Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

U SN E SE N Í
z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne
14.2.2013 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: 4
Jednání skončilo v 17,30 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: Rudolf Löffler
Hlasování pro 7
ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Jana Čečáková
Hlasování pro 7
B-2/Podej pronájem
a)Usnesení: ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 452/3 v k.ú. Abertamy (trvalý travní
porost-zahrada) o celkové výměře dle skutečného zaměření GP . Manželům Kašparovským
z Ostrova za částku 30,-Kč/m2 a manželům Schadeovým z Abertam, též za částku 30,Kč/m2.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

b)Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje dvou garáží včetně pozemků p.č.
327/30 o výměře 24 m2 a 327/29 o výměře 24 m2 vše k.ú. Abertamy .
Hlasování:

pro: 7

zdržel se: 0
proti: 0
c)Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 10/6 o výměře 130 m2
v k.ú. Abertamy ( trvalý travní porost) , na pozemku je uložena kanalizační stoka a revizní
šachtice.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
Usnesení: 162/13/R26

B-3/ Prodej nepotřebných strojů.

Usnesení: ZM schvaluje prodej sněžné rolby Leitner LH 400 za částku 60.000,- Kč. JUDr.
Jaroslavu Němcovi z Hřebečné Dále ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje nepotřebných
strojů. Jedná se o následující stoje: Dále ZM schvaluje
Dozer pásový – účetní hodnota 32.284,-Kč ( zadán znalecký posudek)
Sněžné dělo Wizzard – odhadní cena 379.000,-

Hlasování:

pro: 7
zdržel se:
proti:
Usnesení: 163/13/R26

B-4/Rozpočet města Abertamy na rok 2013

Usnesení: ZM schvaluje rozpočet města Abertamy na rok 2013

Hlasování:

pro: 6
zdržel se:
proti: 1 (Rudolf Löffler)
Usnesení: 164/13/R26

B-5/ Pohledávky města Abertamy za přestupky

Usnesení: ZM bere na vědomí seznam dlužníků, kteří neuhradili pokuty a náklady spojené
s přestupkovým řízením. ZM schvaluje variantu , aby si dlužníci mohli své dluhy vůči městu
odpracovat, kdy sazba za hodinu práce byla stanovena na 50,-Kč.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se:
proti:
Usnesení: 165/13/R26

B-6/ Technické služby Abertamy
Usnesení:
Zastupitelstvo města Abertamy
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., IČ: 280 14 057, se sídlem Abertamy, Vítězná 457, PSČ 362 35, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 21449, projednalo
rezignaci pana Jiřího Hojsáka na funkci jednatele společnosti, který ve smyslu ust. § 66 odst.
1 z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, odstoupil z funkce jednatele
společnosti s tím, že výkon funkce Jiřího Hojsáka, jakožto jednatele společnosti, skončí dne
14.2.2013, a dále svým rozhodnutím jmenuje do funkce jednatele společnosti pana,
Martina Šafránka, nar.1.5.1973 , bytem Abertamy Hornická 385 , 362 35 Abertamy, jehož
jmenování do funkce jednatele společnosti Technické služby Abertamy s.r.o je účinné ode
dne 15.2.2013.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se:
proti:
Usnesení: 166/13/R26

B-7/ Různé
Usnesení:
a) ZM schvaluje změnu kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 259/4 v domě č.p. 259 ul.
ČSA, mezi městem Abertamy a Milanem Gordíkem . Změna splátek kupní ceny bude
upravena, a to snížením na 1000,-Kč/ měsíc.
Hlasování: pro: 7
zdržel se:
proti:
b) ZM bere na vědomí zprávu předsedkyně SPCCH Ingrid Cejpkové o činnosti sdružení.
ZM dále schvaluje finanční příspěvek pro sdružení na rok 2013.
Hlasování: pro: 7
zdržel se:

proti:
c) ZM schvaluje smlouvu na zprostředkování prodeje domu č.p. 3 ve Vítězné ul. ( bývalý
úřad města), s realitní kanceláří Dumrealit.cz. Nemovitost bude nabízena za částku
2.999.000,-Kč. Sjednaná provize RK činí 3% z uvedené částky.
Hlasování: pro: 7
zdržel se:
proti:
d) ZM schvaluje návrh na upravení mzdových prostředků p. Vataščina, tak aby byl
pracovní úvazek snížen na 24 hod. týdně.
Hlasování: pro: 4
zdržel se: 1 ( Jana Čečáková)
proti: 2 ( Josef Hraško, Rudolf Löffler)
e) ZM schvaluje projekt vybudování dětského hřiště na Kadlečáku, které bude
spolufinancováno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dotaci ve výši
600.000,- Kč město získalo v loňském roce za umístění v soutěži vesnice roku 2012.
ZM schvaluje doplatek města na projekt ve výši 137.050,-Kč. Celkové náklady
projektu jsou 737 050,-Kč.
Hlasování: pro: 7
zdržel se:
proti:
f)

ZM neschvaluje žádost firmy UNIPLAN CZ, s.r.o. Karlovy Vary o možnosti
výstavby rozhledny s větrnou elektrárnou na Hřebečné v místě bývalého radaru.
Hlasování: pro: 7
zdržel se:
proti:
Usnesení: 167/13/26

Návrhová komise: Rudolf Löffler

Ověřovatel zápisu : Jana Čečáková

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

Vyvěšeno dne : 18.2.2013

…………………………..

…………………………..

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

Sejmuto dne:

