Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

U SN E SE N Í
z 05. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne
25.01.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy
Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta
Přítomni: Petr Gono, Jana Čečáková, Josef Hraško ml. , Jana Rojovská,
Rudolf Löffler, Jan Felt
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Občané: 8
Jednání skončilo v 19:30 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
proti: 0
zdržel se: 0
ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Jan Felt
Hlasování : pro 7
proti: 0
zdržel se: 0
B-2/ Prodej pronájem
a) Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru dlouhodobého pronájmu částí pozemků (výměra
pronajímané části uvedena v závorce) parc. č. 765/18 (4.518 m2), parc. č. 765/22 (6.974
m2), parc. č. 1999/2 (42 m2), vše nacházející se v katastrálním území Abertamy, okres
Karlovy Vary, vše zapsáno na LV č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj,
Katastrální pracoviště Karlovy Vary.
Hlasování : pro 7
proti: 0
zdržel se: 0

b) Usnesení ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 453/14 ( ostatní plocha) o
výměře 117 m2.

Hlasování : pro 7
proti: 0
zdržel se:0
Usnesení: 19/11/R05

B-3/ Dílčí audit hospodaření za rok 2010

Usnesení: ZM bere na vědomí zprávu z dílčího auditu a pověřuje starostu , aby připravil
nápravná opatření směrem k účetní města. ZM dále schvaluje najmutí účetní firmy Ing.
Klouda, která provede kontrolu účetnictví a odstraní nedostatky .

Hlasování: pro: 7
zdržel se: 0
proti:0
Usnesení: 20/11/R05

B-4/ Smlouva na plynovodní přípojky pro Muzeum a penzion Silberstein.
a) Usnesení: ZM schvaluje smlouvu na vybudování plynovodního řadu pro stavby
Muzeum a penzion Silberstein. Zároveň schvaluje zřízení věcného břemena na uložení
plynového zařízení na pozemcích města p.č. 1989/1 a 144/2 v k.ú. Abertamy. ZM
pověřuje starostu podpisem smlouvy
Hlasování:

pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: 21/11/R05

B-5/ Zřízení věcného břemene na elektro přípojky kNN v Abertamech
Usnesení: ZM schvaluje zřízení věcného břemene na elektro přípojky kNN v Abertamech v
Rooseweltově ulici pro výstavbu RD p. Tůmy, věcné břemeno je zřízeno pro následující
pozemky v majetku města : 1989/6 a 453/4 a 1938/1 a 1989/1 a 453/2 vše v k.ú. Abertamy.
ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 7
zdržel se 0
proti 0
Usnesení: 22/11/R05

B-6/ Dofinancování projektu Revitalizace veřejných prostranství Abertamy.
Usnesení: ZM schvaluje dofinancování projektu Revitalizace veřejných prostranství
Abertamy ve výši cca. 4,2 mil. Kč. Uvedená částka se musí uhradit do konce dubna 2011.
Vzhledem k tomu, že město má část prostředků není nutné žádat o úvěr v celkové výši 4,2
mil., ale pouze cca 2 mil Kč. ZM schvaluje uvedenou částku doplatit dle možností města a
v dubnu 2011 požádat o úvěr na zbylou částku, která nebude uhrazena tedy cca. 2 mil. Kč.
Hlasování: pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
Usnesení: 23/11/R05
B-7/ Převod dokumentace pro územní rozhodnutí na SKI Areál Plešivec z TSA
Abertamy.
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
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“):
(a)

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 HR Agency s.r.o., IČ: 279 70 655, se sídlem Praha 7, Za Císařským mlýnem
1115/2, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, v oddíle C, vložka 152239, 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
Hlasování: pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
Usnesení: 24/11/R05

B-8/ Různé
a) ZM schvaluje společné pořádání plesu v KC Pernink dne 26.2.2011 s tím, že náklady
ponesou obě dvě obce rovným dílem.
Hlasování: pro: 7
zdržel se: 0
proti : 0

b) ZM 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 cca
6.000,-Kč. a zřídí občerstvovací stanici v areálu TSA.
Hlasování: pro : 7
zdržel se : 0
proti : 0
c) ZM schvaluje rozpis finančních nákladů klubu TJ-RZ Abertamy na rok 2011 a souhlasí
s finančním darem ve výši 50.000,-Kč. Zároveň by přivítalo větší spolupráci TJ-RZ při
pořádání akcí města jako např. dětský den, mikulášská, pouť apod.
Hlasování: pro : 7
zdržel se: 0
proti : 0
d) ZM schvaluje rozpis finančních nákladů na kulturní akce v roce 2011 s tím, že bude krýt
finanční ztráty, které v rámci akcí mohou vzniknout. Jedná se v celkovém součtu všech
akcí o částku nepřevyšující 100.000,-Kč.
Hlasování: pro: 7
zdržel se: 0
proti : 0
e) ZM bere na vědomí zprávu o stavu dobrovolných hasičů a deleguje na schůzi Sboru
dobrovolných hasičů Abertamy, která se koná dne 5.2.2011 místostarostku pí Rojovskou a
zastupitelé pí Čečákovou a p. Hraška.
Hlasování: pro 7
zdržel se: 0
proti :0
f) ZM bere na vědomí zprávu o situaci kolem rodiny Roberta Leise a navrhuje, že
přístřešek, který jim byl poskytnut musí opustit do konce března 2011. Zároveň bere na
vědomí, že byl rodině vyplacen příspěvek v hmotné nouzi v částce 5.000,-Kč.
Hlasování: pro :7
zdržel se: 0
proti : 0
g) ZM schvaluje žádost spol. Aragonit o finanční dar ve výši 500,-Kč. na pořádání koncertu
pro tělesně postižené.
Hlasování: pro : 7
zdržel se: 0
proti : 0

h) ZM bere na vědomí zprávu o Lyžařském výcviku pro děti MŠ a ZŠ a schvaluje
zadotování města ve výši cca 60.000,-Kč.
Hlasování: pro : 7
zdržel se: 0
proti : 0
Usnesení: 25/11/R05

Návrhová komise:

Josef Hraško ml.

Ověřovatel zápisu : Jan Felt

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

Vyvěšeno dne : 27.01.2011

………………………….
…………………………..

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

Sejmuto dne:

