Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170

V ý p i s

u s n e s e n í

z mimořádného jednání rady města dne 18. května 2011 od 15.00 hod. v budově MěÚ ve
Vejprtech

Usnesení č. 179/11
Rada města schvaluje program mimořádného jednání rady města.

Usnesení č. 180/11
Rada města se seznámila s majetkovými záležitostmi
majetkového výboru
s c h v a l u j e
:

a na základě doporučení

1) zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 314/1 (ostatní plocha) o výměře
cca 25 m2 v k.ú. Vejprty (část pozemku vedle objektu č.p. 632 v ul.
Přísečnická ve Vejprtech);
2) zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 1021 (trvalý travní porost) o výměře
666 m2 v k.ú. Vejprty (pozemek vedle objektu č.p. 491 v ul. Přísečnická ve
Vejprtech);
3) zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 1666/1 (trvalý travní porost) o
výměře cca 200 m2 v k.ú. Vejprty (pozemek vedle objektu č.e. 76 v ul.
Moskevská ve Vejprtech);
4) pronájem části pozemku p.č. 955 (ostatní plocha) o výměře cca 280 m2 v k.ú.
Vejprty (pozemek vedle objektu č.p. 328 v ul. 17. listopadu
ve Vejprtech)
s účinností od prvého dne následujícího měsíce, a to p. J.Š., bytem v Mostě,
na dobu pěti let s možností následného prodloužení nájemní smlouvy, za cenu
2,-Kč/m2/rok jako zahradu;
5) pronájem pozemku p.č. 105 (zastavěná plocha, nádvoří) o výměře 422 m2 v k.ú.
Vejprty (pozemek vedle objektu č.p. 175 v ul. Úzká ve Vejprtech) s účinností
od prvého dne následujícího měsíce, a to p. J. B., bytem ve Vejprtech, na
dobu pěti let s možností následného prodloužení nájemní smlouvy, za cenu 2,Kč/m2/rok jako zahradu;
6) pronájem pozemku p.č. 2150 (zahrada) o výměře 578 m2 a pozemku p.č. 2149/2
(ostatní plocha) o výměře 195 m2 v k.ú. Vejprty (pozemky okolo objektu č.p.
939 v ul. S.K. Neumanna
ve Vejprtech) s účinností od prvého dne
následujícího měsíce, a to pí. Z. Z., bytem ve Vejprtech na dobu pěti let
s možností následného prodloužení nájemní smlouvy, za cenu 2,-Kč/m2/rok jako
zahradu, pod podmínkou zaplacení bezesmluvního nájemného za tři roky zpětně;
7) pronájem pozemku p.č. 1889 (trvalý travní porost) o výměře 473 m2 v k.ú. České
Hamry u Vejprt (pozemek vedle objektu č.p. 59 ve Vejprtech – Českých Hamrech)
s účinností od prvého dne následujícího měsíce, a to pí. I. B., bytem
ve Vejprtech, , na dobu pěti let s možností následného prodloužení nájemní
smlouvy, za cenu 2,-Kč/m2/rok jako zahradu;
8) pronájem pozemku p.č. 549/5 (ostatní plocha) o výměře 119 m2 v k.ú. Vejprty
(pozemek za objektem č.p. 1056 v ul. Krátká
ve Vejprtech) s účinností od

prvého dne následujícího měsíce, a to manželům R. a H. S., bytem
ve Vejprtech, na dobu pěti let s možností následného prodloužení nájemní
smlouvy, za cenu 2,-Kč/m2/rok jako zahradu pod podmínkou zaplacení
bezesmluvního nájemného za tři roky zpětně;
9) ukončení nájemní smlouvy č. 78/09/SM uzavřené mezi městem Vejprty a p. R. K.
týkající se pronájmu části pozemku p.č. 2126/1 v k.ú. Vejprty, a to dohodou
ke dni 2.5.2011
b e r e

na vědomí

:

10) zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 1516 (trvalý travní porost) v k.ú.
Vejprty od Pozemkového fondu ČR;
u k l á d á

:

11) odboru správy majetku města zadat geometrický plán na vedení veřejného
osvětlení na pozemku p.č. 965 v k.ú. Vejprty (pozemek vedle objektu č.p. 955
v ul. 17. listopadu ve Vejprtech)
d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města schválit :

12) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2166/7 (ostatní plocha) o výměře
cca 65 m2 v k.ú. Vejprty (pozemek před objektem č.e. 76 v ul. Moskevská ve
Vejprtech);
13) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1559/13 (ostatní plocha) o výměře 57 m2
v k.ú. Vejprty (pozemek před objektem bez č.p. v ul. Alešova ve Vejprtech);
14) prodej částí pozemku p.č. 2020/1, konkrétně pozemku p.č. 2020/3 (trvalý travní
porost) o výměře 582 m2 a pozemku p.č. 2020/4 (trvalý travní porost) o výměře
4 m2 oba pozemky jsou nově vzniklé na základě geometrického plánu č. 111357/2011 vše v k.ú. Vejprty, a to p. D.S., bytem ve Vejprtech, za cenu dle
pravidel pro prodej pozemků jako stavební plochy (100,-Kč/m2)tj. za 58.600,Kč, plus úhradu souvisejících nákladů (části pozemku za objektem č.p. 1013
v ul. Zátiší ve Vejprtech);
15) prodej pozemku p.č. 1240/2 (zastavěná plocha, nádvoří) o výměře 33 m2
Vejprty, a to p. P. H., bytem v Chomutově, za cenu dle pravidel pro
pozemků jako stavební plochy (100,-Kč/m2)tj. za 3.300,- Kč, plus
souvisejících nákladů (pozemek pod stavbou vedle objektu č.e. 70 v ul.
ve Vejprtech – Novém Zvolání);

v k.ú.
prodej
úhradu
Horská

16) prodej části pozemku p.č. 1843/16, konkrétně pozemku p.č. 1843/35 (trvalý
travní porost) o výměře 337 m2, nově vzniklého n základě geometrického plánu
č. 1108-27/2011 v k.ú. Vejprty, a to J. R. a A. R., bytem ve Vejprtech,
zastoupených otcem p. G. S. bytem v SRN,
za cenu dle pravidel pro prodej
pozemků jako stavební plochy (100,-Kč/m2) tj. za 33.700,- Kč, plus úhradu
souvisejících nákladů (pozemek za objektem č.p. 955 v ul. Nerudova ve
Vejprtech) pod podmínkou úhrady bezesmluvního nájemného za tři roky zpětně;
17) prodej části pozemku p.č. 274/1, konkrétně pozemku p.č. 274/5 (ostatní plocha)
o výměře 65 m2, nově vzniklého na základě geometrického plánu 1112-51/2011
v k.ú. Vejprty a to manželům J. a A. F., bytem v Benešově nad Ploučnicí, a to
za cenu dle pravidel pro prodej pozemků jako stavební pozemky (100,-Kč/m2) tj.
za 6.500,- Kč, plus úhradu souvisejících nákladů (část pozemku vedle objektu
č.p. 979 v ul. M. Gorkého ve Vejprtech);

18) prodej části pozemku p.č. 1065/1, konkrétně pozemku p.č. 1065/3 (ostatní
plocha) o výměře 233 m2, nově vzniklého na základě geometrického plánu 111150/2011 v k.ú. Vejprty, a to p. V. K., bytem ve Vejprtech, a to za cenu dle
pravidel pro prodej pozemků jako stavební pozemky (100,-Kč/m2) tj. za 23.300,-

Kč, plus úhradu souvisejících nákladů (část pozemku vedle objektu pod objektem
č.p. 1113 v ul. Eliščina ve Vejprtech);
19) prodej části pozemku p.č. 2126/1, konkrétně pozemku p.č. 2126/13 (trvalý
travní porost) o výměře 305 m2, nově vzniklého na základě geometrického plánu
1122-79/2011 v k.ú. Vejprty, a to p. Z. M., bytem ve Vejprtech, a to za cenu
dle pravidel pro prodej pozemků jako stavební pozemky (100,-Kč/m2) tj. za
30.500,- Kč, plus úhradu souvisejících nákladů (část pozemku nad objektem č.p.
1295 v ul. Eliščina ve Vejprtech).

Volín Vlastimír
místostarosta města
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