USNESENÍ
z 14 . zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.10.2007 od 17,00
hodin v zasedací místnosti MěU Abertamy
Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk ,starosta
Přítomni: Mgr.Jiří Halaburd, Jana Rojovská,Ingrid Cejpková, Vilém Schuler , Antonín
Březina, Zdeněk Lakatoš ,Ing.Štěch
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Občané: 2 Jednání skončilo v 20,10 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 : viz pozvánka + další dvě žádosti o prodej
pozemků a změnu Lesního hospodářského plánu

Hlasování: pro 7
B-2/ ZMě schvaluje kontrolu usnesení z 13. zasedání ZMě ze dne 05.09.2007 viz zápis
Revokace usnesení č. 81/07/R13 změna z původního textu ZM bere na vědomí na
text ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 , usnesení č. 82/07/R13 bod e) ZM
schvaluje prodej hrubé stavby domu na st. p. č. 824 a st. p. č. 824 o výměře 190m2
Hlasování: pro 7

B-3/ ZMě schvaluje v souladu se zákonem č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů -§ 16 provedení rozpočtových opatření č. 3 dnem 3.10.2007.

SU AU POL PARA TEXT ZMENA 231 43 2322 6171 zvýšení přijmů - pojistné náhr 120545
231 43 3111 6171 zvýšení přijmů - prodej pozemk 194455 231 43 5011 6171 snížení nákladů
- mzdy obec - -504000 231 43 5023 6171 zvýšení nákladů - mzdy zastupi 504000 231 43
5139 1031 snížení nákladů - materiál les -50000 231 43 5139 3699 zvýšení nákladů - bytový
podni 15000 231 43 5169 1031 zvýšení nákladů - služby les 50000 231 43 5169 3639 zvýšení
nákladů - ostatní služ 50000 231 43 5171 3639 snížení nákladů - opravy -50000 231 43 5222
6171 zvýšení nákladů - občanské sdr 50000 231 43 5229 6171 snížení nákladů - Bystřice 30000 231 43 5329 6171 zvýšení nákladů - Bystřice 30000 231 43 5331 3113 zvýšení dotací základní škol 250000
Hlasování : ZM schvaluje 7 hlasy.
Usnesení : 91/07/R14

B-4 / Prodej Pronájem nemovitostí
a) prodej pozemků.
ZM schvaluje prodat část pozemku č.983/3 (zahrada) za cenu 26,-/m2 v k.ú. Abertamy
p.Vlastě Havránková ( skutečná výměra bude stanovena dle GP
Hlasování : pro 7
b)Prodej pozemků.
ZM schvaluje prodat pozemek p.č. 2000/2 o výměře 36 m2 ( ostatní plocha) a část
pozemku p.č. 23/17 o výměře 11m2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Abertamy za cenu 32 ,/m2 manželům Duškovým.
Hlasování: pro 7
c)Prodej pozemku.
ZM schvaluje prodat část pozemku p.č. 1984 o výměře 20 m2 ( ostatní plocha) v k.ú.
Abertamy za cenu 10 ,-/m2 p. Vladimíru Dvouletému.
Hlasování : pro 7
d)Prodej pozemku.
ZM schvaluje prodat část pozemku p.č. 209/1výměře 200 m2 ( ostatní plocha) v k.ú.
Abertamy za cenu 10 ,-/m2 manželům Stezkovým.
Hlasování: pro 7

e) Pronájem pozemku.
ZM schvaluje pronajmout část pozemku p.č. 980/1 ( trv.trav.porost) o výměře ( cca 40 m2)
v k.ú. Abertamy v ceně za 5,-/m2 za kalendářní rok p. Václavu Havránkovi.
Hlasování : pro 7
f)Pronájem pozemku.
ZM schvaluje pronajmout část pozemku p.č. 453/1 ( trv.trav.porost) o výměře (cca.100 m2)
v k.ú. Abertamy za cenu 3 ,-/m2 za kalendářní rok pí. Gizele Olahové .
Hlasování : pro 7
g)Směna pozemků.
ZM schvaluje směnit pozemek p.č. 1041/1 o výměře 307 m2 ( trv.trav.porost ) ve
vlastnictví města za pozemek p.č. 1991/3 o výměře 389 m2 ( ostatní plocha) ve
vlastnictví manželů Jarošových , vše v k.ú. Hřebečná.
Hlasování : pro 7

h) Prodej pozemku.
ZM schvaluje prodat pozemek č. 157 (trv.trav. porost) o výměře 252 m2 v k.ú. Abertamy. za
cenu 4,51 ,-/m2 manželům Kutnikovým.
Hlasování : pro 7
i)Pronájem pozemku.
ZM schvaluje pronajmout část pozemku č. 453/1 (trv.trav. porost) o výměře 800 m2 v k.ú.
Abertamy za cenu 3 ,-/m2 za kalendářní rok pí. Lucii Modesové a Miroslavu Michálkovi .
Hlasování : pro 7

j) Vyhlášení záměru prodeje pozemku.
ZM schvaluje vyhlášení záměru města prodat část pozemku
p.č. 1979/2 výměře 101 m2 ( ostatní plocha) v k.ú. Abertamy.
Hlasování: pro 7
k)Vyhlášení záměru prodeje pozemku.
ZM schvaluje vyhlášení záměru města prodat část pozemku
p.č. 153/1 výměře dle zaměření bude tento rozdělen na 4 díly podle zahrádek umístěných na
tomto pozemku ( ostatní plocha) v k.ú. Abertamy.
Hlasování: pro 7
l) Vyhlášení záměru prodeje pozemků.
ZM schvaluje vyhlášení záměru města prodat ideální polovinu pozemku p.č. 126/16 o výměře
288 m2 (trvalý trav. porost) v k.ú. Abertamy. Dále ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje
části pozemku p.č. 126/1( trvalý trav. porost) jehož výměra bude stanovena dle zaměření .
Hlasování: pro 7
m) Vyhlášení záměru prodeje pozemku.
ZM neschvaluje vyhlášení záměru města prodat část pozemku p.č. 23/17 ( ostatní plocha).
Hlasování: pro 7
n) Vyhlášení záměru prodeje pozemků .
ZM schvaluje vyhlášení záměru města prodat pozemky p.č. 192/2 ( ostatní plocha) o výměře
78 m2 a p.č.193/2 ( zahrada ) o výměře 346 m2 Hlasování: pro 7
Usnesení : 92/07/R14

B-5/ Žádost o prominutí doplatku k pojistné události.
ZM schvaluje prominutí doplatku k pojistné události JUDr. Martě Kšandové ve výši 13 393,Kč.

Hlasování : pro 7
Usnesení : 93/07/R14
B-6/ Prodej domů č.p. 441,438
ZM rozhodlo , že prodejem domů č.p. 441, 438 se bude zabývat na další schůzi ZM
v listopadu 2007 , jelikož je třeba zajistit další doklady k posouzení prodejní ceny.

Hlasování: pro 7
Usnesení: 94/07/R14
B-7/ Příspěvek města na akci Rýžovna Staletími budoucnosti 1807-2007
ZM schvaluje vyplatit dotaci na akci Rýžovna Staletími budoucnosti 1807-2007 v celkové
výši 10.000,-Kč.
Hlasování: pro 7
Usnesení: 95/07/R14

B-8/ Doplatek města na vydání knihy Rok v Krušných horách.
ZM schvaluje doplatek na vydání knihy Rok v Krušných horách ve výši 38.000,-Kč. , s tím ,
že část peněz se vrátí při prodeji knihy a navíc město obdrží 15 výtisků zdarma.
Hlasování: pro 7
Usnesení : 96/07/R14
B-9/ Stavební dozor na rekonstrukci náměstí.
ZM rozhodlo, že výběr stavebního dozoru na akci rekonstrukce náměstí Abertamy II etapa.
Vybere na dalším jednání zastupitelstva v listopadu 2007 , jelikož v současné době není
rozhodnuto zda město obdrží dotaci či nikoli.
Hlasování : pro 7 Usnesení : 97/07/R14
B-10/ Nabídka na zpracování přílohové části žádosti o dotaci pro ZŠ.
ZM schvaluje nabídku firmy CTA na zpracování přílohové části žádosti o dotaci pro ZŠ
Abertamy ve výši 92 300,-Kč.
Hlasování : pro 7 Usnesení : 98/07/R14
B-11/ Oprava výlohy domu Jáchymovská č.p. 313
ZM schvaluje aby výměnu poškozených výloh na domu č.p. 313 zaplatil majitel , tedy město
Abertamy a zároveň schvaluje , aby opravu provedla firma Rud secura s.r.o. , která předložila
cenovou nabídku ve výši 85 116 ,-Kč. včetně DPH.
Hlasování : pro : Ing.Štěch,Mgr.Halaburd, Vilém Schuller
proti: Lakatoš Zdeněk, Ingrid Cejpková
zdrželi se : Jana Rojovská , Antonín Březina
Usnesení : 99/07/R14
B-12/ Výběrové řízení na ředitele Technických služeb Města Abertamy.
ZM rozhodlo, že trvá na tom, aby uchazeči o post ředitele měli
středoškolské vzdělání a nebudou brány žádosti , které přišly po 26.9.2007.
Vyhodnocení dvou uchazečů proběhne dne 10.10.2007
Hlasování : pro 7 Usnesení 100/07/R14
B-13/ Různé
a) informace starosty města

ZM schvaluje, aby byl Ing.Arch. Kouba osloven již v současné době ke konkrétním stavbám(
architekt poradce )pro ( 9 RD u Tomoli apod.) Dále bere na vědomí změnu č.4 a 5 územního
plánu Božího Daru a nemá důvod podávat proti změnám námitek. ZM dále bere na vědomí
následující body : přehodnocení pojistného, řezbářské symposium . Blance Maronové bude
zaslán splátkový kalendář na splátky ve výši 2000,-Kč. měsíčně.
Hlasování : bere na vědomí 7 hlasy
Usnesení : 101/07/R14

ZM bere na vědomí informace starosta a ukládá : starostovi a místostarostce, aby zajistili výše
uvedené body průběžně do konce roku 2007.

Návrhová komise : Ingrid Cejpková............

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

Starosta města : Zdeněk Lakatoš Místostarostka města : Jana Rojovská

