Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

U SN E SE N Í
z 15 . zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne
07.11.2007 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy
Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk ,starosta
Přítomni:
Mgr.Jiří Halaburd, Jana Rojovská,Ingrid Cejpková, Vilém Schüler , Antonín
Březina, Zdeněk Lakatoš ,Ing.Štěch
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté: 3
Občané: 2
Jednání skončilo v 20,30 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 7
ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Antonín Březina
Hlasování pro 7
ZMě schválilo program jednání : viz pozvánka + projednání dílčího auditu

Hlasování: pro 7

B-2/ Rozpočtové opatření č. 4/2007
Návrh na usnesení: ZMě schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o
Rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - § 16 provedení rozpočtových
opatření č.4/2007 ke dni 8.10.2007 následovně:
Zvyšují se příjmy pol. 4222-dotace ÚP

121.440,-

Zvyšují se výdaje §6171 pol. 6119 nehmotný materiál-projekty

121.440,-

Zvyšují se příjmy pol. 4213--dotace fond bydlení
Zvyšují se výdaje §6171 pol. 6121 –budovy,stavby

767.000,767.000,-

Hlasování: pro 7
Usnesení : 102/07/R15
B-3/ Prodej, pronájem pozemků a nemovitostí

a) Prodej pozemku.
ZM schvaluje prodat část pozemku p.č. 1979/1 díl a) dle skutečného zaměření GP o
výměře 101 m2 ( ostatní plocha) v k.ú. Abertamy paní Jitce Suljakovičové za cenu 32,/m2.
Hlasování: pro 7
b)Prodej pozemku.
ZM schvaluje prodat části pozemku p.č. 153/1o výměře dle skutečného zaměření GP
na 4 díly podle zahrádek umístěných na tomto pozemku ( ostatní plocha) v k.ú.
Abertamy následujícím : Šárce Richtarechové, manželům Schulerovým, Pavlu Ličkovi a
Anitě Doležalové za 10,-/m2.
Hlasování: pro 7
c)Prodej pozemků.
ZM schvaluje prodat ideální polovinu pozemku p.č. 126/16 o výměře 288 m2( 144m2) ,
(trvalý trav. porost) v k.ú. Abertamy, za cenu 27,03,-/m2. Dále ZM schvaluje prodej části
pozemku p.č. 126/1( trvalý trav. porost) jehož výměra bude stanovena dle skutečného
zaměření GP Martině Benešové za cenu 27,03,-/m2.
Hlasování: pro 7
d) Prodej pozemků .
ZM schvaluje prodat pozemky p.č. 192/2 ( ostatní plocha) o výměře 78 m2 a p.č.193/2
( zahrada ) o výměře 346 m2 Michaele Maškové za cenu 10,-/m2 (ostatní plocha) a
5,03,-/m2 ( zahrada) .
Hlasování: pro 7
e) Vyhlášení záměru prodeje pozemků .
ZM schvaluje vyhlášení záměru města prodat pozemky st.p.č. 1245/65 ( ostatní plocha)
o výměře 549 m2 a st p.č.428 (zbořeniště) o výměře 68 m2 .v k.ú. Hřebečná. Pozemek
p.č.1105 (trvalý trav. porost) o výměře 827 m2 a st.p.č.281( zbořeniště) o výměře 79 m2
vše v k.ú. Hřebečná.
Hlasování: pro 7
f) Vyhlášení záměru prodeje pozemku .
ZM schvaluje vyhlášení záměru města prodat
nádvoří ) o výměře 123 m2 v k.ú. Abertamy.

pozemek p.č.217 ( zastavěná plocha

Hlasování: pro 7
g) Vyhlášení záměru pronájmu pozemku .

ZM schvaluje vyhlášení záměru města pronajmout část pozemku p.č. 453/1 ( trvalý
trav.porost ) o výměře 436 m2 v k.ú. Abertamy.
Hlasování: pro 7
h) Vyhlášení záměru prodeje pozemku .
ZM schvaluje vyhlášení záměru města prodat část pozemku p.č. 327/1
) o výměře dle GP v k.ú. Abertamy.

(ostatní plocha

Hlasování: pro 7
i) Vyhlášení záměru prodeje pozemku .
ZM schvaluje vyhlášení záměru města prodat pozemek p.č. 186/9 (zahrada ) o výměře
142 m2 a p.č.186/8 (zahrada) o výměře 180 m2 v k.ú. Abertamy.
Hlasování: pro 7
j) Vyhlášení záměru prodeje pozemku .
ZM schvaluje vyhlášení záměru města prodat část pozemku p.č. 327/1 ( zastavěná
plocha nádvoří ) o výměře dle GP 27 m2 v k.ú. Abertamy.
Hlasování: pro 7
Usnesení : 103/07/R15

B-4/ Prodej domů č.p. 441,438
ZM schvaluje , že prodejní cena bytů bude stanovena na základě porovnání hodnoty
bytu před rekonstrukcí ( dle znaleckého posudku ) a po ní , s tím , že do ceny bude
promítnuto zhodnocení vzniklé opravou jednotlivých domů. Byty bude možné městu
splácet.
Hlasování: pro 7
Usnesení: 104/07/R15
B-5/ Úvěr u České spořitelny a.s.
Zm schvaluje zajištění úvěru ve výši 1,3 mil. na opravu panelových domů budoucími
rozpočtovými příjmy města Abertamy .
Hlasování: pro 6
proti 1 ( Mgr. Halaburd)
Usnesení: 105/07/R15
B-6/ Bezúplatný převod budovy č.p. 31 V Abertamech.
ZM schvaluje darování budovy č.p. 31 z majetku Karlovarského kraje do majetku města
Abertamy.

Hlasování: pro 7

Usnesení : 106/07/R15
B-7/ Stavební dozor na rekonstrukci náměstí.
ZM schvaluje, že výběr stavebního dozoru na akci rekonstrukce náměstí Abertamy II etapa.
je vzhledem k neobdržení dotace v této fázi bezpředmětné.
Hlasování : pro 7

Usnesení : 107/07/R15

B-7/ Školní jídelna -doplatek mzdy.
ZM souhlasí s tím, aby se pracovní místo druhé kuchařky doplatilo ve výši 26.600,-Kč. do
konce roku 2007. Další dotování pracovního místa bude řešeno na příštím zasedání ZM.
Hlasování : pro 7

Usnesení : 108/07/R15

B-8/ Územní plán Hřebečná.
ZM souhlasí se změnou územního plánu .
Hlasování : 7
Usnesení : 109/07/R15
B-9/ Výběrové řízení na ředitele Technických služeb Města Abertamy.
ZM bere na vědomí výsledek výběrového řízení a potvrzuje , že ředitelem Technických
služeb města Abertamy se stal Martin Liška z Perninku.
Hlasování : 7
Usnesení : 110/07/R15
B- 10/ Zásady prodeje bytů a nebytových prostor z vlastnictví města Abertamy.
Zm schvaluje ponechání zásad prodeje bytů z vlastnictví města Abertamy tak, jak bylo
navrženo, pouze způsob prodeje nebytových prostor bude řešen později dodatkem k zásadám.
Hlasování : pro 7

Usnesení :111/07/R15

B-11/ Dílčí audit za I.pololetí roku 2007.
ZM schvaluje nápravná opatření a pověřuje finanční a kontrolní komise , aby práci účetní
společně se starostou sledovaly a předešly tak dalším chybám.
Hlasování : pro 7

B-12/ Různé

Usnesení :112/07/R15

informace starosty města
ZM bere na vědomí informace starosty a pověřuje místostarostku pí. Rojovskou, aby
informovala na příští schůzi zastupitelstvo o reakci pí. Maronové na dopis, zároveň pověřuje
starostu , aby informoval pí. Gagrovou a p. Horáka, že v zimních měsících při větším
množství sněhu budou muset doplatit skutečné náklady na odklízení v okolí přístřešků. Dále
ZM schvaluje , aby město pokračovalo v realizaci projektu ČOV a dostavby kanalizace
v Abertamech. ZM neschvaluje nákup Betlému od p. Laina.

Hlasování : bere na vědomí 7 hlasy
Usnesení:113/07/R14

Návrhová komise : Ingrid Cejpková…………………………..

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

Starosta města : Zdeněk Lakatoš

Vyvěšeno dne : 8.11.2007

Místostarostka města : Jana Rojovská

Sejmuto dne:

