
Město Abertamy, 
Farní 2 ,362 35 Abertamy 
 
 

U  S N  E  S E  N  Í 
z 11. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 
15.09.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy  
 
Jednání řídil:  Lakatoš Zdeněk-starosta  
Přítomni:        Petr Gono, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler,Jana Rojovská,  
                      Jana Čečáková  
                                              
Omluveni:  0  
Neomluveni: 0 
Hosté:  1 
Občané:  3                                                   Jednání skončilo ve  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 
 
          ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Jan Felt 
 
           Hlasování  pro 7 
 
B-2/ Prodej pronájem 
 
a) Usnesení:  ZM schvaluje  směnu části  pozemku p.č.1896 v majetku města Abertamy a 
1361 v majetku Ing. J. L., oba pozemky jsou trvalý travní porost a nachází se v k.ú. Hřebečná.  
Hlasování:             pro:  7 
                             zdržel se:   0                   
                            proti:     0 
                                                                                       
b)Usnesení: ZM schvaluje  prodej části pozemku p.č. 152/1 ( ostatní plocha) v k.ú. Abertamy, 
o výměře dle skutečného zaměření GP, manželům L. z Abertam za částku 40,-Kč/m2. 
Hlasování:             pro: 7 
                             zdržel se: 0                  
                            proti:     0 
 
 



c)Usnesení: ZM schvaluje  pronajem části pozemku p.č. 1968/1 ( ostatní plocha) v k.ú. 
Abertamy, o výměře 20m2,  Š. R. z Abertamy za částku 10,-Kč/m2 / rok                      
Hlasování:             pro:   7 
                             zdržel se:  0                 
                            proti:     0 
 
d)Usnesení: ZM schvaluje  pronájem části pozemku p.č. 796/5 ( ostatní plocha) v k.ú. 
Abertamy, o výměře 5 220m2,  firmě Santera s.r.o. ICO: 25221434 Karlovy Vary za částku 
10,-Kč/m2 / rok                      
Hlasování:             pro:  7  
                             zdržel se:  0                 
                            proti:     0 
 
e)Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru pronájmu pozemků p.č.1105 ( ostatní plocha) o 
výměře 827m2  a p.č. 281( zbořeniště ) o výměře 79 m2 vše v k.ú. Hřebečná.  
Hlasování:             pro:  6  
                             zdržel se:  1   
                            proti:     0 
 
f)Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemků p.č.169/1  a 169/2 ( trvalý 
travní porost ) o výměře dle skutečného zaměření GP cca 400m2 v k.ú. Abertamy. 
Hlasování:             pro: 7   
                             zdržel se:  0                 
                            proti:     0 
 
g) Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 2039/1 ( ostatní 
plocha) a 193/5 ( ostatní plocha) o výměře dle skutečného zaměření GP v k.ú. Abertamy  
 
Hlasování:             pro:   7 
                             zdržel se:  0                 
                            proti:     0 
 
h)Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje  části pozemku p.č.217/2 ( ostatní 
plocha) rozděleného  dle GP556-6087/2011 zastavěná plocha trafostanice o výměře 16 m2, 
vzniklý  st. pozemek 833.   
Hlasování:             pro:   7 
                             zdržel se:  0                 
                            proti:     0 
 
ch) Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru pronájmu části pozemku p.č.280/1 ( ostatní 
plocha) o výměře cca 100m2. za účelem vybudování zázemí pro kaiting bez občerstvení.  
Hlasování:             pro:   7 
                             zdržel se:  0                 
                            proti:     0 
 
 
 
 
 



i) Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 2039/1 ( ostatní 
plocha) a 193/5 ( ostatní plocha) o výměře dle skutečného zaměření GP v k.ú. Abertamy  
 
   Hlasování:             pro:   7 
                             zdržel se:  0                 
                            proti:     0 
                                                                                       Usnesení: 60/11/R11 
B-2/ Byty 
 
B-2/ Územní plán města Abertamy  
 
Usnesení:  
 
1) ZMě Abertamy ruší Územní plán sídelního útvaru Abertamy v plném rozsahu ke dni nabytí 
účinnosti Územního plánu Abertamy. 
  

2) ZMě Abertamy příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního 
zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a 
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vydává Územní plán Abertamy formou 
opatření obecné povahy.  
 
 
Hlasování:             pro:  7 
                             zdržel se: 0                  
                            proti:     0 
 
 
                                                                                       Usnesení: 61/11/R11 
 
B-3/ Rozpočtové opatření  č.3  
 
Usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 viz příloha 
 
Hlasování:   pro:  7 
                     zdržel se:  0                            
                     proti:   0 
 
                                                                                             Usnesení: 62/11/R11 
 
B-4/ Technické služby Abertamy 
 
Usnesení: ZM bere na vědomí výsledek hospodaření TSA za rok 2010 a polovinu roku 2011 
a zpětně od 1.7.2011 schvaluje poskytnutí půjčky TSA v maximální   výši 1 952 912,-Kč. 
Uvedená částka je splatná do konce roku 2011. ZM dále schvaluje ukončení činnosti jednatele 
Ing. Palase a jmenuje do funkce jednatele současného ředitele Jiřího Hojsáka.  
 Hlasování    pro: 7 
                     zdržel se:  0               
                      proti:    0 



                                                                                                Usnesení: 63/11/R11 
 
B-5/ Základní a mateřská škola Abertamy. 
 
Usnesení:  

a) ZM schvaluje uhrazení  nadnormativních výdajů ZŠ a MŠ pro školní rok 2011/2012 
b) ZM schvaluje výjimku z počtu žáků ZŠ Abertamy, kdy skutečný stav k 1.9.2011 je 45 

žáků 
c) ZM schvaluje nabídku firmy Bečvář  na rekonstrukci kotelny v částce 244 512,-Kč. 
d) ZM bere na vědomí výroční zprávu ZŠ za školní rok 2010/2011 bez výhrad. 

 
 
Hlasování    pro: 7 
                     zdržel se:            
                      proti:    0 
 
                                                                                                Usnesení: 64/11/R11 
  
B-6/ Hasiči Abertamy 
 
Usnesení: ZM schvaluje nabídku na vybudování plynové kotelny v hasičské  zbrojnici od p. 
Josefa Sedláčka v částce 211 902,-Kč. Na druhém místě  se umístil Bohuslav Fessl-246 000,-
Kč a na třetím Jiří Šugar 264 000,-Kč. ZM dále neschvaluje nabídku na pojištění hasičů 
z důvodu vyšších investic do Hasičské zbrojnice. 
 
                   
Hlasování    pro: 7 
                     zdržel se: 0           
                      proti:    0 
 
                                                                                                Usnesení: 65/11/R11 
                                                                                                                        
B-7/ Různé 
 
Usnesení: 
 

a) ZMě  schvaluje zřízení věcného břemene na pozemky města 1998/2 ( 
153),1987/1(984), 217/2 (144), 1986/2 (67), 2016 (343), 1986/1 (752), 2019 (293) . 
vše v k.ú. Abertamy, pro uložení kabelů NN firmou ČEZ a.s. Dále schvaluje zřízení 
věcného břemene na pozemky města 
744/2,2013,752,1999/2,2012/2,744/1,743/1,765/13,765/14,765/18,765/22,765/42 vše 
v k.ú. Abertamy pro uložení kabelů NN firmou ČEZ a.s. pro účely vybudování SKI 
Areálu Plešivec. 

 
     Hlasování: pro: 7 
                proti:  0 
                zdržel se: 0  
 
 
 



    
b) ZMě neschvaluje nákup 27 akcii Komunální odpadové  společnosti a.s. v nominální    
     hodnotě 1000,-Kč. 

 
     Hlasování: pro: 7 
                proti:  0 
                zdržel se: 0 
 
      c)ZMě schvaluje předběžný rozsah oprav vodovodního řadu města Abertamy dle nacenění   
         VAK Karlovy Vary , dále schvaluje opravu jímacích řadů v objemu cca 213. 432,-Kč.  
 
     Hlasování: pro: 7 
                proti:  0 
                zdržel se: 0 
 

d)ZM schvaluje vybudování komunikace v Lidické ulici dle předložené koncepce   
          Technických služeb Abertamy 
 
     Hlasování: pro:  7 
                proti:  0  
                zdržel se: 0 
 
e) ZM schvaluje zvýšení ubytovacího a rekreačního poplatku ze současných 2,-Kč na 10,-Kč s  
 platností od 1. ledna 2012. 
 
     Hlasování: pro:  7 
                proti:  0 
                zdržel se: 0 
 
 f)ZMě schvaluje  návrh smlouvy mezi městem Abertamy a firmou Marius Pedersen a.s., na  
    svoz  separovaného  odpadu  včetně nových cen za pronájem nádob. Ze smlouvy vyplývá,  
    že podpisem smlouvy dochází k mírnému zlevnění pronájmu. Dle návrhu firmy Marius  
    Pedersen, by výsledný efekt mohl být v tom, že město bude platit stejnou částku, ale budou  
    přidány další nádoby na separovaný odpad.  
 
     Hlasování: pro: 7 
                proti:  0 
                zdržel se: 0 
 
 
g) ZM schvaluje Skupině Abertamy umístění pamětní desky na hřbitově v Abertamech  
    Pamětní deska je připomenutím obětí z roku 1945 . 
 
         Hlasování: pro:  6 
                proti:  0 
                zdržel se:   1                                                                                     
 
 
   h)ZM bere na vědomí petici za“ Abertamskou kulturu“, která vznikla na podporu kulturních  
      akcí v Abertamech v areálu TSA. ZM bere na vědomí zprávu starosty o nastolení pravidel  



      na pořádání akcí, kdy koncerty musí končit do 23.30 hod. a pořadatel zodpovídá za 
      následné dodržování pořádku  do úplného uzavření areálu TSA.  
 
     Hlasování: pro:  7 
                proti:  0 
               zdržel se: 0 

 
          Usnesení : 66/11/R11 
 
Návrhová komise:     Josef Hraško ml. ………………………….. 
 
 
Ověřovatel zápisu :    Jan Felt                ………………………….. 
 
 
 
 
……………………………..      …………………………… 
Zdeněk Lakatoš       Jana Rojovská 
starosta města                           místostarostka města 
 
 
 
Vyvěšeno  dne :    27.09.2011                            Sejmuto dne: …………………. 


