
Město Abertamy, 
Farní 2 ,362 35 Abertamy 
 
 
 

U  S N  E  S E  N  Í 
z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 
21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy  
 
Jednání řídil:  Lakatoš Zdeněk-starosta  
Přítomni:        Jana Čečáková, Petr Gono, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler,  
                      Jana Rojovská 
                         
Omluveni: 0 
Neomluveni: 0 
Hosté:  0 
Občané: 4                                       Jednání skončilo v 19:40   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 vyvěšení záměru pronájmu pozemku p.č. 1405/6 v k.ú. Hřebečná o 
celkové výměře 1274 m2. 
Hlasování:    pro:  6 
                     proti: 1 
                     zdržel se: 0                                            
                     
b, Usnesení: ZM schvaluje  prodej objektu bývalé fary č.p. 1 včetně pozemku st.p. č. 7  o 
výměře 173 m2 a pozemku st.p. č. 1 o výměře 410 m2. vše v k.ú. Abertamy p. Petru 
Študlarovi, pí Jitce Študlarové-Pelíškové, oba bytem Nezvalova 6, Františkovy Lázně a p. 
Petru Čejkovi, bytem Žižkova 323/3 Františkovy Lázně a Renatě Čejkové, bytem Duhová 
444/15. Františkovy Lázně  za částku 1 mil.,- Kč.               
 Hlasování:           pro:  5  
                             zdržel se: 0      
                            proti:   2   (Hraško, Felt)                                                



c, Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemků p.č. 1412/2 o výměře 26 m2  ( 
ostatní plocha)  a 1413/5 o výměře 114 m2  ( trvalý travní porost) v k.ú. Hřebečná.   
Hlasování pro: 7  
                 proti: 0 
                zdržel se: 0 
           
d) Usnesení: ZM neschvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 169/1 o výměře  
dle skutečného zaměření GP ( cca 358 m2)    ostatní plocha v k.ú. Abertamy.  
 
Hlasování:             pro: 4  
                             zdržel se: 1                  
                            proti:      2               
 
e) Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru pronájmu  pozemku p.č. 19/12 o výměře  164 
m2  ( trvalý travní porost)   v k.ú. Abertamy.   
    
Hlasování:             pro: 7    
                             zdržel se: 0                   
                            proti:     0 
                                                                                              Usnesení: 38/11/R08 
 
 
B-3/ Návrh rozpočtu města na rok 2011 
 
Usnesení: 
ZM schvaluje  rozpočet města Abertamy na rok 2011 v předložené podobě. 
 
        Hlasování    pro:  7 
                           zdržel se:  0                   
                           proti:    0 

                                                                       Usnesení: 39/11/R08 
 
B-4/ Projednání úvěru na dofinancování náměstí  
 
 Usnesení: ZM schvaluje uzavření úvěrové smlouvy na částku 4,2 mil,-Kč. s Českou 
spořitelnou a.s., Úroková sazba 3 měsíční pribor + 2,4% marže. Dále ZM schvaluje 
prodloužení  splatnosti úvěru u České spořitelny a.s. č. smlouvy 2061/09/LCD. 
 
Hlasování:             pro:  5  
                             zdržel se:  2                  
                            proti:      
                                                                                              Usnesení: 40/11/R08 
B-5 Technické služby Abertamy. 
 
Usnesení: 
Zastupitelstvo města  
projednalo ve vztahu ke skutečnostem popsaným v rámci usnesení č. 26/11 /R06 ze dne 
31.03.2011 žádost společnosti Technické služby Abertamy s.r.o., se sídlem Abertamy, 
Vítězná 457, PSČ 362 35, IČ: 28014057, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Plzni, oddíl C, vložka 21449 (dále jen „TSA“) o revokaci usnesení zastupitelstva 



města č. 24/11/R05 ze dne 25.01.2011, a rozhodlo tak, že revokuje usnesení zastupitelstva 
města č. 24/11/R05 ze dne 25.01.2011; a současně přijímá toto rozhodnutí : 
 
Zastupitelstvo města ve smyslu ustanovení § 102 odst.2 písm.c) z.č. 128/2000 Sb., zákon o 
obcích, v platném znění, při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti TSA, 
rozhodlo a schvaluje převod dokumentace, včetně majetkových práv s souvisejících, ve 
vlastnictví společnosti TSA vztahující se k akci výstavby „Lyžařského areálu Plešivec“, 
kterážto byla podkladem pro vydání Územního rozhodnutí o umístění stavby s názvem 
„Lyžařský areál Plešivec Krušné hory“ ze dne 29.11.2010, č.j. 570/352/10/Pa, společnosti 
KATEMA s.r.o. (po změně obchodní firmy HR Agency s.r.o.),    IČ: 263 74 196, se sídlem 
Karlovy Vary, Bulharská 742/9, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložka 16259, a to za dodržení následujících 
podmínek; 

� kupní cena bude určena ve výši pořizovacích nákladů na zhotovení dokumentace, 
jakožto dlouhodobého hmotného majetku společnosti TSA 

 
� smlouva o převodu dokumentace bude obsahovat závazek nabyvatele k uhrazení 

kupní ceny nejpozději do 31.12.2011 
 
Dále bere na vědomí zprávu jednatele Ing. Palase o stavu hospodaření Technických služeb 
Abertamy a  způsobu financování investičních akcí města prostřednictvím této firmy. ZM 
souhlasí s použitím finančních prostředků za prodej dokumentace k územnímu řízení pro Ski 
areál Plešivec ve prospěch rozvoje Technických služeb Abertamy s.r.o. 
 
Hlasování:             pro: 6 
                             zdržel se:  1                  
                            proti:     0 
                                                                                              Usnesení: 41/11/R08 
 
 
B-6/ Pronájem  kotelny a vodovodu a kanalizace Technickým službám Abertamy.  
  
Usnesení :  ZM neschvaluje  záměr pronájmu městského vodovodu a kanalizace  a dále 
pronájem městské kotelny, s tím, že bude projednáno na příštím zastupitelstvu.  
 
Hlasování:             pro:  7  
                             zdržel se: 0                    
                            proti:      0 
                                                                                              Usnesení: 42/11/R08 
 
B-6/ Žádost o dotace z EU- Muzeum Abertamy   
   
Usnesení: Zastupitelstvo města Abertamy  
- s c h v a l u j e   podání žádosti o dotaci v rámci  ROP SZ pro projekt „4.1 - Budování a 
rozvoj atraktivit a infrastruktury ČR´´, výše celkových nákladu projektu je  30.396.584,-Kč               
       
- schvaluje zajištění financování projektu : „Muzeum Abertamy“  
a)   předfinancování  projektu z prostředků města Abertamy ve výši 100% celkových nákladů  
      projektu tj: 30.396.584,-Kč 
b)  finanční zajištění tohoto předfinancování bude kryté z vlastních prostředků města  



     Abertamy  
c)  výše spolufinancování projektu bude minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů, t.j: 
     4.368.299,-Kč 
 
          Hlasování:   pro:  5 
                             zdržel se:  2                   
                            proti:   0 
 
                                                                                             Usnesení: 43/11/R08 
 
B-7/ Různé 
 
Usnesení: 
 
a, ZM bere na vědomí žádost Občanského sdružení Abertamy na podporu projektu 
,,Abertamy – město Rukavičkářů´´a žádá předsedu sdružení o doplnění žádosti o přesný 
rozpis projektu. 
 Hlasování :   Pro: 7 
                        proti:   
                        zdržel se: 
 
b, Zm schvaluje žádost pana Roberta Leise o poskytnutí dřeva na opravu vyhořelého domu. Je 
však ochotno bezplatně poskytnout pouze část  materiálu dle rozpisu a to trámy v délce 7 m o 
rozměrech 14x14 cm. v počtu 22 ks.   
Hlasování :   Pro: 7  
                        proti:   
                        zdržel se:   
 
 
c, ZM neschvaluje žádost učitelek ze ZŠ Pernink o příspěvek na pobyt dětí v Krkonoších. 
Hlasování: pro: 7 
                proti:  0 
                zdržel se:  0   
 
 
d,ZM bere na vědomí  průběžnou  zprávu p. Vataščina  o činnosti na úseku místního rozvoje  
a veřejného pořádku. 
Hlasování: pro: 7 
                proti:  0 
                zdržel se:  0   
 
   
e,  ZM schvaluje změnu knihovnice z paní Lucie Modesové na paní Magdu Modesovou a 
pověřuje starostu města sepsáním nové pracovní dohody. 
Hlasování: pro: 7 
                proti:  0 
                zdržel se:  0   
 
 



f, ZM schvaluje nového správce fotbalového hřiště p. Mynaříka a pověřuje starostu města 
sepisem dohody o pracovní činnosti s roční odměnou ve výši 5.000,-Kč  
Hlasování: pro: 7 
                proti:  0 
                zdržel se:  0   
 
                                                                                                           Usnesení: 44/11/R08  
                                                                                       
 
Návrhová komise:     Josef Hraško ml. ………………………….. 
 
 
Ověřovatel zápisu :    Jan Felt                ………………………….. 
 
 
 
Starosta města  :  Zdeněk Lakatoš                     Místostarostka města :  Jana Rojovská 
 
Vyvěšeno  dne :                                                      Sejmuto dne:  


