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Výpis usnesení
3. řádného jednání zastupitelstva města, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 13. dubna 2006 od 16:30 hodin v zasedací síni v
Městském kulturním a společenském středisku ve Vejprtech
Usnesení č. 42/06
Zastupitelstvo města
schvaluje
pozměněný program dnešního jednání.
Usnesení č. 43/06
Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 44/06
Zastupitelstvo města se seznámilo s ústní zprávou o činnosti starostky 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. 45/06
Zastupitelstvo města se seznámilo s ústní zprávou o činnosti místostarosty 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. 46/06
Zastupitelstvo města projednalo ústní zprávu o činnosti rady města a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 47/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s písemnou zprávou o činnosti městského úřadu za období posledních tří měsíců do 5. dubna 2006 a tuto zprávu
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 48/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno se zprávou o bezpečnostní situaci ve městě za uplynulý rok 2005 a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 49/06
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o probíhajících pracích na strategickém plánu rozvoje města.
Usnesení č. 50/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno se zprávou o činnosti a výsledku hospodaření společnosti TEPLO Vejprty s.r.o. v roce 2005 a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 51/06
Zastupitelstvo města bere na vědomí ústní informaci o dotačních titulech, o které požádalo město Vejprty.
Usnesení č. 52/06
Zastupitelstvo města se seznámilo se zprávou o inventarizaci majetku města za rok 2005, tuto
be re navě domía
ukládá
vedoucím odborů a ředitelům organizací jednotlivých zařízení plnění navržených opatření z inventarizace majetku v souladu s přílohou č. 1 Zprávy inventarizační komise ze dne
21.3.2006.
Usnesení č. 53/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s majetkovými záležitostmi a na základě doporučení majetkového výboru a rady města
schvaluje
1) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1430/5 (trvalý travní porost) o celkové výměře 102 m2 v k.ú. Vejprty, vedeno jako ostatní plochy v III. zóně dle pravidel pro prodej pozemků
platných do 31.12.2005 (pozemek vedle č.p. 116 v ulici Horská ve Vejprtech),
2) prodej pozemku p.č. 942/1 (zahrady) o výměře 267 m2 v k.ú. Vejprty manželům M. a V. S. a to za cenu dle pravidel platných do 31.12.2005, jako ostatní plochy ve III. zóně (15,Kč/m2), tj. za 4.005,-Kč plus úhradu souvisejících nákladů (pozemek mezi domy č.p. 999 a č.e. 966 v ulici 17.listopadu ve Vejprtech),
3) prodej části pozemku p.č. 990 (trvalý travní porost), konkrétně pozemku p.č. 990/2 o výměře 705 m2 vzniklého geometrickým plánem č. 117-80/2005 v k.ú. České Hamry u Vejprt
nezletilému D. B. zastoupenému I. C. a R. M. a to za cenu dle pravidel platných do 31.12.2005, jako ostatní plochy ve II. zóně (20,-Kč/m2), tj. za 14.000,-Kč plus úhradu souvisejících
nákladů (pozemek vedle domu č.p. 49 ve Vejprtech – Českých Hamrech),
4) prodej části pozemku p.č. 2126/1 (trvalý travní porost), konkrétně pozemku p.č. 2126/10 o výměře 70 m2, vzniklého geometrickým plánem č. 842-30/2004 v k.ú. Vejprty, manželům
M. a H. D. a to za cenu dle pravidel platných do 31.12.2005, jako ostatní plochy ve III. zóně (15,-Kč/m2), tj. za 1.050,-Kč plus úhradu souvisejících nákladů (pozemek naproti křižovatce
Eliščině a Žižkova ve Vejprtech),
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5) prodej objektu č.p. 273 umístěného na pozemku p.č. 1369 a pozemku p.č. 1369 charakteru zastavěná plocha a nádvoří o výměře 223 m2 v k.ú. Vejprty manželům K. a M. K. a to za
cenu dle znaleckého posudku č. 4817-232/05 ze dne 8.10.2005, která činí 297.440,-Kč plus úhradu souvisejících nákladů,
6) prodej části pozemku p.č. 1666/1 (ostatní plocha), konkrétně pozemku p.č. 1666/50 o výměře 507 m2, odděleného geometrickým plánem č. 876-22/2005 v k.ú. Vejprty, (pozemek za
objektem č.p. 185 v ulici Moskevská ve Vejprtech) panu R. H. a to za cenu dle pravidel platných do 31.12.2005, jako ostatní plochy ve II. zóně (20,-Kč/m2), tj. za 10.140,-Kč plus úhradu
souvisejících nákladů.
Usnesení č. 54/06
Zastupitelstvo města projednalo majetkoprávní záležitosti a s přihlédnutím k doporučení odboru správy majetku města a rady města
ne schvaluje
prodej objektu č.p. 776 umístěného na pozemku p.č. 269 (zastavěné plochy, nádvoří) o výměře 258 m2 v k.ú. Vejprty (objekt č.p. 776 a pozemek pod tímto objektem v ulici Myslbekova
ve Vejprtech – v objektu je prodejna pekárny a večerky) panu V. B. s ohledem na maximální nabízenou kupní cenu.
Usnesení č. 55/06
Zastupitelstvo města se opětovně zabývalo možností převodu vlastnictví pozemků u hraničního přechodu ve Vejprtech a
část e čně r e vokuje
usnesení č. 55/05 a to v bodě 1) ze dne 28. dubna 2005 týkající se převodu pozemků a
schvaluje
podání žádosti města o bezúplatný převod pozemků p.č. 201/4 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 1.793 m2, pozemku p.č. 2185/5 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 392 m2 (na
část pozemků má město nárok jako tzv. historický majetek), p.č. 2185/4 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 69 m2, p.č. 201/5 (zastavěná plocha, nádvoří) o výměře 105 m2 a
pozemku p.č. 203/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 33 m2 v k.ú. Vejprty od České republiky zastupované Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a to z důvodu
veřejného zájmu a
ukládá
odboru správy majetku města připravit příslušnou žádost k podpisu starostce města.
Usnesení č. 56/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s návrhem odboru správy majetku města týkajících se stavebních buněk ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
územním pracovištěm Ústí nad Labem, odborem odloučené pracoviště Chomutov a
část e čně r e vokuje
usnesení č. 55/05 a to v bodě 2) ze dne 28. dubna 2005 týkajících se úplatného převodu tří mobilních buněk .
Usnesení č. 57/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s návrhem odboru správy majetku města týkajících se stavebních buněk ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
územním pracovištěm Ústí nad Labem, odborem odloučené pracoviště Chomutov a
schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod níže uvedených stavebních buněk:
stavební buňka č. 1 o výměře 18,27, rok pořízení 1990,
stavební buňka č. 2 o výměře 18,27, rok pořízení 1990,
stavební buňka č. 3 o výměře 14,70 m, rokem pořízení na město Vejprty za účelem potřeb města.
Usnesení č. 58/06
Zastupitelstvo města se seznámilo s informací o stavu Fondu rozvoje a bydlení a
be re navě domí
informaci o stavu Fondu rozvoje a bydlení.
Usnesení č. 59/06
Zastupitelstvo města projednalo rozpočtovou změnu č. 2 ve výši 185,0 tis. Kč na rok 2006 a tuto
s c h v a l u j e.
Usnesení č. 60/06
Zastupitelstvo města projednalo předloženou nabídku návrhu na vypracování podoby městského znaku a městské vlajky, a na základě doporučení rady města
schvaluje
1.) zadat vypracování podoby městského znaku a městské vlajky včetně přípravy jejího řádného konstituování za smluvní cenu 25.000,-Kč Heraldické kanceláři „DAUPHIN“, Stanislav
Kasík, U hřiště 1995, 413 01 Roudnice nad Labem a
2.) ukládá ekonomickému odboru zapracovat změnu výdajů do rozpočtu města.
Usnesení č. 61/06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na kandidáty do funkce přísedícího Okresního soudu v Chomutově na období 2006-2010 a ve smyslu § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o
soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
navrhuje
do funkce přísedícího Okresního soudu v Chomutově:
I. T., V. V., E. K.
a ukládá starostce města vyžádat si k navrženým kandidátům vyjádření předsedy Okresního soudu v Chomutově a následně předložit do zasedání zastupitelstva města návrh na jejich
volbu.
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Usnesení č. 62/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s nařízením vlády č. 50/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů a se stanoviskem rady města.
Toto b e r e n a v ě d o m í a
i nadále s c h v a l u j e
měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva pro rok 2006 ve smyslu usnesení zastupitelstva města č. 11/06 ze dne 26. ledna 2006.
Vlastimír Volín, místostarosta města
Jitka Gavdunová, starostka města
zpět
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