Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

U SN E SE N Í
z 25. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne
23.1.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy
Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta
Přítomni:
Václav Heller, Josef Hraško , Rudolf Löffler, Jana Čečáková ,Jan Felt, Jana
Rojovská
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Hosté: 0
Občané: 2
Jednání skončilo v 18,10 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: Jan Felt
Hlasování pro 7
ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Václav Heller
Hlasování pro 7
B-2/Podej pronájem
a) Usnesení: ZM schvaluje prodej části pozemku 470/1 (trvalý travní porost) v k.ú.
Abertamy o výměře cca. 1000 m2. Pavlu Zídkovi z Abertam za částku 300,-Kč/m2.
Pozemek bude odprodán za standartních podmínek ( nájemní smlouva po zaměření
stavby odprodej).
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

b)Usnesení: Firma Bohemia-net, Haas Petr, Vitry 2158,PSČ 272 01 Kladno, IČO: 62437712,
podala žádost o pronájem místa na rozhledně Plešivec, pro účely umístění antény na přenos
internetu , přílohou je i návrh smlouvy. ZM schvaluje pronájem místa pro umístění antény na

rozhledně hotelu Plěšivec p.p.č. 700 včetně návrhu smlouvy za roční poplatek 40.000 ,- Kč.
Délka smlouvy na dva roky
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

c)Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 452/3 v k.ú. Abertamy
(trvalý travní porost-zahrada) o celkové výměře 294 m2.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

d)Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 1989/6 v k.ú.
Abertamy (ostatní plocha –komunikace) o celkové výměře cca 100 m2.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

e)Usnesení: ZM revokuje usnesení č. 54/11 ze dne 28.6.2011 prodej části pozemku p.č.
186/28 pro SVJ domu č.p. 259 ul. ČSA . ZM schvaluje prodej části pozemku 186/28 ( ostatní
plocha komunikace) o výměře cca 40 m2, dle skutečného zaměření GP, vlastníkům bytových
jednotek 259/1, 259/2, 259/3, 259/4, 259/5 v domě č.p. 259 na pozemku st. p.č. 459
v Abertamech do podílového spoluvlastnictví dle velikosti podílů odpovídajících společným
částem domu.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
Usnesení: 156/13/25

B-3/ Dodatek smlouvy mezi městem Abertamy a Krajským úřadem ohledně bývalého
Internátu SOUL.
.
Usnesení: ZM schvaluje dodatek smlouvy o bezúplatném převodu budov bývalého internátu
SOUL Abertamy č.p.27 na p.č. st.4 a č.p. 28 na pozemku p.č. st. 6. Mezi městem Abertamy a
Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Nejdek

Hlasování:

pro: 7
zdržel se:
proti:
Usnesení: 157/13/R25

B-4/ Návrh rozpočtu na rok 2013

Usnesení: ZM schvaluje návrh rozpočtu města Abertamy na rok 2013
Hlasování:

pro: 7
zdržel se:
proti:
Usnesení: 158/13/R25

B-5/ Účast města na společných projektech s partnery ze SRN
Usnesení: ZM schvaluje partnerství Města Abertamy v projektových žádostech „Miriquidi
Bike Arena – studie proveditelnosti“ a „Vytvoření a realizace přeshraniční MTB tratě
Stoneman-Miriquidi“ a pověřilo statutární zástupce města prací ke zdárné realizaci účasti
Města Abertamy na těchto projektech;
ZM pověřuje starostu Města Abertamy uzavřením smluvního vztahu s partnery předmětných
projektů a podpisem všech souvisejících dohod, smluvních ujednání a dokumentů potřebných
ke zdárné realizaci těchto projektů. ZM schvaluje, aby město Abertamy do projektů vstoupilo
prostřednictvím Montanregionu-Erzgebirge o.p.s.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se:
proti:
Usnesení: 159/13/R25

B-6/ Zapojení města Abertamy do území OS MAS Krušné hory západ
Usnesení: Město Abertamy souhlasí se začleněním území města Abertamy do území místní
akční skupiny Krušné hory západ. Dále souhlasí s integrovanou rozvojovou strategii,
strategickým plánem a záměry OS MAS Krušné hory západ na období 2014-2020.
Hlasování:
pro: 7
zdržel se:
proti:
Usnesení: 160/13/R25

B-7/ Různé
Usnesení:
a) ZM souhlasí s prodejem sněžné rolby Leitner 420 firmě ECO FUTURA a.s. IČO:
22882383, částka však bude stanovena na základě odborného odhadu. ZM pověřuje
místostarostku zajištěním odhadu. Odhad činí dle firmy RAGAZI 50.000,- bez DPH.
Hlasování: pro: 6
zdržel se: 1
proti: 0

( Rudolf Löffler )

b) ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru a schvaluje zřízení funkce správce
rozpočtu, kterým byl zvolen Rudolf Löffler. Dále schvaluje pořízení modulu
poplatky jehož cena je cca 6.000,-Kč.
Hlasování: pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
c) ZM bere na vědomí nabídku firmy Petr Hraško na dokončení rekonstrukce sociálních
zařízení na městském úřadě. Vzhledem k finančním možnostem města se rekonstrukce
zatím provádět nebude .
Hlasování: pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
d) ZM schvaluje převod části p.p.č. 1380 ( ostatní plocha) o výměře 105 m2 v k.ú.
Hřebečná z majetku Pozemkového úřadu ČR na město Abertamy, dle současných
platných zákonných podmínek. Uvedená výměra části pozemku odpovídá vstupní
desce do důlního díla Mauricius.
Hlasování: pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
e) ZM schvaluje žádost p.Petra Tahala o podporu sportovní akce SNOWKITE OPEN
2013 –Mistrovství České republiky ve Snowkitingu . Akce proběhne v Abertamech na
Větrově ve dnech 22-24.2.2013. ZM souhlasí se zapůjčením požadovaných věcí
včetně rolby. ZM dále požaduje dodržování vyhlášky města ve smyslu hudební
produkce ve večerních hodinách , tj. ukončení hudební produkce na veřejném
prostranství ve 22,00 hod.
Hlasování: pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
Usnesení: 161/13/R25

Návrhová komise: Jan Felt

Ověřovatel zápisu : Václav Heller

……………………
Zdeněk Lakatoš
starosta města
Vyvěšeno dne : 24.1.2013

…………………………..

…………………………..

……………………..
Jana Rojovská
místostarostka města
Sejmuto dne:

