Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

U SN E SE N Í
z 26 . zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne
10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy
Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk ,starosta
Přítomni:
Ingrid Cejpková, Vilém Schüler , Antonín
Březina , Jana Rojovská,
Omluveni: 2
Neomluveni:0
Hosté: 0
Občané: 1
Jednání skončilo v 20,00
Zastupitelstvo města schválilo:

hodin

A-1/ - Zahájení :
A-2/ - Program jednání :
1) Zahájení , volba pracovních komisí , program jednání
B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková
Hlasování pro 5
ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Antonín Březina
Hlasování pro 5
ZMě schválilo program jednání : viz příloha
Starosta navrhl bod : vyhlášky města Abertamy + Technické služby
Hlasování: pro 5
B-2/ Prodej, pronájem, směna
a, Prodej pozemku.
Usnesení: ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.1989/6
v k.ú. Abertamy ( ostatní plocha) o výměře dle skutečného zaměření GP ( cca 93m2)
(Lain) za částku 10,-Kč/m2.
Hlasování : pro 5

b, Prodeje pozemku.
Usnesení : ZM schvaluje prodeje části pozemku p.č.169/2
v k.ú. Abertamy ( ostatní plocha) o výměře dle skutečného zaměření GP ( cca 30m2) za
částku 10,-Kč/m2. Manželům Wrbikovým.
Dále schvaluje prodej garáže včetně pozemku 16/1 za částku 10 000,-Kč. Manželům
Wrbikovým.
Hlasování : pro 5
c, Vyhlášení záměru prodeje.
Usnesení: ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 204
( komunikace)v k.ú. Abertamy .
Hlasování : pro 5
d, Vyhlášení záměru prodeje .
Usnesení: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku pozemku p.č.
193/5 ,193/4 a st.p. č. 20 vše v k.ú Abertamy o výměře dle skutečného zaměření GP
( trvalý travní porost) .
Hlasování : pro 5
e, Vyhlášení záměru prodeje.
Usnesení: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 327/1 o
výměře dle skutečného zaměření GP cca 30 m2 ( komunikace)
Hlasování : pro 5
f, Vyhlášení záměru prodeje .
Usnesení: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 327/1 o
výměře dle skutečného zaměření GP cca 30 m2 ( trvalý travní porost) .
Hlasování : pro 5
g, Prodej pozemku.
Usnesení: ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 642/2 o
výměře dle skutečného zaměření GP cca 30 m2 ( ostatní plocha) Monice Leisové
za částku 10 ,-Kč/m2 .
Hlasování : pro 5
Usnesení : 183/08/R26
B-3/ ZŠ Abertamy
Usnesení: : ZM schvaluje doplatek platu druhé kuchařce pí. Kasparidesové za
I.pololetí roku 2008 ( leden-červen ) v částce 25 835,-Kč , o prodloužení smlouvy bude
rozhodnuto na jednání zastupitelstva v říjnu 2008. Dále ZM pověřuje místostarostku pí.
Rojovskou, aby informovala rodiče podepsané pod stížností na vedení školy o tom, že věc
byla postoupena Krajskému úřadu Karlovarského kraje odboru školství a tělovýchovy
s tím, že tento se vyjádřil , že není v jeho kompetenci řešit předmět stížnosti. Dále
seznámit rodiče se zprávou Školské inspekce, která rozhodla, že na základě stížnosti
provede v říjnu 2008 kontrolu v ZŠ Abertamy. Po provedené kontrole ZŠ ze strany
inspekce považuje ZM věc za ukončenou. Dále ZM zabývalo otevřeným dopisem od
některých občanů Abertam , kteří se vyjádřili za podporu vedení základní školy. ZM

shledalo , že na dopise jsou podepsaní i lidé, kteří se v Abertamech již několik let
nezdržují jako např. pí. Janíčková, p.Šmondrk apod. Navíc bylo zjištěno, že dopis
podepsalo 26 rodičů, kdy pouze 7 z nich má dítě v ZŠ Abertamy , navíc někteří podepsaní
rodiče dali své děti do jiných škol jako např. pí. Drieňová, pí Zámečníková ,pí. Adamová .
Závěrem bylo zjištěno, že většina podepsaných je zaměstnána ve firmě manžela ředitelky
ZŠ Abertamy. Dopisem se ZM dále bude zabývat. ZM bylo dále seznámeno se zápisy
Školské rady . Bylo shledáno pochybení ředitelky ZŠ Abertamy , kdy tato nedodala
v řádném termínu Školní vzdělávací program. ZM pověřuje starostu města , aby
pochybení řešil ve své kompetenci a na příštím jednání ZM předložil zprávu.
Hlasování : 5

Usnesení : 184/08/R26

B-4/ Byty
Usnesení: ZM schvaluje odprodej domů Jáchymovská 313 a Jáchymovská 30 viz příloha
vyvěšovací karty. ZM schvaluje přidělení volné bytové jednotky v domě ČSA 427 manželům
Čepelkovým. Dále ZM schvaluje odprodej bytových jednotek :
Jméno
Manželé Čepelkovi
Ježek František
Häuserová Gabriela
Štěpařová Petra
Tvrdíková Jana
Urbanová Ivana
Vostrovský Petr
Murčo Miroslav
Šafránková Imtraud
Nusková Simona
Vašková Helena

Adresa
ČSA 259
Rooseweltova 32
Rooseweltova 32
Rooseweltova 32
Dlouhá 39
Dlouhá 39
Dlouhá 39
Krátká 457
Krátka 457
Krátká 457
Krátká 457

Cena
96 450,33.240,53.700,49.560,110.400,57.375,68.025,55.710,55.530,32.670,70.470,-

Hlasování : 5
Usnesení : 185/08/R26
B-5 / Odkoupení fary
Usnesení : ZM schvaluje koupi fary formou splátek. Vzhledem k již danému rozpočtu města
na rok 2008 bude možné zaplatit první splátku až v roce 2009 . O definitivním způsobu
úhrady rozhodne zastupitelstvo na své listopadové schůzi.
Hlasování : 5
Usnesení : 186/08/R26

B-6/ Plešivec
Usnesení: ZM schvaluje podání dovolání u nejvyššího soudu v Brně ve věci vyklizení hotelu
Plešivec.
Hlasování : 5

Usnesení : 187/08/R26

B-6/ Lyžařský vlek
Usnesení: ZM schvaluje odkoupení pouze nezbytných věcí ze soupisu k provozování vleku .
Pověřuje tímto ředitele Technických služeb Abertamy p. Lišku , aby připravil seznam a částku
dle znaleckého posudku. ZM dále schvaluje zakoupení dětského lyžařského vleku v částce cca
100 000,-Kč a přebudování dolní stanice vleku.
Hlasování : 5
Usnesení : 188/08/R26

B-7/Dílčí audit za I.pololetí roku 2008
Usnesení: ZM bere na vědomí výsledek auditu a pověřuje účetní odstraněním nedostatků.
Hlasování: 5
Usnesení: 189/08/R26
B-8/ Vyhlášky.
Usnesení: ZM schvaluje předložené obecně závazné vyhlášky o pravidlech pohybu psů
na veřejném prostranství, o místním poplatku, o zákazu požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství , v plném znění a stanovuje jejich účinnost od 1.10.2008
Hlasování: 5
Usnesení: 190/08/R26
B-9/ Technické služby.
Usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o hospodaření Technických služeb Abertamy a
pověřuje ředitele p. Lišku, aby další zprávu předložil v listopadu 2008.
Hlasování: 5
Usnesení: 191/08/R26

B-10/ Různé.
Usnesení:
1, ZM schvaluje předložený právní rozbor JUDr.Říhové , ale vhledem k malému rozsahu
předmětného majetku p. Majera ZM schvaluje odprodej ½ pozemku p.č. 277 o výměře 39,5
m2 p. Majerovi za celkovou částku 5 ,-Kč
2, ZM schvaluje odepsání materiálu na rekreační chatě města Abertamy v Rooseveltově ul.
dle předložených dokladů , které již navrhla i kontrolní komise. Revize hasicích přístrojů byla
již zadána.
3, ZM schvaluje žádost pí. Kocumové o prominutí penále z dlužné částky za užívání
nájemního bytu.
4, ZM bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ve věci VTE
Hřebečná(Mauritius).
5, ZM bere na vědomí nabídku firmy RAMOS-KOO o umístění radaru na měření rychlosti ve
městě , vzhledem k rozpočtu města tuto nabídku zatím neschvaluje.
6, ZM schvaluje nabídku firmy Krušnohorská stavební spol.s.r.o. na dokončení
víceúčelového hřiště u ZŠ Abertamy za částku 689.039,-Kč
7, ZM jmenuje do funkce kronikářky města Věru Loflerovou , zároveň pověřuje pí.
Cejpkovou kontrolou zápisů do kroniky.
Hlasování: 5
Usnesení: 192/08/R26

Návrhová komise:

Ingrid Cejpková…………………………..

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

Starosta města : Zdeněk Lakatoš

Vyvěšeno dne : 15.9.2008

Místostarostka města : Jana Rojovská

Sejmuto dne:

