37. zasedání zastupitelstva města Abertamy
konané dne 13.3.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod.
ukončení v 19,20 hod.
-----------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: viz presenční listina – účast : Zdeněk Lakatoš, Václav Heller, Jana Čečáková,
Josef Hraško, Jana Rojovska, Rudolf Löffler, Jan
Felt
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Hosté:
Občané: 5
Předsedající: Zdeněk Lakatoš-starosta města
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu: Jana Čečáková
Návrhová komise: Josef Hraško
Program:
A – 1/ Zahájení – starosta města
- přivítání členů zastupitelstva
A – 2/

Schválení programu zasedání:
Starosta navrhl vypustit bod Technické služby Abertamy a nahradit ho bodem
umístění radaru v Perninské ulici.
Hlasování : hlasů pro 7
Volba ověřovatele zápisu: Jana Čečáková
Hlasování: hlasů pro 7
Volba návrhové komise: Josef Hraško
Hlasování: hlasů pro 7
Kontrola usnesení z 36. zasedání ZMě dne 23.1.2014.
Trvá nebo splněno
-prodej pozemku 470/1- Olšanová zadán GP
-prodej pozemku 983/3 –Bendovi-zadán GP
-prodej pozemku 56/9- Korber-zadán GP
-prodej pozemku 327/1-Vejvoda-zadán GP
-prodej pozemku 167/1-Študlar,Čejka – zadán GP
-prodej pozemku 126/33-Bursíkovi-zadán GP
-prodej pozemku 216/9-Fritscher,Lehrer-zadán GP

Návrh na opatření: zda diskuse – rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť

B-1/ Prodej pronájem

a)Návrh na usnesení : ZM schvaluje prodej a směnu pozemků p.č. 562/2 ( ostatní plocha)
o výměře 259 m2 a 567/8 ( trvalý travní porost) o výměře 1668 m2 v k.ú. Abertamy
v majetku města Abertamy. Ing. Radku Zamrzlovi z Karlových Varů. Výše jmenovaný
s městem Abertamy smění část svého pozemku p.č. 576/1 (trvalý travní porost). Rozdíl výměr
pozemků jmenovaný městu doplatí částkou ve výši 300 Kč/m2. Přesné výměry směny a
koupě budou stanoveny dle skutečného zaměření GP.
Hlasování:

pro: 5
zdržel se: 2 (Hraško, Löffler)
proti:

b) Návrh na usnesení: ZM schvaluje pronájem části pozemku st. p.č. 9
o výměře dle skutečného zaměření GP, cca 12 m2 (zastavěná plocha nádvoří ) v k.ú.
Abertamy, Pavlíně Vnoučkové, Jaroslavu Vnoučkovi, Lence Zdeňkové a Milanu Zdeňkovi
z Hradišťka za částku 10 Kč/m2 /rok.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

c) Návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 2018 o výměře 476 m2 (ostatní
plocha) v k.ú. Abertamy. Manželům Ing. Jiřímu Vočkovi a Mgr. Romaně Vočkové z
Kladna za částku 40 Kč/m2.
Hlasování:
pro: 7
zdržel se: 0
proti :
0
d) Návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1914/1o výměře 139 m2 (ostatní
plocha) a pozemku 1918/1 o výměře 47 m2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Hřebečná, Ivo
Marešovi z Dalovic za částku 40,-Kč/m2 ostatní plochy a za částku 30,-Kč/m2 trvalého
travního porostu.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

e) Návrh na usnesení: ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 646/1o výměře 224 m2 (trvalý
travní porost ) v k.ú. Abertamy, v majetku města Abertamy za pozemek p.č. 646/6 o
výměře 99 m2 (trvalý travní porost) v majetku Miroslava Smutného.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

f) Návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 559/1o výměře 759 m2 (trvalý
travní porost) v k.ú. Hřebečná, Vaclavu Hellerovi z Hřebečné za částku 30,-Kč/m2.
Hlasování:

pro: 6
zdržel se: 1 (Heller)
proti: 0

g) Návrh na usnesení: ZM schvaluje prodeje pozemku p.č. 1395/4 o výměře 164 m2
(trvalý travní porost) a pozemku 1395/3 o výměře 220 m2 (trvalý travní porost) vše v k.ú.
Hřebečná, Romanu Hoflerovi z Nové role za částku 30,-Kč/m2.

Hlasování: h/1

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

h) Návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1932/2 (ostatní plocha)
v k.ú Hřebečná o výměře 122 m2, dle skutečného zaměření GP, Andree Hampelové
z Hřebečné za částku 40,-Kč/m2.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

ch) Návrh na usnesení: ZM schvaluje pronájem pozemku p.č. 697/2(ostatní plocha) v k.ú.
Abertamy o výměře 5277 m2, firmě HR Agency s.r.o. Bulharská 742/9 Karlovy Vary
IČO : 26374196, za částku 10Kč/m2/rok. Smlouvy bude uzavřena na dva roky s možností
následného odkupu zastavěné části pozemku dle zpracovaného geometrického plánu.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se:
proti: 0

i)Návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1407(trvalý travní porost) v k.ú.
Hřebečná o výměře 873 m2, Ing. Michalu Soukupovi a Ing. Monice Soukupové
z Karlových Varů za částku 30,-Kč/m2
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

j) Návrh na usnesení: ZM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 23/17 ( ostatní plocha
komunikace) o výměře 13 m2 pro účely parkování vozidla manželům Vokurkovým
z Ostrova. Cena pronájmu činí 10Kč/m2/rok. Smlouva se uzavírá na dva roky.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

k) Návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej budovy č.p. 3 včetně pozemku st.p. 448, st.p.
10 a části pozemku 169/1 ( ostatní plocha) dle skutečného zaměření GP vše v k.ú.
Abertamy, firmě Z.R.H.Group s.r.o. IČO: 02329255 za částku 2.227.008,-Kč.
Hlasování:

pro: 5
zdržel se: 0
proti: 2 (Hraško, Löffler)

l) Návrh na usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 13/2
(ostatní plocha) o výměře dle skutečného zaměření GP za účelem výstavby čerpací
stanice.
Hlasování:

pro: 6
zdržel se: 0
proti: 1 (Hraško)

Usnesení: 219/14/R37

B-2/ Audit města Abertamy za rok 2013
Rozprava: Starosta města předložil audit města za rok 2013, který provedly pracovnice
odboru kontroly Krajského úřadu Karlovy Vary. Z předloženého auditu je zřejmé, že město
nemá žádné závažné chyby v hospodaření za rok 2013.
Návrh na usnesení: ZM bere na vědomí auditorskou zprávu o hospodaření města Abertamy
za rok 2013.

Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti:
Usnesení: 220/14/R37

B-3/Rozpočtové opatření č.1
Rozprava: Účetní předložila návrh rozpočtového opatření č.1
Návrh na usnesení: ZM Schvaluje rozpočtové opatření č. 1

Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
Usnesení: 221/14/R37

B-4/Zřízení pracovního místa pečovatelky o starší a nemocné spoluobčany
Rozprava: Místostarostka města předložila návrh na zřízení pracovního místa pečovatelky o
starší a nemocné spoluobčany. Na toto místo byla navržena Martina Bednářová, která tuto
činnost prováděla v rámci dotovaného místa přes Úřad práce Karlovy Vary. Vzhledem
k novým podmínkám dotace nemůže jmenovaná tuto činnost již vykonávat v rámci dotace.
Jediná možnost je přijmout výše jmenovanou do trvalého pracovního poměru jako
zaměstnance města Abertamy. Předpokládané náklady na tuto službu do konce roku 2014
jsou 120.000,-Kč.
Návrh na usnesení: ZM schvaluje zřízení pracovního místa pečovatelky o starší a nemocné
spoluobčany. Toto pracovní místo bude obsazeno Martinou Bednářovou, která tuto činnost
prováděla v rámci dotovaného místa přes Úřad práce Karlovy Vary. Vzhledem k novým
podmínkám dotace nemůže jmenovaná tuto činnost již vykonávat v rámci dotačního
programu. Pracovní smlouva bude uzavřena od 15.3.2014 do 31.12.2014.

Hlasování:

pro: 6
zdržel se: 1 (Hraško)
proti: 0
Usnesení: 222/14/R37

B-5/Mobilní aplikace webových stránek města Abertamy
Rozprava: Firma Face Style s.r.o., která zpracovává nové internetové stránky města
Abertamy, předložila cenovou nabídku na mobilní aplikaci webových stránek města a
cenovou nabídku na facebookový profil městských stránek. Navrhovaná cena za aplikaci pro
mobilní telefony 24.200,- včetně DPH a za facebookový profil stránek 22.291,-Kč. včetně
DPH.
Rozprava: ZM bere na vědomí nabídku na mobilní aplikaci webových stránek města a
nabídku na facebookový profil městských stránek, vzhledem k tomu, že nebyl přesně
vysvětlen princip aplikace a přínos této technologie pro město, pověřuje ZM pracovníka
infocentra, aby na příštím jednání zastupitelstva přednesl krátkou prezentaci těchto
technologií.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
Usnesení: 223/14/R37

B-6/Projektová dokumentace pro stavební povolení na rozšíření komunikace na Plešivec

Rozprava: Firma BPO spol. s.r.o., která zpracovala dokumentaci pro územní řízení na
rozšíření komunikace od Plešivecké křižovatky k Trampské boudě, předložila cenovou
nabídku na projektovou dokumentaci pro stavební povolení.
Navrhovaná cena PD 1.část 87.120,- Kč. včetně DPH
PD 2.část 94.380,-Kč. včetně DPH
Návrh na usnesení: ZM schvaluje cenovou nabídku firmy BPO spol. s.r.o. na projektovou
dokumentaci pro stavební povolení na rozšíření komunikace od Plešivecké křižovatky
k Trampské boudě. PD 1.část 87.120,- Kč. včetně DPH
PD 2.část 94.380,-Kč. včetně DPH

Hlasování:

pro: 5
zdržel se: 2 (Felt, Hraško)
proti: 0
Usnesení: 224/14/R37

B-7/ Umístění radaru na měření rychlosti na Perninské ul.
Rozprava: Starosta předložil nabídku na ukazatele rychlosti : Bártek rozhlasy s.r.o. typ
IPR 11 cena: za 1 ks. 56 870,-Kč. cena včetně DPH Flex dopravně inženýrské služby s.r.o.
typ IPR 10 combo cena 82 142,-Kč. včetně DPH. Vzhledem k tomu, že v uvedeném úseku
jsou lampy veřejného osvětlení na opačné straně komunikace, byla prověřena možnost
umístění radaru v daném místě na levé straně ve směru jízdy. Tato varianta je dle sdělení
Policie ČR možná. Výše uvedené nabídky s touto variantou počítají.

Návrh na usnesení: ZM schvaluje umístění ukazatele rychlosti v ul. Perninské na příjezdu od
Perninku do Abertam. Nabídková cena firmy Bártek rozhlasy s.r.o. typ IPR 11 cena: za 1 ks.
56 870,-Kč. cena včetně DPH
Hlasování:

pro:1 (Lakatoš)
zdržel se: 1 (Löffler)
proti: 5
Usnesení: 225/14/R37

B-8/Různé
Rozprava:
a) Starosta předložil návrh na převod služebního vozidla Škoda Octavia RZ 3K1 3188
jednotce dobrovolných hasičů Abertamy. Vozidlo by bylo zařazeno do stavu jako
požární vozidlo a sloužilo by pro menší zásahy, především při dopravních nehodách.
Jedinou podmínkou je přestříkání vozidla na červenou barvu. Josef Doležal z Abertam
nabídl cenu za nastříkání 31.500,-Kč. s tím, že montáž a další spojené náklady provede
městu bezplatně.

b) Strategický dokument města na období 2014-2018. Starosta předložil návrh na úpravu
strategického dokumentu města Abertamy na další plánovací období. Původní
dokument byl vypracován na období 2006-2013.
c) Starosta předložil návrh na vymezení reklamních ploch pro umístění reklamních
poutačů v katastru města Abertamy.

d) Martin Zahrádka z Perninku požádal o spolupráci a finanční podporu ve výši 20.000,Kč. na skateboardovou akci v areálu Skate parku Abertamy s názvem : Skate Summer
and Music 2014, která by se měla konat v letě 2014.
e) JUDr. Jaroslav Němec požádal o pořízení změny územního plánu v k.ú. Hřebečná ve
vztahu změny využití funkčních ploch z nezastavitelného území na ončanskou
vybavenost.
f) Antonín Dorazin předložil cenovou nabídku na srubové posezení o půdorysu 2x2 m.
Navrhovaná cena sezení je 24.200,- včetně DPH. V rámci dodávky nabízí jako
sponzorský dar 2 ks. Laviček s opěradlem o délce 130 cm.
g) Rodiče Dominiky Gordíkové požádaly o finanční příspěvek na mistrovství Evropy
v Twirlingu /mažoretky/ , které se letos koná v Belgii.
h) Montanregion Krušné hory-Erzgebirge o.p.s. jejímž členem je i město Abertamy
požádala o půjčku 200.000,- která bude použita na předfinancování projektu
z programu ZIEL III. V rámci fondu malých projektů. Projekt má být ukončen do
31.3.2014 a následně vyúčtován. Výše uvedené finanční prostředky budou vráceny
nejpozději do 15.12.2014. S touto žádostí byly obeslány všechny členské obce.

Návrh na usnesení:
a) ZM schvaluje převod služebního vozidla Škoda Octavia RZ 3K1 3188
jednotce dobrovolných hasičů Abertamy. Vozidlo bude zařazeno do stavu jako
požární vozidlo a bude sloužit pro menší zásahy, především při dopravních
nehodách. Úprava vozidla bude bez další finanční účasti města mimo daný schválený
rozpočet. ZM dále schvaluje odprodej požárního vozidla AVIA, které jednotka po
obdržení cisterny Camiva již nebude využívat. Získané finanční prostředky budou
použity pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Abertamy.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

b) ZM bere na vědomí nutnost zpracovat nový Strategický dokument města na období
2014-2018. Písemné návrhy na úpravu strategického dokumentu města Abertamy na

další plánovací období předloží každý zastupitel na dalším jednání. Původní dokument
byl vypracován na období 2006-2013.
Hlasování:
pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
c) ZM schvaluje vymezení reklamních ploch pro umístění reklamních poutačů v katastru
města Abertamy. V současné době je umístěn pouze jeden oficiální poutač na příjezdu
do Abertam ve směru od Perninku. Další reklamní plocha bude umístěny na Plešivecké
louce u příjezdu od Jáchymova, ve stráni na bývalým statkem ve směru od Jáchymova
a naproti kostelu na křižovatce ulic Jáchymovská Roseweltova. Po umístění oficiálních
poutačů města, budou majitele již umístěných zařízení vyzváni k jejich odstranění a
bude jim nabídnuta plocha pro reklamu na poutačích města. ZM pověřuje starostu, aby
zajistil nabídku na zpracování reklamních poutačů, které by měly být ve stejném stylu
jako poutač na příjezdu od Perninku.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

d) ZM bere na vědomí žádost Martina Zahrádky z Perninku o spolupráci, případně
finanční podporu na skateboardovou akci v areálu Skate parku Abertamy s názvem :
Skate Summer and Music 2014, která by se měla konat 2.8. 2014 v Abertamech. ZM
schvaluje materiální pomoc při zajištění akce, včetně půjčení podia, stanů pivních setů
apod. Dále ZM schvaluje spolupráci Technických služeb Abertamy na přípravě zázemí
pro pořádání akce a bezplatného zapůjčení chemických WC. Podmínkou spolupráce je
uzavření smlouvy o výpůjčce věcí a včasné oznámení konání akce občanům, kteří
bydlí v bezprostřední blízkosti Skateparku a dodržení ukončení akce do 22.00 hod.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

e) ZM bere na vědomí žádost JUDr. Jaroslava Němce o pořízení změny územního plánu
v k.ú. Hřebečná ve vztahu změny využití funkčních ploch z nezastavitelného území na
občanskou vybavenost. ZM bere dále na vědomí zprávu výše jmenovaného, který byl
přítomen zasedání zastupitelstva, kde uvedl, že předmětné území řeší též majitel
sousedního pozemku se kterým se dohodl, že společně zpracují komplexní studii
zastavění, kterou předloží spolu s novým návrhem na změnu územního plánu na dalším
zasedání zastupitelstva.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

f) ZM schvaluje cenovou nabídku Antonína Dorazína na srubové posezení o půdorysu
2x2 m. Navrhovaná cena sezení je 24.200,- včetně DPH. V rámci dodávky obdrží

město jako sponzorský dar 2 ks. Laviček s opěradlem o délce 130 cm. Posezení bude
umístěno na dětském hřišti v Abertamech, lavičky na cyklostezce a na autobusové
zastávce Plešivecká křižovatka.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

g) ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč. Dominice Gordíkové a finanční
příspěvek ve výši 5.000,-Kč Denise Fekiačové na mistrovství Evropy v Twirlingu
/mažoretky/ , které se letos koná v Belgii. Obě dívky vzorně reprezentují Město
Abertamy na mezinárodní úrovni.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

h) ZM schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 200.000,-Kč. pro Montanregion Krušné horyErzgebirge o.p.s. jejímž členem je i město Abertamy. Peníze budou použity na
předfinancování projektu z programu ZIEL III., rámci fondu malých projektů. Projekt
má být ukončen do 31.3.2014 a následně vyúčtován. Výše uvedené finanční prostředky
budou vráceny nejpozději do 15.12.2014. ZM pověřuje starostu, aby obeslal další
členské obce obecně prospěšné společnosti s tím, aby také poskytly finanční
prostředky, čímž by se snížila výše půjčky města Abertamy.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
Usnesení: 226/14/R37

Návrhová komise:
……………………………..
Josef Hraško

Ověřovatel zápisu :

……………………
Zdeněk Lakatoš
starosta města

Vyvěšeno dne : 17.03.2014

…………………………..
Jana Čečáková

……………………..
Jana Rojovská
místostarostka města

Sejmuto dne:

