Usnesení č. 18
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 01. 2013 v zasedací místnosti
Obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí.

287/18/2013 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z předešlých
zasedání zastupitelstva obce.
288/18/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2012 ve znění přílohy č. 1
tohoto usnesení v těchto parametrech: upravené příjmy: 9 785 256,- Kč, upravené výdaje:
8 149 442,- Kč, upravené financování: -639 700,- Kč, přebytek: 996 114,- Kč.
289/18/2013 Zastupitelstvo obce ověřuje návrh územního plánu Albrechtice n. O. dle § 54
odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon) a neshledalo žádný rozpor s Politikou územního rozvoje ČR 2008,
se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje, se stanovisky dotčených orgánů ani
se stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 13. 07. 2012, č. j.
11776/UP/2012/Sm.
290/18/2013 Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání a návrhem
rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu, tak jak je uvedeno ve
znění přílohy č. 2 tohoto usnesení
291/18/2013 Zastupitelstvo obce vydává v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jako opatření obecné
povahy č. 1/2013 územní plán Albrechtice n. O., vypracovaný panem Ing. arch. Robertem
Chládkem, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové.
292/18/2013 Zastupitelstvo obce bere na vědomí ukončení platnosti územního plánu sídelního
útvaru Albrechtice n. O., schváleného zastupitelstvem obce Albrechtice n. O. dne 19. 02.
1998, včetně změny č. 1 ÚPSÚ schválené dne 13. 12. 2001, změny č. 2 ÚPSÚ schválené dne
27. 09. 2005 a změny č. 3 ÚPSÚ vydané dne 17. 12 2009, a to ke dni nabytí účinnosti
opatření obecné povahy č. 1/2013 o vydání územního plánu Albrechtice n. O.
293/18/2013 Zastupitelstvo obce ruší ke dni nabytí účinnosti opatření obecné povahy č.
1/2013 (o vydání územního plánu Albrechtice n. O.):
 obecně závaznou vyhlášku obecní rady Albrechtice n. O. o schválení územního
plánu sídelního útvaru Albrechtice n. O. č. 2/98 ze dne 02. 03. 1998
 obecně závaznou vyhlášku zastupitelstva obce Albrechtice n. O. č. 5/2001 ze dne
13. 12. 2001 o schválení 1. změny územního plánu sídelního útvaru Albrechtice n.
O. a vyhlášení jejích závazných částí
 obecně závaznou vyhlášku zastupitelstva obce Albrechtice n. O. č. 1/2005 ze dne
27. 09. 2005 o schválení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Albrechtice
n. O. a vyhlášení jejích závazných částí
 obecně závaznou vyhlášku obce Albrechtice n. O. č. 3/2006 ze dne 25. 05. 2006 o
změně obecně závazné vyhlášky č. 1/2005
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294/18/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje Povodňový plán, včetně příloh povodňového
plánu 1 až 16, vyjma přílohy č. 8 a to: Plán evakuace obyvatelstva v případě povodňových
rizik.
295/18/2013 Zastupitelstvo ukládá starostovi obce předložit na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce přílohu č. 8 Povodňového plánu obce Albrechtice nad Orlicí – Plán
evakuace obyvatelstva v případě povodňových rizik.
296/18/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy č. 3/2013 na zajišťování služeb
v oblasti nakládání s odpady se společností ODEKO, s. r. o., Týniště nad Orlicí ve znění
přílohy č. 3 tohoto usnesení.

………………………………….
místostarostka obce

………………………………….
starosta obce
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