Výpis usnesení ze 14

Výpis usnesení ze 14. řádného jednání rady města dne 20. července 2006 od 10,00 hod. na městském úřadě ve Vejprtech
Usnesení : č. 233/06 :
Rada města schvaluje navržený program 14. řádného jednání rady města.
Usnesení : č. 234/06 :
Rada města se seznámila s bytovými záležitostmi, předloženými odborem správy bytového fondu města a s přihlédnutím k doporučení bytové komise a na základě projednání schvaluje
:
1. Přidělení bytů velikosti 1+3 a větší I.ktg. žadatelům :
- E. M.,
- D. H., za podmínky složení tří nájmů dopředu + příspěvku do fondu oprav,
jmenovaní splňují podmínky přidělení bytu dle pravidel města.
2. přidělení bytu velikosti 1+2 I.ktg. žadateli :
- J. P., (jedná se o výměnu bytu),
jmenovaný splňuje podmínky přidělení bytu dle pravidel města.
3. přidělení bytu velikosti 1+1 I.ktg. žadateli :
- H. J.,
jmenovaná splňuje podmínky přidělení bytu dle pravidel města.
a ukládá odboru správy bytového fondu o tomto rozhodnutí informovat žadatele.
Usnesení : č. 235/06 :
Rada města se opětovně zabývala žádostí pana L. P., a vzhledem k tomu, že jmenovaný splňuje podmínky pravidel města pro přidělení bytu schvaluje jmenovanému přidělení bytu o
velikosti 1+2 I.ktg a ukládá odboru SBF o tomto žadatele informovat.
Usnesení : č. 236/06 :
Rada města byla seznámena s žádostí pana J. S., o pronájem půdních prostor v domě kde bydlí za účelem sušení prádla a skladování věcí a s žádostí paní B. H., o slevu na nájemném za
dvě místnosti v bytě, které nesmí používat a schvaluje
1. pronájem půdních prostor v objektu T.G.Masaryka 725/9, Vejprty, jako sušárny a komory panu J. S., za cenu 13,20 Kč/m2;
2. slevu na nájemném za dvě místnosti poničené požárem až do doby oprav paní B. H.,
a ukládá odboru SBF o tomto informovat žadatele.
Usnesení : č. 237/06 :
Rada města byla seznámena s návrhem upraveného plánu oprav bytových objektů a bytů na rok 2006 a tento schvaluje.
Usnesení : č. 238/06 :
Rada města byla seznámena s rozpočty na nezbytné opravy bytových objektů na náměstí T.G.Masaryka a schvaluje :
1. zadání zakázky výměna oken na čelní straně k náměstí u bytových objektů č.p. 725, 726 a 992 firmě Geus okna a.s., Koněvova 2660/141, Praha 3 - Žižkov,
2. zadání zakázky oprava a nátěr poloviny střech a klempířských prvků směrem do náměstí č.p. 725, 726 a 992 + výměna poloviny střechy č.p. 725, 726 T.G.Masaryka firmě Pasev,
Kovářská,
3. zadání zakázky oprava a nátěr čelních fasád do náměstí + boční strana objektů č.p. 725, 726 a 992 firmě Vilém Graupner, Vejprty
a to v souladu s navrženými rozpočty.
Usnesení : č. 239/06 :
Rada města projednala žádost paní R. B., o pronájem případně prodej polohovací postele pro svého nemocného manžela a schvaluje bezplatný pronájem 1 ks polohovací postele na
nezbytně nutnou dobu.
Usnesení : č. 240/06 :
Rada města bere na vědomí zprávu ekonomického odboru o neplacení nájemného za nebytový prostor v ul. Vrchlického čp. 670.
Usnesení : č. 241/06 :
Rada města projednala žádost paní M. T., a s přihlédnutí k doporučení odboru SMM MěÚ neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 687/1 (trvalý travní porost) o výměře 3
513 m2 (pozemek za č.p. 23 v ulici Údolní ve Vejprtech) s ohledem na usnesení zastupitelstva města č. 20/00 ze dne 27.ledna 2000.
Usnesení : č. 242/06 :
Rada města projednala žádost společnosti REAL ESTATE, s.r.o., zastoupené zmocněncem ing. Monikou Zeman o možnost změny využívání nebytového prostoru a schvaluje uzavřít
dodatek č. 4 nájemní smlouvy č. 78/04/SM mezi Městem Vejprty a společností REAL ESTATE s.r.o., který schvaluje doplnění užívání nebytového prostoru - prodejny dárkových předmětů
včetně cigaret, alkoholu a cukrovinek o kadeřnictví s tím, že i pro tento nebytový prostor budou platit stejné podmínky jako pro předchozí využití.
Usnesení : č. 243/06 :
Rada města projednala zprávu odboru SMM o zadání realizace akce „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MěÚ“ a schvaluje částečnou revokaci svého usnesení č. 223/06 ze dne
11.7.2006 a to prodloužení lhůty pro podání nabídky do 9.srpna 2006 do 17,00 hod. s tím, že nabídky budou vyhodnoceny radou města.
Usnesení : č. 244/06 :
Rada města projednala zprávu odboru SMM o zadání realizace akce „oprava fasády objektu školní družiny“ a schvaluje částečnou revokaci svého usnesení č. 224/06 ze dne 11.7.2006 a
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to prodloužení lhůty pro podání nabídky do 3.srpna 2006 do 15,00 hod. s tím, že nabídky budou vyhodnoceny radou města.
Usnesení : č. 245/06 :
Rada města byla seznámena s problematikou rekonstrukce náměstí T.G.M. a doporučuje změnu typu většiny povrchu, vyjma chodníků, z dlažební kostky řezané na dlažební kostku
štípanou a to z důvodu chybného výpočtu ceny v projektu.
Usnesení : č. 246/06 :
Rada města schvaluje z rozpočtu města finanční dar ve výši 20 000,- Kč paní Jitce Gavdunové, starostce města za zajištění finančních prostředků pro město z dotačních titulů.
Usnesení : č. 247/06 :
Rada města byla seznámena s grafickými návrhy městského znaku a městské vlajky a ukládá odboru VVSVŠ s vybranými návrhy seznámit občany našeho města v takovém termínu, aby
se mohli občané ke vzhledu městského znaku a městské vlajky vyjádřit před projednáváním v zastupitelstvu.
Usnesení : č. 248/06 :
Rada města po otevření obálek s nabídkami na realizaci akce „Rekonstrukce zastřešení objektu č.p. 309 ve Vejprtech“ došlými na základě výzvy k podání nabídky v režimu veřejné
zakázky malého rozsahu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a po vyhodnocení dvou došlých nabídek, které obě splňují parametry vyhlášeného výběrového řízení
schvaluje toto pořadí nabídek dle bodového vyhodnocení kritérií :
1. firma Karel Kolský - GRIF, Přestanov 20, 403 17 Chabařovice, IČ 13333135
2. firma M.AE a.s., sídlem náměstí Míru 149, 436 01 Litvínov
a ukládá starostce města :
neprodleně uzavřít s výhercem výběrového řízení firmou Karel Kolský - GRIF, Přestanov 20 Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce zastřešení objektu č.p. 309 ve Vejprtech s tím, že cena
díla 5 515 508 Kč (včetně DPH) je cenou maximální
a odboru SMM zaslat oběma uchazečům oznámení o výsledku výběrového řízení.
Usnesení : č. 249/06 :
Rada města projednala zprávu odboru majetku města o zajištění technického dozoru investora na stavbě „Stavební úpravy náměstí T.G.Masaryka ve Vejprtech“ a schvaluje uzavření
smlouvy o zajištění technického dozoru s p.Tomášem Bursíkem autorizovaným technikem pro pozemní stavby za cenu 300,-Kč/hod. (357,-Kč/hod. s DPH) za odborné výkony (fyzické
kontroly na stavbě, kontrolní dny, odborné práce mimo stavbu) a 9,-Kč/km za dopravu v úseku Hradec u Kadaně - Vejprty (v jiném úseku v případě mimořádné kontroly vyžádané
dodavatelem) s tím, že se předpokládá ob den fyzická kontrola na stavbě včetně kontrolních dnů a ukládá odboru správy majetku města zajistit uzavření smlouvy o výkonu
technického dozoru investora na výše uvedené akci a připravit návrh příslušné změny rozpočtu města do jednání zastupitelstva města.
Gavdunová Jitka, starostka města
Volín Vlastimír, místostarosta města
zpět
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