
Město Abertamy, 
Farní 2 ,362 35 Abertamy 
 
 

U  S N  E  S E  N  Í 
z 54. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 
07.10.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy  
 
Jednání řídil:  Lakatoš Zdeněk-starosta  
Přítomni:      , Vilém Schüler , Jana Rojovská, Ing. Jiří Štech, Ingrid Cejpková, Antonín  
                       Březina, Mgr. Jiří Halaburt 
Omluveni: 0 
Neomluveni:0 
Hosté:  0 
Občané:  0                                       Jednání skončilo v  18,00    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: Vilém Schüller  
           
          Hlasování  pro 7 
 
          ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Antonín Březina 
 
           Hlasování  pro 7 
 
  
 
B-2/ Sloučení Základní školy a mateřské školy 
 
Usnesení : ZM schvaluje  -schvaluje sloučení příspěvkových organizací Základní škola 
Abertamy, okres Karlovy Vary a Mateřská škola Abertamy, okres Karlovy Vary s účinností 
od 01.11.2010 s tím, že: 

• příspěvková organizace Základní škola Abertamy, okres Karlovy Vary se od tohoto 
data stává nástupnickou organizací 

• příspěvková organizace Mateřská škola Abertamy, okres Karlovy Vary dnem  
31.10.2010 sloučením zaniká 

- vydává rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací Základní škola Abertamy, okres 
Karlovy Vary a Mateřská škola Abertamy, okres Karlovy Vary 
- schvaluje změnu názvu příspěvkové organizace Základní škola Abertamy, okres Karlovy 
Vary na Základní škola a mateřská škola Abertamy, okres Karlovy Vary s účinností od 
01.11.2010 



- schvaluje s účinností od 01.11.2010 rozšíření hlavního účelu a předmětu činnosti 
příspěvkové organizace Základní škola Abertamy, okres Karlovy Vary o činnost mateřské 
školy  
- schvaluje s účinností od 01.11.2010 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Základní škola Abertamy, okres Karlovy Vary spočívající ve změně názvu, v rozšíření 
hlavního účelu a předmětu činnosti a vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se 
této příspěvkové organizaci předává k hospodaření 
- vydává v souladu se schválenými změnami dodatek č.1  ke zřizovací listině příspěvkové 
organizace Základní škola Abertamy, okres Karlovy Vary  
- schvaluje s účinností 01.11.2010 nové místo výkonu činnosti školní jídelny, jejíž činnost 
vykonává příspěvková organizace Základní škola Abertamy, okres Karlovy Vary na adrese 
Rooseweltova 315, 362 35 Abertamy 
- schvaluje s účinností od 01.11.2010 navýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve 
školní jídelně, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Abertamy, okres 
Karlovy Vary, z 90 na 165  
- schvaluje s účinností od 01.11.2010 výmaz školní jídelny, jejíž činnost vykonává 
příspěvková organizace Mateřská škola Abertamy, okres Karlovy Vary, z rejstříku škol a 
školských zařízení 
 
Hlasování : pro 7 
                                                                                  Usnesení : 342/10/R54 
 
 
  
 
Návrhová komise:     Vilém Schüller ………………………….. 
 
 
Ověřovatel zápisu :    Antonín Březina  ………………………….. 
 
 
 
 
Starosta města  :  Zdeněk Lakatoš                     Místostarostka města :  Jana Rojovská 
 
 
 
 
Vyvěšeno  dne : 14.10.2010                                                     Sejmuto dne:  
 
 
 
 
 
 
 


