ZÁPIS
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Albrechtice v Jizerských horách
konaného dne 8. července 2020
Přítomni:

Mgr. Adam Hübner, Antonín Kučera, Pavlína Menclová, Jaroslav Zeman, Miroslav
Zmrzlý

Omluveni:

Jan Novák, Petr Smutný
1.

Zahájení, schválení programu

Pan starosta zahájil dnešní zasedání v 8:00 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo
v usnášeníschopném počtu, a že je ze zasedání pořizován zvukový záznam pro účely
vyhotovení zápisu.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, schválení programu
Kontrola zápisu z minulého zasedání
Pozemky – koupě, pronájem
Žádost o slevu na stočném
Mikroregion Tanvaldsko – rozpočtové opatření 3/2020, závěrečný účet 2019
Diskuze, závěr

Hlasováním: PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0
dnešního zasedání schválen.

hlasů, byl program

Jako ověřovatele dnešního zápisu pan starosta navrhl Mgr. Adama Hübnera a paní Pavlínu
Menclovou. Zapisovatelkou ustanovil paní Pavlínu Klížovou.
Hlasování: PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Adam Hübner a Pavlína Menclová
Zapisovatelka: Pavlína Klížová
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Kontrola zápisu z minulého zasedání proběhla bez připomínek, tímto je zápis považován za
schválený.
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3. Pozemky
Koupě
Na základě dohody s Lesy ČR, s.p. navrhujeme schválit koupi části pozemků ppč. 698/1 a
698/3, na kterých se nachází místní komunikace.
Zastupitelstvo obce Albrechtice v Jizerských horách schvaluje koupi částí pozemků ppč.
698/1 – ostatní plocha, neplodná půda, a ppč. 698/3 – ostatní plocha, neplodná půda, (dle
GP č. 1291-25/2020 budoucí ppč. 698/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 157
m2) za cenu 18.500,- Kč, od společnosti Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec
Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08
Nový Hradec Králové, IČ: 42196451, DIČ:
CZ42196451.
Hlasování: PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
 Pronájem
Společnost Exotik s.r.o. požádala o pronájem části pozemku ppč. 345/2 a stpč. 907, na kterých
se nachází stavby občerstvení Stodola a Skleník. Navrhujeme pronájem pozemků dle záměru
schválit.
Zastupitelstvo obce Albrechtice v Jizerských horách schvaluje pronájem částí pozemku
ppč. 345/2 a st.p.č. 907 v k.ú. Albrechtice v Jizerských horách, díl „A“ o výměře 320 m2 a
díl „B“ o výměře 320 m2 společnosti Exotik s.r.o., se sídlem Mánesova 866/23, 120 00
Praha 2 – Vinohrady, IČ 16192176, za cenu 230.000,- Kč za každou jednu plochu, na
období od 15.7.2020 do 14.7.2021, s podmínkami dle zveřejněného záměru č. 25/2020.
Hlasování: PRO – 4 hlasy (Kučera, Menclová, Zeman, Zmrzlý), PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL
SE – 1 hlas (Hübner)
4. Žádost o prominutí části stočného

Pan Milan Podhorský, majitel objetu č.e. 539, požádal obec o prominutí části stočného za
uplynulé období. V čase od posledního odečítání vodoměrů bylo na vodoměru natočeno celkem
465 m3. Následně byla zjištěna závada – prasklé přívodní potrubí. Spotřebovanou vodu majitel
SČVK uhradil, ale vzhledem k tomu, že voda se vsakovala do půdy – nebyla vypuštěna do
kanalizace - žádá pan Podhorský slevu na stočném. Obvyklá průměrná roční spotřeba za
uplynulých 5 let činí 116 m3. Pan starosta navrhl panu Podhorskému na stočném prominout 345
m3.
Zastupitelstvo obce Albrechtice v Jizerských horách schvaluje snížení fakturovaného
stočného panu Milanu Podhorskému, majiteli objektu č.e. 539 Albrechtice v Jizerských
horách, o 340 m3. Fakturováno bude 120 m3.
Hlasování: PRO – 4 hlasy (Hübner, Kučera, Zeman, Zmrzlý), PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE
– 1 hlas (Menclová)
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5. Rozpočtová opatření MRT 3/2020, závěrečný účet a hospodaření za rok 2019
Mikroregion Tanvladsko požádal o vzetí na vědomí rozpočtové opatření 3/2020, závěrečný účet
a hospodaření DSO za rok 2019. Pan starosta navrhl vzít dokumenty mikroregionu na vědomí.
Zastupitelstvo obce Albrechtice v Jizerských horách bere na vědomí rozpočtové opatření
DSO Mikroregionu Tanvaldsko č. 3/2020.
Hlasování: PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Zastupitelstvo obce Albrechtice v Jizerských horách bere na vědomí závěrečný účet
Mikroregionu Tanvaldsko za rok 2019 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2019.
Hlasování: PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Zastupitelstvo obce Albrechtice v Jizerských horách bere na vědomí hospodaření
Mikroregionu Tanvaldsko a účetní závěrku za rok 2019.
Hlasování: PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
6. Diskuze a závěr
 Pan starosta informoval, že ve věci žádosti paní Pavúkové o zřízení věcného břemene pan
Kopa do dnešního dne právního zástupce obce s iniciováním schůzky nekontaktoval.
 Dále pan starosta informoval o plánovaných akcích:
- 18.7. Veteránem za krtečkem do Jizerských hor
- 15.8. Štít Albrechtic, oslavy 350 let od vzniku obce
Pan starosta dnešní zasedání ukončil v 8:15 hod.

Ověřovatelé:

Mgr. Adam Hübner

Pavlína Menclová

Jaroslav Zeman
starosta obce
Zapsala: Pavlína Klížová
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