Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

U SN E SE N Í
z 48. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne
03.03.2010 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,Mgr. Halaburt
Omluveni: 0
Neomluveni:0
Hosté:
Jednání skončilo v 19,40 hodin
Občané: 4
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: Vilém Schuler
Hlasování pro 7
ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Antonín Březina
Hlasování pro 7

B-2/ Prodej pronájem
a, Usnesení : ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 273/2 ( trvalý travní porost ) o
výměře dle skutečného zaměření GP cca 1000 m2 v k.ú. Abertamy, manželům Křapáčkovým
za částku 4,66,-Kč/m2
Hlasování: pro 7
b,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 . FTVE
Hlasování: pro 7

c, Usnesení: ZM schvaluje 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 , Lucii Michálkové za částku 2 053 850,-Kč.
Hlasování: pro 7
d, Usnesení: ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 2022/3 o výměře 76 m2 ( ostatní plocha),
Kamile Daškové za částku 10,-Kč/m2.
Hlasování pro: 7
e, Usnesení: ZM schvaluje pronájem pozemků p.č. 253,269 a část pozemku 273/1 vše
ostatní plocha v k.ú. Abertamy, firmě AZS 98 Plzeň, dle navržených podmínek a pověřuje
starostu města, aby připravil nájemní smlouvu, která bude předložena ke schválení na příštím
zastupitelstvu.
Hlasování: pro 7
f, Usnesení : ZM schvaluje směny pozemků p.č. 126/1( trvalý travní porost o výměře cca 40
m2 v majetku města Abertamy a pozemku 126/16( trvalý travní porost) o výměře cca 40 m2
v majetku manželů Bursíkových vše v k.ú. Abertamy.
Hlasování: pro 7
g, Usnesení : ZM schvaluje prodej garáže na st.p. 743 o výměře 25 m2 a části pozemku
109/1 ostatní plocha dle skutečného zaměření GP cca 170 m2 manželům Bursíkovým za
částku cca 50.000,-Kč.
Hlasování: pro 6
zdržela se : Rojovská
h, Usnesení : ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 342/7 o výměře 596 m2
( trvalý travní porost) v k.ú. Abertamy.
Hlasování: pro 7

ch, Usnesení: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 496/1 o výměře 2 176
m2 ( ostatní plocha) v k.ú. Abertamy.
Hlasování pro: 7
Usnesení: 312/10/R48
B-3/ Byty
Usnesení : ZM schvaluje prodej nebytových prostor včetně příslušného podílu na domě č.p.
190 Perninské ul. Šárce Richtarechové a Miroslavu Rottovi za částku dle znaleckého posudku
ve výši 122 430,-Kč.
ZM schvaluje prodej nebytových prostor včetně příslušného podílu na domě č.p. 193 nám.
Míru , Ing. Palasovi a Ing. Koubovi za částku dle znaleckého posudku ve výši 160.741,-Kč
a 213.290,-Kč.
Hlasování: pro 6
proti: Schuler
Usnesení: 313/10/R48

B-4/ Změna vyhlášky o cenách pozemků v k.ú. Abertamy a Hřebečná
Usnesení: ZM bere na vědomí znalecký posudek vypracovaný Ing. Fialou na nové stanovení
cen pozemků v k.ú. Abertamy a k.ú. Hřebečná. Na dalším jednání předloží každý zastupitel
způsob stanovení ceny pozemku a jeho hodnotu v rozpětí znaleckého posudku.
Hlasování: pro 7
Usnesení: 314/10/R48
B-5/ Plešivec
Usnesení: ZM schvaluje odkup části zařízení hotelu Plešivec ( restaurace a kuchyně ) dle
přiloženého seznamu v celkové hodnotě 79 598,-Kč. Dále ZM bere na vědomí skutečnost, že
avizované rekonstrukční práce, které nájemce prováděl v letech 1998 až 2008 byly provedeny
neodborně, popřípadě nebyly provedeny vůbec. Na základě těchto skutečností byl na místo
pozván soudní znalec, který provede ohodnocení provedených prací a vypracuje posudek, o
kolik byl skutečně zhodnocen majetek města Abertamy.
Usnesení: 315/10/R48
Hlasování: pro 7

B-6/ Projednání auditu hospodaření města za rok 2009

Usnesení: ZM bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření
za rok 2009, kterou provedlo oddělení kontroly při Krajském úřadu Karlovarského kraje a
přijímá následující opatření :
-

v roce 2010 provedou kontrolní a finanční komise více kontrol
bude důsledněji kontrolována práce účetní města pí. Vinšové, jak ze strany starosty
města , tak ze strany finanční komise

Závěr kontroly zní, že nebyla zjištěna rizika v hospodaření dle § 10 odst. 4 písm.a) zákona
č. 420/2004 Sb.
Usnesení: 316/10/R48
Hlasování: pro 7
B-7/ Různé

Usnesení:
a , ZM schvaluje uzavření smlouvy mezi ČEZ Distribuce a.s. a městem Abertamy na zřízení
věcného břemene na uložení elektrické přípojky ke stavební parcele 824 v majetku Jiřího
Michálka. Uvedená přípojka bude uložena do komunikace p.č. 327/1 v k.ú. Abertamy.
Hlasování: pro 7

b, ZM schvaluje návrh Občanského sdružení Abertamy na spolupráci při zřizování městského
Muzea a zároveň schvaluje, aby činnost kronikářky města Věry Nesrstové byla rozšířena o
správcovství sbírek pro muzeum. Na základě této skutečnosti ZM schvaluje úpravu platových
podmínek a případné vyslaní paní Nesrstové na odborné školení.
Hlasování: pro 7
c, ZM schvaluje, že město Abertamy bude provozovat elektronickou spisovou službu
v hostovaném režimu u ORP Ostrov a požaduje, aby ORP Ostrov pro město Abertamy tuto
službu zajistila.
Hlasování: pro 7
d, ZM schvaluje návrh na uspořádání akce „ Abertamyfest“ v termínu 12.6.2010 v době od 12
do 23,30 hod. v areálu TSA. Náklady na akci jsou odhadovány na cca 70 000,-Kč. Část
nákladů by byla pokryta ze vstupného, které se předpokládá ve výši 150 až 200,-Kč, část by
byla zaplacena sponzory a část by uhradilo město.
Hlasování: pro 7
e, ZM schvaluje znění dodatku ke smlouvě mezi městem Abertamy a NUTS Severozápad
týkající se úpravy rozpočtu akce Rekonstrukce veřejných prostranství Abertamy.
Hlasování: pro 7
f, ZM schvaluje návrh rozpočtu pro ZŠ na školní rok 2010/2011. Zároveň souhlasí
s uhrazením nadnormativních nákladů ZŠ Abertamy pro školní rok 2010/2011.
Hlasování: pro 7
Usnesení: 317/10/R48

Návrhová komise:

Vilém Schuler …………………………..

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

Starosta města : Zdeněk Lakatoš

Vyvěšeno dne : 15.3.2010

Místostarostka města : Jana Rojovská

Sejmuto dne:

