
Město Abertamy, 
Farní 2 ,362 35 Abertamy 
 
 

U  S N  E  S E  N  Í 
z 23. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 
15.11.2012 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy  
 
Jednání řídil:  Lakatoš Zdeněk-starosta  
Přítomni:        Václav Heller, Josef Hraško , Jan Felt, Rudolf Löffler, Jana Rojovská, Jana   
                       Čečáková     
                                                               
Omluveni:    0 
Neomluveni: 0 
Hosté:  0 
Občané:  7           Jednání skončilo v 19,10 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: Rudolf Löffler 
           
          Hlasování  pro 7 
 
          ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Josef Hraško 
 
           Hlasování  pro 7 
 
B-2/Podej pronájem 
a,Usnesení: ZM schvaluje   prodej části pozemku 28/26 ( trvalý travní porost) v k.ú.   
    Abertamy o výměře 28m2 a části pozemku p.č. 37/9 (trvalý travní porost) o výměře 59 m2.   
    Mileně Pacovské z Abertam za částku 30,-Kč/m2. 
 
 Hlasování:             pro:   7 
                             zdržel se:  0                 
                            proti:     0 
 
 
b,Usnesení: ZM schvaluje   prodej části pozemku 56/19 ( ostatní plocha) v k.ú. Abertamy o 
   výměře cca 300m2. Manželům Zivčákovým z Nýřan za částku 40,- Kč/m2. 
 
 Hlasování:             pro:   7 
                             zdržel se:  0                 
                            proti:     0 



 
c,Usnesení: ZM schvaluje   prodej  pozemku 448/16 ( trvalý travní porost) v k.ú. Abertamy o  
   výměře 29 m2. Manželům Olahovým z Abertam za částku 30,-Kč/m2 
 
 Hlasování:             pro:  7 
                             zdržel se:  0                 
                            proti:     0 
 
e)Usnesení : ZM neschvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 126/1 (trvalý  
   travní porost)  k.ú. Abertamy o výměře cca 300 m2. Předmětná část pozemku je určena  
    k realizaci projektu dětského hřiště. Po vybudování  hřiště a zaměření stavby může město  
    nepotřebnou část pozemku odprodat. 
 
 Hlasování:             pro:  5 
                             zdržel se:  2 ( Rojovská, Löffler)              
                            proti:     0 
 
f)Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku 470/1 (trvalý travní  
   porost) v k.ú. Abertamy o výměře cca. 1000 m2. 
 
 Hlasování:             pro:  7 
                             zdržel se:  0                 
                            proti:     0 
 
                                                                                                         Usnesení: 148/12/R23       
 
                                                                                                                                                                                                     
B-3/ Technické služby Abertamy  
 
Usnesení: ZM schvaluje předložený návrh smlouvy o poskytnutí  bezúročné půjčky města 
Abertamy Technických službám Abertamy.Výše půjčky činí max. 1.000.000,-Kč. Půjčka 
bude splatná nejpozději do 5 let.  
 
 
 
 Hlasování:             pro:  5 
                             zdržel se: 0          
                            proti:   2 ( Hraško, Löffler ) 
                                                                                                   Usnesení: 149/12/R23       
 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                    
B-4/ Opakovaná dražba nemovitosti č.p. 3 v k.ú. Abertamy  
 
Usnesení: ZM schvaluje odstoupení od další dražby nemovitosti č.p. 3 a snížení prodejní 
ceny. Uvedenou nemovitost bude nadále k prodeji nabízet přímo město Abertamy, 
prostřednictvím inzerce v tisku a prezentací na internetu.  
 
 
 



   Hlasování:             pro: 7 
                             zdržel se:         
                            proti:     0 
                                                                                              Usnesení: 150/12/R23                                                                                                                      
                                                                        
B-5/ Různé 
 
 
Usnesení: 
 

a) ZM schvaluje rozdělení pozemku zbylé části pozemku 37/12 v k.ú. Abertamy na dva 
rovné díly mezi manžele Hraškovi a Lucii Michálkovou. K rozdělení dojde až po 
odsouhlasení  a podepsání návrhu. Následně se bude řešit směna pozemků mezi 
městem Abertamy,p. Cinklem a sl. Michalkovou.  

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

b) ZM schvaluje zřízení věcného břemena o uložení kanalizace na pozemek 37/12, neboť 
přes tento je uložena kanalizační stoka od domu č.p. 356 

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

c) ZM schvaluje doplacení nadnormativních výdajů základní a mateřské školy Abertamy 
a zároveň schvaluje navýšení rozpočtu z důvodu zvýšených plateb za energie. 
Nadpočetný pedagog 09-12/2012 50.750,-Kč. Doplatek mzdy kuchařka 01-06/2012 
13.757,-Kč Navýšení rozpočtu – doplatek energie 88.697,81,-Kč. 

 
                
               Hlasování:   pro:  7 
                             zdržel se: 0                 
                            proti:     0       
                                                      
d) ZM bere na vědomí zprávu České školní inspekce, která provedla kontrolu v Mateřské 

škole Abertamy ohledně školní matriky v letech 2007 – 2010. ZM pověřuje starostu , 
aby zajistil vyjádření bývalé ředitelky mateřské školy ke kontrolní zprávě. 

                     
            Hlasování:   pro:  7 

                             zdržel se: 0                 
                            proti:     0       
                                                      

e) ZM schvaluje doplacení částky 8.387,- TJ RZ Abertamy jako kompenzaci za 
odebranou  el. energii při výstavbě skateparku.  
             
                Hlasování:   pro:  7 
                             zdržel se: 0                 
                            proti:     0       



                                                      
 

f) ZM schvaluje příspěvek ve výši 10.000,- pro Krušnohorský sportovní klub psích 
spřežení, na pořádání závodu psích spřežení, který se uskuteční v prosinci letošního 
roku v areálu TSA.  
          
                Hlasování:   pro: 7  
                             zdržel se: 0                 
                            proti:     0       
                                                      

g) ZM schvaluje poskytnutí techniky k nakládání sněhu pro akci Karlsbad Ski Sprint 
2012, která se uskuteční v prosinci 2012 v Karlových Varech. ZM pověřuje starostu 
podepsáním smlouvy o reklamním  plnění pro město Abertamy  v rámci této akce ve 
výši 5.000,-Kč. 

            
                Hlasování:   pro:  7 
                             zdržel se: 0                 

                            proti:     0       
                                                      

h) ZM schvaluje do funkce správce důlního díla Mauritius, který je v majetku města 
Abertamy, Jana Albrechta. Pověřuje starostu, aby od roku 2013 uzavřel s jmenovaným 
dohodu o provedení práce. 

 
            Hlasování:   pro:  6 
                             zdržel se: 0                 
                            proti:     1 (Löffler,)   
                                                      
 
                                                                                                     Usnesení: 151/12/R23                                                              
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             
 
Návrhová komise:  Rudolf Löffler                     ………………………….. 
 
 
Ověřovatel zápisu :    Josef Hraško                ………………………….. 
 
 
 
……………………                                                            …………………….. 
Zdeněk Lakatoš                                                                Jana Rojovská 
starosta města                                                                   místostarostka města 
 
Vyvěšeno  dne :   16.11.2012                                                   Sejmuto dne:  


