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 15. května 2009 od 7.30 hod. v budově MěÚ ve
Vejprtech

Usnesení č. 210/09
Rada města schvaluje program mimořádného jednání rady města.
Usnesení č. 211/09
Rada města se seznámila se zprávou odboru SMM MěÚ Vejprty o průběhu výběrového
řízení na realizaci
akce „Rekonstrukce
komunikace Tylova
ulice, Vejprty“
vyhlášeného na zakázku malého rozsahu na stavební práce (§ 12 odst. 6 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) mimo režim zákona ve smyslu § 18 odst. 3
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu s vyhlášeným kritériem
nejnižší nabídkové ceny
s c h v a l u j e
po projednání zadání realizace akce
firmě PEXTRA stavební spol. s r.o., Jiráskova 2935, 430 03 Chomutov, IČ 47780274 za
nabídkovou cenu včetně DPH 1 660 000 Kč a
u k l á d á
odboru SMM informovat
všechny uchazeče o veřejnou zakázku o výsledku výběrového řízení a neprodleně
zahájit s vybranou firmou jednání o uzavření smlouvy o dílo.
Usnesení č. 212/09
Rada města se seznámila se zprávou odboru SMM MěÚ Vejprty o předpokládaných
nákladech na tři autobusové zastávky a nákup laviček na náměstí T.G.Masaryka
a
d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu města na
výdajové stránce o částku 120 000 Kč na autobusové zastávky a o částku 36 343 Kč na
nákup laviček
a
u k l á d á
EO předložit příslušnou změnu rozpočtu do
příštího jednání zastupitelstva města.
Usnesení č. 213/09
Rada města projednala zprávu odboru správy majetku města o žádosti o vyjádření
k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu „Provozní budova, ppč.741/1 k.ú. Vejprty“
(v areálu lyžařského vleku „na skalkách“) a k územnímu a stavebnímu řízení pro
osvětlení vleku, zařízení technického zasněžování a parkoviště a žádost o
koordinaci získání souhlasu umístění prodloužení vleku, osvětlení vleku a
technického zasněžování v pozemcích ve vlastnictví p. M. D.
schvaluje
1. zřízení věcného břemene ve prospěch investora sdružení Ski club Vejprty o.s. se
sídlem Nerudova 132/3, 431 91 Vejprty pro umístění
1.1.
přípojky nízkého napětí pro provozní budovu v pozemku p.č. 2155
(ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. Vejprty
v rozsahu předložené
situace a to za
peněžitou náhradu dle platného sazebníku schváleného
usnesením zastupitelstva města č. 52/99, sazbou 30,- Kč/bm za podélné
uložení v pozemku komunikace,
1.2.
přípojky nízkého napětí, přípojky splaškové kanalizace a přípojky vody
pro provozní budovu, dále osvětlení vleku a zařízení technického zasněžování
v pozemku p.č. 752 k.ú. Vejprty a to za
peněžitou náhradu dle platného
sazebníku schváleného usnesením zastupitelstva města č. 52/99, sazbou 1000,Kč/bm za křížení komunikace za každé jednotlivé křížení, tj. celkem 5000,Kč
2. vydání souhlasného stanoviska s vydáním rozhodnutí o povolení umístění výše
uvedených přípojek a vedení v pozemcích místních komunikací ul. Pohraniční a ul.
Partyzánská dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
3. vydání souhlasného stanoviska s vydáním územního rozhodnutí
a stavebního
povolení pro stavbu provozní budovy včetně přípojek inženýrských sítí dle

předložené projektové dokumentace za následujících podmínek : komunikace budou
po výkopových pracích uvedeny do řádného stavu, zejména hutnění zásypu podélného
výkopu bude doloženo hutnícími zkouškami, povrch bude zpevněn vrstvou štěrku
různých frakci, ostatní podmínky pro výkopové práce budou stanoveny v řízení o
povolení zvláštního užívání komunikací,
4. vydání souhlasného stanoviska pro územní řízení na stavbu osvětlení vleku a
zařízení umělého zasněžování dle předložené situace, stanovisko pro stavební
povolení na tyto stavby bude vydáno až po předložení projektové dokumentace pro
tyto stavby,
5. projednat s investorem umístění parkoviště s tím, že rada vzhledem ke stavu
přístupové komunikace ul. Pohraniční doporučuje realizovat parkoviště na
pozemcích p. č. 725/1 případně i na 725/2 k.ú. Vejprty ul. Údolní a v případě ,
že investor bude trvat na jeho realizaci na pozemku p.č.780 k.ú. Vejprty bude
nezbytné, aby na své náklady zrekonstruoval přístupovou komunikaci, aby
vyhovovala předpokládanému nárůstu zatížení dopravou a k této rekonstrukci
zajistí projektovou dokumentaci a aby následně zajišťoval na své náklady
potřebné opravy této komunikace a její údržbu včetně zimní údržby
6. na základě dohod o využívání pozemků uzavřených mezi Městem Vejprty, panem M. D.
a Ski Clubem Vejprty poskytnout Ski Clubu Vejprty součinnost při získání
souhlasného stanoviska pro umístění stavby prodloužení vleku, osvětlení vleku a
technického zasněžování na pozemcích p.č. 773, 774 a 776/1 k.ú. Vejprty ve
vlastnictví p. D.
a ukládá odboru správy majetku města ve smyslu tohoto usnesení informovat investora
a zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle tohoto
usnesení před vydáním územního rozhodnutí.
Usnesení č. 214/09
Rada města se seznámila s nabídkou firmy Energie České Budějovice s.r.o.,
Dobrovodská 81, 370 06 České Budějovice, IČ 49023977 na "Instalaci poměrových
měřičů tepla a rozúčtování nákladů na teplo pro obytné domy ve vlastnictví města
Vejprty" a
s c h v a l u j e
zadání zakázky malého rozsahu mimo režim Zákona o
veřejných zakázkách přímým zadáním uvedené firmě s tím, že náklady na pořízení
měřící techniky budou městem hrazeny ve splátkách po dobu 4 let a subdodávku
(odečty měření a práce s tím související) bude vykonávat firma TEPLO Vejprty
s.r.o., Vejprty a
u k l á d á
tajemnici MěÚ vyzvat firmu k předložení Smlouvy o
dílo a o zabezpečení provozu a starostce města tuto smlouvu podepsat.

Gavdunová Jitka
Starostka města

Mgr.Kluc Tomáš
radní města

