobě,
jenom dokument, že nám byly přiděleny. Stejně tak mnoho dalších obcí. Dotaz na názor.
L . Vávra –„ nic jiného nám nezbývá“
J. Novák – potvrdil, že nic jiného nezbývá.
Usnesení č. 347/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo Oznámení o konání veřejné nedobrovolné dražby
zaknihovaných akcií ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. č.j. OBAL 424/2017 ze dne 31.7.2017 společností
Roklen 360 a.s. Zlín a bere toto oznámení na vědomí. Akcie podle seznamu akcionářů ČSAD Ústí
nad Orlicí, a.s. byly prohlášeny na Valné hromadě ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. dne 1.7.2017 za neplatné.
Obec Albrechtice má zaknihováno 11 akcií ve jmenovité hodnotě 1000 Kč za akcii, akcie jsou znějící
na jméno, z celkového počtu 6215 kusů kmenových zaknihovaných akcií společnosti ČSAD Ústí nad
Orlicí, a.s.
Hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Usnesení bylo přijato
S tím souvisí i revokace usnesení ze dne 24.4.2017.
Usnesení č. 348/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice ruší usnesení č. 313/2017 ze dne 24.4.2017, kterým byl schválen
prodej 11 ks akcií ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. zájemci.
Hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Usnesení bylo přijato
Bod 4) Smluvní záležitosti
Zastupitelé obdrželi materiál v bodě smluvní záležitosti. Zápis o hodnocení nabídek na Montáž a
dodávka svislého dopravního značení v obci Albrechtice (příloha č. 7). Došly 3 nabídky, jediným
kritériem byla cena, nejnižší nabídka NV LINE s.r.o, cena: 200 958 Kč s DPH.
Součástí je i smlouva, realizace do konce září, bude realizováno: běžné značky, 3 ks zrcadel a
2 měřiče rychlosti na silnici I. třídy. Je tam i umístění, kde bude umístěno. Dotaz k zastupitelstvu na
doplnění.
Š. Burešová – dotaz, ve smlouvě v I. bodě Pasport místních komunikací a dopravního značení, zda se
jedná o dopravní značení nebo i o místní komunikace
J. Novák – tak se jmenuje celá akce, týká se dopravního značení.
Návrh usnesení přednesl J. Novák.

Usnesení č. 349/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice projednalo Zápis o hodnocení cenových nabídek na realizaci akce :
Dodávka a montáž svislého dopravního značení v obci Albrechtice. Zastupitelstvo obce Albrechtice
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716, 768 21 Kvasice ,
IČ: 26979675 s nabídkovou cenou 166 081,- Kč bez DPH, cena s DPH 200 958,- Kč.
Hlasování:
Pro:
7
Proti: 0
Usnesení bylo přijato
Předsedající podal návrh pro zastupitelstvo na podání žádosti z Programu obnovy venkova na rok
2018 – oprava místních komunikací a veřejných prostranství v obci Albrechtice – I. etapa.
Vyasfaltování dalších komunikací a úprava točny. Dotaz k podání žádosti. Nebyl dotaz.
Usnesení č. 350/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje na rok 2018, podprogram 1-5: Oprava místních komunikací a veřejných
prostranství v obci Albrechtice – I. etapa.
Hlasování:
Pro: 7
Proti:
0
Usnesení bylo přijato
Návrh na podání žádosti z Programu obnovy venkova na rok 2018 – podprogram 9 - příspěvek na
provoz prodejen. Dotaz na názor.
Usnesení č. 351/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje na rok 2018, podprogram 9: Příspěvek na provoz prodejen – prodejna
Albrechtice.
Hlasování:
Pro: 7
Proti:
0
Usnesení bylo přijato
Zastupitelé obdrželi na vědomí Pasport místních komunikací (příloha č. 8), je to na vědomí. Místní
komunikace v obci Albrechtice, rozdělení na místní komunikace podle povrchu, chodníky,
cyklostezky.
Š. Burešová – podle jakým map bylo firmou děláno, zda podle katastrálních map,
J. Novák – podle katastrálních map a podle majetku obce
Š: Burešová – v katastru vedena jako komunikace Pozemkového fondu, u vás , jak bydlí pan Vávra,
nejsou všechny obecní.
J. Novák - jen část cesty u dvojdomků, ostatní obecní, v pasportu uvést důležité, aby se mohly řešit
změny pozemků podle jednotlivých kultur.
Š. Burešová – na druhé straně, „místní komunikací není tráva“
J. Novák –v katastru vedeno jako ostatní plocha, ostatní komunikace, místní komunikace je tráva
pokud se někdo domnívá, že to v katastru neplatí, že platí jen to, co je podle skutečnosti, tak se mýlí,
pokud podle katastru ostatní komunikace, tak se tráva zruší.
P. Martínková – „ .. to nemůže být úplně podle katastru, neodpovídá katastrálním mapám .
Dotaz: Proč tam kolem nás komunikace stejné kategorie jako páteřní komunikace po obci ?
J. Novák – protože to je pořád místní komunikace, není to žádná účelová komunikace, kolem vás je
místní komunikace
Š. Burešová – Je tam zákaz vjezdu, s dopravní obsluhou.
J. Novák – Dopravní obsluha znamená, ti co tam bydlí.

Usnesení č. 352/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice bere na vědomí Pasport místních komunikací v obci Albrechtice.
Hlasování:
Bere na vědomí: 6
Nebere na vědomí: 1 (Š. Burešová)
P. Martínková – dotaz: Zda k tomu bude rozhodnutí, ke kterému se budou moci vyjadřovat ?
J. Novák – Samozřejmě, dali jen na vědomí, proběhne celé to řízení s tím spojené.
J. Novák – seznámil s auditem odpadového hospodářství, nebyly shledány nedostatky, dotaz
k zastupitelstvu, nebylo doplnění. Protokol měli všichni zastupitelé k dispozici. (Příloha č. 9)
Usnesení č. 353/20107
Zastupitelstvo obce Albrechtice bere na vědomí Protokol o průběhu auditu a závěrečnou zprávu
o kontrole odpadového hospodářství obce Albrechtice firmou EKO-KOM Praha se závěrem, že při
auditu nebyly shledány nedostatky.
Hlasování:
Bere na vědomí: 7
Nebere na vědomí:
0
Zastupitelstvo obdrželo materiály , vyplývá z usnesení ze dne 16.5.2016, usnesení č. 215/2016
převod pozemku 119/1 a pozemku č. 1374/1, zobrazeno na dataprojektoru, je to „u myslivců“,
celkem 4013 m2, na základě požadavku SPÚ návrh projednat v zastupitelstvu kupní cenu bude
stanovena znaleckým posudkem ve výši tržní ceny. Dotaz na pokračování odkupu.
Š. Burešová – dotaz: Co s tím pozemkem obec zamýšlí ?
J. Novák – zastavitelné území, obytná zóna, pro výstavbu
Návrh usnesení přednesl J. Novák.
Usnesení č. 354/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice bere na vědomí informace o průběhu odkupu pozemků od SPÚ
Krajský pozemkový úřad Pardubice a zastupitelstvo souhlasí s tím, aby obec Albrechtice odkoupila
parcelu č. 1374/1 TTP o výměře 3148 m2 a parcelu č. 119/1 TTP o výměře 865 m2 , parcely
v celkové výměře 4013 m2 , za kupní cenu, která bude stanovena znaleckým posudkem ve
výši tržní ceny.
Hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Usnesení bylo přijato
Informace, které akce probíhaly v letošním roce přednesl Ing. Jaroslav Novák, starosta obce:
Rekonstrukce místnosti obecního úřadu, koncert v kapli, nyní se dokončuje prodloužení cyklostezky
u motorestu, bude provedena výměna střešní krytiny na budově obecního úřadu, proběhne v září,
fasáda, oprava křížků, bude se realizovat během září svislé dopravní značení, budou instalovány
zrcadla, měřiče rychlosti, provede se úprava komunikací před zimou, plánování oprav komunikací na
rok 2018, budeme žádat dotaci Pardubický kraj. Dotaz k doplnění, nebylo doplnění
Usnesení č. 355/2017
Zastupitelstvo obce Albrechtice bere na vědomí informace starosty obce Ing. Jaroslava Nováka o
probíhajících opravách a stavebních akcích v obci a dalším postupu při realizaci připravovaných akcí v
letošním roce.
Hlasování:
Bere na vědomí:
7
Nebere na vědomí:
0

Materiál zastupitelé obdrželi na zasedání, nový materiál, předložila firma DATA IT s.r.o. ,
modernizace softwaru pro ekonomický informační systém pro 53 obcí a 15 příspěvkových organizací
celkem 68 regionu Orlickoústecka. Administrace REDEA Žamberk, zadavatelem pro všechny
zúčastněné Sdružení obcí Orlicko, Valná hromada sdružení již schválila, proběhly přípravné práce,
složitá pravidla, možná varianta administrátor obec Bystřec. Struktura financování : 85% Evropský
fond pro regionální rozvoj, 5 % SR, 10 % by se rozpočítalo mezi jednotlivé partnery programu. Návrh
schválit účast obce v tomto projektu. Pokud bude program schválen a realizován, došlo by k podpisu
smlouvy. Agendy bude přibývat, registry, vše požadováno řešit elektronicky, softwary by muselo
pořizovat 53 obcí, 15 příspěvkových organizací.
Š: Burešová – Kolik obcí to již uzavřelo?
J. Novák – je to „čerstvé“, teprve zahájeno, původně 30, nyní se to týká 53 obcí a 15 příspěvkových
organizací. Mateřské školky a školy se budou v tomto systému také pohybovat.

Usnesení č. 356/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje účast obce v projektu „Modernizace ekonomických
informačních systémů orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu
Orlickoústecka“ a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o partnerství a vzájemné
spolupráci za účelem realizace projektu „Modernizace ekonomických informačních systémů
orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu Orlickoústecka“.
Hlasování: Pro:
7
Proti:
0
Starosta obce vyčerpal body zasedání a dal slovo zastupitelům , žádný člen zastupitelstva se
nepřihlásil s dalším příspěvkem.
Předsedající poděkoval přítomným za účast na zasedání zastupitelstva a v 16.43 hodin zasedání
ukončil.
Zápis vyhotovila dne 6.9.2017 Jaroslava Ficnerová

Ing. Jaroslav Novák
Starosta obce
Ověřovatelé zápisu:
Dne:
Lukáš Vávra
Dne:
Mgr. Martin Biler, Ph.D.

Přílohy:
1. Pozvánka na zasedání 4.9.2017
2. Prezenční listiny
3. Rozpočtové opatření č. 7 a č.8/2017 a rozpis položek
4. Žádost o projednání v zastupitelstvu č.j. OBAL 412/2017
5. Záměr odprodat část parcely č. 1541/1
6. Oznámení o dražbě akcií ČSAD a.s. Ústí nad Orlicí
7. Zápis o hodnocení nabídek – dopravní značení
8. Pasport místních komunikací
9. Protokol o kontrole odpadového hospodářství
10. Výpis z usnesení zastupitelstva

