Zápis z 2. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 21.11.2018 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Abertamy

Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Neupravená verze je k nahlédnutí na městské úřadě Abertamy.
1.

Zahájení
Starostka města paní J.R. přivítala přítomné členy zastupitelstva a hosty a zahájila jednání zastupitelstva
města Abertamy.

2.

Složení slibu náhradníka
Na ustavujícím zastupitelstvu města Abertamy dne 1.11.2018 nesložila slib paní I. V., automaticky
tedy za ní postupuje náhradnice paní J.Č. Starostka města vyzvala paní J.Č. ke složení slibu.
Paní J.Č. složila slib zastupitele.

3.

Jednací řád - návrh ke schválení
Starostka města paní J.R. předložila Jednací řád zastupitelstva města ke schválení.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí Jednací řád města Abertamy. Jeho schválení bylo
odloženo na příští jednání zastupitelstva města.
Výsledek hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 001/18/R02 bylo přijato
4.

Určení ověřovatelů a pořizovatele zápisu
Starostka města navrhla za ověřovatele zápisu pana Mgr. D. M. a pana Ing. P. K.. Zapisovatelem navrhla
paní V. N.. Zároveň vyzvala ověřovatele předchozího zápisu pí. P. P. a pana L. T. zda mají připomínky
k zápisu z minulého zasedání ZM. K předchozímu zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. Počet
přítomných členů zastupitelstva je 9.
K tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

5.

Schválení programu zasedání:
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce
6.

Prodej pronájem

7.

Návrh rozpočtu města Abertamy na rok 2019

8.

Rozpočtové opatření č. 5

9.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2023

10.

Žádosti o příspěvky z rozpočtu města Abertamy

11.

Různé
Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů v platném znění anonymizován

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schválilo předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 002/18/R02 bylo přijato
Bod 6) - Prodej pronájem
1.
Pan Ing. B. F. požádal o odkup pozemku p.č. 472/11 o výměře 63 m2 v katastrálním území
Abertamy za účelem zcelení zahrady.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 472/11 o výměře 63 m2 v katastrálním
území Abertamy za účelem zcelení zahrady
Výsledek hlasování:
Pro: 0

Proti: 8

Zdržel se: 1 (J. Č.)

Usnesení č. 003/18/R02 nebylo přijato
2.
Pan M. Č. požádal o odprodej pozemku p.č. 342/8 o výměře 765 m2 za účelem zcelení
zahrady. Pan M. Č. je majitelem pozemku p.č. 342/3 vše v katastrálním území Abertamy.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje vyvěšení záměru pozemku p.č. 342/8 o výměře 765 m2 v katastrálním území
Abertamy za účelem zcelení zahrady.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 2 (J.Č., D. M.)

Zdržel se: 0

Usnesení č. 004/18/R02 bylo přijato
Bod 7) - Návrh rozpočtu města Abertamy na rok 2019
1.

Účetní města Abertamy předložila Návrh rozpočtu města Abertamy na rok 2019

Návrh usnesení:
ZM schvaluje předložený Návrh rozpočtu města Abertamy na rok 2019
Výsledek hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 005/18/R02 bylo přijato
Bod 8) - Rozpočtové opatření č. 5
1.

Účetní města Abertamy předložila Rozpočtové opatření č. 5/2018

Návrh usnesení:
ZM schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 5/2018
Výsledek hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 006/18/R02 bylo přijato
Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů v platném znění anonymizován

Bod 9) - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2023
1.

Účetní města Abertamy předložila Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2023

Návrh usnesení:
ZM schvaluje předložený Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Abertamy na roky
2019 - 2023
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: 1 (D.M.) Zdržel se: 0

Usnesení č. 007/18/R02 bylo přijato
Bod 10) - Žádosti o příspěvky z rozpočtu města Abertamy na rok 2019
1.
Předsedkyně lyžařského klubu Abertamy paní E. H. požádala o příspěvek z rozpočtu
města Abertamy na rok 2019 a to ve výši 25.000,-- Kč. Tyto finanční prostředky budou využity na
uspořádání sportovních akcí: Kros pro veřejnost, lyžařské závody pro děti a mládež a na údržbu a
úpravu lyžařských a běžeckých tratí.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje příjem žádosti o poskytnutí příspěvku Lyžařskému klubu Abertamy a to ve výši
25.000,-- Kč. Tyto finanční prostředky budou využity na uspořádání sportovních akcí: Kros pro
veřejnost, lyžařské závody pro děti a mládež a na údržbu a úpravu lyžařských a běžeckých tratí.
Výsledek hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 008/18/R02 bylo přijato
2.

Předseda Tělovýchovné jednoty RZ Abertamy předložil žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
města Abertamy na rok 2019 a to ve výši 80.000,-- Kč na provoz a účast fotbalového klubu TJ RZ
Abertamy v soutěži III. třídy okresu Karlovy Vary na rok 2019.

Návrh usnesení:
ZM odložilo projednání žádosti do příštího zastupitelstva a to z důvodu, že žádost neobsahovala
zákonem požadované náležitosti.
Výsledek hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 009/18/R02 bylo přijato
3.

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech (dále jen VSOZČ) předložilo žádost o příspěvek ve
výši 5.107.689,-- Kč jako podílu města na realizaci stavby Kanalizace města Abertamy 2. a 3. část.
Na tento podíl má již město zajištěno financování úvěrem od České spořitelny a.s.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje příjem žádosti o poskytnutí příspěvku a poskytnutí příspěvku Vodohospodářskému
sdružení obcí Západních Čech a to ve výši 5.107.689,-- Kč a pověřuje starostku podpisem
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku.
Výsledek hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 010/18/R02 bylo přijato
Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění anonymizován

4.

Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. předložil návrh Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí příspěvku ve výši 28.186,-- Kč, na základě čl. II bodu č. odstavce b/ smlouvy o
partnerství uzavřené dne 2. května 2013 mezi Karlovarským krajem, Ústeckým krajem, obcemi
Jáchymov, Boží Dar, Abertamy, Horní Blatná, Krupka, Měděnec se partneři zavázali vyčlenit
v rámci svých rozpočtů finanční prostředky na zajištění činností definovaných smlouvou o
partnerství tj. vyčlenění finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s nominací Hornické
kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši 28.186,-- Kč ze svého rozpočtu, a to na
poskytnutí příspěvku na zajištění činností definovaných smlouvou o partnerství především na
úhradu nákladů spojených s nominací Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na
Seznam světového dědictví UNESCO. Dále ZM pověřuje starostku podpisem Veřejnoprávní
smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 011/18/R02 bylo přijato
Bod 11) - Různé
1.

Ing. J. K. předložil Hospodářský výsledek hospodaření v lesích města Abertamy za rok 2018.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí Hospodářský výsledek hospodaření v lesích města Abertamy za rok 2018
Výsledek hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 012/18/R02 bylo přijato
2.
Klub chalupářů Hřebečná, z.s. zastoupený paní J. Č. požádal o zapůjčení a dovoz
prodejních stánků do Hřebečné v rámci uspořádání „Adventního trhu“ dne 01.12.2018.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje zapůjčení a dovoz prodejních stánků na akci „Adventní trhy“ dne 01.12.2018 v
Hřebečné
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 013/18/R02 bylo přijato
3.

Antikomplex - hnutí proti xenofobii, z.s. předložilo žádost o opětovné projednání projektu
„Znovuoživené Krušnohoří“. Dle usnesení zastupitelstva města ze dne 1.10.2015 schválilo
zastupitelstvo města svým usnesením č. 65/15/R10 podání žádosti o finanční podporu
z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko pro výše zmínění projekt. Dále
odsouhlasilo tímto usnesením také finanční podporu projektu. V roce 2018 požádal Antikomplex hnutí proti xenofobii, z.s. o úpravu rozpočtu projektu - tedy jeho snížení. Zastupitelstvo města
svým usnesením č. 198/18/R30 zde dne 15.03.2018 tuto úpravu nepodpořilo. Z tohoto důvodů a
důvodů uvedených v žádosti byla opětovně podána žádost o znovu projednání rozpočtu výše
zmíněného projektu a vlastní setrvání PP 1 v projektu.
Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění anonymizován

Projektové náklady PP 1 - města Abertamy činí 12.432 Eur, 10% vlastní podíl města činí 1243,20
Eur. Mimo projektové náklady tzv. vnitřní kofinancování projektu činí 4.547 Eur (výroba vlastních
vizualizací). Vlastní podíl města tedy činí: 5.790,20 Eur (1.243,20 + 4.547 = 5.790,20 Eur)
Návrh usnesení:
ZM schvaluje setrvání v projektu Znovuoživené Krušnohoří a vyčlení z rozpočtu města projektové
náklady na předfinancování projektu ve výši 12.432 Eur. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt
podpořený z programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko bude po vyúčtování
projektu dotačním programem navráceno 90% finančních prostředků zpět do rozpočtu města.
Dále ZM vyčlení z rozpočtu města příspěvek na vnitřní kofinancování projektu ve výši
4.547 Eur a pověřuje starostku podpisem Veřejnoprávní smlouvy.

Výsledek hlasování
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 014/18/R02 bylo přijato

4.

Abertamy - zimní údržba komunikací
Starostka společně s místostarostou města přednesli informace ohledně zimní údržby města
Abertamy.
Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace ohledně zimní údržby města Abertamy. Dále ZM navrhuje
realizovat poptávkové řízení na dodavatele služeb pro letní a zimní údržbu města.

Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 015/18/R02 bylo přijato

5.
Zastupitel p. J. P. společně s členkou kulturní komise paní H. B. předložili
doplnění návrhu programu na „Mikulášskou veselici“.
Dále starostka předložila plán akcí z roku 2018 a vyzvala zastupitele k návrhu plánu akcí na rok
2019
Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí předložené doplnění návrhu programu pro Mikulášskou veselici a předložený
plán akcí, s tím, že další možné návrhy akcí na rok 2019 budou projednány na dalších ZM.

Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 016/18/R02 bylo přijato

6.

Užívání služebního vozidla
Starostka přednesla návrh na užívání služebního vozidla pro:
J. R. - starostka, R. L. - místostarosta, V. N. - účetní
Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění anonymizován

Návrh usnesení:
ZM souhlasí s užíváním služebního vozidla pro:
J. R. - starostka, R. L. - místostarosta, V. N. - účetní
Výsledek hlasování
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 017/18/R02 bylo přijato

Jednání bylo ukončeno v
21:15 hod.
Přílohy zápisu:
1)Prezenční listina
2)dle usnesení
Zápis byl vyhotoven dne: 22.11.2018
Zapisovatel: V.N.
Ověřovatelé:
Mgr. D.M.
Ing. P.K.
Starostka:
J.R
Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.11.2018
Datum sejmutí: 17.12.2018
Sejmuto z úřední desky dne:

Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění anonymizován

