
Město Abertamy, 
Farní 2 ,362 35 Abertamy 

 
U  S N  E  S E  N  Í 

z 12. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 
20.10.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy 

 
Jednání řídil:  Zdeněk Lakatoš -starosta   
Přítomni:        Petr Gono, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler, Jana Rojovská,   
                      Jana Čečáková   
                                               
Omluveni:  0   
Neomluveni: 0  
Hosté:  1  
Občané:  3                                                   Jednání skončilo ve  20 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  pronájem  pozemků p.č.1105 ( ostatní plocha) o výměře  
827m2  a p.č. 281( zbořeniště ) o výměře 79 m2 vše v k.ú. Hřebečná. paní A.H. z Hřebečné   
Hlasování:            pro:   7  
                             zdržel se: 0                    
                            proti:     0 
 
b)Usnesení: ZM schvaluje  prodej části pozemků p.č.169/1  a 169/2 ( trvalý travní porost ) o  
výměře dle skutečného zaměření GP cca 400m2 v k.ú. Abertamy, Manželům W. z Ostrova.   
Hlasování:            pro:   7   
                             zdržel se:  0                  
                            proti:     0 
c) Usnesení: : ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje  částí pozemků p.č. 2039/1,  o výměře  
dle skutečného zaměření GP vše   ( ostatní plocha ) v k.ú. Abertamy .   
Hlasování:            pro:     
                             zdržel se:  0                  
                            proti:     0  
 
d)Usnesení: ZM schvaluje  prodej  části pozemku p.č.217/2 ( ostatní plocha) rozděleného  dle  



GP556-6087/2011 zastavěná plocha trafostanice o výměře 16 m2, vzniklý  st. pozemek 833.  
Kupující ČEZ a.s. Ústí nad Labem.   
Hlasování:            pro:   7  
                             zdržel se:  0                  
                            proti:     0 
 
e) Usnesení: ZM schvaluje  pronájem části pozemku p.č.280/1 ( ostatní plocha) o  
výměře cca 100m2. za účelem vybudování zázemí pro kaiting, p. P.T. z Abertam.  
Hlasování:            pro:   7  
                             zdržel se:  0                  
                            proti:     0 
 
f)Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 1968/2 o výměře 134 m2 (  
ostatní plocha ) v k.ú. Abertamy .   
Hlasování:            pro:   7  
                             zdržel se:  0                  
                            proti:     0 
 
g) Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje  části pozemku p.č. 1934/1 o výměře dle  
skutečného zaměření GP  ( ostatní plocha ) v k.ú. Abertamy .   
Hlasování:            pro:   7  
                             zdržel se:  0                  
                            proti:     0 
h) Usnesení: Usnesením zastupitelstva č. 07/10/R02 ze dne 7.10.2010  byla manželům V.  
z Abertam prodána garáž p.č. 743 a část pozemku p.č. 109/1 v celkové hodnotě 50 037,-Kč.  
Manželé V., žádají o možnost uvedenou částku splácet v pravidelných měsíčních splátkách ve  
výši 1.800,-Kč. ZM schvaluje prodej uvedené nemovitosti formou měsíčních splátek ve výši  
1.800,-Kč.  
   Hlasování:            pro:   7  
                             zdržel se:  0                  
                            proti:     0  
 
ch)Návrh na usnesení: : ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje  částí pozemků p.č. 
2039/1,193/5,193/2  o výměře dle skutečného zaměření GP vše   ( ostatní plocha ) v k.ú. 
Abertamy .  
                                                                                       Usnesení: 66/11/R12  
 
B-3/ Rozpočtové opatření  č.4  
 
Usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 viz příloha 
Hlasování:  pro:  7  
                     zdržel se:  0                             
                     proti:   0  
                                                                                         Usnesení: 67/11/R12  
 
 
 
 
 
 



B-4/ Technické služby Abertamy- Výběrové řízení na nájemce bufetu U Lišáka 
   
Usnesení:  
ZM souhlasí s podmínkami VŘ na nájemce bufetu,,U Lišáka´´ v areálu TSA a schvaluje  
výběrovou komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Petr Gono, Alexandr Vataščin  
a Petr Vovsík.  
Hlasování    pro: 7 
                     zdržel se:  0                
                      proti:    0 
         Usnesení: 68/11/R12  
 
B-5/ Technické služby – lyžařský areál 
ZM schvaluje vyvěšení záměru  dlouhodobého pronájmu  lyžařského areálu Abertamy  a 
následujících pozemků dle zaměření: parc.č. 714/1, 643/6, 714/3, 638/1, 643/2, 1960, 2002, 
č.st.784 a budovy č.p. 452 na pozemku parc.č.st. 784,vše nacházející se v k.ú. Abertamy.  
Hlasování    pro: 6  
                     zdržel se:  0                
                      proti:    1 (Löffler- pro prodej) 
         Usnesení: 69/11/R12 
 
B-6/ Prodej dokumentace o geologickém průzkumu ke ski areálu Plešivec 
 
ZM schvaluje prodej dokumentace o geologickém průzkumu ke ski areálu Plešivec 
provedeném  městem Abertamy v roce 2008 za částku cca 220.000,-Kč. Uvedená 
dokumentace bude prodána firmě HR Agency s.r.o. za stejnou částku na základě smlouvy.     
Hlasování    pro: 7 
                     zdržel se:  0                
                      proti:    0 
              Usnesení: 70/11/R12 
                                                                                                 
B-7/ Základní a mateřská škola Abertamy.  
Usnesení: ZM bere na vědomí  zprávu MŠ za šk.r. 2010/2011. ZM neschvaluje doplatek  
nadnormativních výdajů.  
Hlasování    pro: 5   
                     zdržel se:  1 (Hraško)           
                      proti:    1 (Löffler)  
        
         Usnesení: 71/11/R12 
 
B-8/ Základní a mateřská škola Abertamy – nákup kopírovacího stroje 
Usnesení: ZM pověřuje starostu k zajištění nové kopírky do školy. 
Hlasování    pro: 7   
                     zdržel se:   
                      proti:     
         
         Usnesení: 72/11/R12 
 
 
 
 



B-9/ Vyúčtování bytů 
Usnesení:  ZM schvaluje konečné  vyúčtování bytových jednotek města firmou Bronislava  
Hánělová  a pověřuje právničku města JUDr. Říhovou  k dalším krokům vůči dlužníkům. 
Hlasování    pro: 7  
                     zdržel se: 0            
                      proti:    0  
                                                                                                 
         Usnesení: 73/11/R12 
 
B-10/ Záměr prohlášení Krajinné památkové zóny  
Usnesení:  ZM bere na vědomí informaci o  záměru prohlášení krajinné památkové zóny na  
 správním území obce a o případné nominaci území této krajinné památkové zóny  na Seznam  
světového dědictví UNESCO v rámci projektu „Montanregion Krušnohoří“ s tím, že své 
stanovisko  
vyjádří až po projednání konkrétního mapového podkladu. 
Hlasování    pro: 7  
                     zdržel se: 0             
                      proti:    0  
                                                                                                Usnesení: 74/11/R12  
B-11/ Změna vyhlášky o místních poplatcích.  
Usnesení: Zastupitelstvo Města Abertamy se na svém zasedání dne 20.10.2010 usnesením  
72/11/R12 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( 
obecní  zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:  

Článek 22 – sazba poplatku 
Obecně závazná vyhláška č 2/2009 se mění v oddíle VI. Poplatek z ubytovací kapacity 

v tomto znění : 
Poplatek z ubytovací kapacity činí za každé využité lůžko a den 8,- Kč. 

Hlasování    pro: 7   
                     zdržel se: 0             
                      proti:    0  
                                                                                                Usnesení: 75/11/R12 
B-12/ Různé   
Usnesení:  
a) ZM bere na vědomí výsledek dílčího auditu města za první polovinu roku 2011 a  
zároveň bere na vědomí nápravné opatření .  
        Hlasování    pro: 7   
                     zdržel se: 0             
                      proti:    0 b)  
b) ZM bere na vědomí připomínku k abertamským novinám, pro nedostatek spolupracovníků 
není však v současné době možné noviny v této kvalitě  vydávat v jiném časovém režimu než  
jednou za tři měsíce.  
  
            Hlasování    pro: 7   
                     zdržel se: 0             
                      proti:    0  
            
c) ZM bere na vědomí zprávu kontrolní komise, která provedla ve dnech 28 a 29.9. kontrolu  
Základní a mateřské školy Abertamy. 
 
 



         Hlasování    pro: 7   
                     zdržel se: 0             
                      proti:    0  
 
 
d) ZM bere na vědomí petici za zachování kultury v Abertamech, která byla  reakcí na  
stížnosti na pořádané akce v areálu Technických služeb. Po stížnostech byla  stanovena  
pravidla pro pořádání, která se dodržují a především byla upravena doba ukončení koncertů   
na 23.30 hod.   
 
      Hlasování    pro: 7  
                     zdržel se: 0             
                      proti:    0  
                                                                                                Usnesení: 76/11/R12  
 
 
Návrhová komise:     Josef Hraško ml. …………………………..  
 
 
Ověřovatel zápisu :    Jan Felt                …………………………..  
 
 
……………………………..          …………………………… 
Zdeněk Lakatoš            Jana Rojovská  
starosta města                               místostarostka města 


