36. zasedání zastupitelstva města Abertamy
konané dne 23.1.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod.
ukončení v 19,15 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:
Předsedající: Zdeněk Lakatoš-starosta města
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu: Rudolf Löffler
Návrhová komise: Jan Felt
Program:
A – 1/ Zahájení – starosta města
- přivítání členů zastupitelstva
A – 2/

Schválení programu zasedání: 7

Hlasování : hlasů pro 7
Volba ověřovatele zápisu: Rudolf Löffler
Hlasování: hlasů pro 7
Volba návrhové komise: : Jan Felt
Hlasování: hlasů pro 7
Kontrola usnesení z 35. zasedání ZMě dne 30.12.2013.
Trvá nebo splněno
- trvá nebo splněn
-prodej pozemku 472/6-Dercová-předáno právničce
-prodej pozemku 470/1- Olšanová zadán GP
-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
-prodej pozemku 167/1-študlar,Čejka – zadán GP
-prodej pozemku 126/33-Bursíkovi-zadán GP
-prodej pozemku 216/9-Fritscher,Lehrer-zadán GP
Návrh na opatření: zda diskuse – rozprava bude probíhat ke každému bodu zvlášť

B-1/ Prodej pronájem

a)Návrh na usnesení: ZM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 23/17 o výměře dle
skutečného zaměření GP, cca 12 m2 (ostatní plocha-komunikace ) v k.ú. Abertamy, jako
parkovacího stání manželům Třeštíkovým z Abertam. Město podmiňuje pronájem
souhlasem majitelů okolních nemovitostí.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

b)Návrh na usnesení : ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje a směny pozemků p.č. 562/2
( ostatní plocha) o výměře 259 m2 a 567/8 ( trvalý travní porost) o výměře 1668 m2 v k.ú.
Abertamy v majetku města Abertamy.
Hlasování:

pro: 6
zdržel se: 0
proti: 1 (Hraško)

c) Návrh na usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru pronájmu části pozemku st. p.č. 9
o výměře dle skutečného zaměření GP, cca 12 m2 (zastavěná plocha nádvoří ) v k.ú.
Abertamy.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

d) Návrh na usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 2018
o výměře 476 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Abertamy.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti :
0

e) Návrh na usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 1914/1
o výměře 139 m2 (ostatní plocha) a pozemku 1915/1 o výměře 47 m2 (ostatní plocha) vše
v k.ú. Hřebečná.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

f) Návrh na usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru směny pozemku p.č. 646/1
o výměře 224 m2 (trvalý travní porost ) v k.ú. Abertamy, v majetku města Abertamy za
pozemek p.č. 646/6 o výměře 99 m2 (trvalý travní porost) v majetku Miroslava Smutného.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

g) Návrh na usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 559/1
o výměře 759 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Abertamy.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

h/1) Návrh na usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 1395/4
o výměře 164 m2 (trvalý travní porost) a pozemku 1395/3 o výměře 220 m2 (trvalý travní
porost) vše v k.ú. Hřebečná.
h/2) Návrh na usnesení: ZM neschvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 555/1
(trvalý travní porost) v k.ú. Hřebečná.
Hlasování: h/1

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

Hlasování: h/2

pro: 7
zdržel se : 0
proti: 0

i) Návrh na usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 1932/2
(ostatní plocha) v k.ú Hřebečná o výměře 122 m2, dle skutečného zaměření GP .
Hlasování:
pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
j) Návrh na usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru pronájmu pozemku p.č. 697/2(ostatní
plocha) v k.ú. Abertamy o výměře 5277 m2.
Hlasování:
pro: 6
zdržel se: 1 (Hraško)
proti: 0
k) Návrh na usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 1407(trvalý
travní porost) v k.ú. Hřebečná o výměře 873 m2.
Hlasování:
pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
l) Návrh na usnesení: ZM projednalo žádost Renáty Schroeterové o vyvěšení záměru
prodeje pozemku p.č. 1003/1 o výměře 8926 m2 (ostatní plocha) a pozemku p.č. 271 o
výměře 921 m2 (zastavěná plocha nádvoří) vše v k.ú. Hřebečná. Vzhledem k rozsahu
pozemků , jejich umístění a využití ve vztahu k platnému územnímu plánu města Abertamy
navrhuje zastupitelstvo věc projednat přímo s žadatelkou a o vyvěšení rozhodnout na další
schůzi zastupitelstva.
Hlasování:
pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

Usnesení: 215/14/R36

B-3/ Změna územního plánu města Abertamy
Rozprava: Zpracovatel změny č.1 územního plánu Abertamy Bc. Jaromír Trtík, předložil
platné znění Změny č. 1 Územního plánu Abertamy.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Abertamy vydává, v souladu s § 54 odst. 2
stavebního zákona, v platném znění, a § 171 správního řádu, v platném znění, Změnu č. 1
Územního plánu Abertamy.

Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti:
Usnesení: 216/14/R36

B-4/Plán akcí na rok 2014
Rozprava: Petr Vovsík z infocentra předložil plán akcí města Abertamy na rok 2014.
Návrh na usnesení: ZM schvaluje předložený plán akcí města na rok 2014 a souhlasí
s vytisknutím informačního letáku.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
Usnesení: 217/14/R36

B-6/Různé
Rozprava:
a) Ředitelka ZŠ a MŠ Abertamy předložila žádost o přerozdělení finančních prostředků
b) Finanční výbor předložil kontrolu účetnictví města Abertamy, kterou provedl
v prosinci 2013.
c) Starosta předložil návrh pořízení novějšího služebního vozidla zn. Škoda Octavia
s tím, že současné vozidlo by se použilo na protiúčet.
d) Zastupitelstvo města schvaluje odměny:
Ingrid Cejpková – předsedkyně SPOZ ve výši 3529,-Kč
Barbora Kabešová – ve výši 1176,-Kč
Jiřina Sopkuliaková – ve výši 1176,-Kč
Miroslav Rotta – velitel SDH Abertamy ve výši 3529,-Kč
odměny jsou vyčísleny v hrubém příjmu.
e) Místostarostka předložila návrh na zaměstnání 4 pracovníků přes Úřad práce KV, kteří

v současné době již rok pracují pro město. Vzhledem k tomu, že doposud nebyli
Úřadem práce stanoveny podmínky spolupráce pro letošní rok, bylo městu navrženo,
aby uvedené pracovníky na měsíc únor přijalo na dohodu o provedení práce.
f) Firma Regente a.s. z Prahy podala žádost o možnost umístění 1 ks sběrného kontejneru
na ošacení do města Abertamy. Společnost zajišťuje provoz kontejneru na svoje
náklady.
Návrh na usnesení:
a) ZM schvaluje přerozdělení finančních prostředků MŠ + ZŠ dle návrhu ředitelky Mgr.
Marvanové.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
b) ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole účetnictví města, kterou
provedl v prosinci 2013.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

c) ZM schvaluje nákup novějšího služebního vozidla v hodnotě do 300.000,-Kč. Jako
nejvhodnější bylo navrženo vozidlo Škoda Octavia.
Hlasování:
pro: 5
zdržel se: 2 (Hraško,Heller)
proti: 0

d) ZM schvaluje následující odměny za práci pro město za rok 2013.
Ingrid Cejpková – předsedkyně SPOZ ve výši 3529,-Kč
Barbora Kabešová – ve výši 1176,-Kč
Jiřina Sopkuliaková – ve výši 1176,-Kč
Miroslav Rotta – velitel SDH Abertamy ve výši 3529,-Kč
odměny jsou vyčísleny v hrubém příjmu.
Hlasování:

pro: 6
zdržel se: 1 (Hraško)
proti: 0

e) ZM schvaluje přijetí čtyř pracovníků, které má město Abertamy na dotaci z úřadu
práce, na dohodu o provedení práce na měsíc únor 2014. ZM pověřuje místostarostku,
aby nadále sledovala vývoj dotačních podmínek na úřadu práce.
Hlasování:
pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

f) ZM schvaluje žádost firmy Regente a.s. Praha o umístění sběrného kontejneru na
ošacení v Abertamech.
Hlasování:
pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

Usnesení: 218/14/R36

Návrhová komise:

Rudolf Löffler
…………………………..

Ověřovatel zápisu :

Jan Felt

……………………
Zdeněk Lakatoš
starosta města

Vyvěšeno dne : 27.1.2014

…………………………..

……………………..
Jana Rojovská
místostarostka města

Sejmuto dne:

