Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 20.12.2018 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 městském úřadě Abertamy.
1.

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

2.

Určení ověřovatelů a pořizovatele zápisu
Starostka města navrhla za ověřovatele zápisu pana J. P. a paní J. Č. Zapisovatelem navrhla paní V.N.
Zároveň vyzvala ověřovatele předchozího zápisu pana Mgr. D. M. a pana Ing. P. K. 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.

3.

Schválení programu zasedání
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce
4.

Prodej pronájem

5.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2023

6.

Rozpočet města Abertamy na rok 2019

7.

Rozpočtové opatření č. 6

8.

Zrušení směrnice č. 1/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Abertamy

9.

Žádosti o příspěvky z rozpočtu města Abertamy

10.

Různé

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

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 001/18/R03 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 4) - Prodej pronájem
1.

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 zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 342/8 o výměře 765 m2 dle skutečného
geodetického zaměření v katastrálním území Abertamy za účelem zcelení zahrady.

Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 2 (J.Č, D.M.)

Zdržel se: 0

Usnesení č. 002/18/R03
2.

Manželé M. požádali o pronájem pozemku či případný prodej st. pč. 423 o výměře
356 m2 (zbořeniště)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení záměru pronájmu pozemku st.pč. 423 o
výměře 356 m2.

Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 2 (J.R.,D.M.)

Zdržel se: 0

Usnesení č. 003/18/R03 bylo přijato
Bod 5) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2023
1.

Účetní města Abertamy předložila Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2023
Návrh usnesení:
ZM schvaluje předložený Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2023

Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1 (D.M.)

Usnesení č. 004/18/R03 bylo přijato
Bod 6) Rozpočet města Abertamy na rok 2019
1.

Účetní města Abertamy předložila Rozpočet města Abertamy na rok 2019

Návrh usnesení:
ZM schvaluje předložený Rozpočet města Abertamy na rok 2019 v členění na paragrafy.
Výsledek hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 005/18/R03 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 7) Rozpočtové opatření č. 6
1.

Účetní města Abertamy předložila rozpočtové opatření č. 6.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 6 a ZM pověřuje starostku města provedením
následného rozpočtového opatření k 31.12.2018

Výsledek hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 006/18/R03 bylo přijato
Bod 8) Zrušení směrnice č. 1/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Abertamy
1.

Starostka města předložila návrh na zrušení nebo úpravu Směrnice č. 1/2016 k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu města Abertamy a na vypracování nové směrnice.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje úpravu Směrnice č. 1/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města
Abertamy a to v čl. 3 - Předpokládané kategorie hodnoty veřejných zakázek u zakázek I. kategorie
zakázky na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje 30.000,-- - nově se
zvyšuje částka na 100.000,-- Kč. ZM dále pověřuje starostku k provedení výše uvedené změny.

Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: 1 (D.M.)

Zdržel se: 0

Usnesení č. 007/18/R03 bylo přijato
Bod 9) Žádosti o příspěvky z rozpočtu města Abertamy
1.

Předseda Tělovýchovné jednoty RZ Abertamy předložil žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
města Abertamy na rok 2019 ve výši 80.000,-- Kč. Finanční prostředky budou použity na provoz
a účast fotbalového klubu TJ RZ Abertamy v soutěži III. třídy okresu Karlovy Vary
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 80.000,-- Kč z rozpočtu města Abertamy na
rok 2019. Finanční prostředky budou použity na provoz a účast fotbalového klubu TJ RZ Abertamy
v soutěži III. třídy okresu Karlovy Vary

Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 1 (L.T.)
Usnesení č. 008/18/R03 bylo přijato
2.

Předseda Spolku přátel dolu Sv. Mauritius předložil žádost o finanční podporu z rozpočtu města
Abertamy na rok 2019 ve výši 15.000,-- Kč. Finanční prostředky budou využity mimo jiné na
účast členů a reprezentaci našeho města na akcích s hornickou tématikou, na zvelebení okolí
dolu Mauritius a pořádání dalšího ročníku setkání u Bílé holubice.
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Návrh usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Spolku přátel dolu Sv. Mauritius z rozpočtu města
Abertamy na rok 2019 ve výši 15.000,-- Kč. Finanční prostředky budou využity mimo jiné na účast
členů a reprezentaci našeho města na akcích s hornickou tématikou, na zvelebení okolí dolu
Mauritius a pořádání dalšího ročníku setkání u Bílé holubice.
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 009/18/R03 bylo přijato
3.

Jednatel společnosti Müller Production, s.r.o. předložil žádost o poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu města Abertamy na rok 2019 a to ve výši 20.000,-- Kč na uspořádání akce 111. let
spolku zimních sportů. Dále od města požadují úklid parkovacích ploch, zapůjčení a rozmístění
vánočních stánků na plochu TSA, rozmístění pivních setů a barových stolků, bezplatný pronájem
venkovní plochy včetně přístřešku, truhlárny a budovy s WC vč. mobilních WC, zajištění rolby na
přípravu tratě, úklid parkovacích ploch mimo areál TSA (fotbalové hřiště, louka u paní Eskové).
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Abertamy na rok 2019 a to ve výši
20.000,-- Kč. Dále ZM schvaluje bezplatné zapůjčení venkovní plochy areálu TSA vč. přístřešku,
vánočních stánků, pivních setů a barových stolků, truhlárny a budovy s WC vč. mobilních WC.
Zajištění rolby na přípravu tratě, úklid parkovacích ploch v areálu i mimo areál TSA (fotbalové
hřiště, louka u paní Eskové), úklid prostor po akci a personální zajištění akce si organizátor tedy
Müller Production s.r.o. hradí plně sám.

Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 010/18/R03 bylo přijato
4.

Krušnohorský sportovní klub psích spřežení z.s. požádal o finanční příspěvek z rozpočtu města
Abertamy na rok 2019 na uspořádání závodu Eduardův mid a to ve výši 30.000,-- Kč. Dále požádal
o možnost bezplatného využití areálu TS v Abertamech vč. parkovišť, o úpravu tratě a poskytnutí
malého skladu pro uskladnění materiálu pro závod i mimo něj.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,-- Kč z rozpočtu města Abertamy na
rok 2019 na uspořádání závodu Eduardův Mid. Dále ZM schvaluje bezplatné využití areálu TS
v Abertamech vč. parkovišť, zajištění úpravy tratě a poskytnutí malého skladu pro uskladnění
materiálu pro závod i mimo něj.

Výsledek hlasování
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se:
Usnesení č. 011/18/R03 bylo přijato
5.

Krajská knihovna Karlovy Vary požádala o poskytnutí finančního příspěvku Veřejnoprávní
smlouvou o nákupu a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele
knihovny (obce) a jejich distribuce v roce 2019 a to ve výši 24.270,-- Kč. Dále předložila Smlouvu o
poskytování regionálních služeb. Tato Smlouva nahrazuje původní Smlouvu o poskytování
regionálních služeb uzavřenou dne 12.12.2006, změna se týká odstavce ochrany osobních údajů
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Návrh na usnesení:
ZM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o nákupu a zpracování knihovních fondů pořízených
z prostředků provozovatele knihovny (obce) a jejich distribuce v roce 2019. Finanční příspěvek činí
24.270,-- Kč a v rozpočtu je na položce 3314. ZM pověřuje starostku k podpisu Smlouvy o
poskytování regionálních služeb.

Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 1 (D.M.)
Usnesení č. 012/18/R03 bylo přijato

Zdržel se: 3 (J.Č., L.T., V.D.)

Bod 10) Různé
1.

Předsedkyně Lyžařského klubu Abertamy předložila žádost o věcnou podporu zapůjčení stanu
6 x 3 m, 4 x pivní set, 3 x barový stolek a TOI záchod závodu LK Abertamy + LK Pernink který
proběhne dne 2.2.2019 v Perninku.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí věcné podpory zapůjčení stanu 6 x 3 m, 4 x pivní set, 3 x barový stolek a
TOI záchod na závod LK Abertamy + LK Pernink, který proběhne dne 2.2.2019 v Perninku.

Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti:
Zdržel se:
Usnesení č. 013/18/R03 bylo přijato

2.

Společnost Marius Pedersen předložila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo číslo 1031/SKO/2013/01
včetně přílohy č. 1 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo číslo 1031/SKO/2013/01 - cenové ujednání
platné od 01.01.2019 (pozn. Směsný komunální odpad). Došlo k navýšení ceny o 4%.
Dále společnost Marius Pedersen předložila Přílohu ke smlouvě č. 260000004 o převzetí a
odvozu složek z odděleného sběru komunálního odpadu ze dne 01.09.2011. Došlo k navýšení
ceny u plastu o 6% a kovové obaly ca o 200%.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo číslo 1031/SKO/2013/01 včetně přílohy č.
1 k dodatku č 3 ke smlouvě o dílo číslo 1031/SKO/2013/01 - cenové ujednání platné od
01.01.2019 a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo číslo
1031/SKO/2013/01 včetně přílohy č. 1 k dodatku č 3 ke smlouvě o dílo číslo 1031/SKO/2013/01
- cenové ujednání platné od 01.01.2019
ZM schvaluje přílohu ke smlouvě č. 260000004 o převzetí a odvozu složek z odděleného sběru
komunálního odpadu ze dne 01.09.2011 vč. cenového ujednání a pověřuje starostku podpisem
přílohy ke smlouvě č. 260000004 o převzetí a odvozu složek z odděleného sběru komunálního
odpadu ze dne 01.09.2011.

Výsledek hlasování:
Pro: 0
Proti: 7 (J.R., R.L. , D.M., L.T., P.P., J.P., P. K.)
Zdržel se: 2 (J.Č., V.D.)
Usnesení č. 014/18/R03 nebylo 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

3.

Manželé M. a pan P. M. předložili žádost o vyřešení situace a vyjádření se ke
stavbě IO 01 Splašková kanalizace.
Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí žádost o vyřešení situace ohledně stavby IO 01 Splaškové kanalizace a
pověřuje místostarostu a starostku k dalším jednáním s žadateli.

Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 015/18/R03 bylo přijato
4.

Společnost Stav - elektro s.r.o. Chodov předložila žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní
komunikace - uložení inženýrských sítí.
Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí předloženou žádost a nesouhlasí s navrhovaným řešením. Dále pověřuje
starostku a místostarostu k dalším jednáním o alternativní trase.

Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 016/18/R03 bylo přijato
5.

Starostka s místostarostou vyzvali zastupitele k nastudování Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o
místních poplatcích ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, a
ubytovací kapacity a Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o odpadech. Dále k podnětům řešení
situace parkování ve městě
Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí požadavek starostky a místostarosty a do dalších jednání ZM předloží členové
ZM své návrhy na případnou úpravu obecně závazných vyhlášek a řešení situace ohledně
parkování ve městě.

Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti:
Zdržel se:
Usnesení č. 017/18/R03 bylo přijato
6.

Starostka seznámila zastupitele s uzavřením Bistra u Lišáka a areálu TSA z důvodu nutných oprav
a úprav. Dále informovala o situaci ohledně stavu hotelu Plešivec.
Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informaci ohledně uzavření areálu TSA a Bistra u Lišáka. A dále situaci ohledně
hotelu Plešivec.

Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 018/18/R03 bylo přijato
7.

Starostka předložila návrh na vyplacení odměn za celoroční práci pro město Abertamy
následujícím občanům:
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M. R. - velitel SDH Abertamy
I. C. - předsedkyně SPOZ
J. S. - příprava knihy památník občanů
E. H. - celoroční práce pro město
B. N. - celoroční práce pro město (kostel)
Odměny jsou vyčísleny v hrubém příjmu

5.750,-- Kč
3.529,-- Kč
1.176,-- Kč
3.529,-- Kč
5.750,-- Kč

Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 019/18/R03 bylo přijato
8.

Účetní města předložila Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Abertamy za rok 2018.
Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Abertamy za rok 2018.
Kompletní Zpráva o přezkoumání hospodaření je k dispozici v kanceláři účetní.

Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 020/18/R03 bylo přijato
9.

Městský úřad požádal Krajský úřad Karlovarského kraje o bezúplatný převod
vily Zenker do majetku města Abertamy. V současné době nám byl předložen znalecký posudek,
kdy částka činí 3.154.960,-- Kč. Dle zjištění přístupu Karlovarského kraje k převodům nemovitostí
vyžadují většinou 10% z odhadní ceny, což není pravidlem. V lednovém Krajském zastupitelstvu
se bude o prodeji vily Zenker rozhodovat. Do této doby by se ZM mělo vyjádřit zda - li má o
převod i nadále zájem a za jakých podmínek.
Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí situaci ohledně vily Zenker.

Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 021/18/R03 bylo přijato
10.

Paní M. K. předložila vyúčtování provozu štoly Kryštof. A seznámila ZM s činností
Montanregionu Krušné Hory - Erzgebirge o.p.s.
Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace paní M. K. ohledně vyúčtování provozu štoly Kryštof a seznámení
s činnosti Montanregionu Krušné Hory - Erzgebirge o.p.s.

Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 022/18/R03 bylo přijato
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11.

Místostarosta informoval ZM ohledně stavu zimní údržby ve městě.
Návrh na usnesení:
ZM projednalo aktuální situaci ohledně zimní údržby, kdy oproti loňským rokům došlo ke snížení
firem, které poskytují služby zimní údržby. S ohledem na akutní řešení situace schválilo ZM
výjimku, ze Směrnice č. 1/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Abertamy a
schvaluje uzavření smlouvy s J.H. ZM pověřuje starostku k uzavření smlouvy a oslovení případných
dalších poskytovatelů výše uvedených služeb.

Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 023/18/R03 bylo přijato
12.

Zastupitelstvo města Abertamy projednalo na žádost vedení obce stížnosti spojené s parkováním
v Rukavičkářské ulici. V této souvislosti bylo zjištěno, že v minulosti město v zastoupení pana
starosty reagovalo na žádosti obyvatelů bytového domu v Rukavičkářské ulici o zřízení
„vyhrazeného parkování“ pro jednotlivé žadatele, přičemž těmto žadatelům za úplatu poskytlo
přenosné značení (žluté značky), které v současné době tito žadatelé užívají k blokaci vybraných
parkovacích míst. Tato situace pak vyvolává problémy spojené s omezenou kapacitou parkovacích
ploch. Na základě právní analýzy a sdělení zástupců PČR město v minulosti zvolilo chybný postup,
resp. není oprávněno v dané lokalitě pronajímat jednotlivá parkovací stání touto formou. V rámci
diskuse nad tímto problémem zastupitelstvo města rozhodlo, že jednotlivý držitelé tohoto
přenosného značení budou informováni o nastalé situaci. Jelikož zastupitelstvo připouští, že
v minulosti byli uvedeni jednotlivý žadatelé pravděpodobně mylně informováni, rozhodlo
současně o vrácení prostředků, které jednotliví žadatelé vynaložili na úhradu nákladů spojených
s výrobou přenosného značení (žlutých značek), a to oproti vrácení daného značení, které bude
v budoucnu použito pro potřeby města při různých veřejných akcích.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Abertamy projednalo stížnosti obyvatelů bytových domů v Rukavičkářské ulici a
konstatuje, že v dané lokalitě není zřízeno žádné vyhrazené parkovací stání (vyjma pakovacích stání se
značením dle vyhlášky č. 294/2015 Sb.), tj. žluté přenosné značení jednotlivé uživatele neopravňuje
k blokaci zvoleného parkovacího stání. V této souvislosti zastupitelstvo pověřuje starostku a místostarostu
města aby jednotlivé vlastníky vyzvala k vrácení přenosných značek (zpětnému prodeji) s tím, že
prostředky uhrazené jednotlivými žadateli na pořízení daného značení jim budou vráceny, a to za
podmínky vrácení daného značení.
Výsledek hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 024/18/R03 bylo přijato

Jednání bylo ukončeno ve 21:45
Přílohy zápisu:
1)Prezenční listina
2)dle usnesení
Zápis byl vyhotoven dne: 21.12.2018
Zapisovatel: Věra Nesrstová
Ověřovatelé: Jiří Pospíšil, Jana Čečáková
Starostka: Jana Rojovská

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.12.2018
Datum sejmutí:
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

