
Město Abertamy, 
Farní 2 ,362 35 Abertamy 
 
 
U S N E S E N Í 
z 17 . zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 12.12.2007 od 17,00 
hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy  
 
Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk ,starosta  
Přítomni: Mgr.Jiří Halabur, Ingrid Cejpková, Vilém Schüler , Antonín  
Březina, Zdeněk Lakatoš ,Ing.Štěch  
Omluveni: 1 
Neomluveni:0 
Hosté: 0 
Občané: 0  
Jednání skončilo v 18,20 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 6 
 
ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Antonín Březina 
 
Hlasování pro 6 
 
ZMě schválilo program jednání :  
 
 
Hlasování: pro 6 
 
 
B-2/ Rozpočtové opatření č. 4/2007  
 
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 13.12.2007 následovně: 
 
viz.příloha 
 



 
 
Hlasování: pro 6  
Usnesení : 121/07/R17  
 
B-3/ Prodej, pronájem pozemků a nemovitostí 
 
a) Vyhlášení záměru prodeje pozemku. 
Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č.126/30 ( trvalý  
trav. porost) o výměře 355 m2 dle skutečného vyměření GP 454- 151/2007  
v k.ú.Abertamy.  
Hlasování: pro 6 
 
 
b) Vyhlášení záměru prodeje pozemku . 
Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemků st. p.č. 805 
( zastavěná plocha) o výměře 362 m2 a st.p. č. 806 (zastavěná plocha) o výměře 393 m2. 
 
 
Hlasování: pro 6 
 
Usnesení: 122/07/R17 
 
 
B-4 / Rozpočtové provizorium. 
 
Usnesení : ZM schvaluje do doby schválení rozpočtu města na rok 2008 hospodaření města na 
základě rozpočtového provizoria pro rok 2008 a to na úrovni příjmů a výdajů roku 2007 
včetně přijatých rozpočtových opatření. Veškeré závazky vůči třetím osobám budou městem 
řádně plněny a nové smluvní vztahy budou uzavírány pouze v případě nezbytnosti zajištění 
řádné správy města a MěÚ. 
 
Hlasování: pro 6 Usnesení: 123/07/R17 
 
 
B-5/ Zadání územního plánu Abertam. 
 
Usnesení: ZM schvaluje Zadání Územního plánu města Abertamy . 
 
Hlasování: pro 6 Usnesení: 124/07/R17 
 
 
B-6/ Školní jídelna  
 
Usnesení: ZM schvaluje, prodloužení pracovní smlouvy druhé kuchařce pí Kasparidesové a to 
od 1.1.2008 do 30.6.2008 , vzhledem k navýšení cizích strávníků a vaření mimo pracovní 
dobu školy ( večeře , prázdniny apod.) , je velká pravděpodobnost , že se druhé pracovní 
místo ve školní jídelně nebude muset dotovat z rozpočtu města. ZM ukládá starostovi, aby 
ekonomickou situaci sledoval a v dubnu 2008 informoval zastupitelstvo. 
 



Hlasování : pro 6 Usnesení : 125/07/R17 
B-7/ Různé  
a) informace starosty města  
Rozprava: Starosta města přednesl žádost o podporu akce Carlsbad Ski Sprit agentury M 
Production s tím, že sníh na tuto akci se bude vyrábět na vleku Abertamy. Dále přednesl 
žádost paní Hejtmánkové o její podporu na Mistrovství světa veteránů v USA , představil 
další projekt Občanského sdružení Abertamy a informoval o průběhu oprav rozhledny na 
hotelu Plešivec a stavu pohledávek za nájemné ke dni 30.11.2007. Vilém Schüler navrhl, aby 
město nechalo zpracovat projekt dopravního značení ve městě .  
Návrh na usnesení : ZM schvaluje podporu akce Carlsbad Ski Sprint agentury M Production. 
Dále schvaluje příspěvek pro Evu Hejtmánkovou na Mistrovství světa veteránů v USA ve 
výši 5000,-Kč. Dále ZM bere na vědomí informace starosty a ukládá mu , aby připravil 
nabídky na zpracování projektu dopravního značení ve městě a sledoval splácení dlužných 
částek za nájemné. 
 
Hlasování : pro 6 Usnesení: 126/07/R17 
 
 
 
 
 
 
Návrhová komise: Ingrid Cejpková............ 
 
 
Ověřovatel zápisu : Antonín Březina ............ 
 
 
 
 
Starosta města : Zdeněk Lakatoš                                     Místostarostka města : Jana Rojovská 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne : 14.12.2007 Sejmuto dne: 


