
Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

U  S     N  E  S     E  N  Í  
z     44. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne  
02.11.2009 od 17,00 hodin v     zasedací místnosti MěÚ Abertamy   

Jednání řídil:  Lakatoš Zdeněk-starosta 
Přítomni:        Antonín Březina,  Vilém Schuler,Jana
                        Rojovská, Ingrid Cejpková, Ing. Jiří Štěch
Omluveni: 1
Neomluveni:0
Hosté:  
Občané:  0                                       Jednání skončilo v 19,20    hodin
Zastupitelstvo města  schválilo:

   
A-1/  -  Zahájení : 

        
A-2/ -   Program jednání :
        
             1) Zahájení , volba pracovních komisí , program jednání 

B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Vilém Schuler
          
          Hlasování  pro 6

          ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Antonín Březina

           Hlasování  pro 6

     B-2/ Prodej pronájem

        B-1/ Prodej pronájem

a, Usnesení : ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 126/1 trvalý travní porost o výměře dle
    skutečného zaměření GP v k.ú. Abertamy  Sigrid Hicklové    za částku 4,51,-Kč/m2.
   Hlasování:   pro 6                                                                              

b, Usnesení : ZM schvaluje  prodej pozemku p.č. 126/12  o výměře 120 m2 trvalý travní 
     porost  v k.ú- Abertamy Sigrid Hicklové za částku 4,51,-  Kč/m2 .                 
    Hlasování:    pro 6

c, Usnesení : ZM schvaluje prodej nebytového  prostoru v domě č.p. 193 nám.  



   Míru ( býv.grill) a příslušného podílu na pozemku p.č. 77/3  Abertamy Erichu Cinklovi  za
celkovou  částku 130 136,-Kč, která bude uhrazena  formou měsíčních splátek nejpozději do 5
let  od podpisu smlouvy a bude navýšena o 15% úrok. 
     
 Hlasování:    pro 6

d, Usnesení : ZM schvaluje vyvěšení záměru směny pozemku p.č. 126/1( trvalý travní porost
o výměře cca 40 m2 v majetku města Abertamy  a pozemku 126/16( trvalý travní porost) o
výměře cca 40 m2 v majetku Martiny Bursíkové vše v k.ú. Abertamy.

Hlasování:    pro 6

e, Usnesení : ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje garáže na st.p. 743 o výměře 25 m2 a
části pozemku 109/1 ostatní plocha dle skutečného zaměření GP cca 170 m2 v k.ú. Abertamy

      Hlasování:    pro 6
                                                                                                 Usnesení: 295/09/R44

B-2/ Byty – prodejní smlouvy 

Usnesení :  ZM schvaluje znění kupních smluv pro prodej bytů v domech  č.p. 441 a 438 v ul.
ČSA v Abertamech . Smlouvy jsou určené pro nájemníky, kteří si budou na koupi bytů  brát
úvěry u bankovních ústavů.

Hlasování : pro 6

                                                                                                       Usnesení: 296/09/R44

B-3/Plešivec:

Usnesení  :  ZM  schvaluje  pronájem a  provozování   Hotelu  Plešivec  firmou Jamp.  s.r.o.
Jáchymovská  142,  Karlovy  Vary,  která  nabídla  měsíční  nájemné  ve  výši  20 000,-Kč  a
investice  do  majetku  minimálně  300 000,-  Kč/rok  .  Bližší  podmínky  pronájmu  budou
upraveny nájemní smlouvou. 
 

Hlasování:   pro  4
                   proti 2 : Schuler , Ing. Štěch 

                                                                                                       Usnesení: 297/09/R44

B-4/ Různé  

Usnesení :  ZM schvaluje příspěvek na studium asistenta pedagoga pro Annu Jiřinskou ve
výši  6.340,-Kč.  Dále   ZM schvaluje  změnu v zápisu  rejstříku  škol  z důvodu vzdělávání
postiženého žáka. 

  Hlasování : pro 6                                                                       Usnesení: 298/09/R44



                                                        
Návrhová komise:     Vilém Schuler …………………………..

Ověřovatel zápisu :    Antonín Březina  …………………………..

Starosta města  :  Zdeněk Lakatoš                     Místostarostka města :  Jana Rojovská

Vyvěšeno  dne : 4.11.2009                                                     Sejmuto dne: 




