Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

Usnesení
z 13. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.11.2011 od 16:00
hodin v kanceláři starosty města

Jednání řídil: Zdeněk Lakatoš – starosta města
Přítomni:

Jana Čečáková, Rudolf Löffler, Jan Felt, Josef Hraško ml.

Omluveni:
2
Neomluveni: 0
Hosté:
3
0
Občané:
Zastupitelstvo města schválilo:

Jednání skončilo ve 17:45

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 5
ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Jan Felt
Hlasování pro 5
B-2/ Prodej pronájem
a)Usnesení: ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1968/2 o výměře 134 m2 ( ostatní plocha )
v k.ú. Abertamy M. K. z Abertam za částku 40,-Kč/m2
Hlasování:

pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
b) Usnesení: ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1934/1 o výměře dl5e skutečného
zaměření GP ( ostatní plocha ) v k.ú. Abertamy , manželům H. z Abertam za částku 40,Kč/m2.
Hlasování:
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0

c) Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje částí pozemku p.č. 1989/6 o výměře
dle skutečného zaměření GP ( ostatní plocha ) a pozemku 1989/12 ( ostatní plocha) o
výměře 72 m2 v k.ú. Abertamy .
Hlasování:
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
d) Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru pronájmu 7 garáží v areálu SOUL Abertamy
z toho čtyř větších garáží na pozemku p.č.832 o celkové výměře 192 m2 a tří menších garáží
pro osobní vozidla na pozemku p.č.4 o celkové výměře 757 m2 vše v k.ú. Abertamy.
Hlasování:
pro: 5
zdržel se: 0
proti: 0
e) Usnesení: ZM bere na vědomí seznam vybraných pozemků, které jsou vhodné
k bezplatnému převodu od PFČR. Týká se to pozemků p.č. 1364/6, 1061/3, 643/4, 643/5,
223/1, 223/5, 243/1 vše v k.ú. Abertamy
Usnesení: 77/11/R13
B-2/ Lyžařský areál Abertamy-pronájem
Usnesení: ZM souhlasí s pronájmem Lyžařského areálu firmě HR Agency s.r.o. za podmínek,
které budou stanoveny ve smlouvě.(nájem na 10 let)
Hlasování pro: 4
zdržel se: 0
proti: 1 Lofler ( pro prodej)
Usnesení: 78/11/R13
B-3/ Bistro u Lišáka- Výběrové řízení
Usnesení: ZM bere na vědomí výsledky VŘ, jehož vítězem se stala firma MH Profi s.r.o. a
pověřuje jednatele Technických služeb Abertamy, Jiřího Hojsáka k sepsání nájemní smlouvy.
Hlasování pro: 5
zdržel se:
proti: 0
Usnesení: 79/11/R13
B-4/ Záměr prohlášení Krajinné památkové zóny
Usneseni: Zastupitelstvo města
1) Souhlasí se záměrem prohlášení krajinné památkové zóny na správním území obce
2) Souhlasí po prohlášení krajinné památkové zóny Ministerstvem kultury ČR s nominací území
této krajinné památkové zóny na Seznam světového dědictví UNESCO v rámci projektu
„Montanregion Krušnohoří“
3) Schvaluje zapojení Obce do projektu „Montanregion Erzgebirge“
4) Pověřuje starostku/starostu obce zastupováním obce při veškerých jednání souvisejících
s procesem nominace jako osobu zodpovědnou za přípravu nominace za město

Hlasování

pro: 5
zdržel se:
proti: 0
Usnesení: 80/11/R13

B-5/ Různé

Usnesení:
ZM schvaluje nabídku firmy Kerimprojekt s.r.o. Ostrov na zpracování projektu zateplení
úřadu města Abertamy v následujícím rozsahu:
A.Doměření stávajícího stavu a digitalizace předaných podkladů č.p.2 v rozsahu
nutném pro žádost o dotaci na zateplení objektu
B.Zpracování projektu zateplení objektu školy v rozsahu nutném pro žádost o dotaci
na zateplení v rozsahu stavební část respektující výsledky energetického auditu,
požárně bezpečnostní řešení, výkaz výměr a směrný rozpočet stavby .
Konzultace se stavebním úřadem a koordinace činností.
C.Zhotovení energetického auditu a vypracování energetického štítku budovy dle
požadavků dané podklady pro žádost o dotaci.
2.Termíny plnění:
Bod A. Do 10.11.2011
Bod B. Do 25.11.2011 technická část projektu , do 29.11.2011 výkazy výměr a
rozpočet, do 28.11.2011 podání na stavební úřad
Bod C. Do 25.11.2011
3. Cena : zhotovitel je p|átcem DPH
Bod A . ve výši 12 tis.Kč bez 20% DPH, tzn. 14 400,-Kč vč.20% DPH
Bod B. ve výši 60 tis. Kč bez 20% DPH, tzn.72 tis.Kč vč.20% DPH
Bod C. ve vyši 40 tis. Kč bez 20% DPH, tzn. 48 tis.Kč včetně 20%DPH.
Hlasování

pro: 5
zdržel se:
proti: 0
Usnesení: 81/11/R13

Návrhová komise:

Josef Hraško ml. …………………………..

Ověřovatel zápisu :

Jan Felt

……………………………..
Zdeněk Lakatoš
starosta města

Vyvěšeno:

…………………………..

……………………………
Jana Rojovská
místostarostka města

Sejmuto:

