Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

Usnesení
z 16. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.01.2012 od 16:00
hodin v kanceláři starosty města

Jednání řídil: Zdeněk Lakatoš – starosta města
Přítomni:

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

Omluveni:
1
Neomluveni: 0
Hosté:
0
0
Občané:
Zastupitelstvo města schválilo:

Jednání skončilo ve 18:00

A-1/ Zahájení :
A-2/ - Program jednání :
1) Zahájení , volba pracovních komisí , program jednání
B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení:. Jan Felt
Hlasování pro 6
ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Rudolf Löffler
Hlasování pro 6
B-2/ Prodej pronájem
a)Návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.186/4 (trvalý travní porost) o
výměře dle skutečného zaměření GP v k.ú. Abertamy. P. K. z Abertam za částku 40,-Kč/m2.
Hlasování:

pro: 6
zdržel se: 0
proti: 0

b) Návrh na usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku 1989/1( ostatní
plocha komunikace) o výměře dle skutečného zaměření GP v k.ú. Abertamy.
Hlasování:
pro: 6
zdržel se: 0
Usnesení: 90/12/R16
proti: 0

B-3/ Územní studie- pozemky u hřbitova.
Usnesení: Zastupitelstvo města
projednalo předložený materiál, a to konkrétně podklady pro splnění obligačních právních
účinků kupních smluv o prodeji pozemků ve vlastnictví města, které byly uzavřeny na základě
usnesení zastupitelstva města č. 09/10/R03 ze dne 7.12.2010 a č. 14/10/R04 ze dne
30.12.2010, respektive předloženou územní studii pro využití nemovitostí v souladu s ust. §
30 z.č. 183/2006 Sb., zcizovaných na základě uzavřených smluv a
přijalo usnesení č. 91/12/R16
Zastupitelstvo města schvaluje
územní studii vypracovanou Ing.Václavem Koubou pro využití pozemků, a to konkrétně
pozemku parc. č. 642/5, pozemku parc. č. 642/7, pozemku parc. č. 642/8, pozemku parc. č.
643/1 a pozemku parc. č. 643/6, kteréžto se nachází v katastrálním území Abertamy, obec
Abertamy, okres Karlovy Vary a které jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1 vedeném
Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, v předložené
podobě:
a bere na vědomí, že krom výše uvedeného byla splněna i další odkládací podmínka
obligačních právních účinků kupních smluv k předmětným pozemkům uzavřených mezi
městem a společností JAMP, s.r.o., IČ: 48267929, když dle sdělení starosty města byla ze
strany kupujícího ke dni 30.12.2012 uhrazena kupní cena předmětných pozemků v plném
rozsahu.
Hlasování:

pro: 6
zdržel se: 0
proti: 0
Usnesení: 91/12/R16

B-4/Žádost o změnu UP – Hřebečná.
Usnesení: ZMě bere na vědomí žádost o změnu územního plánu na Hřebečné na části p.p.č.
977 v k.ú. Hřebečná na zastavitelné území, kdy Ing. Labská navrhuje v rámci změny UP,
směnu (vrácení pozemku do ZPF), kterou ZMě Abertamy schválilo na 45 zasedání dne
2.12.2010. Projednání žádosti se přesouvá na další schůzi zastupitelstva města, neboť není
k dispozici vyjádření pořizovatele územního plánu tj. odboru územního plánování při
městském úřadě Ostrov.
Hlasování:

pro: 6
zdržel se: 0
proti: 0
Usnesení: 92/12/R16

B-5/ Projektové práce-nabídky
Usnesení: ZMě schvaluje nabídku firmy INPLAN s.r.o. z Karlových Varů na vypracování
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení pro
výstavbu RD v lokalitě u garáží v Krátké ul. celková částka činí 197 165,-Kč bez DPH.

ZMě dále bere na vědomí nabídku firmy INPLAN s.r.o. z Karlových Varů na zajištění
dokumentace pro územní rozhodnutí na projekt stezky pro pěší a cyklisty k odbočce na
Plešivec. Vzhledem k finančním možnostem města není tento projekt pro letošní rok aktuální.
Hlasování:

pro: 6
zdržel se: 0
proti: 0
Usnesení: 93/12/R16

B-6/Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na investiční výstavbu (ČOV)

Usnesení: ZMě schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na investiční
výstavbu“ Abertamy odkanalizování“. Ze smlouvy vyplývá, že město Abertamy poskytne na
projektové práce příspěvek ve výši 433.000,-Kč. z celkové částky 744.432,-Kč. Celkové
náklady stavby včetně odkanalizování Hřebečné činí 35.450.000,-Kč.

Hlasování:

pro: 6
zdržel se: 0
proti: 0
Usnesení: 94/12/R16

B-7/Městská kotelna
Usnesení: ZMě bere na vědomí zprávu o stavu financování městské kotelny a pověřuje
starostu města k dalšímu jednání s provozovatelem kotelny firmou PPT Preussag a odběrateli
tepla.
Hlasování:

pro: 6
zdržel se: 0
proti: 0
Usnesení: 95/12/R16

B-8/Krajinná památková zóna (UNESCO)
Usnesení: Změ schvaluje předloženou mapu s navrženou krajinnou památkovou zónou
Hřebečná a Abertamy. Uvedená zóna byla navržena odborníky, jako pásmo ochrany při dole
Mauricius, který je navržen jako památka UNESCO.
Hlasování:
pro: 6
zdržel se: 0
proti: 0
Usnesení: 96/12/R16
B-9/Žádost o vydání pozemků od PFČR v rámci schváleného územního plánu.
Usnesení: ZMě souhlasí s žádostí o úplatný a bezúplatný převod následujících pozemků nebo
jejich částí z vlastnictví státu do vlastnictví Města Abertamy. Jedná se o pozemky:
k.ú. Abertamy - p.p.č. 223/1, 223/5, 243/1, 256/1, 509/5, 643/4, 643/5, 980/2 a 983/1

k.ú. Hřebečná - p.p.č. 996/1, 996/2, 1046, 1061/3, 1364/1, 1364/6, 1403/1, 1539/1, 1539/2,
1562/1, 1576, 1582/1 1582/2, 1680/3, 1684, 1704 a 1750
a zmocňuje starostu města pana Zdeňka Lakatoše jako zmocněnou osobu ve věci získávání
pozemků v k.ú. Abertamy a k.ú. Hřebečná od PFČR.

Hlasování:

pro: 6
zdržel se: 0
proti: 0
Usnesení: 97/12/R16

B-10/ Různé
Usnesení:
a) ZMě schvaluje firmě VB Project s.r.o. Karlovy Vary prodloužení termínu výstavby 1 RD
v lokalitě u Tomoli a to do konce června 2012.
Hlasování: pro: 6
zdržel se: 0
proti: 0

b) ZMě schvaluje bezúplatný převod sítí technického vybavení a komunikace v lokalitě U
Tomoli mezi firmou VB Project s.r.o. a městem Abertamy Sítě jsou zkolaudovány a plně
funkční.
Hlasování: pro: 6
zdržel se: 0
proti: 0

c)ZMě schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu kotelny a výměnu oken v budově základní
školy z programu „ Obnova venkova“ při Krajském úřadu Karlovy Vary. Dále schvaluje
podání žádosti na opravu kostela v Abertamech z dotačního programu na obnovu památek při
městském úřadu v Ostrově.
Hlasování: pro: 6
zdržel se: 0
proti: 0
d)ZMě schvaluje žádost TJ Slovanu Karlovy Vary o spolupráci při pořádání Karlova běhu
2011, který se koná ve dnech 12 a 13 února 2011. Město zajistí finanční prémie ve výši
2.000,-Kč. a zřídí občerstvovací stanici v areálu TSA.
Hlasování: pro: 6
zdržel se: 0
proti: 0
e) ZMě schvaluje žádost E. C. o spolufinancování závodu ve slalomu a freestylu na sjezdovce
v Abertamech. Finanční prostředky ve výši 9.000,-Kč budou použity na hudební produkci a
ozvučení areálu.
Hlasování: pro: 6

zdržel se: 0
proti: 0
f)ZMě schvaluje žádost P. T. o spolupráci při zajištění mistrovství ČR ve Snowkitu, které se
bude konat v době od 10-12.2.2012 v Abertamech.
Hlasování: pro: 6
zdržel se: 0
proti: 0
g)ZMě schvaluje předběžný rozpočet na lyžařský kurz Základní a mateřské školy
v Abertamech, pořádaný městem na sjezdovce v Abertamech. Výcviku by se mělo zúčastnit
cca 45 dětí. Předběžné náklady města budou cca 70.000,-Kč.
Hlasování: pro: 6
zdržel se: 0
proti: 0

Návrhová komise:

Usnesení: 98/12/R16
Jan Felt. …………………………..

Ověřovatel zápisu :

Rudolf Löffler …………………………..

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

Vyvěšeno:

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

Sejmuto:

