
Město Abertamy, 
Farní 2 ,362 35 Abertamy 
 
 
U S N E S E N Í 
z 16 . zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 28.11.2007 od 17,00 
hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy  
 
Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk ,starosta  
Přítomni: Mgr.Jiří Halaburt, Jana Rojovská,Ingrid Cejpková, Vilém Schüler , Antonín  
Březina, Zdeněk Lakatoš ,Ing.Štěch  
Omluveni:  
Neomluveni: 
Hosté: 0 
Občané: 4 Jednání skončilo v 19,20 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 :  
 
 
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.5/2007 ke dni 29.11.2007 následovně: 
 
 
Zvyšují se příjmy pol. 3112-prodej nemov. +240.000,-Kč 



Zvyšují se příjmy čerpání úvěru +816 544,-Kč 
Zvyšují se výdaje §6171 pol. 6121 -budovy,stavby 1 056 544,-Kč 
 
 
Hlasování: pro 7  
Usnesení : 114/07/R16 
B-3/ Prodej, pronájem pozemků a nemovitostí 
 
a) Prodej pozemku.  
ZM schvaluje prodej pozemků 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. P. Kurákovi za 
cenu 200,-/m2 (zbořeniště) 32,-Kč./m2 (ostatní plocha) a 27,03,-Kč/m2 (trvalý travní porost) 
Hlasování: pro 7 
 
 
c) Prodej pozemku  
ZM schvaluje pronajmout část pozemku p.č. 453/1 ( trvalý trav.porost ) o výměře 436 m2 
v k.ú. Abertamy, pí. Sobotové za cenu 3,-Kč /m2 za kalendářní rok.  
 
Hlasování: pro 7 
d) Prodej pozemku  
ZM schvaluje prodat část pozemku p.č. 327/1 (ostatní plocha ) o výměře dle skutečného 
zaměření GP v k.ú. Abertamy : Bruno Fuchsovi , Oldřichu Vejvodovi, Janě 
Richtarechové,Antonínu Bohatovi a Ivaně Hudcové za cenu 10,-Kč/m2.  
 
Hlasování: pro 7 
e) Prodej pozemku  
 
ZM schvaluje prodat pozemky p.č. 186/9 (zahrada ) o výměře 142 m2 a p.č.186/8 (zahrada) o 
výměře 180 m2 v k.ú. Abertamy.Gabriele Hauserové za cenu 5,03,-Kč/m2.  
Hlasování: pro 7 
f) Prodej pozemku 
 
ZM schvaluje prodat část pozemku p.č. 327/1 ( zastavěná plocha nádvoří ) o výměře dle GP 
27 m2 v k.ú. Abertamy.Petru Babkovi za cenu 200,-Kč/m2. 
Hlasování: pro 7 
 
 
g) Prodej pozemku. 
 
ZM revokuje usnesení zastupitelstva č. 184/01/R45 a zároveň  
schvaluje, aby kupní cena za pozemky č. 586/7 o výměře 504 m2 a st.p.č. 820 o výměře  
42 m2 byla manželi Kopečkovými zaplacena v plné výši 9 515,-Kč. při podpisu 
smlouvy.  
 
 
Hlasování: pro 7 
g) Vyhlášení záměru prodeje pozemku. 
 



ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č.56/19 o výměře  
dle skutečného vyměření GP v k.ú.Abertamy.  
Hlasování: pro 7 
 
 
h) Vyhlášení záměru prodeje pozemku . 
ZM neschvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemků p.č. 284 ,1096/1 ,1097/1 a  
1097/3 o výměře dle skutečného zaměření GP přibližná celková  
výměra 723 m2.  
 
Hlasování: pro 7 
 
 
 
 
i) Žádost o odkoupení pozemku. 
 
ZM schvaluje, aby využití pozemku č. 193/5 bylo řešeno architektem s tím, aby zde  
vzniklo několik parkovacích míst , garáží a menší parkoviště pro ZŠ Abertamy.  
Hlasování: pro 7 
 
Usnesení: 115/07/R16 
 
B-3 / Odpis pohledávek . 
 
ZM schvaluje odpis pohledávek za neuhrazené poplatky Martinu Šmondrkovi 
v celkové výši 1000,-Kč. a Marcelu Tomkovi v celkové výši 1000,-Kč. 
 
 
Hlasování: pro 7 Usnesení: 116/07/R16 
 
 
B-4/ Věcné břemeno -Česko-bavorský geopark. 
 
Zm schvaluje podobu věcného břemena dle přiloženého GP na umístění 2ks informačních 
tabulí Česko -bavorského geoparku. 
 
Hlasování: pro 7 
 
Usnesení: 117/07/R16 
B-5/ Školní jídelna.  
 
ZM souhlasí s tím, aby se prověřilo, zda ZŠ může vařit též večeře, pokud tato možnost bude 
reálná, bude druhé pracovní místo v jídelně zachováno. Další bude řešeno na příštím zasedání 
ZM. 
 
Hlasování : pro 7 Usnesení : 118/07/R16 
 
 
 



B-6/ Územní plán Abertamy. 
 
ZM neschvaluje předložený záměr p. Stránského na změnu územního plánu. 
 
Hlasování : pro 7 
 
Usnesení : 119/07/R16 
 
B-7/ Různé  
a) informace starosty města. 
 
 
ZM schvaluje vyplacení odměn navrženým předsedům a členům organizací, dále schvaluje 
podporu akce Carlsbad Ski Sprint agentury M Production a podporu Abertamským dětem, 
které se zúčastní Dětské zimní olympiády v celkové hodnotě cca 12 000,-Kč. Dále schvaluje 
rámcovou smlouvu s PČR . 
 
Hlasování : pro 7  
 
Usnesení:120/O7/R16 ................... 
 
 
 
Návrhová komise : Ingrid Cejpková............ 
 
 
Ověřovatel zápisu : Antonín Březina ............ 
 
 
 
Starosta města : Zdeněk Lakatoš    Místostarostka města : Jana Rojovská 


