Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

U SN E SE N Í
z 20 . zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne
11.3.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy
Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk ,starosta
Přítomni:
Ingrid Cejpková, Vilém Schüler , Antonín
Březina, Zdeněk Lakatoš ,Ing.Štěch, Jana Rojovská ,Mgr.Jiří Hlaburt
Omluveni: 0
Neomluveni:0
Hosté: 0
Občané: 2
Jednání skončilo v 21,20 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 :
Starosta navrhl bod : Prodej plynové přípojky na Hřebečné a
v Abertamech
Hlasování: pro 7
B-1/ Prodej, pronájem, směna
B-1/ Prodej, pronájem, směna

a) Usnesení : ZM schvaluje , aby termín na prodej garáže , kterou má v nájmu pí.
Štěpařová byl prodloužen do 20.3.2008 , neboť potencionální zájemce se ze zahraničí
vrátí 18.3.2008.

Hlasování: pro 7
b) Pronájem pozemku:
Usnesení: ZM schvaluje pronájem části pozemku č. 37/1 o výměře 1155 m2 v k.ú
Abertamy , Janě Lehrerové za cenu 0,50 ,-Kč. /m2 a rok.
Hlasování: pro 7

c) Prodej části pozemku:
Usnesení: ZM schvaluje pronájem části pozemku č.1021 o výměře dle skutečného
zaměření v k.ú Hřebečná . Manželům Bařtipánovým a za cenu 27,69/m2.
Hlasování: pro 7
d) Pronájem nemovitosti:
Usnesení: ZM schvaluje pronájem části budovy bývalých jeslí v Hornické ul. v k.ú
Abertamy , Občanskému sdružení Abertamy. Cena bude stanovena dle rozdělení energii.
Hlasování: pro 7
e) Pronájem obchodu:
Usnesení: ZM schvaluje pronájem obchodu bývalého tabáku v domě č.p. 190 ul.
Perninské. v k.ú Abertamy , Aleně Veselé za cenu dle stávající smlouvy.
Hlasování: pro 7
f) Prodej pozemku:
Usnesení : ZM neschvaluje prodej pozemku č. 670/4 o výměře 1052 m2 (ostatní
plocha ) v k.ú. Abertamy p. Jiřímu Holíkovi , neboť v současné době nestojí na uvedené
parcele hrubá stavba plánovaného domu. Jmenovaný má uvedený pozemek v nájmu a
prodat ho v současném stavu by bylo v rozporu s prodejními podmínkami města
Abertamy.
Hlasování: pro
7
g) Prodej nemovitosti č.p. 186 v Abertamech.
Usnesení : ZM schvaluje prodej domu č.p. 186 včetně pozemků 193/2 o výměře 346
m2(zahrada ) , pozemku č. 192/2 o výměře 78 m2 ( ostatní plocha) a st.p. č. 19 o
výměře 136 m2. vše v k.ú. Abertamy , Michaele Maškové za částku 964 655,-Kč.
Což je o 20% menší částka než je znalecký posudek.
Hlasování : pro 7
h) Prodej pozemku.
Usnesení: ZM schvaluje prodej pozemku č. 39/5 ( zahrada) o výměře 52 m2 v k.ú.
Abertamy manželům Lakatošovým za částku 4,51,-Kč./m2.
Hlasování : pro 7
i) Pronájem pozemku .
Usnesení: ZM schvaluje pronájem pozemku č. 496/1 o výměře 2229
m2 ( ostatní plocha) pí. Haně Bílkové za cenu 0,50,-Kč. /m2 a rok.

Hlasování: pro 7
j) Vyhlášení záměru prodeje části pozemku.
Usnesení : ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku
273/2( trvalý travní porost) o výměře dle skutečného zaměření GP v k.ú.
Abertamy.
Hlasování: pro

7
Usnesení: 143/08/R20

B-2/ Výběr firmy na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení nové ČOV.
Usnesení : ZM vybralo firmu Provod s.r.o. , která zpracuje za částku 708 050,Kč.projektovou dokumentaci pro územní řízení k nové ČOV . Práce jsou včetně vydání
územního řízení.
Hlasování : pro 7

Usnesení : 144/08/R20

B-3/ Výstavba přístřešku na Hřebečné
Usnesení: ZM schvaluje cenovou nabídku Antonína Dorazina na výstavbu přístřešku na
Hřebečné v plné velikosti . Město Abertamy dodá na stavbu materiál.
Hlasování: pro
5
proti
1 ( p. Schuler)
zdržel se 1 ( Ing. Štěch)
Usnesení: 145/08/R20

B-4 / Rozpočet města Abertamy na rok 2008
Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2008. ( viz příloha)
Hlasování : pro 7

Usnesení: 146/08/R20

B-5/ Architektonické studie veřejných prostranství a nové zástavby v Abertamech.
Usnesení : ZM schvaluje cenové nabídky na architektonické studie veřejných prostranství
v Abertamech a plánovaných zástaveb v k.ú. Abertamy a Hřebečná ( regulační plán ), které
předložil Ing. Arch . Václav Kouba s tím, že pověřuje starostu města , aby zpracoval
objednávky na architektonické řešení bývalých stavebnin a regulační plán zástavby.
Hlasování : pro 7
Usnesení: 147/08/R20

B-6/ Úprava odměn zastupitelstvu města dle nařízení vlády č. 79/2008 Sb.

Usnesení: ZM schvaluje zvýšení odměn neuvolněným zastupitelům ,města Abertamy o 5%
dle nařízení vlády č. 79/2008 Sb. O odměňování zastupitelů.
Hlasování : pro 7

Usnesení: 148/08/R20

B-7/ Změna územního plánu.
Usnesení: Zm neschvaluje záměr p. Stránského na změnu územního plánu města.
Hlasování: pro 7
Usnesení: 149/08/R20

B-8/ Zřízení Technických služeb Abertamy ( schvalovací listiny , mandátní smlouvy
apod.)

1. U snesení: ZM schválilo založení obchodní společnosti Technické služby Abertamy s.r.o.,
se sídlem Abertamy, Vítězná 457, PSČ 362 35
2. schválilo zakladatelskou listinu obchodní společnosti Technické služby Abertamy s.r.o., se
sídlem Abertamy, Vítězná 457, PSČ 362 35
3. schválilo jmenování pana Martina Lišky, r.č. 700114/1895, bytem Pernink, Nádražní 430, do
funkce jednatele zakládané společnosti Technické služby Abertamy s.r.o., se sídlem
Abertamy, Vítězná 457, PSČ 362 35
4. pověřilo starostu města, pana Zdeňka Lakatoše, podpisem zakladatelské listiny a notářského
zápisu o založení obchodní společnosti Technické služby Abertamy s.r.o., se sídlem
Abertamy, Vítězná 457, PSČ 362 35, včetně listin souvisejících se založením společnosti a
jejím zápisem do obchodního rejstříku.

Hlasování: 7
Usnesení: 150/08/R20
B-9/ Prodej středotlakého plynovodu a plynových přípojek v Abertamech a na
Hřebečné.
Usnesení : ZM schvaluje prodej středotlakého plynovodu a plynových přípojek
v Abertamech a Hřebečné firmě ZČP Net s.r.o. za částku 4 169 000,-Kč. První platba ve výši
2 169.000,-proběhne do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy a další platba do 31.3.2009.
Hlasování: 7
Usnesení: 151/08/R20
B-10/ Různé

Usnesení: ZM schvaluje celoroční pronájem bilboardu v Karlových Varech u městské tržnice
, kde město bude propagovat svoje aktivity. Dále schvaluje řešení dopravní situace
v Abertamech dle návrhu Ing. Řezanky a schvaluje záměr p. Hellera na dostavbu penzionu .
ZM bere na vědomí informace starosty a zároveň schvaluje postup předat stížnosti pí.
Lindové a p. Lindy právní zástupkyni města JUDr. Říhové.
Hlasování: pro

7
Usnesení: 152/08/R20

Návrhová komise:

Ingrid Cejpková…………………………..

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

Starosta města : Zdeněk Lakatoš

Vyvěšeno dne : 12.3.2008

Místostarostka města : Jana Rojovská

Sejmuto dne:

