Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

U SN E SE N Í
z 21 . zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne
26.3.2008 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 ,
Omluveni: 1
Neomluveni:0
Hosté: 0
Občané: 1
Jednání skončilo v 19,30 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 6
ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Antonín Březina
Hlasování pro 6
ZMě schválilo program jednání :
Starosta navrhl bod : Rozdělení hospodářského výsledku BH na účet města
Abertamy.
Hlasování: pro 6
B-2/ Prodej, pronájem, směna

a ) Usnesení : ZM schvaluje , prodej garáže včetně st.p.č.16/1 o výměře 22 m2 , pí.
Stepařové za cenu 10.000,- Kč.
Hlasování: pro 6

b)Prodej pozemku:
Usnesení : ZM schvaluje 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, ale jmenovaný má vydané stavební povolení na RD a
měl pozemek v nájmu původně za účelem výstavby hospodářského stavení rozhodlo ZM
, že pozemek lze prodat již v současné době. Cena pozemku byla stanovena dle platné
vyhlášky města Abertamy na 39 590,-Kč.
Hlasování: pro

6

c) Prodej pozemku.
Usnesení : ZM schvaluje prodej části pozemku
273/2( trvalý travní porost) o výměře 1278 m2 dle GP 477-19/2008 v k.ú.
Abertamy pí. Stupkové za cenu 26,51 Kč./ m2
Hlasování: pro

6

d) Prodej pozemku.
Usnesení : ZM schvaluje prodej pozemku č. 559/11 o výměře 216m2 (
trvalý travní porost v k.ú. Abertamy Mgr.Petru Mikšíčkovi a Mgr. Ondřeji
Mikšíčkovi , každému ideální polovinu za cenu 26,51,-Kč/ m2 .
Hlasování : pro 6
Usnesení: 153/08/R21
e) Prodej pozemku.
Usnesení : ZM schvaluje prodej pozemků č. 646/4 o výměře 379 m2 (
trvalý travní porost a p.p.č. 651/4 o výměře 6m2 vše v k.ú. Abertamy
Heleně Peškové za cenu 5,03,-Kč/ m2 .
Hlasování : pro 6
f) Prodej pozemku.
Usnesení : ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 410 o výměře 132 m2 (
zbořeniště ) v k.ú. Hřebečná Ivo Marešovi za cenu 10 Kč./m2 jmenovaný
pozemek kupuje za účelem pastvy koní. Využití pozemku bude součástí prodejní
smlouvy.
Hlasování : pro 6
g) Prodej pozemku.
Usnesení : ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 408 o výměře 96 m2 (

zbořeniště ) v k.ú. Hřebečná manželům Šindelářovým za cenu 10 Kč./m2
jmenovaní pozemek kupují za účelem pastvy koní. Využití pozemku bude součástí
prodejní smlouvy.
Hlasování : pro 6
h) Prodej pozemku.
Usnesení : ZM neschvaluje prodej pozemku p. č. 421 o výměře 121 m2 (
zbořeniště ) v k.ú. Hřebečná manželům Hrdličkovým za účelem výstavby
rekreační chaty , neboť v současné době jsou uvedené pozemky vyloučeny
územním plánem ze zástavby . Pozemky bude možné zastavět až po vyčerpání
rozvojových ploch v Abertamech a na Hřebečné. Vzhledem k tomu , že nelze
stanovit ani přibližný termín možnosti zástavby rozhodlo ZM , že uvedené
pozemky, které by měly být využity na výstavbu RD nebo rekreačních chat zatím
prodávat nebude.
Hlasování : pro 6
i) Vyhlášení záměru pronájmu pozemku.
Usnesení: ZM schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku č. 1567/2
v k.ú. Hřebečná o výměře 2 158 m2 ( trvalý travní porost) .
Hlasování : pro 6
Usnesení: 153/08/R21

B-3/ Rozpočet města Abertamy na rok 2008
Usnesení: ZM schvaluje rozpočet na rok 2008.
Viz. příloha
Hlasování : pro 6

Usnesení : 154/08/R21

B-4/ Příprava Poutě 2008

Usnesení: ZM schvaluje rozpočet na pořádání Abertamské poutě ve výši 80 000,-Kč.
Program by měl být koncipován v duchu středověku ( středověké tržiště, řemesla, rytířské
souboje, hudba , tanec apod.) Jednalo by se o celodenní program zhruba od 14,00hod. do
22,30 hod. Dále byl navržen následující program v pátek 6.6.2008 diskotéka, 7.6.2008
středověké oslavy a 8.6.2008 vystoupení ZŠ+MŠ , mažoretky a živá hudba v podání p.
Veselého.

Hlasování : pro 6

Usnesení : 155/08/R21

B-5/ Rozdělení hospodářského výsledku Města Abertamy.
Usnesení: ZM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku bytového hospodářství ve
výši 811 688,36 ,-Kč. následovně: 400.000,-Kč. převést jako půjčku na účet Technických
služeb města Abertamy a 411 688,36 ,-Kč. převést na běžný účet města.
Hlasování : pro

6

Usnesení : 156/08/R21

B-6/ Různé
Usnesení:
ZM bere na vědomí stav založení TSMA a schvaluje ukončení smlouvy s makléřskou
společností Respekt ohledně pojištění majetku města Abertamy a zároveň pověřuje starostu
k podpisu smlouvy s pojišťovnou Uniqua dle předložené nabídky a ukládá mu , aby zajistil
rozdělení majetku mezi TSMA a městem Abertamy ve spolupráci s JUDr. Říhovou.
ZM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ dle předloženého dokumentu a to :
114 398,-Kč. do fondu odměn a 28 597,64 do rezervního fondu. Dále bere na vědomí , že za
leden a únor 2008 je doplatek na kuchařku pouze 1 395 ,-Kč.

Hlasování: pro

6
Usnesení: 157/08/R21

Návrhová komise:

Ingrid Cejpková…………………………..

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

Starosta města : Zdeněk Lakatoš

Vyvěšeno dne : 27.3.2008

Místostarostka města : Jana Rojovská

Sejmuto dne:

