Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

U SN E SE N Í
z 53. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne
15.09.2010 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy
Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta
Přítomni:
Antonín Březina, Vilém Schuler,Jana
Rojovská, Ingrid Cejpková, Ing. Jiří Štěch,Mgr.Jiří Halaburt
Omluveni: 0
Neomluveni:0
Hosté: 0
Jednání skončilo v 19,30 hodin
Občané: 1
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: Vilém Schuler
Hlasování pro 7
ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Antonín Březina
Hlasování pro 7

B-2/ Prodej pronájem
a, Usnesení: ZM schvaluje prodej části pozemku p.č.41/1 ( ostatní plocha ) v k.ú.
Abertamy, o výměře dle skutečného zaměření GP. Manželům Wolfgangu a Martě Thielovým
za částku 40,-Kč/m2.
Hlasování pro: 6
zdržel se : Schuler
b, Návrh na usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 209/9 ( ostatní
plocha) o výměře 173 m2 v k.ú. Abertamy.
Hlasování pro: 7

c, Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje části
plocha) v k.ú. Abertamy o výměře cca 200 m2.
Hlasování pro: 7

pozemku p.č. 796/5( ostatní

d, Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru směny pozemku p.č. 1567/2 ( trvalý travní
porost) o výměře 2.158 m2 v k.ú. Hřebečná v majetku města Abertamy za pozemky
p.č.1569/3 a 1569( vše trvalý travní porost) v celkové výměře 2.797 m2 v majetku p. Ivo
Mareše v k.ú. Hřebečná
Hlasování pro: 7
e, Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.p.č. 1989/4 ( ostatní
plocha) v k.ú. Abertamy o výměře dle skutečného zaměření GP.
Hlasování pro: 7
f, Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.p.č. 196 ( ostatní plocha)
v k.ú. Abertamy o výměře 336 m2.
Hlasování pro: 7

g, Usnesení ZM neschvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.p.č. 56/9 ( ostatní
plocha) v k.ú. Abertamy o výměře 444 m2.
Hlasování pro: 7
h, Usnesení ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemků p.p.č. 273/5 a 273/2 (
ostatní plocha) v k.ú. Abertamy o výměře dle skutečného zaměření GP cca 150 m2.
Hlasování pro: 7
ch, Usnesení ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.p.č. 642/8 (ostatní plocha)
o výměře 1211 m2 v k.ú. Abertamy .
Hlasování pro: 7
i, Usnesení: ZM schvaluje snížit prodejní cenu za pozemky odsouhlasené k prodeji dne
3.6.2010 na 50 zasedání zastupitelstva, neboť uvedené žádosti o koupi byly podány v době,
kdy ještě platily staré ceny. Cena pozemků zůstane na původní výši před zdražením.
Hlasování: pro 7

Usnesení: 337/10/R53
B-3/ Technické služby Abertamy
Usnesení: ZM bere na vědomí zprávu Ing. Palase o problémech s předáním Technických
služeb včetně účetnictví, které trvají již od začátku srpna 2010. ZM pověřuje starostu, aby
provedl nezbytné kroky k napravení situace. Pokud nebude p. Liška nebo účetní pí. Trnková
spolupracovat zastupitelstvo pověřuje starostu, aby věc předal Policii ČR . ZM bere na
vědomí že jednatel TSA Ing. Palas má stejné předměty činnosti své firmy JP Engineering
s předměty činnosti TSA.

Hlasování: pro 6
zdržel se Schuler
Usnesení: 338/10/R53

B-4/ Základní škola Abertamy
Usnesení: ZM schvaluje uhrazení nadnormativních nákladů za uplynulý školní rok ve výši
227 430,-Kč a dále schvaluje uhrazení nadnormativních nákladů na ZŠ ve školním roce 20102011 a dále schvaluje výjimku z počtu žáků pro šk. rok 2010/2011.

Usnesení: 339/10/R53
Hlasování: pro 6
zdržel se Halaburt
B-5/ Projektová dokumentace Muzeum Abertamy
Usnesení: ZM bere na vědomí výsledek výběrového řízení a schvaluje vítěze řízení firmu
BPO Ostrov s nabídkovou cenou 368.400,-Kč zároveň pověřuje starostu k podepsání smlouvy
o dílo.
Usnesení: 340/10/R53
Hlasování : pro 7
B-6/ Mateřská škola Abertamy
Usnesení: ZM bere na vědomí zprávu z kontroly MŠ, při které byly zjištěny nedostatky
v hospodaření a neoprávněná manipulace s účetními doklady. Dále bere na vědomí odvolání
ředitelky MŠ Aleny Eklové a jmenování pověření ředitelky Nikoly Jílkové. ZM dále
schvaluje Mateřské škole, převedení finančních prostředků z fondu odměn ve výši
238.249,85 na fond rezervní .

Usnesení: 340/10/R53
Hlasování: pro 7
B-7/ Různé

Usnesení:
a, ZM schvaluje vzhledem k ucelenosti a funkčnosti nákup 14 ks. lamp pouličního osvětlení
zn. Etna Guzziny do ulic Perninská a Rybniční . V celkové hodnotě 728 720 bez DPH.

Hlasování : pro 7

b, ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena a souhlasu se
zřízením stavby mezi městem Abertamy a RWE GasNet,s.r.o. na uložení plynové přípojky
pro výstavbu RD na pozemku 1423 v k.ú. Hřebečná ( Ing. Kodalík) Věcné břemeno se týká
pozemku 1876/2 v k.ú. Hřebečná.
Hlasování : pro 7
c, ZM bere na vědomí situační plánek k zastavění pozemku p.č.1044/1 a nemá k němu
zásadních připomínek.
Hlasování : pro 7
d, ZM schvaluje možnost, aby si občané, kteří dluží městu poplatky za správní řízení a
pokuty za přestupky, mohli tyto dluhy odpracovat ve prospěch města. Částka za 1
odpracovanou hodinu činí 30,-Kč.
e, ZM schvaluje dodatek č.2 smlouvy č. CZ.1.09/2.2.00/18.00487 o poskytnutí dotace
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Zároveň
pověřuje starostu města k jejímu podpisu.
Hlasování pro: 7

Návrhová komise:

Usnesení: 341/10/R53

Vilém Schuler …………………………..

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

Starosta města : Zdeněk Lakatoš

Vyvěšeno dne : 20.09.2010

Místostarostka města : Jana Rojovská

Sejmuto dne:

