Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

U SN E SE N Í
z 43. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne
14.10.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy
Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta
Přítomni:
Antonín Březina, Vilém Schuler,Jana
Rojovská, Ingrid Cejpková
Omluveni: 2
Neomluveni:0
Hosté:
Občané: 0
Jednání skončilo v 19,35
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: Vilém Schuler
Hlasování pro 5
ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Antonín Březina
Hlasování pro 5
B-2/ Prodej pronájem
a, Usnesení : ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 126/1
trvalý travní porost o výměře cca 150 m2 v k.ú. Abertamy ( přesné zaměření dle GP) .
Hlasování: pro 5
b, Usnesení : ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 126/12 o
výměře 120 m2 ostatní plocha v k.ú- Abertamy.
Hlasování: pro 5
c, Usnesení : ZM schvaluje prodej nebytových prostorů v domě č.p. 193 nám.
Míru Abertamy Erichu Cinklovi za celkovou částku 430 136,-Kč, která bude uhrazena
formou měsíčních splátek nejpozději do 5 let od podpisu smlouvy.

Hlasování: pro 5
Usnesení: 289/09/R43
B-3/ Rekonstrukce Hasičské zbrojnice Abertamy – schodiště.
Usnesení :
ZM schvaluje vybudování výstupního schodiště Hasičské zbrojnice v Abertamech firmou Jiří
Mlýnek Chodov za cenu 678 842,-Kč včetně DPH. Na druhém místě se umístila firma TVP
David Altmann s částkou 728 517 ,-Kč včetně DPH a na třetím Sova zámečnictví s částkou
951 988,-Kč včetně DPH.
Hlasování : pro 5
Usnesení: 290/09/R43
B-4/Plešivec:
Usnesení :
ZM ruší výběrové řízení na pronájem hotelu Plešivec ze dne 26.8.2009 , neboť se přihlásil
pouze jeden zájemce. ZM vypisuje nové výběrové řízení na pronájem hotelu Plešivec
Hlasování: pro 5
Usnesení: 291/09/R43
B-5/ Podmínky úvěru ČS na rekonstrukci náměstí Abertamy

Usnesení :
ZM schvaluje závazek, že přebytek tj.součet třídy 1,třídy 2 a seskupení položek 41, ponížený
o veškeré položky třídy 5 s výjimkou položky 5141, kdy náplň, uvedených tříd seskupených
položek je definován Rozpočtovou skladbou dle přílohy vyhlášky u Ministerstva financí č.
323/2002 Sb. v části B, na konci jakéhokoliv rozpočtového roku neklesne pod částku ve výši
Kč 1.000.000,-(slovy: Jedenmilion korun českých), a to po celou dobu trvání této Úvěrové
smlouvy

Hlasování: pro 5
Usnesení: 292/09/R43
B-6/ Rozpočtové opatření č.3

Usnesení : ZM schvaluje rozpočtové opatření č.3 dle následující tabulky:
Hlasování: pro 5
Usnesení: 293/09/R43

B-7/ Různé
Usnesení:
a, ZM schvaluje započtení nákladů na vybudování kanalizační stoky k domu p. Řády proti
vybudování části obslužné komunikace z ul. Rooseveltova do ul. Dlouhé.
b, ZM neschvaluje zrušení trvalého pobytu Boženy Makovské v bytě v č.p. 441 ul. ČSA
z důvodu dlouhodobého neužívání bytu, neboť jmenovaná je v bytě již opět zdržuje.
c, ZM bere na vědomí problémy s centrální kotelnou v důsledku odpojení vchodu č.p. 436 ul.
Krátká od ledna 2010 by mělo od tohoto data dojít k rapidnímu zvýšení cen za teplo a teplou
vodu. ZM pověřuje starostu k dalším jednáním s firmou PPT Preussag ohledně ceny.
d, ZM bere na vědomí zprávu finanční komise ohledně hospodaření MŠ Abertamy za období
2005- 2009. Dále pověřuje starostu města k projednání zprávy s vedením MŠ. Vyjádření
vedení MŠ bude projednáno na nadcházejícím jednání zastupitelstva města.
Hlasování:

pro 5
Usnesení: 294/09/R43

Návrhová komise:

Vilém Schuler …………………………..

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

Starosta města : Zdeněk Lakatoš

Vyvěšeno dne : 19.10.2009

Místostarostka města : Jana Rojovská

Sejmuto dne:

