Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

U SN E SE N Í
z 35. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 4.3.2009
od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy
Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta
Přítomni: , Vilém Schüler , Jana Rojovská, Ing. Jiří Štech, Ingrid Cejpková, Antonín
Březina
Omluveni: 1
Neomluveni:0
Hosté: 0
Občané: 0
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 6
ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Antonín Březina
Hlasování pro 6
B-2/ Prodej, pronájem
Usnesení : ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 93/4 o výměře 54 m2 (
ostatní plocha ) v k.ú. Abertamy .

Hlasování: pro 6
Usnesení : 238/09/R35

B-3/ Byty
Usnesení:
a, ZM schvaluje slevu z kupní ceny ve výši 20 % na bytové jednotky v domě č.p. 148,

z důvodu špatného technického stavu.
b, ZM neschvaluje slevu na bytovou jednotku p. Antonína Groha v č.p. 441, jelikož se jedná o
opravený dům.
c, ZM schvaluje vyvěšení záměru pronájmu nebytových prostor v čp. 190 bývalý tabák.
d, ZM neschvaluje návrh pí. Lindové na snížení kupní ceny za nebytový prostor v č.p. 193 (
drogerie) , jelikož výši kupní ceny stanovil znalec a odpovídá stavu prostor. Vzhledem
k tomu, že nájemkyně pí. Lindová v zákonné době nepožádala o odkoupení nebytových
prostor, bude na jejich prodej vypsáno výběrové řízení .
e, ZM neschvaluje slevu manželům Tvrdíkovým na bytovou jednotku v č.p. 39 . ZM však
schvaluje vybudování kanalizační přípojky k uvedenému domu na náklady města.
f, ZM bere na vědomí zápis ze schůzky zastupitelstva s p. Lindou ohledně rozdělení domů
č.30 a 313 a zároveň bere na vědomí prohlášení, p. Fialy, odhadce, který zpracoval znalecký
posudek na nebytové prostory. Na schůzce bylo dohodnuto, že p. Linda osloví p. Fialu s tím,
aby přepracoval znalecký posudek a přehodnotil cenu nebytového prostoru, která měla být dle
sdělení p.Lindy 60 000,- Kč. Zastupitelstvo po prostudování tohoto znaleckého posudku nikde
nenalezlo ocenění předmětných prostor na uvedenou částku. Navíc p. Fiala odmítl
přepracovat posudek s tím, že tento představuje reálnou cenu za nebytový prostor v dané
lokalitě. ZM pověřuje místostarostku k jednání s p. Fialou ohledně stanovení ceny za
předmětné prostory a jeho pozvání na příští zasedání zastupitelstva města Abertamy.
g) ZM schvaluje převod bytové jednotky č.p. 190/2 s tím, že strany si mezi sebou vyrovnají
náklady na rekonstrukci.

Hlasování: pro 6
Usnesení : 239/09/R35

B-4/ Hospodářský výsledek MŠ a ZŠ za rok 2008

Usnesení: ZM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ + MŠ za rok 2008.
Mateřská škola

Celkový výsledek
47 768,28,-Kč
Z toho fond odměn
38 230,-Kč
Z toho rezervní fond
9 558,28,-Kč

Základní škola

Celkový výsledek
Z toho fond odměn
Z toho rezervní fond

256 809,30,-Kč
100 000 ,-Kč
156 809,30,-Kč

Hlasování: pro 6
Usnesení : 240/09/R35

B-5/ Rozpočet města Abertamy na rok 2009
Usnesení : ZM schvaluje vyvěšení návrhu rozpočtu města na rok 2009. viz příloha

Hlasování : pro 6
Usnesení : 241/09/R35
B-6/ Žádost o dotaci z NUTS Severozápad –Bystřice.
Usnesení:
1. ZM schvaluje podání žádsoti o dotaci do ROP NUTS 2 Severozápad prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů
cestovního
ruchu.
Název projektu: Svazek Bystřice - prezentace mikroregionu a obcí
Rozpočtové náklady : celkové způsobilé náklady 1,2 mil. Kč včetně DPH.
Předkladatel žádosti: Svazek obcí Bystřice
2. ZM souhlasí se spolufinancováním svazku obcí ve výši 7,5% z
celkových
způsobilých nákladů tz. 90.000,- Kč a spolufinancováním projektu ve výši
1,5% z celkových způsobilých nákladů tz. 18.000,- Kč z vlastních zdrojů
města.
ZM souhlasí s předfinancováním projektu ve výši 20% celkových
způsobilých nákladů tz. 240.000,- Kč z vlastních zdrojů města ( obce )
1Název projektu: Svazek Bystřice - prezentace mikroregionu a obcí
Rozpočtové náklady : celkové způsobilé náklady 1,2 mil. Kč včetně DPH
Předkladatel žádosti: Svazek obcí Bystřice
2. ZM souhlasí se spolufinancováním svazku obcí ve výši 7,5% z
celkových
způsobilých nákladů tz. 90.000,- Kč a spolufinancováním projektu ve výši
1,5% z celkových způsobilých nákladů tz. 18.000,- Kč z vlastních zdrojů
města.
ZM souhlasí s předfinancováním projektu ve výši 20% celkových
způsobilých nákladů tz. 240.000,- Kč z vlastních zdrojů města.

Hlasování : pro 6
Usnesení : 242/09/R35
B-7/ Žádost o dotaci z NUTS Severozápad – Fornica.
Usnesení: Zastupitelstvo města Abertamy :
schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Regionálního operačního
programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 pro projekt
„Zvýšení marketingové účinnosti cestovního ruchu“ v oblasti podpory 4.3 Podpora
marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu , výše celkových nákladů projektu
je 1 315 177 Kč, ZM
schvaluje zajištění financování projektu „Zvýšení marketingové účinnosti cestovního
ruchu“ dle podmínek Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období
2007 – 2013, a to :

a) předfinancování projektu z prostředků města Abertamy ve výši 100%
celkových nákladů projektu, tj. 1 315 177,-Kč,
b) finanční zajištění tohoto předfinancování bude kryté , z vlastních prostředků města
Abertamy
c) výše spolufinancování projektu bude minimálně 7,5 % celkových
způsobilých výdajů, tj. 98 634,- Kč.

Hlasování : pro 6
Usnesení : 243/09/R35
B-8/ Žádost o dotaci z NUTS Severozápad – Revitalizace veřejných prostranství
Abertamy.
Usnesení :
Zastupitelstvo města Abertamy schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Regionálního
operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 pro projekt
„Abertamy - Rekonstrukce veřejných prostranství “ v oblasti podpory 2.2 Investice pro
zlepšení fyzické Infrastruktury, výše celkových nákladů projektu je 57 038 248,2 Kč, ZM
schvaluje zajištění financování projektu „Abertamy - Rekonstrukce veřejných prostranství“
dle podmínek
Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období
2007 – 2013, a to :
a) předfinancování projektu z prostředků města Abertamy ve výši 100%
celkových nákladů projektu, tj. 57 038 248,2 Kč,
b) výše spolufinancování projektu bude minimálně 7,5 % celkových
způsobilých výdajů, tj. 4 277 868,62 Kč.
c) finanční zajištění tohoto předfinancování bude kryté, z úvěru od České spořitelny a.s.

Hlasování : pro 4
Zdrželi se: (Ing.Štěch,Vilém Schuler)
Usnesení : 244/09/R35
B-9/ Úvěr na realizaci projektu revitalizace veřejných prostranství Abertamy .

Usnesení : ZM schvaluje úvěr ve výši 57 038 248,2,- Kč od České spořitelny a.s. na
předfinancování projektu „ Revitalizace veřejných prostranství Abertamy“
Hlasování: pro 4
Zdrželi se: (Ing.Štěch,Vilém Schuler)
Usnesení : 245/09/R34

B-10/ Různé
Usnesení :

a, ZM schvaluje program oslav 480 let založení Abertam a zároveň program poutě včetně
rozpočtu. Jedná se o historický šerm, jarmark , pohádku a vyprávění. Předpokládaný rozpočet
akce je 120 000,-Kč. Cena zahrnuje též vystoupení hudebních skupin.
b, ZM schvaluje program akce 101 let zimních sportů, kterou spolupořádá sdružení obcí
Bystřice a město Abertamy. Město požádalo o dotaci z Euregia Egrensis, kdy předpokládaná
dotace činí 85 % způsobilých nákladů. Celkový rozpočet akce je 250 000,- bez DPH.
Zúčastněné obce a města dofinancují 15 % z uvedené částky. Doplatek by neměl přesáhnout
10 000,-Kč. Termín konání je 21.3.2009 v Abertamech
Hlasování: pro 6
Usnesení : 246/09/R34

Návrhová komise:

Ingrid Cejpková …………………………..

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

Starosta města : Zdeněk Lakatoš

Vyvěšeno dne : 10.03.2009

Místostarostka města : Jana Rojovská

Sejmuto dne:

