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Albrechtice nad Vltavou 
 

Z Á P I S 
 
ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 
2014. 
 
Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. 
Začátek: 19,00 hodin 
Zasedání řídil: starosta ing. Miroslav Ušatý 
Přítomno: 35 občanů, z toho 13 členů zastupitelstva 
Omluveni:  Pavlátová Jitka, Stropnický František 
Zapisovatelka: Milada Švehlová 
Ověřovatelé zápisu: Bc. Hana Jačková a ing. Jiří Řeřicha 
 
     Starosta obce pan ing. Miroslav Ušatý zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a 
ostatní občany na jednání a konstatoval, že je přítomno 13 členů zastupitelstva a 
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Informace o konání zastupitelstva byla zveřejněna na 
úřední desce od 5. 12. 2014 do 15. 12. 2014. Starosta určil ověřovatele zápisu Bc. Hanu 
Jačkovou a ing. Jiřího Řeřichu, dále určil zapisovatelku zápisu pí. Miladu Švehlovu. 
 
Návrh programu:    
1. Zpráva o činnosti rady obce 
2. Dodatek č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
3. Podmínky výběrového řízení FRB pro rok 2015 
4. Cena vodného pro rok 2015 
5. Cena stočného pro rok 2015 
6. Plán zasedání zastupitelstva v I. pololetí 2015 
7. ROP Jihozápad – rozvoj místních komunikací 
8. Veřejná zeleň v obvodu obce 
9. Akce na rok 2015 
10. Rozpočet na rok 2015 
11. Rozpočtový výhled na období 2016 - 2017 
12. Diskuse 
 
Starosta obce navrhl doplnit navržený program jednání o další body, které budou zařazeny 
před bod 12:  
12. Zřízení věcného břemene na parcelu č. 1759/2 v k.ú. Albrechtice n. Vlt.  
13. Zřízení věcného břemene na parcelu č. 1702/1 v k.ú. Albrechtice n. Vlt.  
14. Rozpočtové opatření č. 12 
 
Mgr. Alena Nečasová požádala o doplnění dalšího bodu jednání a to: 
15. Volba člena školské rady 
 
Starosta obce konstatoval, že bod 12. Diskuse v navrženém programu bude po změnách 
označen jako bod 16. Další doplnění programu nebylo. 
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Návrh usnesení č. 49/2014-ZO: 
Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání 
Hlasování  - pro 13  
Usnesení č. 49/2014-ZO bylo přijato.  
 

 
J e d n á n í 

 
1. Zpráva o činnosti rady 
- seznámil starosta ing. Ušatý, zasedání rady se konalo ve dnech 20.11 2014 a 3.12 2014 a   
  byla přijata usnesení č. 103/2014-RO až 118/2014-RO. 
  Přijatá usnesení ze zasedání rady obce jsou průběžně plněna, nebo jsou na pořadu dnešního  
  zasedání zastupitelstva. 
  Starosta obce poděkoval ing. Vlkovi za práci při vydávání obecního Zpravodaje. Chce, aby  
   byly zápisy ze zastupitelstva obce zveřejňovány a občané měli informace o dění v obci. 
 

- Ing. Kaifer V. – požaduje, aby bylo jmenovitě hlasováno vždy, když se bude 
rozhodovat o majetku obce, dotacích a akcích. 

- Ing. Řeřicha – není proti konkrétnímu hlasování 
- p. Klimeš – již dvě minulá volební období chtěl, aby bylo hlasování jmenovité, ale 

nikdy mu nebylo vyhověno 
- ing. Vlk – nesouhlasí, že zápisy nebyly zveřejňovány, byly, a to usnesení ze 

zastupitelstva ve Zpravodaji obce. Se jmenovitým hlasováním souhlasí.  
- Ing. Kaifer V. – ve Zpravodaji obce byly uváděny usnesení ze zastupitelstva obce. Ve 

zveřejňovaných zápisech ze zastupitelstva musí být provedena anonymizace jmen 
osob, o kterých bylo jednáno. 

- Ing. Ušatý – zúčastnil se školení starostů na krajském úřadu v Českých Budějovicích. 
Z rady obce se zápis nezveřejňuje, pouze se smí zveřejnit usnesení. Z jednání 
zastupitelstva obce je povinnost zveřejnit usnesení, může se zveřejnit celý zápis, ale 
nesmí být zveřejněny identifikační údaje občana (dat.nar., č.p.). 

- p. Kaifer Fr. – nesouhlasí s částí usnesení č. 111/2014-RO ve kterém se schvaluje 
poskytnutí finančního daru na kulturní a sportovní akce ve výši 2000,- Kč i pro 
organizace, které nikdy nic nedělaly a nic dělat nebudou a ty organizace které něco 
dělají, tak bude málo finančních prostředků. Např. ČZS Albrechtice n. Vlt. má jen 
jednu akci a to koncem roku výroční schůzi, proč by měl něco dostat? 

- Ing. Ušatý – měl by to být příspěvek na činnost organizace, aby spolek fungoval. 
- p. Schánilec – je členem včelařů v Chřešťovicích, kde je většina starších členů a ti již 

žádné akce nebudou dělat 
- p. Kaifer Fr. – navrhuje dát spolkům peníze, ale ne z peněz na kulturu 
- p. Milota – je členem chovatelů v Protivíně a město spolku dává finanční příspěvek na 
činnost 

- ing. Ušatý – navrhuje, aby plánovaných 26 tis. Kč (tj. finanční dar ve výši 2.000,- Kč 
každému spolku v obvodu obce, tak jak jsou uvedeny v usnesení č. 111/2014-RO) 
bylo vyplaceno jako podpora spolkového života v obci a 100 tis. Kč, aby zůstalo na 
kulturu a sport jako dosud. 

- Ing. Kaifer V. – na kulturu a sport v obci bylo ještě z Oranžového roku dalších 100 tis. 
Kč a tyto prostředky by měly být kráceny 

- Ing. Ušatý – příspěvek od ČEZu v rámci Oranžového roku nebude v příštím roce 
krácen. 

- p. Sidum – proč na první radu byli přizváni jen někteří zastupitelé? 
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- Ing. Ušatý – chtěl, aby se noví zastupitelé seznámili s chodem úřadu, omluvil se p. 
Sládkovi, že nebyl pozván.  

 
Návrh usnesení č. 50/2014-ZO: 
Zastupitelstvo obce projednalo možnost jmenovitého hlasování ve věcech majetkových a 
finančních 
a 
schvaluje 
při hlasování ve věcech majetkových a finančních bude v zápise jmenovitě uvedeno, jak 
zastupitelé hlasovali.  
Hlasování – pro 12 
                    proti – 1 – ing. Řeřicha 
Usnesení č. 50/2014-ZO bylo přijato. 
 
Návrh usnesení č. 51/2014-ZO: 
Zastupitelstvo obce projednalo zveřejňování zápisu ze zastupitelstva dle zákona o obcích  
č. 128/2000 Sb. 
a 
schvaluje 
zveřejňování zápisu ze zastupitelstva obce dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. 
Hlasování – pro 13 
Usnesení č. 51/2014-ZO bylo přijato. 
 
Návrh usnesení č. 52/2014-ZO: 
Zastupitelstvo obce projednalo poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč na podporu 
spolkového života pro SDH Albrechtice nad Vltavou, SDH Údraž, SDH Jehnědno, SDH 
Chřešťovice, MS Albrechtice nad Vltavou, MS Údraž, MS Jehnědno, Občanské sdružení 
Albrechtický Vltavínek, Občanské sdružení Náš Újezd, Divadelní spolek Albrechtický brepta,  
Český svaz včelařů, o.s. ZO Albrechtice nad Vltavou a Český svaz včelařů, o.s., ZO 
Chřešťovice, Český zahrádkářský svaz Albrechtice nad Vltavou 
a 
schvaluje 
poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč výše uvedeným spolkům. 
Hlasování – pro 13 
Usnesení č. 52/2014-ZO bylo přijato. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí činnost rady obce od posledního zasedání zastupitelstva 
 
 
2. Dodatek č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2012 o místním poplatku za provoz   
    systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování              
    komunálních odpadů 
S návrhem dodatku č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2012 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů seznámila pí. Švehlová. Skutečné náklady na likvidaci odpadu činí 719,- 
Kč/osoba/rok. Rada doporučila ponechat poplatek ve stejné výši jako v roce 2014 tj. 550,- 
Kč/osoba/rok. 
 

- Ing. Ušatý – od r. 2015 bude muset obec zajistit likvidaci biologicky rozložitelného 
odpadu od občanů. K této otázce jsou zjišťovány podrobnosti. Do příštího zasedání 
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zastupitelstva připraví materiál, jaké jsou možnosti likvidace a možnosti dotace. Na 
příštím zasedání zastupitelstva bude toto samostatným bodem programu. Požádal 
zastupitele, aby si do příštího zasedání zastupitelstva připravili návrhy jak likvidovat 
biologicky rozložitelný odpad. 

- p. Kaifer Fr. – navrhuje, aby místo pro ukládání biologického odpadu bylo uprostřed 
obvodu obce – tj. v Údraži nebo Jehnědně.    

- Ing. Kaifer V. – navrhuje, aby bylo v obci jedno sběrné místo na ukládání biologicky 
rozložitelného odpadu. Kompostárna má stanovený režim a provoz není levný. 
Kompostéry pro občany jsou jen na biologický odpad, živočišný do nich nepatří. 

 
Návrh usnesení č. 53/2014-ZO: 
Zastupitelstvo projednalo návrh dodatku č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2012 
a 
schvaluje 
dodatek č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Hlasování – pro 13 
Usnesení č. 53/2014-ZO bylo přijato. 
 
 
3. Podmínky výběrového řízení FRB pro rok 2015 
Obec má vydanou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o vytvoření a použití účelových 
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Albrechtice nad Vltavou a v souladu s touto 
vyhláškou vyhlašuje každoročně termín, do kdy musí být podány přihlášky – pro rok 2015 je 
posledním termínem 28. únor. 
 

- Ing. Ušatý – navrhuje, aby byla občanovi poskytnuta pouze 1 půjčka a až ji obci splatí, 
tak si může požádat o další. Návrh změny vyhlášky bude předložen zastupitelstvu ke 
schválení až na příštím zasedání. 

 
Návrh usnesení č. 54/2014-ZO: 
Zastupitelstvo obce projednalo podmínky výběrového řízení FRB pro rok 2015 
a 
schvaluje 
podmínky výběrového řízení FRB pro rok 2015. 
Hlasování – pro 13 
Usnesení č. 54/2014-ZO bylo přijato. 
 
 
4. Cena vodného pro rok 2015 
ČEVAK Písek předal návrh kalkulace ceny vodného pro obec Albrechtice nad Vltavou. Cena 
vodného pro rok 2015 je ve výši 38,36 Kč/m3 včetně DPH. 
Od roku 2014 je schválen Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací s variantou C na 
zvyšování nájemného, tzn., že v ceně vodného je zahrnuto nájemné na vodovodní řád ve výši 
1,- Kč/m3 včetně DPH. ČEVAK tyto finanční prostředky každoročně převede obci na obnovu 
vodovodu. 
 
Návrh usnesení č. 55/2014-ZO: 
Zastupitelstvo obce projednalo zvýšení ceny vodného pro rok 2015 
a 
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schvaluje 
cenu vodného pro rok 2015 ve výši 38,36 Kč/m3 včetně DPH. 
Hlasování – pro 13 
Usnesení č. 55/2014-ZO bylo přijato. 
 
 
5. Cena stočného pro rok 2015 
Rada obce doporučila cenu stočného pro rok 2015 ve výši 1,- Kč/m3/rok s přihlédnutím 
k Příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. O 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) – „Směrná čísla roční potřeby vody“. Obec bude vycházet z roční 
potřeby vody 35 m3/osoba/rok, tzn. že občan zaplatí v roce 2015 stočné ve výši 35,- Kč. 
Stočné se platí pouze v Albrechticích n. Vlt., kde je schválen Kanalizační řád obce. 
 
Návrh usnesení č. 56/2014-ZO: 
Zastupitelstvo obce projednalo cenu stočného pro rok 2015 
a 
schvaluje 
cenu stočného pro rok 2015 ve výši 1,- Kč/m3/rok. 
Hlasování – pro 13 
Usnesení č. 56/2014-ZO bylo přijato. 
 
 
6. Plán zasedání zastupitelstva v I. pololetí 2015 
Zasedání zastupitelstva obce se podle zákona č. 128/2000 Sb., § 92 koná dle potřeby, nejméně 
však 1x za 3 měsíce.  
Zasedání zastupitelstva v I. pololetí 2015 – 13. 3. od 17,00 hod a 12. 6. od 19,00 hod vždy 
v zasedací místnosti OÚ v Albrechticích n. Vlt.. 
 
 
7. ROP Jihozápad – rozvoj místních komunikací 
ROP NUTS II Jihozápad vyhlásil dne 20. 11. 2014 výzvu k předkládání žádostí o dotaci – 
Oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. Regionální rada financuje projekty obcí 
z 95%, žadatel hradí 5%. Žádost musí být podána nejpozději do 22. 12. 2014.  
Do tohoto programu budou zahrnuty úseky MK v Újezdě, Hladné, Jehnědně a 
v Chřešťovicích. V současné době připravuje projekt firma ing. Jiří Jíra, projektová a 
inženýrská činnost Písek, v hodnotě cca 50 tis. Kč. Administraci by prováděla paní Mgr. 
Ivana Očásková ze Svazku obcí regionu Písecko. S opravou musí souhlasit majitelé 
sousedních pozemků, a proto byly vytipovány úseky MK, kde je nejméně vlastníků. 
V případě získání dotace musí být opravy provedeny do konce srpna. 
 

- p. Milota – navrhuje zvážit opravu komunikace v Jehnědně, její opravu provést až po 
ukončení výstavby rodinných domků 

- p. Klimeš – cesta nemusí být zničena 
- ing. Vlk – je možno platit z této dotace i zařízení cest? Jestliže ano, tak navrhuje, aby 

byla zahrnuta oprava komunikace v Jehnědně u Kuboušků a to osazení svodidla. 
- Ing. Ušatý – z dotace lze hradit i zařízení cest, ale opravu této komunikace nelze 

z časových důvodů zařadit – je zde hodně sousedních vlastníků. 
- Ing. Kaifer V. – diví se, že ROP nechce vytýčení pozemků komunikace, vždy chtějí, 

aby se investovalo do vlastního 
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- p. Kaněra – ve špatném stavu je i cesta k „Petříkům“ v Albrechticích n. Vlt., je potřeba 
s ní něco udělat 

- ing. Kaifer V. – cesta je ve vlastnictví Lesů ČR. 
- P. Hošek – je potřeba opravit cestu od Hošků v Jehnědně k lesu, která je poničena 

výstavbou rybníka a těžbou dřeva 
 
 
Návrh usnesení č. 57/2014-ZO: 
Zastupitelstvo obce projednalo předložení žádosti o dotaci na opravu místních komunikací 
v Újezdě, Hladné, Jehnědně a v Chřešťovicích s názvem projektu „Albrechtice nad Vltavou – 
rekonstrukce místních komunikací“ 
a 
schvaluje 
podání žádosti o dotaci na ROP NUTS II Jihozápad do výzvy – Oblast podpory 1.5 Rozvoj 
místních komunikací s názvem projektu „Albrechtice nad Vltavou – rekonstrukce místních 
komunikací“. Zpracování projektu firmou ing. Jiří Jíra, projektová a inženýrská činnost Písek. 
Administrátorku akce pí. Mgr. Ivanu Očáskovou ze Svazku obcí regionu Písecko. Finanční 
krytí v rozpočtu obce na rok 2015 ve výši 5.500 tis. Kč.  
Hlasování – pro 13 
Usnesení č. 57/2014-ZO bylo přijato. 
 
 
8. Veřejná zeleň v obvodu obce 
Starosta obce předal slovo p. ing. Pavlu Dostálovi z Albrechtic n. Vlt., který pro obec 
zpracoval návrh úpravy zeleně na území obce Albrechtice n. Vlt. 
Ing. Dostál informoval o návrhu úpravy zeleně v obvodu obce, která roste na obecních 
pozemcích. Uvedl příklad v Jehnědně, kde jsou velké plochy zemědělských pozemků, bez 
vysázených stromů a keřů a dochází k erozi půdy. Dalším příkladem je rybník Valenta 
v Údraži, ke kterému vede jediná přístupová cesta, tato je i jedinou přístupovou cestou do 
obecního lesa, v části je trním zmenšena průjezdnost komunikace, rovněž rybník Valenta je ve 
velmi špatném stavu. Po provedených úpravách komunikace a rybníka by zde mohla být 
pěkná část obce. Návrh úprav je přílohou zápisu. 
 

- Ing. Ušatý – na obnovu zeleně by byli využiti pracovníci obce a pracovníci od Úřadu 
práce. Nyní již začaly práce v Jehnědně za čp. 8, kde je část trní zlikvidována a je zde 
již připraven cca 1 kontejner odpadů. Péče o zeleň v obci je na velmi dobré úrovni, ale 
je potřeba rozšířit péči i o prostory mimo obec. Obec se bude starat o své pozemky a 
bude potřeba, aby se o své pozemky starali i ostatní vlastníci. Špatně se např. starají 
Lesy ČR o cestu v Albrechticích n. Vlt. k Srchům, požádal je, aby podaly návrh jak 
řešit tento stav, rovněž je špatný porost okolo této cesty. 

- Ing. Pizinger – je proti tomu, aby byla vyklučena cesta v Údraži k rybníku Valenta, je 
to úkryt pro zvěř. V okolí jsou velké plochy polí a zvěř se nemá kde ukrýt. 

- Ing. Ušatý jednal se SÚS na revitalizaci topolové aleje v Albrechticích n. Vlt. směrem 
na Všeteč. Revitalizaci této aleje provede SÚS Písek na žádost obce. 

 
Návrh usnesení č. 58/2014-ZO: 
Zastupitelstvo obce projednalo revitalizaci veřejné zeleně v obvodu obce a revitalizaci 
topolové aleje v Albrechticích n. Vlt.  
a 
schvaluje 
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provedení revitalizaci veřejné zeleně v obvodu obce na obecních pozemcích. Podání žádosti 
na SÚS Písek na provedení revitalizace topolové aleje v Albrechticích n. Vlt. směrem na 
Všeteč.  
Hlasování – pro 13 
Usnesení č. 58/2014-ZO bylo přijato. 
 
9. Akce na rok 2015 
Návrh akcí, včetně finančního zajištění, obdrželi zastupitelé jako přílohu k rozpočtu na rok 
2015. 
Oprava šaten TJ v Albrechticích n. Vlt. bude částečně hrazena z POV. 
Oplocení parčíku v Albrechticích n. Vlt. – odstranění nebo oprava: 

- Ing. Vlk – nesouhlasí s odstraněním, prostor je v těsné blízkosti frekventované 
komunikace, je to pietní místo s památníkem padlých, souhlasí s nižším plotem od 
kováře 

- Ing. Ušatý – navrhoval místo plotu místit okolo komunikace ozdobné zábrany 
- p. Hošek – je pro zachování plotu, bez oplocení by jej využívaly děti a mohly by 

vyběhnout na komunikaci 
- p. Sidum – souhlasí se zachováním plotu, děti by si z něho udělali další hřiště a 

pejskaři by zde venčili své psy 
- ing. Kaifer V. – navrhuje plot pouze opravit, osazením laviček by bylo porušeno pietní 

místo, rovněž se tento parčík nachází blízko komunikace 
- p. Sládek – navrhuje oplotit jen prověšenými řetězy 
- p. Milota – navrhuje odstranit oplocení, aby vznikl otevřený prostor 
- ing. Řeřicha – navrhuje nižší plot umělecky zpracovaný 
- p. Kaifer Fr. – nesouhlasí s odstraněním oplocení, navrhuje, aby mezi komunikací a 

oplocením byly osazeny rygolníky, kterými by byla svedena voda od čp. 8, 9 a 67, 
která jinak přetéká přes komunikaci na druhou stranu vozovky a v zimním období je 
námraza nebezpečná. 

- Mgr. Nečasová – navrhuje plot zachovat, ale nižší 
- Ing. Ušatý – do příštího zasedání zastupitelstva nechá zpracovat návrhy jak by mohlo 

oplocení vypadat. V akcích a rozpočtu bude tato akce zachována. 
 

Chřešťovice – rekonstrukce bytu č. 1 v domě čp. 31 
- Ing. Řeřicha, Bc. Jačková, Sládek – navrhují prodat 
- p. Klimeš – navrhuje prodat, je možno bytovku rozdělit  
- p. Lacina – navrhuje prodat, rekonstrukci odložit 
- p. Kaifer Fr. – navrhuje prodat celou bytovku 
- ing. Ušatý – z rozpočtu obce bude tato akce vyškrtnuta. Do příštího zasedání zpracuje 

návrhy realitních kanceláří, jaké by byly možnosti prodeje. 
 
Rekonstrukce sálu v Albrechticích n. Vlt.: 

- ing. Vlk – nepožaduje rekonstrukci sálu, ale jen stavební oddělení od pohostinství 
pana Běleckého. Pak teprve řešit jak s tímto prostorem 

- ing. Ušatý – navrhuje, aby p. Bělecký odstranil přistavené podium na své náklady a 
obec na své náklady zajistí oddělení sálu od prostor pohostinství.  

 
Oprava hasičské AVIE v Albrechticích n. Vlt.: 

- p. Sidum – proč byla do rozpočtu obce na příští rok zařazena oprava 35 let staré AVIE, 
když původně byl plánován nákup dodávkového vozidla? Vozidlu již skončila 
technická prohlídka, opravy by byly nákladnější, než je zde uvedeno. Na jednání na 
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krajském úřadu bylo sděleno, že i v příštím roce budou vypsány investiční granty pro 
potřeby JPO III. Plánovaných 100 tis. Kč do opravy Avie, by bylo lepší dát do nákupu 
nového vozidla. U Avie je shnilá kastle, motor je ve velmi špatném stavu a jsou i další 
závady. 

- Ing. Řeřicha – kolik stojí nová Avie? 
- p. Sidum – doprava zásahové jednotky se nyní řeší klasickou dodávkou přizpůsobenou 

pro potřeby hasičů. Vybavení se použije z Avie. Cena vozidla je 400 – 600 tis. Kč a je 
možno požádat o grant. 

- Ing. Ušatý – ROP zatím neřeší nákup techniky pro hasiče. Granty jsou až do výše 50% 
pořizovací ceny. 

- p. Kaifer Fr. – Albrechtice jsou zařazeny do JPO III a na požádání z operačního 
střediska musí vždy vyjet. Do cisterny se vejde málo lidí. 

- p. Sidum – do MANu (cisterny) se vejde jen 5 lidí – řidič, velitel zásahu a 3 další, a 
toto je malý počet. 

- p. Kaifer Fr. – navrhuje dát do rozpočtu 500 tis. Kč a v případě, že bude dotace, tak 
koupit nové vozidlo, když nebude tak jej nekupovat 

- ing. Kaifer V. – souhlasí s p. Sidumem, aby se do starého vozidla nedávali finanční 
prostředky. S krajským úřadem byly dosud dobré vztahy, proto navrhuje požádat 
krajský úřad o dotaci. 

- p. Lacina – kde se dozví kolikrát byla jednotka na zásahu? 
- p. Sidum – o každém pohybu jednotky se podává do 3 dnů zpráva na Hasičský sbor do 

Písku, v každé zprávě je uvedeno, na koho žádost byl výjezd uskutečněn, kolik lidí se 
zúčastnilo, s jakou technikou a jaký zásah se prováděl. Záznamy jsou u hasičů v Písku 
uloženy. JPO III má 21 členů, ale všichni k zásahům najednou nevyjíždí. MAN je 
technické vozidlo, ne pro dopravu osob. 

- p. Kaněra – JPO III bude do budoucna více využívána na úkor profesionálů 
- ing. Ušatý – kolik bude stát u nového vozidla dostrojení a nástřik barev? 
- p. Sidum – nástřik barvy je v ceně vozidla, signalizační světla cca 60 – 80 tis. Kč, 

navrhuje dát do rozpočtu 750 tis. Kč a to včetně rezervy. 
- p. Klimeš – souhlasí s návrhem p. Fr. Kaifera – nové vozidlo zakoupit v případě 

dotace 
- ing. Ušatý – navrhuje dát do rozpočtu 700 tis. Kč a požádat o dotaci v minimální 

hodnotě 50%. 
 
Akce na rok 2015 včetně navrhovaného finančního zajištění jsou přílohou zápisu. 
 
Návrh usnesení č. 59/2014-ZO: 
Zastupitelstvo projednalo návrh akcí na rok 2015, provedlo jejich úpravy 
a 
schvaluje 
akce na rok 2015. 
Hlasování – pro 13 
Usnesení č. 59/2014-ZO bylo přijato. 
 
 
10. Rozpočet na rok 2015 
Návrh rozpočtu na rok 2015 byl projednán ve finančním výboru dne 27. 11 2014 a v radě 
obce dne 3.12.2014.  Zveřejněn byl v řádném termínu na úřední desce obecního úřadu a 
současně byl zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, dle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, §11, odst.3  dne 28. 11. 2014.  
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Sejmut byl dne 15. 12. 2014.   
Při projednávání návrhu akcí na rok 2015 bylo v návrhu rozpočtu provedeno několik úprav. 
Konečný rozpočet na rok 2015 je sestaven jako schodkový, je přílohou zápisu. 
 
Návrh usnesení č. 60/2014-ZO: 
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet na rok 2015 
a 
schvaluje 
rozpočet na rok 2015 jako schodkový, kde plánované příjmy činí 14.157.673,- Kč a plánované 
výdaje činí 17.720.912,80 Kč. Dorovnání rozpočtu ve výši 3.563.239,80 Kč bude uhrazeno 
dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
finančními prostředky z minulých let § 4, odst. 5, písm. a). 
Hlasování – pro 13 
Usnesení č. 60/2014-ZO bylo přijato. 
 
 
11. Rozpočtový výhled na období 2016-2017 
Rozpočtový výhled se sestavuje dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. 
Pí. Lipčáková informovala, že obec nemá úvěr, leasing, půjčky ani jiné závazky. 
V rozpočtovém výhledu jsou v příjmech zapojeny dlouhodobé pohledávky tj. splátky půjček 
z FRB. 
Pro rok 2016 jsou příjmy ve výši 14.400 tis. Kč a výdaje rovněž ve výši 14.400 tis. Kč. 
Pro rok 2017 jsou příjmy ve výši 14.520 tis. Kč a výdaje rovněž ve výši 14.520 tis. Kč. 
Rozpočtový výhled je přílohou zápisu. 
 
Návrh usnesení č. 61/2014-ZO: 
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtový výhled na období 2016 - 2017 
a 
schvaluje 
rozpočtový výhled na období 2016 – 2017. 
Hlasování – pro 11 
                    zdržel se – Kaifer Fr., Milota M. 
Usnesení č. 61/2014-ZO bylo přijato. 
 
 
12. Zřízení věcného břemene na parcelu č. 1759/2 v k.ú. Albrechtice n. Vlt.  
E.ON Distribuce a.s. České Budějovice zaslal Smlouvu č.:1030019529/001 o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na obecním pozemku  parc.číslo 1759/2 v k.ú.Albrechtice 
nad Vltavou pro stavbu „Albrechtice n/Vlt.: p.Jaroš-přípojka NN“ a to za jednorázovou úplatu 
v celkové výši 500,- Kč + DPH. 
- jedná se o umístění kabelu NN přes obecní komunikaci mezi budovou výkrmny kuřat a 
objektu p.Jaroše v bývalém areálu ZD v Albrechticích n.Vlt. 
Zřízení věcného břemene na parcelu č. 1759/2 na základě uvedené smlouvy bylo schváleno 
v zastupitelstvu obce dne 3. 10. 2014 usnesením č. 42/2014-ZO. Vzhledem k tomu, že došlo 
ke změně průběhu uložení kabelu v parcele č. 1759/2 je potřeba schválit Smlouvu č. 
1030019529/001 znovu. 
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Návrh usnesení č.62/2014-ZO: 
Zastupitelstvo obce projednalo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene  
a 
revokuje 
usnesení č. 42/2014-ZO 
a 
souhlasí  
s uzavřením Smlouvy č.:1030019529/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 
parc.číslo 1759/2 v k.ú.Albrechtice nad Vltavou pro stavbu „Albrechtice n/Vlt.: p.Jaroš-
přípojka NN“ za jednorázovou úplatu v celkové výši 500,- Kč + DPH 
a 
ukládá  
starostovi obce podepsat Smlouvu č. 1030019529/001 
Hlasování – pro 13 
Usnesení č. 62/2014-ZO bylo přijato. 
 
 
13. Zřízení věcného břemene na parcelu č. 1702/1 v k.ú. Albrechtice n. Vlt.  
E.ON Distribuce a.s. České Budějovice zaslal Smlouvu č.:1030022466/001 o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na obecním pozemku č. parc. 1702/1 v k.ú. Albrechtice 
nad Vltavou pro stavbu „Újezd: sruby – úpr. NN, kabely NN“ a to za jednorázovou náhradu 
ve výši 2900,- Kč + DPH. 
Jedná se o uložení kabelu NN do hrany obecní komunikace č. parc. 1702/1 v Újezdě – pod 
dvorem směrem vpravo, kde dochází k další výstavbě chat. 
 
Návrh usnesení č. 63/2014-ZO: 
Zastupitelstvo obce projednalo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene 
a 
souhlasí 
s uzavřením Smlouvy č. 1030022466/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 
parcelu č. 1702/1 v k.ú. Albrechtice nad Vltavou pro stavbu „Újezd: sruby – úpr. NN, kabely 
NN“ a ro za jednorázovou náhradu ve výši 2900,- Kč + DPH 
a 
ukládá 
starostovi obce podepsat Smlouvu č. 1030022466/001 
Hlasování – pro 13 
Usnesení č. 63/2014-ZO bylo přijato. 
 
 
14. Rozpočtové opatření č. 12 
S návrhem rozpočtového opatření č. 12 seznámila pí. Lipčáková. Příjmy jsou navyšovány o 
361.284,- Kč a výdaje jsou snižovány o 764.504,75 Kč, rozdíl ve výši 1.125.788,75 Kč je 
převáděn do kapitoly Financování. 
Dále pí. Lipčáková požádala zastupitele o pověření rady k provedení posledního 
rozpočtového opatření v letošním roce, a to bez omezení výše v příjmech i ve výdajích. 
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Návrh usnesení č. 64/2014-ZO: 
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového opatření a žádost o pověření rady obce 
k provedení nezbytného rozpočtového opatření č.13/2014 
a 
schvaluje 
rozpočtové opatření č. 12/2014 a pověřuje radu obce k provedení nezbytného rozpočtového 
opatření č.13/2014 bez omezení výše v příjmech i ve výdajích. 
Hlasování – pro 13 
Usnesení č. 64/2014-ZO bylo přijato. 
 
 
15. Volba člena školské rady 
Ředitelka školy Mgr. Nečasová požádala zastupitele o doplnění školské rady o člena ze 
zastupitelstva obce. Školská rada má 3 členy a to zástupce z pedagogických pracovníků, z řad 
rodičů a ze zastupitelstva obce. V minulém volebním období vykonával funkci člena školské 
rady z řad zastupitelů pan Josef Průcha. 

- Ing. Ušatý – navrhuje p. Siduma 
- p. Sidum – s návrhem nesouhlasí vzhledem k jeho aktivitám 
- Mgr. Nečasová – školská rada se schází minimálně 2x ročně, členem má být člověk, 

který bude prostředníkem mezi obcí a školou. Navrhuje Bc. Jačkovou. 
- Bc. Jačková – souhlasí 

 
 
Návrh usnesení č. 65/2014-ZO: 
Zastupitelstvo obce projednalo doplnění školské rady o člena z řad zastupitelů 
a 
jmenuje 
Bc. Jačkovou za členku školské rady ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Vltavou 
Hlasování – pro 12 
                    zdržela se – Bc. Jačková  
Usnesení č. 65/2014-ZO bylo přijato. 
 
 
16. Diskuse 
a) Komplexní pozemková úprava 
    ing. Ušatý informoval o potřebě provedení komplexních pozemkových úprav katastrů  
    Albrechtice nad Vltavou, Údraž, Jehnědno a Chřešťovice. Komplexní pozemková úprava  
    se provádí dle zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a  
   o změně zákona č. 229/91 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému  
   majetku, ve znění pozdějších předpisů.  
   Tímto by byly vyřešeny problémy např. se zákresem obecních cest v mapách a skutečným  
   průběhem komunikace. Dále by soukromí zemědělci hospodařili na svých pozemcích a ne  
   na propachtovaných.  
    Pozemkovou úpravu nehradí žadatel, ale je hrazena ze státních prostředků. Obec je jedním  
    z těch, která může o komplexní pozemkovou úpravu požádat. Úprava trvá cca 4 roky.  

- Ing. Kaifer V. – je stanoven limit jaké % vlastníků pozemků musí požádat o provedení 
komplexní pozemkové úpravy? 

- Ing. Ušatý – o pozemkovou úpravu by mělo požádat alespoň 50% vlastníků, ale obec 
může požádat vždy, následně 75% vlastníků musí souhlasit s pozemkovou úpravou. 
Podrobná informace je přílohou zápisu. 
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- p. Klimeš – komplexní pozemkovou úpravou se vyřeší hodně problémů s obecními 
cestami, je to za finance státu a tato možnost se nemusí opakovat. 

 
Návrh usnesení č. 66/2014-ZO: 
Zastupitelstvo projednalo informaci o provedení komplexních pozemkových úprav katastrů 
Albrechtice nad Vltavou, Údraž, Jehnědno a Chřešťovice 
a 
schvaluje 
podání žádosti o provedení komplexních pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb. pro 
katastrální území Albrechtice nad Vltavou, Údraž, Jehnědno a Chřešťovice 
a 
ukládá 
starostovi obce zaslat žádost o provedení komplexních pozemkových úprav na Státní 
pozemkový úřad v Písku. 
Hlasování – pro 13 
Usnesení č. 66/2014-ZO bylo přijato. 
 
 
b) ing. Ušatý  
– byla provedena revize dětských hřišť se závadou v Chřešťovicích, kam byly umístěny  
   branky na házenou, které nemají potřebný atest. Požádal p. Lacinu o dodání atestu.  
-organizace, které pořádají kulturní akce pro občany by si měly požádat o finanční prostředky  
  i jinde. Granty od Jihočeského kraje budou vypsány počátkem roku 2015, je potřeba v tomto  
  termínu si požádat. 
- ve Zpravodaji obce se nyní bude nově objevovat sloupek zastupitele, příspěvky budou  
   vkládány podle abecedního pořadí zastupitelů. 
- prostřednictvím DSO Blanicko-Otavského regionu by se obec měla podílet na  
  pořízení mulčovače za traktor, aktualizaci programu Misys a opravě ochranné sítě  
  tenisového kurtu v Albrechticích n. Vlt.  
- dne 16. 12. bude firma Rivetec předávat pronajaté prostory zpět obci a to: čp. 16  
   v Chřešťovicích, garáž v Albrechticích n. Vlt. a přízemní prostory v budově čp. 79  
   v Albrechticích n.Vlt.  
- byly odebrány vzorky odpadních vod u jednotlivých výustí kanalizace do Albrechtického  
  potoka. Navrhl, aby byly vzorky pod školou odebírány měsíčně po dobu půl roku, pak by  
  chtěl požádat odbornou firmu o pomoc v biologickém čištění odpadních vod u výústí  
  kanalizace pod školou. 

- p. Kaněra – nákup mulčovače je pro obec zbytečný, z travnatých ploch se veškerá 
zeleň sbírá a plochy jsou řádně udržované. Mulčovač by mohl být jen na sečení stok.  

 
    
 
     Na závěr vystoupil starosta obce ing. Ušatý, poděkoval všem zastupitelům a občanům za 
účast a jednání zastupitelstva ukončil ve 22,50 hod.  
 
 
 
Zapsala: Milada Švehlová 
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Ověřovatelé zápisu: ing. Jiří Řeřicha 
 
 
 
 
                                Bc. Hana Jačková 
 
 
 
 
 
 
 
 
Václav Klimeš                                                                                  ing. Miroslav Ušatý 
místostarosta                                                                                             starosta 
                                                                         
 
 
 
 
 
Zápis podepsán dne:  


