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Výpis usnesení
ze 3. řádného jednání rady města dne 1. února 2006 od 14,00 hod. na městském úřadě ve Vejprtech
Usnesení : č. 27/06 :
Rada města schvaluje navržený program 3. řádného jednání rady města.
Usnesení : č. 28/06 :
Rada města projednala návrh odboru správy majetku města na zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví Města Vejprty pro umístění kabelového vedení vysokého napětí
(přípojka k nové trafostanici u centra obchodu a služeb) v pozemcích p.č. 231/2 a p.č. 2185/1 k.ú. Vejprty a pro umístění kabelového vedení nízkého napětí (v areálu Centra obchodu a
služeb) v pozemcích p.č. 2185/1, 210 a 212/3 v souladu s geometrickým plánem pro grafické vyjádření věcného břemene č. 902-584/2005, zhotoveným geodetickou kanceláří Ing. L.a D.
Polanovi, Fugnerova 1524 Louny a odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrálnímu pracovišti Chomutov dne 22.12.2005, a to za peněžitou náhradu 80 Kč/bm trasy
kabelového vedení dle sazebníku schváleného usnesením zastupitelstva města č. 52/99 a na základě doporučení odboru správy majetku města MěÚ Vejprty částečně revokuje své
usnesení č. 121/05 a to zrušením věcného břemene na umístění přípojky vysokého napětí v pozemku p.č. 231/2 k.ú. Vejprty ve prospěch firmy REAL ESTATE, s.r.o. a schvaluje zřízení
věcného břemene na výše uvedenou stavbu a za výše uvedených podmínek ve prospěch investora stavby, společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120
21, IČ 27232425 a ukládá odboru správy majetku města zajistit uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene před kolaudací stavby.
Usnesení : č. 29/06 :
Rada města byla seznámena s bytovými záležitostmi předloženými odborem správy bytového fondu a schvaluje pronájem nebytového prostoru v prostorách Služeb města Vejprty,
Maxima Gorkého čp. 981/18, jedná se o 1 místnost o výměře 18 m2, za úhradu ve výši 550 Kč/m2/rok + poměrnou část vynakládaných finančních prostředků na poskytované služby za
teplo, vodné, elektrickou energii a úklid společných prostor na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou firmě Kompostárna Vejprty s.r.o., Maxima Gorkého 981/18, zastoupené ing.
Jiřím Luňákem, Husova 2380, Žatec.
Usnesení : č. 30/06 :
Rada města byla seznámena s výsledky zájmu stávajících nájemníků bytů domu č.p. Pohraniční stráže 1182/1 o odkoupení bytů do vlastnictví. Bere na vědomí, že z 10 nájemníků 7
nájemníků má zájem odkoupit si byt do svého vlastnictví a ukládá odboru správy bytového fondu :
1. svolat domovní schůzi všech nájemníků bytů a sdělit jim výsledek ankety a další postup městského úřadu, zejména upozornit nájemníky, že dojde-li ze strany města k odsouhlasení
výměny oken v jednom bytě před prodejem bytů, ostatní budoucí majitelé bytů budou vázáni smlouvou k tomu, aby ostatní vyměňovaná okna byla stejná, výměna oken bude
podmínkou při prodeji po bytech.
2. zpracování právních náležitostí a postup při prodeji domu po bytech zadat odborné firmě a nechat touto firmou zpracovat materiál pro zastupitele
3. po zpracování potřebných materiálů předložit věc do jednání zastupitelstva města k rozhodnutí o zveřejnění záměru prodeje.
Usnesení : č. 31/06 :
Rada města vydává Nařízení Města Vejprty č. 1/2006 o stavební uzávěře ve znění předloženém radě města.
Usnesení : č. 32/06 :
Rada města se seznámila s nabídkou tří oslovených firem na servis a údržbu výpočetní techniky MěÚ Vejprty a schvaluje uzavřít smlouvu s firmou NONAC s.r.o., Nerudova 19, Chomutov.
Usnesení : č. 33/06 :
Rada města projednala předloženou zřizovací listinu školské rady Základní školy Vejprty a tuto schvaluje.
Usnesení : č. 34/06 :
Rada města se seznámila s problematikou V.M. v prominutí místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nedoporučuje ekonomickému odboru nedoplatek prominout.
Usnesení : č. 35/06 :
Rada města se seznámila s žádostí pana Ing.Z. K. ohledně úklidu místní komunikace Tyršova k rekreačnímu objektu a to i v souvislostí s vývozem popelnic. Tuto žádost bere na vědomí
avšak z důvodu, že se jedná o místní komunikaci málo využívanou, neukládá změnu plánu zimní údržby a ukládá tajemnici MěÚ panu Ing.Kučerovi v tomto duchu odpovědět s tím, že
město je připraveno předat kontakty a i spolupracovat před příjezdem na rekreační chatu v zajištění protažení komunikace za úplatu. Co se týče poplatku za odpady, ten není
vyměřován dle popelnic, ale souvisí s vlastnictvím rekreačního objektu.
Usnesení : č. 36/06 :
Rada města byla seznámena s žádostmi pana P. A., ze dne 19.1., 23.1. a 27.1.2006. Tyto žádosti bere na vědomí a ukládá tajemnice MěÚ odpovědět žadateli takto :
1. vodovodní řad ani kanalizace na území města nejsou v majetku města, ale jsou v majetku Svazku obcí Vejprtska a v současné době vodovod a kanalizaci spravují Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary. Požadavky na zřízení vodovodní přípojky a kanalizace by měl žadatel směřovat na uvedené orgány. Město neuvažuje s uvolněním finančních prostředků za tímto účelem.
2. Město nemá v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky na zpevnění komunikace k domu č.p.1209/18 a to z toho důvodu, že pozemky kolem domu nejsou ve vlastnictví města, ale
státu ve správě Pozemkového fondu ČR. Komunikace města končí ulicí Hasičskou až ke spojení této komunikace na poz. p.č. 913/1 k.ú.Vejprty. Cesta k domu byla vždy cestou úvozovou
a pouze z dobré vůle byla udržována vyježděná cesta přes louku. Požaduje-li žadatel zpevnit komunikaci a tuto komunikaci také v zimním období uklízet, ať se se svým požadavkem
obrátí na Pozemkový fond ČR.
3. Požadavek na přistavení sběrných nádob k místu svozu vychází z OZV města č. 4/2004, čl. 8 odst. 1., písm. b) a podle čl. 7 písm. e) jsou občané povinni sběrné nádoby na odpad
přistavit na určená místa. Postup SmV je v souladu s touto vyhláškou.
ukládá řediteli SmV ve spolupráci s odborem SMM provést upřesnění rozsahu udržovaných komunikací v Operačním plánu zimní údržby takto:
vyjmout údržbu nouzového úseku přes pozemky p.č. 863/1 a p.č. 863/7 k.ú. Vejprty, které nejsou ve vlastnictví Města Vejprty a upravit délku trasy udržovaných komunikací směrem k
objektům č.p. 1094 a 1209, Jiřího z Poděbrad - udržován bude pouze úsek komunikace ve vlastnictví Města Vejprty na pozemcích p.č. 633 a p.č. 909 k.ú. Vejprty tj. od ul. Hasičská k
místu spojení této komunikace s komunikací na poz. p.č. 913/1 k.ú. Vejprty ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR a ukládá řediteli SmV v textové části plánu zapracovat pořadí
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důležitosti komunikací v zimní údržbě s promítnutím schválené změny.
Usnesení : č. 37/06 :
Rada města byla seznámena s žádostí pana J. P. na změnu provozních hodin České pošty ve Vejprtech pro veřejnost. Tuto žádost bere na vědomí a ukládá :
1. starostce města požádat písemně o změnu provozní doby pošty buď v pátek do 20,00 hod. nebo v sobotu 1 - 2 hodiny.
2. tajemnici MěÚ o tomto informovat žadatele.
Usnesení : č. 38/06 :
Rada města byla seznámena s výpovědí danou Službám města Vejprty ze svozu odpadu na území obce Kovářská a s tím, že výpověď byla dána z neplatné smlouvy a z důvodu
vyhlášení poptávkového řízení na dodavatele této služby Obcí Kovářská. Dále rada byla seznámena s jednáním, které se uskutečnilo k dané problematice dne 27.1.2006 ve Vejprtech.
Toto bere na vědomí a nedoporučuje řediteli příspěvkové organizace Služby města Vejprty přistoupit na výpověď dohodou z důvodu, že argument pro výpověď dohodou není
poptávkové řízení a jiné argumenty obec Kovářská neuvádí
a ukládá
řediteli SmV vyžádat si na základě Zákona o informacích uzavřenou smlouvu s Technickými službami Chomutov.
Usnesení : č. 39/06 :
Rada města se seznámila se zprávou o dotazníku o dopravní obslužnosti předložené Dopravním podnikem Ústeckého kraje a.s. a neschvaluje vyplnění dotazníku s tím, že ukládá odboru
SMM informovat tazatele, že partnerem při zajištění základní dopravní obslužnosti je pro naše město krajský úřad a zatím jsme žádné nové požadavky na kraj nevznesli. Tazateli
děkujeme za jeho zájem, ale odpověď na dotazník by si vyžádala širší sdělení názoru, ne pouze odpovídat ano/ne.
Gavdunová Jitka, starostka města
Volín Vlastimír, místostarosta města
zpět
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