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Usnesení zastupitelstva
Místní knihovna informuje
z 18. zasedání zastupitelstva obce Albrechtičky konaného dne 14.prosince 2009
--------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Albrechtičky :
(č. usnesení)
18/1/2009
schvaluje program 18. zasedání
bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení ze 17. zasedání
volí ověřovatele zápisu 18. zasedání
18/2/2009
bere na vědomí zprávu starosty o činnosti obecního úřadu
18/3/2009
schvaluje smlouvu o spolupráci obcí k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na
dobu určitou do 31.12.2018
18/4/2009
schvaluje rozpočtové opatření č.5/2009
18/5/2009
schvaluje rozpočet obce na rok 2010 jako vyrovnaný. Celkové příjmy rozpočtu ve
výši 6 836 000,- Kč – z toho financování ve výši 60 000,- Kč a celkové výdaje
rozpočtu ve výši 6 836 000,- Kč – z toho financování ve výši 60 000,- Kč.

Výzva podnikatelům
Obec Albrechtičky připravuje nové internetové stránky. Součásti informací by
měla být část věnovaná informacím o službách poskytovaných našimi podnikateli.
Žádáme proto všechny podnikatele, kteří mají zájem o zveřejnění svých služeb,
aby zaslali (email: obec@albrechticky.cz) nebo dodali na obecní úřad své
informace ke zveřejnění ( název poskytované služby, kontakty, provozní dobu,
web.stránky apod.). Rozsah informací bude následně zpracován do jednotné
struktury a umístěn na www.albrechticky.cz.

Místní knihovna díky podpoře obce provádí v průběhu posledních let postupnou
výměnu knihovního fondu.
I v roce 2009 bylo zakoupeno 95 nových titulů v hodnotě 19.800,- Kč a zároveň
bylo vyřazeno 170 silně opotřebovaných a poškozených knih.
Knihovní fond k letošnímu lednu činí 3 630 titulů beletrie a naučných knih pro
dospělé a děti.

Projekty v roce 2010
Ve schváleném rozpočtu na rok 2010 jsou schváleny dva investiční projekty a to
na výměnu oken v základní škole v předpokládaném objemu 600 tis. Kč a na akci
„Úprava víceúčelového areálu u KD“ v objemu 1.300 tis. Kč. Na výměnu oken
obec požádala o dotaci Moravskoslezský kraj v rámci Programu rozvoje venkova,
na areál u KD již získala obec dotaci z Programu obnovy venkova Mze ve výši
999.371,- Kč.
Dalšími projekty na které jsou podány žádosti o dotaci jsou restaurování
kulturních památek – mariánského sloupu a náhrobníku F.Vettera. Připravujeme
další projekt s názvem „Zvýšení bezpečnosti chodců, přechod pro chodce, chodník
a točna autobusů“ s předpokladem podat žádost o dotaci u Moravskoslezského
kraje v objemu 800 tis. Kč. Na konci roku 2009 jsme podali žádost o dotaci
v oblasti kultury na vydání knihy o Albrechtičkách u příležitosti výročí 600 let od
první písemné zmínky.
Novinkou pro všechny je realizace projektu Centrum volného času na pozemcích
u sokolovny, kdy 20. ledna řídící výbor ROP Moravskoslezsko rozhodl o přidělení
dotace naší obci ve výši 9,018 mil. Kč. Předpokládáme, že ještě v letošním roce
bude zahájena výstavba.
V očekávání zůstáváme jak dopadne naše žádost o dotaci na stavbu „Kanalizace a
ČOV“ kde náš projekt prošel prvním kolem kontrol státním fondem životního
prostředí a naše žádost byla „akceptována“. V měsíci březnu se předpokládá
vyhodnocení a rozhodnutí o výsledku.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Pozvánka na ples

Společenská rubrika

Vítej, človíčku!
V roce 2009 se v naši obci narodili
Jakub Huvar
Sarah Čeganová
Stefan Vilém Roth
Pavel Jan Rajbovský
Kristýna Pochylá
Tomáš Hložánka
Přejeme jim i jejich rodičům hodně krásných a radostných chvil.

Blahopřejeme
V měsíci prosinci 2009 oslavili své životní
jubileum
Pan Miroslav Fabián
Pan Miroslav Urbánek
Pan Oldřich Kaspřík
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti.

Rozloučili jsme se
V měsíci prosinci 2009 jsme se rozloučili s našim
spoluobčanem
Panem Jaroslavem Volkem
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