Výpis usnesení ze 16

Výpis usnesení
ze 16. řádného jednání rady města dne 11. srpna 2006 od 9,00 hod. na městském úřadě ve Vejprtech
Usnesení č. 258/06
Rada města schvaluje navržený program 16. řádného jednání rady města.
Usnesení č. 259/06
Rada města po seznámení s problematikou právního zastupování města ukládá tajemnici MěÚ :
1. vyvolat poptávkové řízení u více advokátních kanceláří či právníků na možnost zastupování města a městem zřízených organizací
2. vyžádat si od Mgr. Jandové písemné vyhodnocení jednotlivých kauz, ve kterých nás advokátní kancelář zastupuje s termínem do příštího řádného jednání rady města.
Usnesení č. 260/06
Rada města po seznámení s řešením nahlášených pojistných událostí města ukládá tajemnici MěÚ předložit starostce města do 18.8.2006 zpracovaný přehled pojistných událostí škod
za zimu a současný stav plnění.
Usnesení č. 261/06
Rada města po seznámení s problematikou rozsahu díla „rekonstrukce náměstí TGM - I.etapa“ :
1. neschvaluje, vzhledem k chybám v projektu, uhradit vypracování srovnávacího rozpočtu stavby a požaduje po dodavatelské firmě toto srovnání vyhotovit zdarma.
2. schvaluje provést práce spojené s opravou a přeložkou plynové přípojky pod tlakem.
Usnesení č. 262/06
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zvýšení příspěvku do kulturního fondu MSSS pro klienty ústavu o 4 tis. Kč a ukládá ekonomickému odboru tuto změnu připravit do
jednání zastupitelstva města.
Usnesení č. 263/06
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodeje objektu č.p. 749 na parcele č. 204/1 (bývalý vojenský objekt u hranic - ubytovna Vítězství v ul.B.Němcové).
Usnesení č. 264/06
Rada města se seznámila s problematikou E. K. v žádosti o snížení částky úroku z prodlení a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit snížení částky úroku z prodlení.
Usnesení č. 265/06
Rada města byla seznámena s konkrétními žádostmi o odkoupení bytů v bytovém objektu č.p. 749 v ul. Pohraniční stráže a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytů dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 266/06
Rada města byla seznámena s návrhem finanční částky za pronájem movitého majetku města stanu o rozměru 8x4 m a stanu 10x4 m předloženým panem Kratochvílem Petrem a tento
návrh schvaluje.
Usnesení č. 267/06
Rada města projednala návrh odboru SMM MěÚ na přímé zadání zakázky malého rozsahu na rekonstrukci kapličky sv. Jana Nepomuckého ve Vejprtech a na základě skutečnosti, že se
jedná o historický objekt schvaluje přímé zadání odborné firmě Karel Kolský, GRIF, IČ 13333135, Přestanov 20, 403 17 Chabařovice.
Usnesení č. 268/06
Rada města projednala Návrh Výpůjčního řádu Knihovny MěKaSS Vejprty, předložený panem Petrem Kratochvílem, vedoucím org.složky a tento výpůjční řád schvaluje.
Usnesení č. 269/06
Rada města projednala na svém jednání odvod zřizovateli z rezervního a investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola ve Vejprtech a doporučuje zastupitelstvu města
schválit odvod zřizovateli z investičního fondu ve výši 150 tis. Kč a z rezervního fondu částku ve výši 164 tis. Kč a ukládá připravit rozpočtovou změnu do jednání zastupitelstva města.
Usnesení č. 270/06
Rada města částečně revokuje usnesení č. 228/06 ze dne 11.7.2006 a usnesení č. 253/06 ze dne 31.7.2006 ve věci výše nájemného za poskytnutí vhodných prostor uchazečkám projektu
Europodnikatelka 21.století ke školení a schvaluje pronájem školní klubovny na ZŠ ve Vejprtech v intervalu 3x týdně ve výši 500,-Kč za 1 den.
Usnesení č. 271/06
Rada města se seznámila s informací odboru SMM o stavu střechy kina, poškozené dlouhodobým zatékáním a zejména s kritickým stavem fabionů v sále kina a na základě toho ukládá
odboru SMM MěÚ Vejprty připravit podklady pro podání žádosti na poskytnutí sponzorského daru na nejnutnější opravu fabionů a klempířských prvků střechy kina.
Usnesení č. 272/06
Rada města se seznámila se stavem veřejného osvětlení v ulicích zejména Eliščina, Žižkova (trasa stávající rekonstrukce nn od SČE)a doporučuje zastupitelstvu města rozpočtovou
změnu spočívající v posunutí opravy elektroinstalace v budově MěÚ do příštího roku a zařazení opravu veřejného osvětlení v ulicích zejména Eliščina a Žižkova (jeden okruh) a ukládá
ekonomickému odboru připravit do jednání zastupitelstva v srpnu tuto rozpočtovou změnu.
Usnesení č. 273/06
Rada města byla seznámena s nabídkami firem Družstvostav, výrobní družstvo, Ostrov, STRIX Chomutov a.s., Chomutov, Josef Hynek STAV-SERVIS, Husova 201, Perštejn a METALL
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QUATRO s.r.o., Most přihlášenými do výběrového řízení na zakázku malého rozsahu vyhlášeného Výzvou k předložení cenové nabídky na realizaci akce „Oprava fasády na objektu školní
družiny ve Vejprtech“, přičemž kritériem hodnocení byla stanovena cena díla a schvaluje zadání této veřejné zakázky malého rozsahu firmě Družstvostav, výrobní družstvo, IČ 00478229,
DIČ CZ00478229, Lidická 248, 363 01 Ostrov za cenu 1 173 676 Kč včetně DPH a zárukou 60 měsíců ode dne odevzdání hotového díla a ukládá odboru SMM :
1. oznámit uchazečům o veřejnou zakázku malého rozsahu výsledky výběrového řízení
2. připravit k podpisu starostce města Smlouvu o dílo s výhercem výběrového řízení firmou Družstvostav, výrobní družstvo, Ostrov.
Gavdunová Jitka, starostka města
Volín Vlastimír, místostarosta města
zpět
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