Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

USNESENÍ
z 13 . zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 05.09.2007 od 17,00
hodin v zasedací místnosti MěU Abertamy
Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk ,starosta
Přítomni: Mgr.Jiří Halaburd, Jana Rojovská,Ingrid Cejpková, Vilém Schuler , Antonín
Březina, Zdeněk Lakatoš
Omluveni: Ing. Štěch
Neomluveni:
Hosté: Rudolf Lofler
Občané: 1
Jednání skončilo v 19,45 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
ZMě schválilo program jednání : viz pozvánka + bod navíc prodej domu čp. 186
a prodej dvou částí pozemku 453/1
Hlasování: pro 6
B-2/ ZMě schvaluje kontrolu usnesení z 12. zasedání ZMě ze dne 11.07.2007 viz zápis
Hlasování: pro 6

B-3/ ZMě schvaluje v souladu se zákonem č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů -§ 16 provedení rozpočtových opatření č. 2 dnem 5.9.2007.

SU AU Kap Pol Para Důvod Změna
231 43 00 2111 1031 zvýšení příjmů - les +200 000,00
231 43 00 2111 3699 zvýšení příjmů - obecní byty +20 000,00
231 43 00 2321 6171 zvýšení příjmů - sponzorské dary +127 400,00
231 43 00 3111 6171 zvýšení příjmů - prodeje pozemků +880 000,00
231 43 00 3112 6171 zvýšení příjmů - prodej bytů +200 000,00
231 43 00 4122 0000 zvýšení příjmů - dotace +84 200,00
231 43 00 4222 0000 zvýšení příjmů - dotace +28 560,00
231 43 00 5019 5512 zvýšení nákladů - hasiči - ref +500,00
231 43 00 5136 3314 zvýšení nákladů - knihy knihovna +8000,00
231 43 00 5137 3639 zvýšení nákladů - drobný materiál +70 000,00
231 43 00 5139 2310 zvýšení nákladů - materiál vod +60 000,00
231 43 00 5139 3314 zvýšení nákladů - materiál kni +200,00
231 43 00 5139 3319 zvýšení nákladů - infocentrum +20 000,00
231 43 00 5139 4193 zvýšení nákladů - sportovci +10 000,00
231 43 00 5139 3639 zvýšení nákladů - obecní byty +10 000,00
231 43 00 5139 6171 zvýšení nákladů - správa - mat +180 000,00
231 43 00 5169 1031 zvýšení nákladů - práce v lese +80 000,00
231 43 00 5169 2310 zvýšení nákladů - služby voda +50 000,00
231 43 00 5169 2321 zvýšení nákladů - kanalizace +70 000,00
231 43 00 5169 3319 zvýšení nákladů - infocentrum- +16 000,00
231 43 00 5169 3399 zvýšení nákladů - SPOZ - autob +7 984,90
231 43 00 5169 3745 zvýšení nákladů - ochrana zele +19 992,00
231 43 00 5169 5512 zvýšení nákladů - hasiči - slu +12 000,00
231 43 00 5169 6171 zvýšení nákladů - správa - slu +400 000,00
231 43 00 5171 3319 zvýšení nákladů - opravy - inf +46 160,00
231 43 00 5171 3631 zvýšení nákladů - oprava veř. +50 000,00
231 43 00 5173 5512 zvýšení nákladů - hasiči - ces +2 000,00
231 43 00 5229 6171 zvýšení nákladů - Bystřice +30 000,00
231 43 00 5329 6171 snížení nákladů - Bystřice -20 000,00
231 43 00 6119 6171 snížení nákladů - nehmotný majetek -400 000,00
231 43 00 6121 6171 zvýšení nákladů - stavby +817 323,10
Hlasování: ZMě bere na vědomí 6 hlasy
Usnesení : 81/07/R13

B-4 / Prodej Pronájem nemovitostí
a) Prodej pozemku.
ZM schvaluje prodej části pozemku dle GP 444-585/2007
(ostatní plocha) č.456/2 o výměře 43 m2 cena za 10,-Kč./ m2 v katastrálním území
Abertamy. P. Erichu Cinklovi
Hlasování : pro 6
b) Pronájem pozemku.
ZM schvaluje pronájem pozemku ( zahrada) č. 60/1 o výměře
210 m2 za: 3,- Kč,-/m2 a rok v katastrálním území Abertamy. p.Markétě Gagrové
Hlasování : pro 6
c) Prodeje nemovitostí:

ZM schvaluje prodej garáže za domem č. 17 v Hornické
ul. a stavební parcely č. 218/3 o výměře 31 m2 v katastrálním území Abertamy za
cenu za 70.000,-Kč. MUDr. Caisové ve splátkách 7000,-Kč /měsíc . Splátkový
kalendář ( viz. příloha)
Hlasování : pro 6
d) Prodej nemovitosti :
ZM schvaluje prodej garáže za domem č. 17 v Hornické
ul. a stavební parcely č. 218/4 o výměře 35 m2 v katastrálním území Abertamy za
cenu za 70.000,-Kč. pí. Kubové .
Hlasování : pro 6
e) Prodej nemovitosti a pozemků.
ZM schvaluje prodej hrubé stavby domu na st.
p.č.824v Abertamech
Krátké ul. a přilehlých pozemků č. 327/38 ( 386 m2) a 327/39 (288 m2) (ostatní
plochy)
Základní cena činí 388.000,-Kč. Prodej bude realizován přes realitní kancelář MGM
Karlovy Vary.
Hlasování: pro 6
f) Vyhlášení záměru prodeje pozemků.
ZM schvaluje vyhlášení záměru města prodat část pozemku
č.983/3 (zahrada) ( cca 300m2) v k.ú. Abertamy.
Hlasování : pro 6
g) Vyhlášení zaměru prodeje pozemků.
ZM schvaluje vyhlášení záměru města prodat pozemek p.č.
2000/2 o výměře 36 m2 ( ostatní plocha) a část pozemku p.č. 23/17 o výměře 11m2
(ostatní plocha) vše v k.ú. Abertamy.
Hlasování: pro 6
h) Vyhlášení záměru prodeje pozemku.
ZM schvaluje vyhlášení záměru města prodat část pozemku
p.č. 1984 o výměře 20 m2 ( ostatní plocha) v k.ú. Abertamy.
Hlasování : pro 6
i) Vyhlášení záměru prodeje pozemku.
ZM schvaluje vyhlášení záměru města prodat část pozemku
p.č. 209/1výměře 200 m2 ( ostatní plocha) v k.ú. Abertamy.
Hlasování: pro 6
j) Vyhlášení záměru pronájmu pozemku.
ZM schvaluje vyhlášení záměru města pronajmout část
pozemku p.č. 980/1 ( trv.trav.porost) o výměře ( cca 40 m2) v k.ú. Abertamy.
Hlasování : pro 6
k) Vyhlášení záměru pronájmu pozemku.
ZM neschvaluje vyhlášení záměru města pronajmout část
pozemku p.č. 126/1 /trv.trav.porost) o výměře (cca. 20 m2) v k.ú. Abertamy
Hlasování : pro 6
l) Vyhlášení záměru pronájmu pozemku.
ZM schvaluje vyhlášení záměru města pronajmout část
pozemku p.č. 453/1 ( trv.trav.porost) o výměře (cca.100 m2) v k.ú. Abertamy
Hlasování : pro 6
m) Vyhlášení záměru směny pozemku.
ZM schvaluje vyhlášení záměru města směnit pozemek p.č.

1041/1 o výměře 307 m2 ( trv.trav.porost ) ve vlastnictví města za pozemek p.č.
1991/3 o výměře 389 m2 ( ostatní plocha) ve vlastnictví manželů Jarošových , vše
v k.ú. Hřebečná.
Hlasování : pro 6
n) Vyhlášení záměru prodeje pozemku.
ZM schvaluje vyhlášení záměru města prodat pozemek
č. 157 (trv.trav. porost) o výměře 252 m2 v k.ú. Abertamy.
Hlasování : pro 6
o) Vyhlášení záměru pronájmu pozemku.
ZM schvaluje vyhlášení záměru města pronajmout část pozemku
č. 453/1 (trv.trav. porost) o výměře 900 m2 v k.ú. Abertamy.
Hlasování : pro 6
p) Vyhlášení záměru prodeje pozemku.
ZM schvaluje vyhlášení záměru města pronajmout část pozemku
č. 453/1 (trv.trav. porost) o výměře 800 m2 v k.ú. Abertamy.
Hlasování : pro 6
q) Vyhlášení záměru prodeje nemovitosti.
ZM schvaluje vyhlášení záměru města prodat nemovitost dům č.p. 186 ul. Perninské v k.ú.
Abertamy. Cena nemovitosti bude stanovena znaleckým posudkem.
Hlasování : pro 6

Usnesení : 82/07/R13
B-5 / Odpis pohledávek .
ZM schvaluje odpis pohledávek za neuhrazené poplatky :
Jiří Ráztočný 5.221,-Kč. + náklady řízení ve výši 1 360,-Kč. (
nevymahatelné
Hlasování : pro 6
Usnesení : 83/07/R13
B-6 / Připomínky k územnímu plánu města.
ZM souhlasí s podobou územního plánu a pověřuje starostu k dalším úkonům ohledně
schválení ÚP.
Hlasování: pro 6
Usnesení: 84/07/R13

B-7/ Rekonstrukce vyhlídkové věže na Plešivci:
ZM schvaluje provedení rekonstrukce vyhlídkové věže Plešivec firmou RUD Secura
nákladem 177.000,-Kč. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. Financování
bude provedeno rozpočtovým opatřením. Stavební dozor bude za město vykonávat Ing.
Palas.
Hlasování: pro 6

Usnesení : 85/07/R13
B-8/Výjimka z počtu žáku ZŠ Abertamy.
ZM uděluje výjimku z počtu žáků ZŠ Abertamy a zároveň souhlasí s tím, že bude hradit
nadnormativní výdaje ZŠ Abertamy.
Hlasování : pro 6
Usnesení : 86/O7/R13
B-9/ Dostavba oplocení kolem Skateparku
ZM schvaluje vybudování oplocení areálu Skateparku firmou Vlastimil Vítek Horní Blatná za
nabídkovou cenu 106 600,-Kč. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Financování bude provedeno rozpočtovým opatřením.
Hlasování : pro 6
Usnesení : 87/O7/R13
B-10/ Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice ředitele Technických služeb
Města Abertamy.
ZM vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice ředitele
Technických služeb města Abertamy . Podmínky: min.středoškolské vzdělání,
nejlépe technického směru, praxe v technickém nebo stavebním oboru min. 5 let ,
bezúhonnost ,organizační schopnosti, komunikativnost.
Hlasování : pro 6
Usnesení : 88/07/R13
B-11/ Zřízení druhé pokladny
Rozprava: Z důvodu vybírání nájmů v hotovosti pro RK Hánělová je nutné zřídit
druhou pokladnu. Limit této pokladny byl stejně jako u první pokladny navržen
100.000,-Kč.
Návrh na usnesení : ZM schvaluje zřízení druhé pokladny z důvodů vybírání
nájmů v hotovosti pro RK Hánělová . Pokladní limit činí 100.000,-Kč.
Hlasování : pro 6
Usnesení : 89/07/R13
B-12/ Vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů.
ZM schvaluje vnitřní směřnici č.1/2007 pro oběh účetních dokladů .
Hlasování : pro 6
Usnesení : 90/07/R13

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

Starosta města : Zdeněk Lakatoš............

Vyvěšeno dne : 10.9.2007 Sejmuto dne:

