Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

U SN E SE N Í
z 18 . zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne
27.12.2007 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy
Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk ,starosta
Přítomni:
Mgr.Jiří Halaburt, Ingrid Cejpková, Vilém Schüler , Antonín
Březina, Zdeněk Lakatoš ,Ing.Štěch, Jana Rojovská
Omluveni: 0
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 7
ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Antonín Březina
Hlasování pro 7
ZMě schválilo program jednání :

Hlasování: pro 7

B-1/

Rozpočtové opatření č. 7/2007
Návrh na usnesení: ZMě schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o
Rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - § 16 provedení rozpočtových
opatření č.7/2007 ke dni 27.12.2007 následovně:
viz. příloha
Hlasování: pro 7
Usnesení :127/07/R18

B-2/ Bezúplatný převod budovy č.p. 474 V Abertamech a přilehlých pozemků.
Usnesení: ZM schvaluje darování budovy č.p. 474 bývalé dílny SOUL na město Abertamy
včetně pozemků : st.p.č. 794 o výměře 919 m2 a 795 o výměře 106 m2 , dále p.č. 273/5 o
výměře 8595 m2 , p.č. 273/6 o výměře 3201 m2 , p.č. 273/7o výměře 100 m2 a p.č. 273/8 o
výměře 56 m2 vše v k.ú. Abertamy z majetku Karlovarského kraje do majetku města
Abertamy.
Hlasování: pro 7
Usnesení: 128/07/R18

B-3/ Zajištění plynu do nádrží SOUL Abertamy.
Usnesení : ZM schvaluje navýšení pokladního limitu z 100 000,-Kč. na 200 000,-Kč.
účinností od 1.1.2008 a zároveň schvaluje zakoupení propan butanu na topení do areálu
SOUL Abertamy, který byl dne 13.12.2007 dle usnesení č. ZK 278/12/07 převeden
z majetku Karlovarského kraje na město Abertamy.
Hlasování: pro 7
Usnesení: 129/07/R18
B-4/ Použití prostředků z minulých let.
Usnesení: ZM schvaluje použití prostředků z minulých let
výdaje v roce 2007.

ve výši 391 198,93 ,- na

Hlasování: pro 7
Usnesení: 130/07/R18
B-5/ Navýšení ročního poplatku za půjčovné v knihovně.
Rozprava: Starosta navrhl , aby byl zvýšen roční poplatek za půjčovné v knihovně ,
jelikož bylo město Abertamy opakovaně upozorněno na nejnižší poplatek v Kraji. Vzhledem
k tomu, že se zvýšil v roce 2007 rozpočet knihovny je navýšení poplatku oprávněné .
Starosta navrhl zvýšení poplatku ze současných 10,-Kč. na 20 Kč.
Návrh na usnesení : ZM schvaluje zvýšení ročního poplatku za půjčovné knih ze
současných 10,-Kč. na 20 Kč.
Hlasování: pro 7
Usnesení: 131/07/R18

Návrhová komise:

Ingrid Cejpková…………………………..

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

Starosta města : Zdeněk Lakatoš

Vyvěšeno dne : 28.12.2007

Místostarostka města : Jana Rojovská

Sejmuto dne:

