Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

U SN E SE N Í
z 22 . zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne
23.4.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy
Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk ,starosta
Přítomni:
Ingrid Cejpková, Vilém Schüler , Antonín
Březina, Zdeněk Lakatoš , Jana Rojovská ,
Omluveni: 1
Neomluveni:0
Hosté: 0
Občané: 3
Jednání skončilo v 20,00
Zastupitelstvo města schválilo:

hodin

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 : Hospodářský výsledek MŠ za rok 2007
Hlasování: pro 6
B-2/ Prodej, pronájem, směna
Usnesení : ZM trvá na svém původním rozhodnutí a nabízí garáž na
pozemku č. 16/1v k.ú. Abertamy za částku 10.000,-Kč. Pokud pí. Štěpařová garáž za
uvedenou částku odmítne, bude nabídnuta dalším zájemcům.
Hlasování: pro 6

b)Vyhlášení záměru pronájmu.
Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru pronájmu pozemku č. 1013/6 v k.ú.
Hřebečná o výměře 876 m2 ( trvalý travní porost) .

Hlasování: pro 6
c)Vyhlášení záměru prodeje.
Usnesení : ZM schvaluje vyvěšení záměru pronájmu pozemku č. 13/5 v k.ú. Abertamy
o výměře 995 m2 ( trvalý travní porost) .

Hlasování: pro 6
d)Vyhlášení záměru prodeje.
Usnesení : ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku č. 1557 v k.ú. Hřebečná o
výměře 3926 m2 ( trvalý travní porost)
Hlasování: pro 5
Zdržel se : 1 ( Cejpkova)
e)Vyhlášení záměru prodeje.
Usnesení : ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku č. 327/1 v k.ú. Abertamy o
výměře dle skutečného zaměření GP cca 25 m2 ( ostatní plocha ) na výstavbu garáží.
Hlasování: pro

6

f)Vyhlášení záměru prodeje.
Usnesení : ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku č. 169/1 v k.ú.
Abertamy o výměře dle skutečného zaměření GP a budovy bývalého obecního úřadu a
st. p.č. 488 o výměře 481 m2 .
Hlasování : pro 6
g) 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 4,51 Kč./ m2
Hlasování: pro 6

h) Prodej pozemku.
Usnesení : ZM neschvaluje prodej pozemku 452/3 k.ú.
Abertamy .

Hlasování: pro 6
ch) Pronájem pozemku.
Usnesení: ZM schvaluje pronájem pozemku č. 1567/2
v k.ú. Hřebečná o výměře 2 158 m2 ( trvalý travní porost) . p. Ivo Marešovi za
částku 3,00,-Kč./ m2 a rok. Na 2 roky
Hlasování : pro 6
Usnesení: 158/08/R22
i) Pronájem pozemku.
Usnesení: ZM schvaluje bezúplatný převod ½ pozemku st.č.277.v majetku města
Abertamy na oprávněného Josefa Majera 1567/2
v k.ú. Hřebečná o výměře 39,2 m2 ( zbořeniště) .

Hlasování : pro 6
Usnesení: 158/08/R22

B-3/ Návrh závěrečného účtu města Abertamy na rok 2008
Usnesení: ZM schvaluje návrh závěrečného účtu města Abertamy za rok 2008
s následujícími výhradami: V budoucnu zabezpečit řádné vyvěšení
návrhů rozpočtového provizoria, rozpočtu a závěrečného účtu . Sledovat
činnost finančního a kontrolního výboru.
Viz. příloha
Hlasování : pro 6

Usnesení : 159/08/R22

B-4/ Projednání auditu za rok 2007
Usnesení: ZM přijímá následující opatření a pověřuje účetní města a starostu
k jejich napravení .
Opatření :
- Stanovení konkrétní odpovědnosti za vyvěšení a sejmutí dokumentů ( Věra
Beerová)
- Obsah a forma závěrečného účtu , rozpočtových opatření , rozpočtu a
inventur ( Iva Vinšová)
- Zápis a včasné vyvěšení ( Zdeněk Lakatoš)
- Sledování činnosti kontrolního a finančního výboru ( Zdeněk Lakatoš , Mgr.
Jiří Halaburt , Antonín Březina).

Hlasování : pro 6

Usnesení : 160/08/R22

B-5/ Mandátní smlouvy mezi městem Abertamny a Technickými službami.
Usnesení: ZM schvaluje předložené mandátní smlouvy vypracované JUDr. Říhovou v plném
znění. Dále schvaluje bezúplatný převod movitého majetku z Města Abertamy na Technické
služby Abertamy dle přiloženého seznamu. Dále schvaluje změnu sídla firmy Technické
služby Abertamy.s.r.o. na adresu Abertamy Vítězná 474 PSČ 362 35 a to z titulu funkce
Valné hromady firmy Technické služby Abertamy s.r.o.
Dále pověřuje starostu ve spolupráci s JUDr. Říhovou vypracovat smlouvu o pronájmu
popřípadě správě nemovitého majetku , který bude k dispozici Technickým službám
Abertamy.
.
Hlasování : pro

6

Usnesení : 161/08/R22

B-6/ Zásady prodeje městských bytů a domů a vyvěšení záměru prodeje bytů.
Usnesení: Zm schvaluje zásady prodeje městských bytů a domů přepracovaných firmou
INPRA KV s.r.o. . Dále schvaluje vyvěšení záměru prodeje bytu a nebytových prostor
v následujících č.p: Roseweltova 32,Jáchymovská 316,Hornická 17,ČSA 259,Dlouhá 39,
podrobnosti viz příloha vyvěšovací karta nemovitosti , zásady prodeje
Hlasování: pro

6
Usnesení: 162/08/R22

B-7/ Architektonická studie Ski areálu Plešivec.
Usnesení : ZM schvaluje předloženou cenovou nabídku na zpracování architektonické studie
SKI areálu Plešivec ve výši 390 000,-Kč. Město Abertamy uhradí pouze polovinu uvedené
ceny , neboť projekt je financován ve spolupráci s obcí Merklín.
Hlasování: pro

6
Usnesení: 16308/R22

B-8 / Hospodářský výsledek MŠ za rok 2007.

Usnesení : Zm schvaluje hospodářský výsledek MŠ Abertamy za rok 2007 a souhlasí
s rozdělením dle návrhu MŠ.
Hlasování: pro

6
Usnesení: 164/08/R22

B-9/ Různé
Usnesení: ZM na základě stížností obyvatel domu č.p. 32 v Roseweltově ul. souhlasí
s neprodloužením nájemní smlouvy panu Jaroslavu Oláhovi. Dále ZM schvaluje příspěvek ve
výši 10 846,-Kč. na vydání pexesa a omalovánek . ZM bere na vědomí možnost zvýšení
místního koeficientu k dani z nemovitosti na základě novely zákona o dani z nemovitosti a
pověřuje starostu města, aby připravil rozvahu dopadu zvýšení koeficientu na rozpočet města.
ZM dále bere na vědomí doporučení JUDr. Říhové na řešení stížností pí. Lindové, ohledně
pronajatých prostor v č.p. 193 v Abertamech a toto doporučení neschvaluje , neboť uvedený
prostor bude v nejbližší době nabídnut k prodeji. ZM schvaluje pracovní cestu starosty do
Holandska.
Hlasování: pro

6
Usnesení: 165/08/R22

Návrhová komise:

Ingrid Cejpková…………………………..

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

Starosta města : Zdeněk Lakatoš

Vyvěšeno dne : 24.4.2008

Místostarostka města : Jana Rojovská

Sejmuto dne:

