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Informace z obecního úřadu
Úvodník
Vážení spoluobčané, chtěla bych Vám ještě
jednou na začátku nového roku 2020 popřát,
aby i tento rok byl pro vás radostný a úspěšný
ve věcech rodinných i pracovních, aby jste ho
prožili ve zdraví a klidu. Děkuji všem
občanům a spolkům, kteří se zapojují do

chodu obce, ať už přípravou kulturních akcí,
sekáním trávy, zimní údržbou chodníků apod.
Doufám, že i v tomto roce se budeme
setkávat na společných akcích a těším se na
spolupráci s Vámi.
Eva Tripská, starostka

Zasedání zastupitelstva obce
Dne 16. 12. 2019 se konalo 7. zasedání
zastupitelstva obce Albrechtičky, na kterém
byly schválené a projednány jednotlivé
záležitosti obce.
Zastupitelstvo obce:
• vydává Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2019 o místním poplatku ze psů s účinností
od 1. 1. 2020
•vydává Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2019 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství s účinností od 1. 1.
2020
•vydává Obecně závaznou vyhlášku č.
3/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a
nakládání
se
stavebním
odpadem
s účinností od 1. 1. 2020
•schvaluje rozpočtové opatření č. 5
•schvaluje poskytnutí účelové dotace TJ
Sokol Albrechtičky ve výši 250 000,- Kč
•schvaluje rozpočet obce na rok 2020 dle
tabulkové části materiálu „Návrh rozpočtu“
navýšený o účelovou dotaci z předchozího
bodu 7/6/2019, členění rozpočtu podle
paragrafu jako závazného ukazatele, příjmy
ve výši 24 336 000,-Kč, výdaje ve výši
24 336 000,- Kč, včetně nancování

•schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu
obce na roky 2021 - 2022
nančních darů
•schvaluje poskytnutí
z rozpočtu obce 2019:
– 14500,- Kč na sportovní aktivity žáků ZŠ
Albrechtičky
– 5400,- Kč na klavír pro ZŠ a MŠ
Albrechtičky
nančních darů
•schvaluje poskytnutí
z rozpočtu obce 2020
– 3000,- Kč pro Záchranou stanici Bartošovice
– 4000,- Kč pro Mobilní hospic Strom života
– 5500,- Kč pro orbalový tým Albrechtičky
•schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IZ -12-8001809SoSB VB -1 s ČEZ distribuce a.s. ke stavbě
Zařízení distribuční soustavy – zemní
kabelové vedení NNK , par.č.516/1
uzavření
veřejnoprávní
•schvaluje
smlouvy s městem Studénka na zajištění
výkonu přenesené působnosti podle zák.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich, ve znění pozdějších
předpisů
směny, prodeje a nabytí
•schvaluje
pozemků s občany za účelem narovnání
vlastnických vztahů, za cenu 36,- Kč/m2 dle

Obec Albrechtičky, 742 55 Albrechtičky 131, Tel.: 556 428 016
IČ: 00600814, DIČ:CZ00600814, E-mail: obec@albrechticky.cz, www.albrechticky.cz

Leden 2020

Informace z obecního úřadu
GP 688-149/2019, GP 685-146/2019 a GP 691162/2019
změnu
výši
odměn
•schvaluje
neuvolněným členům zastupitelstva od
1.1.2020 v souladu s § 72 a § 84 odst.2
písm.n) zákona o obcích takto:
–místostarosta 9 000,- Kč
–předseda výboru nebo komise 1 900,- Kč
–člen výboru 1 500,- Kč
–člen zastupitelstva 800,- Kč
Při souběhu výkonu dvou či více funkcí se
odměna
neuvolněnému
členovi
zastupitelstva obce poskytne jen za výkon
nejvyšší funkce v zastupitelstvu
•schvaluje uzavření smlouvy o prodeji
pozemků parc.č. 2386, 2387, 2391, 2394
v k.ú. Bartošovice o celkové výměře 50 975
m2 s Agenturou ochrany přírody a krajiny

ČR, za cenu 677 060,- Kč dle znaleckého
posudku č.1692-041/2019 ze dne 13.11.2019
•schvaluje uzavření smluv č.4/2019, č.
5/2019 a č.6/2019 o poskytnutí návratné
nanční
výpomoci
dle
programu
Kotlíkových půjček
•bere na vědomí směrnici č. 2 o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
•vydává souhlas a pověřuje starostku obce
Ing. Evu Tripskou k provádění změn
rozpočtu týkajících se přijetí dotací a použití
do výdajů obce v plném rozsahu, a to od
data dnešního zasedání do konce volebního
období

Ceny svozu popelnic na rok 2020
Pro rok 2020 zachovala rma OZO Ostrava s.r.o. ceny za svoz odpadu na stejné úrovni jako
předchozí roky. Připomínáme, že změnu tarifu lze provést jen do doby fakturace.

Změna úředních hodin Obecního úřadu a knihovny
Změna úředních hodin Obecního úřadu
Po
Út
St
Čt
Pá

7:30 – 12:00
7:30 – 12:00
7:30 – 12:00
7:30 – 12:00
7:30 – 12:00
Strana 2

12:30 – 17:30
12:30 – 14:30
12:30 – 17:30
12:30 – 14:30
ZAVŘENO

Omlouváme se občanům za mylně
uvedenou informaci.
Současně došlo k úpravě hodin pro
veřejnost v knihovně:
Knihovna bude otevřená každou středu od
13:30 do 17:30 hod.
Informátor - zpravodaj obce Albrechtičky
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Schválený rozpočet obce Albrechtičky pro rok 2020

Leden 2020
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Změna poplatků ze psů v roce 2020
Od 1.1.2020 dochází ke změně poplatku ze Poplatek je splatný do 30.4. příslušného
psů
kalendářního roku.
Na základě změny zákona č. 565/1990 Sb., o
- za jednoho psa
- 200,místních poplatcích již není rozhodným
- za druhého a každého dalšího psa
prvkem pro slevu na poplatku datum
téhož držitele
- 300,přiznání důchodu ale věková hranice 65 let.
- za psa, jehož držitelem je osoba starší 65
Všechny změny, týkající se místních poplatků,
let
- 100,jsou uvedené v obecně závazných vyhláškách
- za druhého a dalšího psa téhož držitele,
s platnosti od 1. 1. 2020.
kterým je osoba starší 65 let - 200,-

Změna ceny stočného
SmVaK Ostrava a.s. oznamuje, že na základě
usnesení představenstva byly v souladu s
platnou legislativou schváleny nové ceny
vodného a stočného s účinnosti od 1. ledna
2020 takto:
Voda pitná (vodné) 47,27 Kč/m3
(vč. 15% DPH)

Obec Albrechtičky oznamuje, že na základě
přepočtu nanční analýzy pro získání dotace
na stavbu Kanalizace a ČOV Albrechtičky je
cena stočného pro rok 2020:
Voda odvedená (stočné) 47,71 Kč/m3 (vč.
15% DPH)

Nové ceny budou uplatněny po prvním
Voda odvedená (stočné) 41,99 Kč/m3 (vč. odečtu měřidel následujícím po 1. lednu
15% DPH)
2020.

Štěpkování vánočních stromečků
Oznamujeme občanům, že po vánočních svátcích mohou svůj „odstrojený“ stromeček odnést
ke středisku údržby, kde proběhne štěpkování.

Informace ze společenské rubriky
Blahopřejeme
V měsíci "Leden 2020" oslaví své životní jubileum:
pan Myška Antonín
paní Fabiánová Miroslava

Leden 2020

90 let
75 let
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Závěr roku v MŠ a ZŠ
Na konci listopadu se konaly „Vánoční dílny“
s výstavou výrobků dětí a rodičů MŠ a ZŠ
s rozsvěcením vánočního stromku obce
Albrechtičky.
Měsíc prosinec začal bujaře oslavou čertího
dne v maskách. Děti z předškolního oddělení
nás navštívily v kostýmech čertíků a čertic a
společně jsme soutěžili, hráli hudebně
pohybové hry, trénovali jsme hrubou i
jemnou motoriku a předškoláci „postrašili“
personál obecního úřadu a také školáky v ZŠ.
Hned druhý den navštívil školku Mikuláš, čert
a anděl. Mikuláš nadělil dětem mikulášské
balíčky a děti zazpívaly a slíbily, že budou celý
příští rok hodné.
Dne 9. 12. se předškoláci spolu s žáky ze ZŠ
zúčastnili výletu do Muzea v Příboře –
„Vánoce za starých časů“.
Děkujeme za hojnou účast a podporu rodičů i

prarodičů při slavnostní Vánoční besídce
v MŠ, která se konala v úterý 17. 12. 2019.
V hodinovém programu děti zatančily,
zarecitovaly, zdramatizovaly vánoční legendu
„O zrození Ježíška“. Všichni jsme si popřáli
krásné a pohodové svátky a na závěr si
zazpívali společně s rodiči „ Štědrý večer“.
M. Škarupová, Mgr. J. Onheiserová, A.
Havrlantová, M. Mičlová, K. Skarková

Klavír pro mateřskou školku
20. prosince 2019 se uskutečnilo společné
zpívání dětí MŠ i ZŠ u nového elektronického
klavíru. Tento se nám podařilo zakoupit díky
podpory Moravskoslezského kraje a Vám
občanům Albrechtiček. Děkujeme moc.

Co bylo:
Ve škole probíhal celý prosinec ve vánoční
atmosféře tvoření, zdobení. Vše bylo součástí
učení. Navštívili jsme muzeum i Ostravskou
universitu. Výrobky dětí jsme prezentovali na
vánoční výstavě v dřevěnce. S vánočními
písničkami jsme obešli naši obec. Při zpívání
nám snad jen trošku chyběl sníh.
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Co bude:
Leden:
6.1. - přivítání nového roku – projektový den
27.-29.1. - projektové dny „Učíme se pro
radost“
20.-24.1. – odpolední program pro přihlášené
děti z MŠ a ZŠ „Usměvavé lyžování“
30.1. – pololetní vysvědčení
31.1. ZŠ - pololetní prázdniny

Inzerát:
ZŠ a MŠ Albrechtičky hledá vedoucí školní
jídelny – zkrácený úvazek, nástup od
1.3.2020.
Zájemci o pracovní pozici posílejte žádosti na
zs@albrechticky.cz do 31.1.2020.

Inzerce
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