Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

U SN E SE N Í
z 38. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne
20.5.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy
Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta
Přítomni:
, Jana Rojovská, Ing. Jiří Štech, Ingrid Cejpková, Antonín
Březina, Mgr. Jiří Halaburt
Omluveni: 1
Neomluveni:0
Hosté: 1
Občané: 3
Jednání skončilo v 20,15 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: Ingrid Cejpková
Hlasování pro 6
ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Antonín Březina
Hlasování pro 6
B-1/ prodej pronájem
a, Usnesení : ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 453/1 v k.ú. Abertamy ( trvalý travní
porost) o výměře dle skutečného zaměření GP o velikosti cca 300 m2 . manželům Musilovým
za částku 4,66,-Kč/m2
Hlasování : pro 6
b,Usnesení : ZM schvaluje pronájem nebytových prostor v areálu Technických služeb
Abertamy o výměře cca. 79 m2 p. Jaroslavu Aiznerovi za částku 27,-Kč/m2/rok
Hlasování : pro 6
c, Usnesení : ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Abertamy p.č. 646/8 o výměře 36 m2
( zahrada ) v majetku města Abertamy za části pozemků p.č. 647/2 a 647/3 ( zahrada)
v majetku Františky Bakové .
Hlasování : pro 6

d, Usnesení : ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 327/1 v k.ú.
Abertamy ( ostatní plocha) o výměře dle skutečného zaměření GP ( cca. 2 m 2) .
Hlasování: pro 6
e, Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru pronájmu parkovacích míst na parkovištích
města Abertamy v k.ú. Abertamy, v ulicích. Vodárenská, Krátká, Hornická a Roseweltova.
Hlasování: pro 6
f, Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru pronájmu části pozemku p.č. 714/1 v k.ú.
Abertamy ( ostatní plocha) o výměře dle skutečného zaměření GP ( cca 20 m2 ) .
Hlasování: pro 6
g, Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 60/4 v k.ú. Abertamy
( trvalý travní porost ) o výměře dle GP č. č. 441-324/2006 151 m2 .
Hlasování pro : 6

Usnesení : 258/09/R38

B-2/ Byty
Usnesení :
a, ZM schvaluje prodej nebytových prostor v domě č.p. 30 ul. Jáchymovská pí. Marcele
Lindové , za následujících podmínek : z celkové podlahové plochy bude 11,10 m2 prodáno
za částku 50% ( 14 571,-) a sklepní prostory o výměře 17,75 m2 budou prodány s 20 %
slevou. (37 276,-) Výsledná prodejní cena celkem činí: 303 795,-Kč. Tato částka bude
uhrazena následovně : 30% ( 91 138,-) bude uhrazeno před podpisem kupní smlouvy a částka
212 657,- Kč bude uhrazena v měsíčních splátkách a bude navýšena o 12% úrok.
Hlasování : pro 4 proti 2 ( Březina,Rojovská)
b, ZM schvaluje prodej budovy č.p. 393 se st.p.č. 16/2 o výměře 611 m2 v k.ú. Abertamy
a městě Abertamy. Včetně příslušného podílu na společných částech budovy č.p. 393
postavené na stavebním pozemku parcelního čísla 16/2 o celkové výměře 611 m2 ,
v katastrálním území Abertamy. Panu Marcelu Rudincovi a pí. Aleně Peřinové za částku
581 410,- Kč.
Hlasování : pro 6
c, ZM schvaluje výměnu bytových jednotek mezi p.Grohem ČSA 441 a pí. Jeřábkovou ČSA
438.
d) ZM schvaluje přepsání nájemní smlouvy z paní Denisy Oláhové na pana Miroslava Vališe,
oba bytem Rooseweltova 32/5 s tím, že pan Vališ bytovou jednotku odkoupí.
Hlasování pro : 6
B-3/ Změna vyhlášky o místním poplatku .
Usnesení:

Usnesení : 259/09/R38

ZM ruší vyhlášku č. 1/2003 o Veřejném pořádku v obci Abertamy ze dne 1.2.2003
Hlasování pro : 6

Usnesení : 260/09/R38

B-4/ Výběr dodavatele –upgrade kontaktního místa CzechPoint Abertamy.
Usnesení:
ZM schvaluje na základě poptávkového řízení nákup upgrade Czech POINT od firmy
Impromat CZ s.r.o. za částku 57 490,-Kč. záruka na zařízení 36 měsíců. Další pořadí
Dinocomerce s.r.o. záruka 24 měsíců , cena 57 540,-Kč , Lusico a.s. záruka 24 měsíců, cena
57 525,-Kč.

Hlasování pro : 6

Usnesení : 261/09/R38

B-5/ Program poutě a oslav 480 let založení města.
Usnesení:
ZM schvaluje program poutě včetně rámcového rozpočtu cca 120 000,-Kč.
Hlasování pro :

6

Usnesení : 262/09/R38

B-6/ Úprava rozpočtu města Abertamy č.1
Usnesení:
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 a zároveň bere na vědomí výsledek hospodaření města
Abertamy za I čtvrtletí roku 2009. viz. příloha
Hlasování : pro 6

Usnesení : 263/09/R38

B-7/ Úhrada nadnormativních výdajů ZŠ Abertamy.
Usnesení:
ZM schvaluje úhradu nadnormativních výdajů ZŠ Abertamy v částce 88 573,-Kč . Dále
navrhuje , aby uvedená částka byla uhrazena z fondu odměn ZŠ a pověřuje ředitelku ZŠ Mgr.
Ludmilu Marvanovou, aby prověřila možnost doplatku části mzdy Mgr. Chmelové od
16.2.2009 do 28.2.2009, kdy jmenovaná ukončila pracovní neschopnost a byla zaměstnankyní
ŽS Abertamy.
Hlasování pro : 6
B-8/ Plešivec.

Usnesení : 264/09/R38

Usnesení:
ZM bere na vědomí znalecké posudky na provedené stavební práce, které p. Hoda prováděl
v období let 1998 až 2003. Z těchto vyplývá, že finanční objem těchto prací je ve shodě
s odsouhlasenou částkou 6,8 mil. Kč. Dále byl ohodnocen znaleckým posudkem současný
inventář hotelu, z kterého je patrné, že hodnota tohoto majetku je 444 000,-Kč. ZM pověřuje
Ing. Palase , aby vedl jednání s p. Hodou směřující k předání hotelu zpět městu a ukončení
nájmu. ZM je ochotno jednat o finančním vyrovnání za inventář, který zůstane v hotelu.
Jednání ohledně finančního vyrovnání za provedené opravy bude možné až po vyřešení
soudního sporu ohledně platnosti nájemní smlouvy.
Hlasování pro : 6

Usnesení : 265/09/R38

B-9/ Pozemky Diamo
Usnesení: ZM souhlasí s předloženým návrhem státního podniku Diamo odštěpného závodu
Správa uranových ložisek Příbram, na bezúplatný převod pozemků p.č. 280/1, 280/4 a 280/5
vše v k.ú.Abertamy.
Hlasování pro : 6

Usnesení : 266/09/R38

B-10/ Různé
Usnesení :
a, ZM schvaluje příspěvek na projekt „ Zachování abertamského nářečí“ ve výši 12.052,-Kč,
příspěvek Ministerstva kultury ČR na tento projekt činí 57 000,-Kč.
b, ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši 2000,-Kč na II. ročník Zálesácké olympiády,
kterou pořádá na Rybné p. Mynařík.
c, ZM schvaluje plán činnosti Finančního výboru na rok 2009.
d, ZM schvaluje dle §36/m zák.č. 367/1990 Sb. udělení čestného občanství paní PhDr. RNDr.
Johaně Morávkové CSC.
Hlasování : pro

6

Usnesení : 267/09/R38

Návrhová komise:

Ingrid Cejpková …………………………..

Ověřovatel zápisu :

Antonín Březina …………………………..

Starosta města : Zdeněk Lakatoš

Místostarostka města : Jana Rojovská

Vyvěšeno dne : 22.04.2009

Sejmuto dne:

