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Výpis Usnesení
z 9. řádného jednání rady města dne 3. května 2006 od 14,00 hod. na městském úřadě ve Vejprtech
Usnesení : č.137/06 :
Rada města schvaluje navržený program 9.řádného jednání rady města.
Usnesení : č.138/06 :
Rada města projednala žádost společnosti REAL ESTATE, s.r.o., Most a bere na vědomí, že pro přehlednost nájemního vztahu byla usnesení rady města č. 23/06 ze dne 17.1.2006, č.
50/06 ze dne 9.2.2006, č. 112/06 ze dne 10.4.2006 a č. 126/06 ze dne 19.4.2006 zahrnuta do dodatku č. 3 nájemní smlouvy č. 78/04/SM mezi Městem Vejprty a společností REAL ESTATE
s.r.o. a schvaluje do tohoto dodatku doplnit pozemek p.č. 210 v k.ú. Vejprty s tím, že na tomto pozemku bude na náklady nájemce osázena zeleň dle požadavků města Vejprty a
nájemce se o tento pozemek bude řádně starat s tím, že v případě změny využití pozemku bude jednáno o změně podmínek nájmu tohoto pozemku a ukládá odboru správy majetku
města pozemek do uvedeného dodatku doplnit.
Usnesení : č.139/06 :
Rada města se seznámila s bytovou záležitostí, předloženou odborem správy bytového fondu a neschvaluje přidělení náhradního ubytování v ulici Nerudova 1211/78, byt 1+4 po dobu
nezbytně nutné rekonstrukce po vyhoření panu J. K., z důvodu nemožnosti hradit nájemné ze strany nájemce a dále z důvodu, že jmenovaný má příslib ubytování u své rodiny a ukládá
odboru správy bytového fondu o tomto rozhodnutí informovat žadatele.
Usnesení : č.140/06 :
Rada města se seznámila s žádostí o příspěvek ve výši 3 000,- Kč na tréninkové vybavení (nákup rozlišovacích triček a „kloboučků“) pro mládežnické družstvo - oddíl kopané Slovanu
Vejprty a poskytnutí příspěvku schvaluje s tím, že příspěvek bude poskytnut z rozpočtované položky 5229, místní správa.
Usnesení : č.141/06 :
Rada města se seznámila s návrhem místostarosty města odměnit hasiče (dle přehledu), kteří se nejvíce podíleli na řešení krizových situací v důsledku sněhu a schvaluje mezi vybrané
hasiče rozdělit finanční částku 10 000,- Kč z prostředku darů. Rozdělení zajistí velitel hasičů spolu s místostarostou.
Usnesení : č.142/06 :
Rada města byla seznámena s ústní informací starostky města o změně stanoviska firmy GORDION pověřené zajištěním výběrového řízení na akci „Stavební úpravy náměstí
T.G.Masaryka Vejprty - 1. etapa“ a na základě toho částečně revokuje své usnesení č. 125/06 ze dne 19.4.2006 v části schválení zadání veřejné podlimitní zakázky v otevřeném řízení dle
zákona č. 40/2004 Sb. a schvaluje zadat veřejnou podlimitní zakázku ve smyslu § 27 odst. 3., písm. d), uvedeného zákona s tím, že garantem zvoleného typu výběrového řízení je firma
GORDION a ostatní podmínky zůstávají nezměněny.
Usnesení : č.143/06 :
Rada města projednala žádost společnosti PASOIL, s.r.o. o pronájem pozemku a schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1666/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 374 m2 , v k.ú.
Vejprty na dobu určitou 5 let s možností následného prodloužení nájemní smlouvy v případě řádného plnění povinností nájemce a to společnosti PASOIL, s.r.o., se sídlem v Mostě,
Fr.Halase 845/13 zastoupenou Ing.Janem Pátkem jednatelem společnosti a to zpětně s účinností od 1.5.2006, za smluvní cenu 30 000,-Kč/měsíc za účelem zřízení a provozování
parkoviště s tím, že zákres pronajímaného pozemku bude nedílnou součástí smlouvy.
Usnesení : č.144/06 :
Rada města projednala žádost Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p.o., oblastní středisko Kadaň o umožnění instalování satelitu na objekt městského úřadu směrem ke
školní družině a toto schvaluje.
Usnesení : č.145/06 :
Rada města byla seznámena s výsledkem jednání nájemce objektu čp. 153 v ulici Barensteinská (bývalý klub) o podnájmu nebytového prostoru, užívaného jako restaurace a na základě
toho schvaluje :
podnájem nebytového prostoru restaurace rozdělit na období od 1.5.2006 do 31.12.2007 pro pana N. T. N. a na období do 1.1.2008 do 31.12.2008 pro pana P. S. S., a to za splnění
následujících podmínek :
1. převzetí závazku nejpozději do 31.10.2006 provést výměnu stávajících oken v nebytovém prostoru za okna plastová při zachování jejich členění,
2. převzetí závazku nejpozději do 31.10.2006 provést rekonstrukci vstupní části do objektu - ošetření schodiště glazurou nebo přebroušením, ošetření soklu (např. glazurou nebo
přebroušením) a vymalováním
3. provedení vymalování celého nebytového prostoru a výměna koberce v restauraci,
4. úhrada sponzorského daru MSSS Vejprty ve výši 50 000,- Kč
a ukládá odboru SMM MěÚ připravit znění dohody k podpisu ze strany nájemce, obou podnájemníků a města s tím, že za závazek ručí nájemce celého objektu.
Usnesení : č.146/06 :
Rada města projednala otázku zadávacích podmínek na akci „Rekonstrukce zastřešení objektu č.p. 309 ve Vejprtech“ a schvaluje zadání akce v otevřeném řízení, bez požadavku úhrady
nákladů na reprodukci zadávací dokumentace, hodnocení na základě ekonomické výhodnosti nabídky podle dílčích kritérií nabídková cena (s váhou 50 %), doba realizace (s váhou
30%) a záruční a smluvní podmínky (s váhou 20 %), požadavek min. obratu za tři předchozí účetní období za provedené stavební práce ve výši 50 mil. Kč, počet zaměstnanců min. 20 a
reference s obdobnými stavbami a ukládá odboru SMM MěÚ zajistit zveřejnění oznámení zadávacího řízení v nejkratší možné době.
Usnesení : č.147/06 :
Rada města projednala žádosti o koupi objektu č.p. 1100 v ulici Jana Švermy ve Vejprtech a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej objektu č.p. 1100 umístěného na pozemku
p.č. 233/1 (zastavěné plochy, nádvoří) o výměře 367 m2 v k.ú. Vejprty (objekt č.p. 1100 a pozemek pod tímto objektem v ulici Jana Švermy ve Vejprtech firmě Haluba s.r.o., Kovářská za
nabídnutou smluvní cenu pod podmínkou smluvně ošetřit opravení objektu dle vyhlášeného záměru na základě usnesení ZM č. 171/05 bod 3., ze dne 24.11.2005.
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Usnesení : č.148/06 :
Rada města byla seznámena se zněním zákona č. 132/06 Sb., o kronikách obcí, ze dne 14.3.2003 a na základě toho částečně revokuje usnesení rady č. 24/05 v bodu 1 a 2 a ponechává
stanovení odměny za vedení kroniky v kompetenci starostky města, dle předloženého návrhu.
Gavdunová Jitka, starostka města
Volín Vlastimír, místostarosta města
zpět
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