Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

U SN E SE N Í
z 52. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne
15.07.2010 od 16,00 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: 2
Jednání skončilo v 17,30
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.194/2 o výměře 289 m2 (ostatní plocha) v k.ú.
Abertamy, manželům Mrňkovým za částku 40,-Kč/m2.
Hlasování pro: 6
b,Usnesení: ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 152/1 ( ostatní plocha o výměře dle
skutečného zaměření GP v k.ú. Abertamy, manželům Lysičanovým za částku 40,-Kč/m2.
Hlasování pro: 6

c, Usnesení: ZM schvaluje pronájem částí pozemků p.č.796/5 ( ostatní plocha) a p.č. 744/7 (
lesní plocha) k vybudování volno časového parku na Plešivci, firmě Santera Karlovy Vary
s.r.o. IČO 25221434 , za cenu 10 Kč/m2/rok. Délka pronájmu 5 let.
Hlasování pro: 6
d,Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č.41/1 ( ostatní plocha )
v k.ú. Abertamy, o výměře dle skutečného zaměření GP.
Hlasování pro: 6
e,Usnesení: ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 642/ 2 ( ostatní plocha ) v k.ú.
Abertamy o výměře dle skutečného zaměření GP v k.ú.
Hlasování pro: 6

Usnesení: 332/10/R52
B-3/ Byty

Usnesení: ZM neschvaluje žádost pí. Strakové a trvá na splacení celé dlužné částky. ZM
pověřuje místostarostku města pí. Rojovskou k jednání s pí. Strakovou ohledně termínu
uhrazení dluhu.
Hlasování: pro 6
Usnesení: 333/10/R52
B-4/ TSA – změna vedení společnosti
Usnesení: ZM schvaluje nabídku Ing. Palase a ustanovuje ho do funkce jednatele společnosti
Technické služby Abertamy s.r.o. a to s účinností od 1.8.2010. Jmenovaný bude za
vykonávání této funkce odměněn podílem na případném zisku společnosti.
Hlasování: pro 6
Usnesení: 334/10/R52
B-4/ Rozpočtové opatření č.1

Usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 v plném znění :
Usnesení: 335/10/R52
Hlasování: pro 6

B-5/ Různé
Usnesení:
a, ZM bere na vědomí předběžnou zprávu o kontrole mateřské školy. Vzhledem k zjištěným
nedostatkům, pověřuje starostu města k dalším šetřením, popřípadě k zajištění provedení
vnitřního auditu hospodaření Mateřské školy Abertamy.
b, ZM schvaluje prodej dvou nepojízdných vraků hasičských vozidel CAS 25 Škoda 706
RTHP, Sdružení dobrovolných hasičů Nelahozeves za nabídkovou cenu 20.000,-Kč. za obě
vozidla.
c, ZM souhlasí s projektovým záměrem a dále s finančním partnerstvím PO v tomto
projektu v rámci OP VK spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského
sociálního fondu.

Hlasování : pro 6
Usnesení: 336/10/R52

Návrhová komise:

Vilém Schuler …………………………..

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

Starosta města : Zdeněk Lakatoš

Vyvěšeno dne : 16.07.2010

Místostarostka města : Jana Rojovská

Sejmuto dne:

