Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

U SN E SE N Í
z 25 . zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne
16.7.2008 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: 0
Občané: 7
Jednání skončilo v 20,00 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 : Projednání stížnosti rodičů na vedení ZŠ a zrušení
bodu 2 rozpočtové opatření

Hlasování: pro 7

B-2/ Prodej, pronájem, směna

a,

b,

Prodej pozemků
Usnesení : ZM schvaluje prodej části pozemku č. 470/4 ( trvalý travní porost ) o výměře
dle skutečného zaměření GP a části pozemku 509/17 ( trvalý travní porost ) o výměře dle
skutečného zaměření GP vše v k.ú. Abertamy , následujícím : Tomáš Rodig, Ing. Martin
Toufar, manželé Jarošovi, Michal Šiml prodej bude realizován formou smlouvy o smlouvě
budoucí kupní , kdy konečná cena bude stanovena po rozpočítání nákladů na inženýrské
sítě . Cena za nájem pozemků činí 3,- /m2 a rok.
Hlasování : pro 7
Pronájem pozemku.
Usnesení : ZM schvaluje pronájem pozemku č. 19/12 (ostatní plocha) o výměře 164 m2
v kú. Abertamy- Janě Nedomové za cenu 0,50,-/m2/rok.
Hlasování : pro 7

c, Prodej pozemku.
Usnesení: ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1989/6 (
ostatní plocha ) o výměře dle skutečného zaměření GP cca 100 m2 Heleně Olahové za
cenu 10,-/m2.
Hlasování : pro 7

d, Prodej pozemku
Usnesení : ZM schvaluje prodej části pozemku č.
1961(ostatní plocha –komunikace) o výměře dle skutečného zaměření GP v k.ú. Abertamy
cca 80 m2. Monice Leisové za cenu 10,-/m2.
Hlasování : pro 7
e, Vyhlášení záměru prodeje pozemku.
Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č.1989/6
v k.ú. Abertamy ( ostatní plocha) o výměře dle skutečného zaměření GP ( cca 93m2)
(Lain)
Hlasování : pro 7
f, Stanovení věcného břemene na pozemku p.č. 209/1.
Usnesení : ZM souhlasí se zřízením věcného břemene(vstup na pozemek)
,dle přiloženého
plánu, na pozemku 209/1 , a na nově vzniklé parcele, která bude z tohoto celku
oddělena na základě žádosti manželů Stezkových.
Hlasování : pro 7
Usnesení : 177/08/R25

g, Vyhlášení záměru prodeje pozemku.
Usnesení : ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č.169/2
v k.ú. Abertamy ( ostatní plocha) o výměře dle skutečného zaměření GP ( cca 30m2)
Dále schvaluje prodej garáže bez ev.čísla včetně pozemku pod garáží p.č.16/1 o výměře
22 m2 za částku 10.000 Kč manželům Wrbíkovým.
Hlasování : pro 7
h, Revokace usnesení č. 166/08/R23 odstavec c)
Usnesení : ZM revokuje své usnesení č. 166/08/R23 ze dne 21.5.2008 odstavec
c), kdy byl schválen prodej pozemku p.č. 1557 v k.ú. Hřebečná, neboť předmětný
pozemek byl jednoduchou pozemkovou úpravou v průběhu roku 2008 směněn
s pozemkovým fondem ČR.
Hlasování : pro 7
Usnesení : 178/08/R25
B-3/ Byty
Usnesení: ZM schvaluje slevu na byty v domě č.p. 380 ve výši 20 % z kupní ceny za
předpokladu, že ušetřené peníze budou použity na opravu pláště domu ( dřevěné obložení)
. ZM schvaluje prodej bytové jednotky v domě č.p. 32 Roseweltově ul p. Františku
Ježkovi, a dále schvaluje prodej bytové jednotky v domě č.p. 39 v Dlouhé ul. manželům
Tvrdíkovým. Zm bere na vědomí odstoupení Hany Vovsíkové od nájemní smlouvy a
tudíž i od koupi jednotky. ZM schvaluje rozšíření nájemních smluv na bytové jednotky .

Hlasování : 7

Usnesení : 179/08/R25

B-4/ Výkup pozemků na Hřebečné

Usnesení: ZM schvaluje odkoupení části pozemku 1396/1(ostatní plocha) o velikosti cca
2500 m2 za původně nabídnutou cenu od Ing. Baxi 10,-Kč,/m2.
Hlasování : 7
Usnesení : 180/08/R25
B-5/ Stížnost rodičů na vedení ZŠ
Usnesení: ZM bere na vědomí stížnost rodičů na vedení ZŠ a celou záležitost prošetří ve
spolupráci se školským úřadem při Krajském úřadu Karlovarského kraje.
Hlasování : 7
Usnesení : 181/08/R25

B-6/ Různé

Usnesení:
a)ZM schvaluje dodatek ke smlouvě s firmou VB projekt na odkup pozemků odst. 3.5
v tomto znění „ Kupující je povinnen podat první žádost o stavební povolení na výstavbu
tří domů na zakoupených pozemcích nejpozději do 31.10.2008.Dále ZM neschvaluje
nabídku spolupráce při prodeji městských nemovitostí.
b)ZM schvaluje příspěvek na zakoupení čerpadla a kyslíkových zásobníků pro Hasiče
Abertamy ve výši 59 178,-Kč.
c)Dále schvaluje příspěvek pro TJ Abertamy ( fotbal) na opravu kabin ve výši 20 000,d)Příspěvek pro OSA na vydání pexesa a omalovánek ve výši 16 231,-Kč.
e)ZM schvaluje opravu střechy budovy č.p. 31 ve v Rooseweltově ul (polovina pošty)
ve výši cca 60 000,-Kč.
f)ZM schvaluje plán činnosti kontrolní komise.
Zastupitelstvo města
1. souhlasí s podáním žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad Prioritní osa: 2Integrovaná podpora místního rozvoje, Oblast podpory 2.1 – Budování kapacity pro
místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti.
Název projektu: ,,Budování kapacity pro rozvoj regionu krušné hory – západ“
v celkové výši 1,9 mil. Kč.
2. souhlasí se zajištěním financování projektu ve výši 4,9 mil. Kč formou úvěru a
souhlasí se spolufinancováním z vlastního rozpočtu města na úhradu úroků z úvěru ve
výši 7,5 %.
Hlasování: 7
Hlasování v bodě 6 d) proběhlo následovně:
Pro : 5
Proti : Mgr.Halaburt , Schuler
Usnesení: 182/08/R25

Návrhová komise:

Ingrid Cejpková…………………………..

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

Starosta města : Zdeněk Lakatoš

Vyvěšeno dne : 17.7.2008

Místostarostka města : Jana Rojovská

Sejmuto dne:

