
Město Abertamy, 
Farní 2 ,362 35 Abertamy 
 
 

U  S N  E  S E  N  Í 
z 03. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 
07.12.2010 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy  
 
Jednání řídil:  Lakatoš Zdeněk-starosta  
Přítomni:  Petr Gono, Jana Čečáková, Josef Hraško ml. , Jana Rojovská, 
Rudolf Löffler, Jan Felt      
Omluveni: 0 
Neomluveni:0 
Hosté:  0 
Občané:  3                                       Jednání skončilo v 20:20 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: Josef Hraško ml. 
           
          Hlasování : pro 7 
                            proti: 0 
                           zdržel se: 0  
          ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Jan Felt 
 
           Hlasování : pro 7 
                              proti: 0 
                              zdržel se: 0 
 
B-2/ Prodej pronájem  
 
a) Návrh usnesení: ZM schvaluje prodeje  pozemku  p.č. 150/2 ( trvalý travní porost) o 
výměře 353 m2 v k.ú. Abertamy pí. Šottové z Ostrova za částku 30,-Kč./m2 
Hlasování:   pro: 7 
                    proti: 0 
                   zdržel se: 0 
 
b) Návrh na usnesení: ZM schvaluje  prodej pozemků 643/1 (trvalý travní porost) o výměře 
37.048 m2 a 643/6 (trvalý travní porost) o výměře 1239 m2, vše v k.ú. Abertamy firmě Jamp 
s.r.o. Karlovy Vary za částku 100,-Kč/m2, za dodržení podmínek § 30 stavebního zákona. 
Tyto budou zakomponovány do kupní smlouvy. K převodu pozemků dojde po zaplacení celé 
kupní ceny. 
Hlasování:   pro  7 



                    proti: 0 
                    zdržel se: 0 
  
c) Návrh na usnesení: ZM schvaluje   prodej částí pozemků p.č. 448/1(trvalý travní porost), 
448/9(/trvalý travní porost) a 509/17 ( trvalý travní porost) v k.ú. Abertamy, dle skutečného 
zaměření GP, Jaroslavu Aiznerovi z Abertam za částku 30,-Kč/m2 a Vratislavu Ládovi z 
Abertam za částku 30,-Kč./m2.     
Hlasování:   pro: 7   
                    zdržel se: 0                  
                    proti: 0   
 
d) Usnesení: ZM schvaluje  pronájem  pozemku p.č. 37/9( trvalý travní porost) o výměře 59 
m2  a část pozemku p.č. 28/26 ( trvalý travní porost) o výměře cca 30 m2 pí. Mileně Pacovské 
z Abertam za částku 10,-Kč/m2. 
Hlasování:   pro: 7   
                    zdržel se:  0                
                    proti: 0    
  
e)Usnesení ZM schvaluje vyvěšení záměru prodej pozemků 642/7 o výměře 164 m2,  642/6 o 
výměře 201 m2, 642/5 o výměře 156 m2 a 642/4 o výměře 27 m2 vše v k.ú. Abertamy 
( trvalý travní porost)  
Hlasování:   pro: 5   
                    zdržel se: 1 ( Petr Gono)                  
                    proti: 1 ( Jan Felt) 
 
f)Usnesení:ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 41/1 v k.ú. Abertamy o výměře dle 
skutečného zaměření GP cca 190 m2  panu Martenkovi za částku 30,-Kč/m2  
                                                                                     Usnesení: 09/10/R03 
 
 
 
 
B-3/ Carlsbad Ski Sprint 2010 
 
Usnesení:ZM schvaluje výrobu sněhu pro akci Carlsbad Ski Sprint 2010 a pověřuje starostu  
podpisem  smlouvy s firmou Müller Production, s.r.o.. 
 
Hlasování:   pro: 7   
                    zdržel se: 0                  
                    proti : 0  
                                                                       Usnesení: 10/10/R03 
 
 
 
         .  
 
 
 
 
 



B-4/Rozpočtové opatření č. 2  
 
Usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č.2  
  
Hlasování:   pro: 7  
                    zdržel se: 0                  
                    proti:0   
                                                                       Usnesení: 11/10/R03 
 
 
B-5/ Rozpočtové provizorium na rok 2011 
Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení návrhu rozpočtového provizoria na rok 2011 
 Hlasování: pro:7 
              proti:0  
              zdržel se: 0 
 
 
 
B-6/ Ceny za odvoz odpadu za rok 2011 
  
Usnesení: Zm  
a) bere na vědomí zvýšení poplatku za odvoz  nádob na odpad o 2 % a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy s firmou Marius Pedersen, a.s.  
b) schvaluje zavést povinnost pro všechny majitele domu vlastnit nádobu na odpad. 
          Hlasování : pro: 7 
                              proti: 0 
                              zdržel se: 0 
 
                                                                          Usnesení: 12/10/R03 
 
 
B-7/ Různé 
 
a) ZM schvaluje přijetí nového zaměstnance v rámci vytvoření pracovního místa v souvislosti 
s realizací projektu“ Rekonstrukce veřejných prostranství Abertamy“  financovaného 
z evropských strukturálních fondů NUTS 2 Severozápad. 
 
b) ZM schvaluje následující odměny členům :  
redakční rady     - pí. Ševčíková    –   2000,-Kč 
                              - pí. Lakatošová – 2000,-Kč 
                              - p. Vovsík        -   500,-Kč 
Kronikářce města  – pí. Nesrstové – 1000,-Kč 
Veliteli hasičů        - p. Vejvodovi  -  1000,-Kč 
Předsedkyni SPOZ –pí. Slívové -      2 000,-Kč 
 
c)ZM schvaluje zajistit odborný odhad opravy varhan v kostele v Abertamech. 
 
 



d) ZM schvaluje vstup města Abertamy do společnosti Skiareal Neklid s.r.o.  se sídlem Boží 
Dar 1 , IČO: 263 650 14, za účelem účasti města Abertamy na projektu odpadového 
hospodářství SOKO. 
a)       Hlasování:   pro: 7    
                              zdržel se:  0 
                             proti:  0 
 
b)     Hlasování:   pro:  7   
                           zdržel se:  0 
                         proti:  0 
 
c) Hlasování:   pro :7 
  zdržel se: 0    
                      proti:  0  
 
d) Hlasování:   pro :6 
  zdržel se: 0    
                      proti:  1 (Rudolf Löffler)   
     
                    
                                                                      Usnesení: 13/10/R03 
  
 
        
 
Návrhová komise:     Josef Hraško ml. …………………………. 
 
Ověřovatel zápisu :   Jan Felt  ………………………….. 
 
 
….........................      …................................                                
Zdeněk Lakatoš                           Jana Rojovská 
starosta města       místostarostka města 
Vyvěšeno  dne : 14.12.2010                                                     Sejmuto dne: 


