Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

U SN E SE N Í
z 49. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne
14.04.2010 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:
Občané: 2
Jednání skončilo v 19,50
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 7
ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Antonín Březina
Hlasování pro 7
B-2/ Prodej pronájem
a, Usnesení : ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 342/7 o výměře 596 m2 ( trvalý travní
porost) v k.ú. Abertamy, manželům Davidu a Miluši Jelínkovým ze Znovíze za částku 26,50,Kč / m2.
Hlasování: pro 6
b,Usnesení: ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 496/1 o výměře 2 176 m2 ( ostatní plocha)
v k.ú. Abertamy, Haně Bílkové z Abertamy za částku 10,-Kč/1m2
Hlasování: pro 6
c, Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemků 1413/1 ( trvalý travní porost) o
výměře 319 m2 , 1406/3 ( ostatní plocha) o výměře 319 m2 a část pozemku 1412 ( ostatní

plocha) o výměře dle skutečného zaměření GP cca 300 m2 dále schvaluje vyvěšení záměru
pronájmu pozemků 1405/6 ( trvalý travní porost) o výměře 1274 m2 a 1900/9 ( komunikace)
část pozemku cca 200 m2 vše v k.ú. Hřebečná. Hlasování: pro 6
d, Usnesení: ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1013/16 ( trvalý travní porost) o výměře 826
m2 v k.ú. Hřebečná, manželům Michalu a Lence Kroupovým z Prahy –Radotína za částku 41
Kč/1m2.
.
Hlasování: pro 6
e, Usnesení : ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1013/6 ( trvalý travní porost) o výměře 876
m2 v k.ú. Hřebečná, manželům Michalu a Lence Petrovým z Ostrova za částku 41 Kč/1m2.
.
Hlasování: pro 6
f, Usnesení : ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 1989/6 ( ostatní
plocha ) o výměře cca 200 m2 v k.ú. Abertamy.
Hlasování: pro 6
g, Usnesení ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 327/1 ( ostatní plocha
) o výměře cca 326 m2 v k.ú. Abertamy.
Hlasování: pro 6
h, Usnesení: Návrh na usnesení : ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje částí pozemků p.č.
642/2 a p.č. 638 (vše ostatní plocha ) a v k.ú. Abertamy
Hlasování pro: 7
Usnesení: 318/10/R49
B-3/ Byty
Usnesení : ZM schvaluje vypsání výběrového řízení na prodej bytové jednotky a příslušného
podílu 565/2007 na domě č.p. 148 v Jáchymovské ul. v Abertamech. Dále bere na vědomí
informaci pí Rojovské o aktuálním stavu prodeje bytového fondu.
Hlasování: pro 6
Usnesení: 319/10/
R49
B-4/ Změna vyhlášky o cenách pozemků v k.ú. Abertamy a Hřebečná
Usnesení: ZM schvaluje následující prodejní ceny pozemků pro k.ú. Abertamy a Hřebečnou :
stavební parcela 300 Kč/m2
ostatní plocha
40 Kč/m2
zahrada
30 Kč/m2

nájem pozemků 10 Kč/m2/ rok
ZM pověřuje starostu města, aby připravil novou cenovou vyhlášku o prodeji a pronájmu
pozemků.
Hlasování: pro 6
Usnesení: 320/10/R49
B-5/ Plešivec
Usnesení: ZM schvaluje návrh JUDr. Nováka, právního zástupce pí. Hodové na mimosoudní
vyrovnání závazku města Abertamy za provedené stavební práce na hotelu Plešivec v období
od roku 1998 do současnosti. Výše finančního vyrovnání bude upřesněna a doložena
znaleckým posudkem. Město navrhuje závazek splácet ve formě ročních splátek ve výši
300.000,-Kč.
Usnesení: 321/10/R49
Hlasování: pro 6
B-6/ Návrh rozpočtu města Abertamy na rok 2010
Usnesení: ZM bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2010 a souhlasí s jeho vyvěšením na
úřední desku města viz příloha.
Usnesení: 322/10/R49
Hlasování: pro 6
B-7/ Stanovy svazku obcí Plešivec
Usnesení: ZM schvaluje nové stanovy svazku obcí Plešivec a pověřuje starostu města jejich
podpisem
Hlasování: pro 6
Usnesení: 323/10/R49
B-8/ Různé
a, Starosta předložil návrh firmy AZS 98 s.r.o, Plzeň na pronájem pozemků v Abertamech.
Dále uvedl, že firma má zájem o zpracování haldy na Větrově v areálu bývalé šachty Jerolým.
Zástupci firmy byly upozorněni, že manipulace s haldou podléhá schválení Jaderného
bezpečnostního úřadu ČR. Zástupci firmy uvedli, že provedou jednání na JBÚ a po té budou
informovat vedení města.
ZM bere na vědomí zprávu starosty a pověřuje ho k dalším jednáním s firmou AZS, 98 s.r.o.
Hlasování: pro 6

b, ZM schvaluje vyplacení částky ve výši 66.000,-Kč. pí. Evě Hejtmánkové, která tuto
investovala do oken na rekreační chatě, a která jí nebyla odečítána z nájmu. Vyplacení
uvedené částky po prodeji nemovitosti bylo jmenované odsouhlaseno již zastupitelstvem
v roce 2007.
Hlasování : pro 6
c, ZM schvaluje hospodářský výsledek ZŠ za rok 2009 a schvaluje jeho rozdělení takto:
fond odměn
33 000,-Kč
rezervní fond
35 691,41-Kč
celkový výsledek : 68 691,41
d, ZM schvaluje hospodářský výsledek MŠ za rok 2009 , z kterého vyplívá, že MŠ měla
ztrátové hospodaření a byly použity finanční prostředky z rezervního fondu MŠ ve výši
63.292,72,-Kč.
Hlasování : pro 6
e, ZM schvaluje rozpočet na Abertamskou pouť 2010 ve výši 120.000,-Kč
Hlasování: pro 6
f, ZM schvaluje přijetí finančního daru Technickým službám Abertamy s.r.o. ve výši 4
mil.Kč. Dále schvaluje nabídku firmy SNOWPLAN Ing. Hoška z Vrchlabí na zpracování
technické dokumentace a znaleckých posudků pro Ski Areál Plešivec.
Hlasování : pro 4
proti 1 Schuler
zdržel se 1 Ing. Štěch
g, ZM schvaluje změnu v zápisu rejstříku škol z důvodu vzdělávání postiženého žáka dle
osnov pomocné školy s nejvyšším počtem žáků 3 v oboru
Odůvodnění:
Škola vzdělává žáka s mentálním postižením, který plní čtvrtý rok povinné školní docházky.
Odborné pracoviště doporučilo vzdělávání podle osnov pomocné školy a podle
individuálního vzdělávací plánu.
Personální zabezpečení:
Žák je vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu a integrován v běžné třídě. Má k
dispozici asistenta pedagoga. Na škole v současné době působí pedagog, který absolvoval
Pedagogickou fakultu Ústí nad Labem- magisterský obor 1.stupeň ZŠ a Univerzitu JAK Praha
- bakalářský obor speciální pedagogika.
Majetkové zabezpečení:
Vzdělávání probíhá v budově školy, v běžné třídě.
Finanční zabezpečení:
V rozpočtu školy je na žáka vyčleněna částka 3.000 Kč na pomůcky a materiální zabezpečení.
Hlasování : pro 6
Usnesení: 324/10/R49

Návrhová komise:

Vilém Schuler …………………………..

Ověřovatel zápisu :

Antonín Březina …………………………..

Starosta města : Zdeněk Lakatoš

Vyvěšeno dne : 19.04.2010

Místostarostka města : Jana Rojovská

Sejmuto dne:

