
Město Abertamy, 
Farní 2 ,362 35 Abertamy 
 
 

U  S N  E  S E  N  Í 
z 27. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 
28.3.2013 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,   
                                                               
Omluveni:     1 
Neomluveni: 0 
Hosté:  0 
Občané:  2         Jednání skončilo v 17,15 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 6 
 
          ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Václav Heller 
 
           Hlasování  pro 6 
 
B-2/Podej pronájem 
                                                                                                     
a)Usnesení: ZM schvaluje   prodej dvou garáží včetně pozemků p.č. 327/30 o výměře 24 m2  
a 327/29 o výměře 24 m2 vše  k.ú. Abertamy . za částku 84 450,-Kč. za jednu garáž 
                                                                                        
Hlasování:             pro:  6 

                             zdržel se:  0                 

                            proti:     0 
                                                              
 b)Usnesení: ZM schvaluje   prodej  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, Blaženě 
Warové z Abertam za částku 30 Kč/m2.  
                                                                                           
Hlasování:             pro:  6 

                             zdržel se:  0                 

                            proti:     0 

 



c)Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku 186/1 ( ostatní plocha ) o 
výměře dle skutečného zaměření GP , v k.ú. Abertamy . 
                                                                                              
Hlasování:             pro:  6 
                             zdržel se:  0                 
                            proti:     0 
 
      
d)Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje (pronájmu smlouva o smlouvě budoucí 
kupní),  pozemku za účelem výstavby RD, p.č.  37/11 ( trvalý travní porost ) o výměře 1211 
m2  , v k.ú. Abertamy   
                                                                                              
Hlasování:             pro:  6 
                             zdržel se:  0                 
                            proti:     0 
 
 
e)Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru pronájmu  pozemku p.č. 19/12 ( trvalý travní 
porost ) o výměře 164 m2  , v k.ú. Abertamy. 
                                                                                              
Hlasování:             pro:  6 
                             zdržel se:  0                 
                            proti:     0 
 
 
 
f)Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru pronájmu  pozemku p.č. 1989/1 ( ostatní plocha ) 
o výměře  m2  , v k.ú. Abertamy . 
                                                                                              
Hlasování:             pro:  6 
                             zdržel se:  0                 
                            proti:     0 
 
 
g)Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje části  pozemku p.č. 568/1 (trvalá travní 
porost) o výměře dle skutečného zaměření GP cca 600  m2  , v k.ú. Abertamy. 
                                                                                              
Hlasování:             pro:  6 
                               zdržel se:  0                 
                               proti:     0 
 
h)Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru směny částí  pozemků p.č. 173/1,(trvalý travní 
porost) 173/3 ( ostatní plocha) a 256/2 (trvalý travní porost ) o výměře dle skutečného 
zaměření GP vše v majetku města Abertamy v celkové výměře 1393  m2  , v k.ú. Abertamy  , 
za pozemek p.č. 1935/4 (ostatní plocha komunikace)  o výměře 1393 m2v k.ú. Abertamy . 
                                                                                              
Hlasování:             pro:  6 
                             zdržel se:  0                 
                            proti:     0 
 



ch)Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje nemovitosti č.p. 27 včetně pozemku 
p.č. 4 o výměře 757 m2 v k.ú. Abertamy .  
                                                                                              
Hlasování:             pro:  4 
                             zdržel se:  2 ( Felt ,  Löffler )            
                            proti:     0 
 
 
                                                                                             Usnesení: 168/13/R27 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                       
B-3/ Rozpočtové opatření č.1 
 
Usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č.1 viz. příloha 
 
 
 Hlasování:             pro: 6  
                             zdržel se:          

                            proti:  
                                                                                                   Usnesení: 169/13/R27      
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                   
B-4/ Změna sazby daně z nemovitosti pro k.ú. Abertamy a k.ú. Hřebečná 
 
Usnesení: ZM schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č.1/2013 o stanovení místního 
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. Tato závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 
1.1.2014. 
 
 
 
   Hlasování:            pro: 5 

                             zdržel se:         

                            proti:   1 (Löffler )            
 
                                                                                                  Usnesení: 170/13/R27                                                                                                         
                        
                                                 
 
B-5/Hospodářský výsledek Základní a mateřské školy Abertamy 
 
 
Usnesení: ZM schvaluje  rozdělení  hospodářského výsledku  následně: 
 
Fond odměn : 0,-Kč 
 
Fond rezervní: 46 062,01,-Kč 
 
ZM neschvaluje žádost na dofinancování jednoho pracovního místa v ZS Abertamy na II. 
pololetí školního roku 2012/2013 a žádost o příspěvek na autobus na výlet Mateřské školy 
Abertamy. 



 
 
 
   Hlasování:             pro: 6 

                             zdržel se:         

                            proti:      
                                                                                              Usnesení: 171/13/R27                                                                                                         
         
 
 
 
B-6/Technické služby Abertamy 
 
Usnesení: ZM bere na vědomí účetní uzávěrku TSA za rok 2012 a rozpis průměrných 
nákladů na provoz společnosti. ZM dále ukládá jednateli, aby na pracovní schůzi 
zastupitelstva města v druhé polovině  dubna 2013 předložil hospodaření TSA za I. čtvrtletí 
letošního roku.  
 
 

 

 

Hlasování:             pro: 6 

                             zdržel se:         

                            proti:      
            
                                                                                   Usnesení: 172/13/R27                                                                                                         
 
B-7/ Různé 
 
 
Usnesení: 
   

a) ZM schvaluje nový knihovní řád , knihovny Abertamy s účinností od 1.4.2013. 
 

Hlasování:             pro: 6 

                             zdržel se:         

                            proti:      

     

b) ZM schvaluje vyvěšení záměru pronájmu dvou anténních míst na rozhledně Plešivec 
za účelem umístění telekomunikačních zařízení.  
 

Hlasování:             pro: 6 

                             zdržel se:         

                            proti:      

 
 
                                                                                 Usnesení: 173/13/27 
 
 



 
Návrhová komise:  Jan Felt                           ………………………….. 
 
 
Ověřovatel zápisu :  Václav Heller               ………………………….. 
 
 
 
……………………                                                            …………………….. 
Zdeněk Lakatoš                                                                Jana Rojovská 
starosta města                                                                   místostarostka města 
 
 
Vyvěšeno  dne :   29.3.2013                                                   Sejmuto dne:  


