Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

U SN E SE N Í
z 24 . zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne
18.6.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy
Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk ,starosta
Přítomni:
Ingrid Cejpková, Vilém Schüler , Antonín
Březina , Jana Rojovská,Ing.Jiří Štěch,Mgr. Jiří Halaburt
Omluveni: 0
Neomluveni:0
Hosté: 1
Občané: 3
Jednání skončilo v 20,30 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 7
ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Antonín Březina
Hlasování pro 7
ZMě schválilo program jednání :
Starosta navrhl bod :
Hlasování: pro 7

B-2/ Prodej, pronájem, směna
a) Pronájem pozemku.
Usnesení : ZM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 273/1 v k.ú. Abertamy o
výměře 18 893 m2 ( ostatní plocha) Josefu Fuchsovi pro účely provozování motokrosové
dráhy. Cena za pronájem byla stanovena na 10,-Kč. za rok.
Hlasování: pro 7

b, Vyhlášení záměru prodeje
Usnesení : ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku č. 470/4 ( trvalý
travní porost ) o výměře Dle skutečného zaměření GP .
Hlasování : pro 7
c, Vyhlášení záměru pronájmu
Usnesení : ZM schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku č. 19/12 (ostatní plocha)
o výměře 164 m2 v kú. AbertamyHlasování : pro 7
d, Prodej pozemku
Usnesení: ZM schvaluje prodej pozemku č. 19/7 o výměře 207 m2 ( trvalý trav.
porost ) Janě Nedomové za částku 4,51,-Kč/m2
Hlasování :pro 7

e, Vyhlášení záměru prodeje pozemku.
Usnesení: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 1989/6 (
ostatní plocha ) o výměře dle skutečného zaměření GP cca 100 m2 ( Olahová)
Hlasování : pro 7
f, Koupě pozemků .
Usnesení: ZM bere na vědomí návrh Ing. Baxi a nechává si čas na rozmyšlenou do příštího
zasedání ZM.
Hlasování : pro 7
g, Odstoupení od pronájmu pozemku, další pronájem.
Usnesení : ZM bere na vědomí odstoupení od pronájmu a schvaluje pronájem uvedeného
pozemku 37/12 o výměře1155 m2 dalšímu zájemci Ing. Arch. Koubovi za částku 3,Kč/m2/rok.
Hlasování : pro 7
h, Vyhlášení záměru prodej pozemku.
Usnesení : ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku č.
1961(ostatní plocha –komunikace) o výměře dle skutečného zaměření GP v k.ú. Abertamy
cca 80 m2.
Hlasování : pro 7
ch, Pronájem pozemku.
Usnesení : ZM schvaluje pronájem pozemku p.č. 453/14 v k.ú. Abertamy o
výměře 117 m2 , Jiřímu Slívovi a Emilii Slívové za cenu 0,50,-Kč/m2/rok.
Hlasování : pro 7
Usnesení : 172/08/R24

B-3/ Rozpočtové opatření č.1
Usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 a zároveň bere na vědomí plnění
rozpočtu v období leden až květen 2008. viz příloha.

Hlasování : pro 7

Usnesení : 173/08/R24

B-4/ Lyžařský vlek .
Usnesení: ZM schvaluje pořízení znaleckého posudku na vybavení a zařízení , které bude
nezbytné pro provozování lyžařského vleku. Pověřuje ředitele technických služeb p. Lišku,
aby zajistil odhad věcí a rozhodl , které vybavení bude nezbytné pro provoz. Stejný postup
schvaluje ZM též pro stanovení současné hodnoty sněžné rolby.
Hlasování: pro

7
Usnesení : 174/08/R24

B-5/ Projektová dokumentace veřejného prostranství , rekonstrukce silnice II/219
Usnesení : ZM schvaluje projektovou dokumentaci veřejného prostranství u bývalých
stavebnin, dále schvaluje cenovou nabídku na zpracování projektové rekonstrukce silnice
II/219 ( veřejné osvětlení, chodníky) , dokumentaci výkresů pro LČR ohledně Plešivce a
architektonické řešení lokality pro výstavbu RD v Dělnické ul.
Hlasování: pro 5
Proti : Schuler
Mgr. Halaburt
B-6/ Byty

Usnesení : 175/08/R24

Usnesení: ZM neschvaluje žádost manželů Vostrovským na splácení ceny bytu ve formě
nájemného. ZM schvaluje žádost nájemníků domu č.p. 32 v Rooseweltově ul. na slevu
z kupní ceny bytů ve výši 20 % . Ušetřené peníze budou dle nájemníků použity na
odizolování domu. ZM dále schvaluje slevu z kupní ceny bytu manželů Čepelkových ve
výši 10 % . ZM schvaluje prodej nebytových prostor v domě č.p. 316 v Jáchymovské ul.
pí. Janě Rojovské za cenu dle znaleckého posudku 85 700,-Kč . ZM schvaluje vyhlášení
záměru prodeje následujících jednotek v domech Vodárenská 380, Krátká 457 a nám.
Míru 193. viz příloha vyvěšovací karty .

Hlasování : pro 5
Zdrželi se : Rojovská,Březina

Usnesení : 176/08/R24

B-7/ Různé
Usnesení: ZM schvaluje příspěvek na zálesáckou olympiádu na Rybné ve výši 1 000,-Kč dále
ZM neschvaluje žádost p. Wrbika na přístavbu garáže k domu č.p. 393 ul. Blatenská , jelikož
uvedený dům se bude prodávat a o přístavbě rozhodnou již sami nájemníci. ZM bere na
vědomí nabídku Římsko katolické církve na odkoupení budovy fary v Abertamech za
nabídkovou cenu 780 000,- Kč , ale je ochotno za budovu nabídnou cenu ve výši 300 000 ,Kč , neboť technický stav budovy je žalostný. ZM neschvaluje nabídku Mgr. Kroči na využití
pozemku č. 228 v Abertamech a bere na vědomí zprávu ředitelky ZŠ , kdy doplatek na plat
kuchařky v ZŠ nepřesáhne 20 000,-Kč. ZM bere na vědomí majetkové přiznání starosty města
Zdeňka Lakatoše.
ZM schvaluje podporu Abertamskému krosu dle požadavků LK Abertamy.
Hlasování: pro

7
Usnesení: 177/08/R24

Návrhová komise:

Ingrid Cejpková…………………………..

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

Starosta města : Zdeněk Lakatoš

Vyvěšeno dne : 19.6.2008

Místostarostka města : Jana Rojovská

Sejmuto dne:

