Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170
Výpis usnesení
1. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty,
které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 27. února 2014 od 16:30 hod.
v zasedací síni v Městském kulturním a společenském středisku
ve Vejprtech
___________________________________________________________________________
Usnesení č. 1/14
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e program dnešního jednání.
Usnesení č. 2/14
Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. 3/14
Zastupitelstvo města se seznámilo s ústní zprávou o činnosti starostky a místostarostů města
za období od minulého řádného jednání zastupitelstva města a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 4/14
Zastupitelstvo města projednalo ústní zprávu o činnosti rady města a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. 5/14
Zastupitelstvo města se seznámilo s ústní zprávou o činnosti Městského úřadu a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. 6/14
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh rozpočtu Města Vejprty, jeho hospodářské
činnosti a příspěvkových organizací města na rok 2014 a na základě doporučení rady města
schvaluje
1) Rozpočet Města Vejprty na rok 2014 jako schodkový takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
64 812,20 tis. Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
67 839,20 tis. Kč
z toho – běžné výdaje ve výši
49 485,20 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši 18 354,00 tis. Kč
Financování na položce 8114 ve výši 1 120,00 tis. Kč
na položce 8115 ve výši – 5 317,00 tis. Kč
na položce 8124 ve výši 1 170,00 tis. Kč
2) Závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky č. 1 (příloha materiálu návrh rozpočtu)
3) Finanční plány příspěvkových organizací a hospodářské činnosti města
zároveň zastupitelstvo města
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stanovuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
- Přesuny finančních prostředků mezi položkami v rámci jednotlivých paragrafů,
bez možnosti překročení objemu těchto paragrafů (závazných ukazatelů)
a vyhrazuje si
provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města. Dále v rámci schváleného
rozpočtu města jako celku
schvaluje
a) Pro příspěvkovou organizaci Městská správa sociálních služeb objem mzdových
prostředků ve výši max. hrubých mezd 34 800 tis. Kč na rok 2014
b) pro příspěvkovou organizaci Služby města Vejprty objem mzdových prostředků ve
výši max. hrubých mezd 2 900 tis. Kč na rok 2014.
Usnesení č. 7/14
Zastupitelstvo města se seznámilo s ústní zprávou o návrhu finančního hospodaření firmy
Teplo Vejprty s.r.o., Vejprty na rok 2014 a tuto b e r e n a v ě d o m í .
Usnesení č. 8/14
Zastupitelstvo města se seznámilo s ústní zprávou o návrhu finančního hospodaření firmy
Správa zeleně a údržba města Vejprty s.r.o., na rok 2014 a tuto b e r e n a v ě d o m í .
Usnesení č. 9/14
Zastupitelstvo města se seznámila s nabídkou firmy Autosalon Most s.r.o., Nad Koridorem
776, 434 01 Most, IČ 28683544 ze dne 16.1.2014 na pořízení nového osobního automobilu
Suzuki Sx4 – 1,6 VVT 4x4 GLX Navi pro potřeby MěÚ a zároveň s nabídkami financování
vozidla formou úvěru od společnosti Unicredit Leasing CZ a.s., Želetavská 1525/1, 140 10
Praha 4 Michle, IČ: 15886492 a dále od společnosti Essox s.r.o., Senovážné nám. 231/7, 370
21 České Budějovice, IČ: 26764652 a na základě předložených nabídek, doporučení rady
města a důvodové zprávy
schvaluje
pořízení osobního automobilu Suzuki Sx4 – 1,6 VVT GLX Navi od firmy Autosalon Most,
Nad Koridorem 776, 434 01 Most, IČ 28683544 a to za cenu dle předloženého cenového
návrhu 407 092,- Kč včetně DPH s tím, že 30% kupní ceny bude uhrazeno formou akontace a
zbývající část kupní ceny bude hrazena formou úvěru
a zároveň s c h v a l u j e

2

uzavření smlouvy o úvěru se společností Essox s.r.o., Senovážné nám. 231/7, 370 21 České
Budějovice, IČ. 26764652 za účelem financování osobního automobilu Suzuki Sx4 – 1,6
VVT 4x4 GLX Navi s následujícími parametry:
- Maximální výše úvěru: 284 964,- Kč
- Počet splátek: 36
- Navýšená poslední splátka: 0,- Kč
- Smluvní poplatek: 0,- Kč
- Zajištění: převodem vlastnického práva k předmětu financování
a ukládá

starostce města podepsat příslušné smlouvy.

Usnesení č. 10/14
Zastupitelstvo města se seznámilo s Nařízením vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 72 a 77 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, toto
bere na vědomí
a na základě doporučení Rady města Vejprty
schvaluje
měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od února 2014 takto:
- ponechat stávající odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva města
v souladu s usnesením č. 10/13 ze dne 21. února 2013.
Usnesení č. 11/14
Zastupitelstvo města se seznámilo s majetkovými záležitostmi a na základě doporučení
majetkového výboru a rady města
schvaluje
1)

2)

doplnění usnesení zastupitelstva města č. 85/13 ze dne 24.10.2013, týkající se
schválení prodeje bytové jednotky č. 3 v objektu č.p. 963 v ul. Moskevská ve
Vejprtech p. D. K., a to o povinnost zaplacení měsíčních poplatků, které město
platí v souvislosti v vlastnictvím bytu, a to do doby, než bude od kupujícího
zaplacena kupní cena včetně nákladů za tuto jednotku;
na základě podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 128/2, 445/2, 550/7,
550/10, 721/2, 730/2 a p.č 1151/5 v k.ú. Vejprty, a to od České republiky
zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových;

neschvaluje

3

3)

uzavření výhradní dohody o zprostředkování prodeje objektu č.p. 59 ve Vejprtech
– Českých Hamrech, včetně pozemku pod stavbou p.č. 992 (zastavená plocha,
nádvoří) o výměře 165 m2 a pozemku p.č. 1889 (trvalý travní porost) o výměře
473 m2 v k.ú. České Hamry u Vejprt se společností M&M reality holding a.s., se
sídlem v Praze 1, Krakovská 1675/2, IČ: 274 87 768, pobočkou v Chomutově, a to
s výší nabídkové ceny za nemovitosti ve výši 890 tis. Kč (včetně provize), a to na
dobu určitou od 1.3.2014 do 30.9.2014

Usnesení č. 12/14
Zastupitelstvo města se seznámilo s vyhlášením dražby dražebníkem Soudním exekutorkou
JUDr. Marií Sárovou, Exekutorským úřadem Jihlava, se sídlem Plk. Švece 1528/8, Jihlava, a
to na pozemky p.č. 41 (ostatní plocha) o výměře 638 m2, 42 (ostatní plocha) o výměře 343 m2,
43/1 (zahrada) o výměře 44 m2, 44/1(ostatní plocha) o výměře 177 m2 v k. ú. Vejprty
(nemovitosti na křižovatce ulic Husova, Nerudova ve Vejprtech) s cenou 420.000,- Kč a
nejnižším podáním 277.200,- Kč a dražební jistotou ve výši 60.000,- Kč a na základě
doporučení majetkového výboru a rady města toto b e r e n a v ě d o m í .
Usnesení č. 13/14
Zastupitelstvo města se seznámilo s vyhlášením dražby dražebníkem Soudním exekutorkou
JUDr. Marií Sárovou, Exekutorským úřadem Jihlava, se sídlem Plk. Švece 1528/8, Jihlava, a
to na pozemky p.č. 1474/7 (trvalý travní porost) o výměře 1.336 m2, 1474/1 (ostatní plocha) o
výměře 350 m2, 1474/3 (ostatní plocha) o výměře 290 m2 v k. ú. Vejprty (nemovitosti mezi
ulicemi Ovocná a Alešova ve Vejprtech – Novém Zvolání) s cenou 126.000,- Kč a nejnižším
podáním 83.160,- Kč a dražební jistotou ve výši 20.000,- Kč a na základě doporučení
majetkového výboru a rady města toto b e r e n a v ě d o m í .
Usnesení č. 14/14
Zastupitelstvo města se seznámilo se stanoviskem společnosti VIA CAPRI s.r.o. týkající se
odstoupení od záměru koupě objektu č.p. 1241 včetně okolních pozemků v k.ú. Vejprty a po
projednání
r e v o k u j e
usnesení zastupitelstva města č. 27/12 ze dne 29. března 2012 týkající se schválení prodeje
těchto nemovitostí s tím, že ½ kupní ceny ve výši 900 tis. Kč, která byla již od společnosti
zaplacena, bude ponížena o 100 tis. Kč a navrácena společnosti ve svou splátkách, a to 400
tis. Kč do 1. poloviny roku 2014 a dalších 400 tis. Kč bude navráceno společnosti do 1.
poloviny roku 2015 (objekt bývalé jednoty a pozemky pod a okolo objektu na Nám.
T.G.Masaryka ve Vejprtech).
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Usnesení č. 15/14
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s žádostí předsedy Okresního soudu v Chomutově a do
funkce přísedících okresního soudu
volí

tyto kandidáty:

1. B. M, bytem Vejprty
2. K. E., bytem Vejprty
a u k l á d á starostce města
zaslat toto usnesení na Okresní soud v Chomutově neprodleně po jeho vyhotovení.
Usnesení č. 16/14
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e ve smyslu § 72 a 77 odst. 2) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích ve znění pozdějších změn a doplňků a v souladu s nařízením vlády č. 459/2013 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením zastupitelstva města č.
169/11 a 10/13, ponížení měsíční odměny na 0Kč nepřítomným zastupitelům v měsících, kdy
se bude konat řádné zasedání, dle prezenční listiny s tím, že odměna zastupitelů, kteří jsou
členy rady města se za neúčast nekrátí.

Jitka Gavdunová
starostka města

Vlastimír Volín
místostarosta města
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