
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                   34. zasedání zastupitelstva města Abertamy  
konané  dne 12.12.2013 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. 

                                                 ukončení  v 18,30  hod. 

                ------------------------------------------------------------------------------------------ 

      Přítomni: viz presenční listina – účast : Zdeněk Lakatoš, Václav Heller, Jana  Čečáková,    

                                                                      Josef Hraško, Jana Rojovska, Rudolf Löffler, Jan  

                                                                      Felt 

 

     Omluveni:  0 

      Neomluveni: 0   

      Hosté:  

     Občané: 3 

     Předsedající: Zdenek Lakatoš-starosta města 

      Zapisovatel:    

      Ověřovatelé zápisu: Jana Čečáková  

      Návrhová komise:   Jan Felt  

 

      Program: 

 

       A – 1/   Zahájení – starosta města 

                      - přivítání členů zastupitelstva 

 

       A – 2/    Schválení programu zasedání:  

                     

 

                   Hlasování : hlasů pro 7 

                    

                      Volba ověřovatelů zápisu: Jana Čečáková 

 

                     Hlasování:   hlasů pro  7 

                      Volba návrhové komise: :   Jan Felt 

 

                      Hlasování:   hlasů pro 7 

                      Kontrola usnesení z 33. zasedání ZMě  dne 18.11.2013. 

                       Trvá nebo splněno 

                     -   trvá nebo splněn             

                   -prodej pozemku 472/6-Dercová-předáno právničce 

                   -prodej pozemku 470/1- Olšanová zadán GP 

                   -prodej pozemku 562/2-Hakenovi- předáno právničce 

                   -prodej pozemku 983/3 –Bendovi-zadán GP 

                   -prodej pozemku 56/9- Korber-zadán GP 

                   -prodej pozemku 327/1-Vejvoda-zadán GP 

                   -prodej pozemku 1989/6-Petrová-předáno právničce 

                    

            

   

   Návrh na opatření: zda diskuse – rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť 

 

 



B-1/ Prodej pronájem 

 

 

a)Návrh na usnesení: ZM schvaluje záměr  pronájmu  části pozemku p.č. 23/17 o výměře  

dle skutečného zaměření GP, cca 12 m2 (ostatní plocha-komunikace ) v k.ú. Abertamy. Město 

podmiňuje případný pronájem souhlasem majitelů okolních nemovitostí.  

 

Hlasování:             pro:  7 

                             zdržel se:   0          

                            proti:     0 

 

b)Návrh na usnesení: ZM schvaluje  prodej části pozemku p.č. 167/1 o výměře  dle 

skutečného zaměření GP, cca 330 m2 (ostatní plocha ) v k.ú. Abertamy, manželům 

Študlarovým a manželům Čejkovým z Chebu za částku 40,-Kč/m2. 

 

Hlasování:             pro:  6 

                             zdržel se:   0          

                            proti:     1 (Hraško) 

 

c)Návrh na usnesení: ZM schvaluje  prodej části pozemku p.č. 126/33 o výměře dle 

skutečného zaměření GP , cca 94 m2.( trvalý travní porost) v k.ú. Abertamy, manželům 

Bursíkovým za částku 30,-Kč/m2. 

Hlasování:             pro:  7 

                             zdržel se:   0          

                            proti:     0 

d)Návrh na usnesení: ZM schvaluje  prodeje části  pozemku p.č. 216/9 o výměře  dle 

skutečného zaměření GP ( trvalý travní porost) v k.ú. Abertamy, Manželům Fritscherovým a 

manželům Lehrerovým.  

Hlasování:             pro:  7 

                             zdržel se:   0          

                            proti:     0 

 

e)Návrh na usnesení : ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje  pozemků p.č. 562/2 ( ostatní 

plocha) o výměře 259 m2  a 576/8 ( trvalý travní porost) o výměře 1668 m2 v k.ú. Abertamy.  

 

Hlasování:                  pro:  6 

                             zdržel se:   0          

                            proti:     1 (Hraško) 

                                                                                            Usnesení: 209/13/R34 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    B-3/ Rozpočet města Abertamy za rok 2014   

 

Rozprava: Účetní města předložila  rozpočet města Abertamy na rok 2014 

 

Návrh na usnesení: ZM schvaluje  rozpočet města Abertamy na rok 2014 dle přílohy. 

Hlasování:           pro: 5 

                             zdržel se:  0      

                            proti:  2 (Hraško, Löffler) 

                                                                                              Usnesení: 210/13/R34        

 



 

B-4/Poptávkové řízení na dodavatele sporáku do MŠ 

 

Rozprava: Starosta města předložil nabídky na dodavatele sporáku do mateřské školy ceny 

jsou uvedeny včetně DPH: 

 

-Bohemia Hofmann-partner gastronomie s.r.o. elektrický sporák tálový  SE-94O A  velikost  

 trouby   GN2/1 včetně horkovzdušné trouby   cena 87.108,-Kč. 

 

-Makro  Cash a Carry ČR s.r.o. elektrický sporák  tálový KEZ-6PAA  velikost trouby GN2/1   

 cena   84.700,-Kč , dále  elektrický sporák plotýnkový CF 90-21 E velikost trouby GN 2/1  

cena 68.959,-Kč.         

-Gastro Klimatech s.r.o. elektrický sporák tálový  ALBA SE 40 ARS velikost trouby GN 2/1   

 cena 67 082,-Kč. 

                                                                                                                                                                   

Návrh na usnesení: ZM schvaluje nákup tálového elektrického sporáku  ALBA SE 40 ARS 

velikost trouby GN 2/1 za částku 67.082,-Kč. včetně DPH 

Další nabídky: 

-Bohemia Hofmann-partner gastronomie s.r.o. elektrický sporák tálový  SE-94O A  velikost  

 trouby   GN2/1 včetně horkovzdušné trouby   cena 87.108,-Kč. 

 

-Makro  Cash a Carry ČR s.r.o. elektrický sporák  tálový KEZ-6PAA  velikost trouby GN2/1   

 cena   84.700,-Kč , dále  elektrický sporák plotýnkový CF 90-21 E velikost trouby GN 2/1  

cena 68.959,-Kč.         

 

 

 

Hlasování:           pro: 7 

                             zdržel se:  0      

                            proti:  0    

                                                                                              Usnesení: 211/13/R34        

 

B-5/Nabídka firmy RADONSTAV s.r.o. 

 

Rozprava: Firma Radonstav s.r.o. předložila nabídku na spolupráci v oblasti měření radonu 

v rámci projektu  „Zdravá obec bez radonu“ – nabídka na jedno měření rodinného domu činí 

1.200,-Kč. včetně DPH. 

 

Návrh na usnesení: ZM bere na  vědomí nabídku firmy RADONSTAV s.r.o. spolupráci 

v oblasti měření radonu v rámci projektu  „Zdravá obec bez radonu“ – nabídka na jedno 

měření rodinného domu činí 1.200,-Kč. včetně DPH. ZM zároveň umožní výše uvedené firmě 

umístění informačních letáků v Abertamech a okolí v rámci projektu „Zdravá obec bez 

radonu“. 

 

Hlasování:           pro: 7 

                             zdržel se:  0      

                            proti:  0    

                                                                                        Usnesení: 212/13/R34 

 

 



B-6/Různé 

 

Návrh na usnesení: 

 

a) Policie ČR požádala o pořízení a zároveň zapůjčení kamery do služebního vozidla 

Policie ČR, která by sloužila hlídkám při dokumentaci přestupků. 

 

b) Ing. Kupilík předložil hospodaření v lese za rok 2013 a plán hospodaření nárok 2014 

 

c) Ředitelka ZŠ Mgr. Marvanová předložila protokol České školní inspekce ohledně 

Základní a mateřské školy Abertamy. 

 

d) Starosta předložil nabídku na ukazatele rychlosti : Bártek rozhlasy s.r.o. typ IPR 11 

cena: za 1 ks. 56 870,-Kč. cena včetně DPH  Flex dopravně inženýrské služby s.r.o.  

typ IPR 10 combo  cena 82 142,-Kč. včetně DPH.  

 

e) Město Boží Dar požádalo o zapůjčení stanu na adventní trhy.  

 

 

Rozprava: 

 

                                              

a) ZM schvaluje nákup kamery zn. Defender Car Vision 5010 fullHD včetně paměťové 

karty SDHC 32 Gb. V hodnotě 2.900,-Kč. Následně bude toto zařízení zapůjčeno 

Policii ČR OOP Pernink. 

 

               Hlasování:           pro: 5 

                                          zdržel se:  1(Čečáková)     

                                          proti:   1(Hraško)    

                                                                                               

b) ZM bere na vědomí zprávu Ing. Kupilíka o hospodaření v městských lesých za rok 

2013 včetně výhledu na rok 2014.  

 

                 Hlasování:       pro: 7 

                                        zdržel se:  0      

                                       proti:  0   

 

c) ZM bere na vědomí zprávu  České školní inspekce ohledně Základní a mateřské školy 

Abertamy. 

 

Hlasování:           pro: 7 

                             zdržel se:  0      

                            proti:  0   

d) ZM bere na vědomí nabídku na ukazatele rychlosti : Bártek rozhlasy s.r.o. typ IPR 11 

cena: za 1 ks. 56 870,-Kč. cena včetně DPH  Flex dopravně inženýrské služby s.r.o.  

typ IPR 10 combo  cena 82 142,-Kč. včetně DPH. Vzhledem k tomu, že v uvedeném 

úseku jsou lampy veřejného osvětlení na opačné straně komunikace pověřuje 

zastupitelstvo města starostu, aby prověřil možnosti umístění radaru v daném místě a 

dále možnosti získání dotace.  

 



Hlasování:           pro: 7 

                             zdržel se:  0      

                            proti:  0   

 

e) ZM schvaluje zapůjčení městského stanu na adventní trhy na Boží Dar, za 

jednorázový poplatek 1.000,-Kč.  

 

Hlasování:           pro: 7 

                             zdržel se:  0      

                            proti:  0   

                                                                                    Usnesení: 213/13/R34 

 

 

                                                                                                

Návrhová komise:  Jana Čečáková                         ………………………….. 

 

 

Ověřovatel zápisu :  Jan Felt                                   ………………………….. 

 

 

 

 

 

……………………                                                            …………………….. 

Zdeněk Lakatoš                                                                Jana Rojovská 

starosta města                                                                   místostarostka města 

 

 

Vyvěšeno  dne :   16.12.2013                                                   Sejmuto dne:  

                                                                   


