Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

U SN E SE N Í
z 34. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne
18.3.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy
Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta
Přítomni:
, Vilém Schüler , Mgr.Jiří Halaburt, Ing. Jiří Štech
Omluveni: 3
Neomluveni:0
Hosté: 0
Občané: 1
Jednání skončilo v 19,00 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: Mgr. Halaburt
Hlasování pro 4
ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Vilém Schuler
Hlasování pro 4
B-2/ Prodej, pronájem
a, Usnesení : ZM schvaluje pronájem pozemku p.č. 37/11( trvalý travní porost) v k.ú.
Abertamy o výměře 1211 m2 . Mgr. Jiřímu Halaburtovi za částku 0,50,- /m2/rok. Smlouva
bude realizována po ukončení nájmu stávajícího nájemce .

Hlasování: pro 4
Usnesení : 233/09/R34
B-3/ Byty

Usnesení: ZM schvaluje snížení kupní ceny bytů v domě č.p. 142 Jáchymovské ul. o 20 %
z důvodu špatného technického stavu.
B-4/ Výběrové řízení na provedení výběrového řízení projektu ,,Abertamy – Revitalizace
veřejného prostranství-rekonstrukce náměstí I.A II. etapa.
Usnesení: ZM schvaluje nabídku Ing. Palase na zhotovení podlimitního výběrového řízení za
částku 168 000,-Kč. bez DPH. Předpokládaná výše zakázky je 45 mil.
Podmínkou zastupitelstva je , že pokud město dotaci nezíská, bude výběrové řízení včas
zrušeno a Ing. Palas obdrží pouze přiměřenou odměnu dle rozsahu vykonané práce. Na
základě tohoto rozhodnutí schvaluje ZM zaplatit pouze zálohovou fakturu na 50 000,-Kč bez
DPH.
Hlasování: pro 4
Usnesení : 234/09/R34
B-5/ Audit za rok 2008
Usnesení: ZM bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Abertamy
za rok 2008 s tím, že nebyly zjištěny závažnější nedostatky. ZM přijímá následující opatření:
-zlepšit činnost kontrolní a finanční komise dle ustanovení § 119 zákona č. 128/2000 Sb.
-doplnit nájemní smlouvy o ustanovení o vyvěšení a sejmutí pozemku na úřední desce
města
-vést účetní knihy dle ČSÚ č.502 a účtovat o zálohách dle §4 odst.8 a ČSÚ č-516 –
zúčtovací vztahy
Hlasování : pro 4
Usnesení : 235/09/R34
B-6/ Zadávací řízení na zhotovitele prováděcí dokumentace projektu „ Revitalizace
veřejných prostranství Abertamy „
Usnesení : ZM schvaluje nabídku projekční kanceláře Ing. Oty Řezanky, který nabídl cenu
ve výši 587.000,- bez DPH na druhém místě se umístila Ing. Olga Havlíková 612 000,-bez
DPH a Ing. Petr Král s cenou 623 000,- bez DPH.
Hlasování: pro 4
Usnesení : 236/09/R34
B-7/ Různé
Návrh na usnesení :
a) ZM bere na vědomí žalobu Mgr. Chmelové na odvolání z funkce ředitelky ZŠ
Abertamy a pověřuje zastupováním ve věci advokátní kancelář Halaburt Schwarzer
& Partner se sídlem Dr. D.Bechera 26 Karlovy Vary za hodinovou sazbu 2000,-Kč.

b) ZM schvaluje cenovou nabídku firmy Junek na položení krytiny ( falcovaný plech) na
podium v areálu TSA.
c) ZM v současné době neschvaluje vybudování zastřešeného stojanu na mapu
města o rozměrech 150 x300 cm. Od Antonína Dorazina. ZM dále pověřuje
starostu, aby připravil lacinější variantu informační mapy.
d) ZM schvaluje
opravu Hasičské zbrojnice v navrženém rozsahu, vybudování
venkovního schodiště tj. ocelová konstrukce schodiště – 369.000,- Kč bez DPH
(DPH 19%) stavební práce nutné k realizaci - 236.000,- Kč bez DPH (DPH 19%).

e)

ZM bere na vědomí zprávu o inventarizaci majetku města Abetamy za rok 2008 a
nemá k němu připomínek. Viz příloha zápisu.
f) ZM schvaluje předložený výhled hospodaření na roky 2010-2011. Viz příloha zápisu
Hlasování: pro 4
Usnesení : 237/09/R34

……………………………….
Zdeněk Lakatoš – starosta města

Návrhová komise:

Mgr. Jiří Halaburt…………………………..

Ověřovatel zápisu :

Vilém Schuler …………………………..

Starosta města : Zdeněk Lakatoš

Vyvěšeno dne : 24.02.2009

Místostarostka města : Jana Rojovská

Sejmuto dne:

