Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

U SN E SE N Í
z 47. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne
20.1.2010 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy
Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta
Přítomni:
Antonín Březina, Vilém Schuler,Jana
Rojovská, Ingrid Cejpková, Ing. Jiří Štěch
Omluveni: 1
Neomluveni:0
Hosté:
Jednání skončilo v 19,50
Občané: 0
Zastupitelstvo města schválilo:

hodin

A-1/ - Zahájení :

A-2/ - Program jednání :
1) Zahájení , volba pracovních komisí , program jednání

B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Vilém Schuler
Hlasování pro 6
ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Antonín Březina
Hlasování pro 6

B-2/ Prodej pronájem
a, Usnesení : ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 37/14 o výměře 154 m2 ( trvalý travní
porost ) , Markétě Hraškové za částku 4,16/ m2.
Hlasování: pro 6

b, Usnesení : ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 1013/9 trvalý travní porost o výměře 114
m2 za částku 32,-Kč/m2 a část p.č. 1013/2 trvalý travní porost o výměře dle skutečného
zaměření GP za částku 26,89/m2 vše v k.ú. Hřebečná manželům Kubernátovým.
Hlasování: pro 6

c, Návrh na usnesení : ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 273/2 (
trvalý travní porost ) o výměře dle skutečného zaměření GP cca 1000 m2 v k.ú. Abertamy.
Hlasování: pro 6
d, Návrh na usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru pronájmu pozemků p.č 273/5, 273/6,
278/1, 280/8, 273/2 ( ostatní plocha ) a část pozemku 273/2 ( trvalý travní porost ) vše v k.ú.
Abertamy .
Hlasování: pro 6
e, Návrh na usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodej rekreační chaty č.p. 343 v k.ú
Abertamy včetně pozemků p.č. 546 o výměře 197 m2 , 456/1 o výměře 171 m2 ( zastavěná
plocha ) a 37/13 ( trvalý travní porost) o výměře 254 m2 .
f, Návrh na usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 2022/3 o výměře
76 m2 ( ostatní plocha).
g, Usnesení: ZM schvaluje prodej pozemků. p.č. 1322/1 trvalý travní porost o výměře 647m2
v k.ú Hřebečná za částku 26,30/m2 dále pozemku p.č.1322/2 trvalý travní porost o výměře
575 m2 v k.ú. Hřebečná za částku 26,30/ m2 a p.č. 300 zastavěná plocha zbořeniště o
výměře 126 m2 za částku 200,-Kč/m2 , Bc. Kamile Kůrkové.
Hlasování pro: 6
Usnesení: 309/10/R47

B-3/ Byty
Usnesení:
ZM Schvaluje udělení výjimky ze Zásad prodej bytových jednotek města Abertamy“
následujícím nájemníkům :
Jana Drieňová
Ján Fekiáč
Bohumila Pospíšilová
Božena Maďarová
Oldřich Fišer
Zlatuše Janků
ZM dále pověřuje místostarostku města, aby v souladu s podmínkami prodejních smluv
učinila potřebné kroky vůči neplatičům splátek kupní ceny příslušných jednotek.
Hlasování: pro 6

Usnesení: 310/10/R47

B-4/ Různé
Usnesení:
a, ZM schvaluje spolupráci s firmou ECO Finance Group s.r.o. o spolupráci při realizaci
výstavby větrných elektráren v katastrální území Hřebečná. Firma však byla upozorněna na
úskalí projektu a na skutečnost, že realizace projektu je podmíněna uspořádáním místního
referenda, ve kterém občané vyjádří svůj postoj k projektu.
Hlasování: pro 6
b, ZM schvaluje žádost Horské služby ČR o.p.s. o finanční příspěvek na nákup defibrilátoru
pro region Abertamy-Pernink atd.
Hlasování: pro 6
c, ZM schvaluje návrh Strategického dokumentu rozvoje Abertamy pro rok 2010
Hlasování: pro 6
d,ZM schvaluje návrh zástavní smlouvy na budovu Fary v Abertamech a návrh darovací
smlouvy na objekt internátu SOUL Abertamy od Karlovarského kraje.
Hlasování: pro 6
e,ZM schvaluje bezúplatný převod části vybavení bývalé zubní ordinace, o které má zájem
střední zdravotnická škola Karlovy Vary a dále schvaluje návrh na odbornou demontáž
dalšího vybavení ordinace. ZM pověřuje starostu města, aby oslovil další zubní lékaře, zda
nemají zájem o některé části vybavení.
Hlasování: pro 6
f, ZM schvaluje prodej vozidla Tatra V3S valník spz: KVA 83-19 p. Oldřichu Vejvodovi za
částku 9.500,-Kč. Vozidlo má propadlou technickou kontrolu včetně měření emisí a je určeno
na náhradní díly.
Hlasování: pro 6
g, ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši 5000,-Kč na přípravu a vydání publikace Slavné
vily Karlovarského kraje, ve které bude uvedena též Abertamská vila Zenker ( vila SOUL).
Hlasování: pro 6
Usnesení: 311/10/R47
Návrhová komise:

Vilém Schuler …………………………..

Ověřovatel zápisu : Antonín Březina …………………………..

Starosta města : Zdeněk Lakatoš

Místostarostka města : Jana Rojovská

Vyvěšeno dne : 25.01.2010

Sejmuto dne:

