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Výpis Usnesení
z 11. řádného jednání rady města dne 7.června 2006 od 14,00 hod. na městském úřadě ve Vejprtech
Usnesení : č.183/06 :
Rada města schvaluje navržený program 11.řádného jednání rady města.
Usnesení : č.184/06 :
Rada města jako zadavatel veřejné zakázky „Stavební úpravy náměstí T.G.Masaryka ve Vejprtech - I.etapa“ v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách jmenuje členy a
náhradníky členů komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky :
1. člen Ing. Jana Beránková, zástupce GORDION s.r.o. Praha,
2. člen Ing. František Koňařík, ateliér IFK Litvínov,
3. člen p.Michael Janda, ateliér IFK Litvínov,
4. člen Mgr. Tomáš Kluc, radní města Vejprty
5. člen p.Miroslav Hylmar, vedoucí odboru správa majetku města MěÚ Vejprty
náhradník Ing. Hana Nováková, projektantka, Lom u Mostu,
náhradník p.Moucha, zástupce GORDION s.r.o., Praha,
náhradník p.Vlastimír Volín, místostarosta města Vejprty,
náhradník p.Robin Fillaus, odbor SMM MěÚ Vejprty,
náhradník p.Jaroslava Kadlecová, tajemnice MěÚ Vejprty
a ukládá odboru SMM MěÚ předat obratem jmenný seznam členů a náhradníků komise spolu s poštovní a elektronickou adresou firmě GORDION s.r.o., Praha k zajištění rozeslání
rozhodnutí o jmenování a pozvání na její jednání.
Usnesení : č.185/06 :
Rada města zhodnotila činnost školských zařízení za I.pololetí 2006 podle předložených podkladů a schvaluje mimořádné odměny ředitelům školských příspěvkových organizací
Základní školy, Základní školy a Praktické školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Pohádka ve Vejprtech ve výši předložených návrhů, které jsou součástí předložených
podkladů.
Usnesení : č.186/06 :
Rada města se seznámila se zprávou odboru SMM o rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí dotace na projekt „Restaurování dřevěné kazatelny z kostela sv.Martina ve
Vejprtech“ a o podmínce předložení smlouvy o dílo na realizaci této akce před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace s Ústeckým krajem a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na
restaurování dřevěné kazatelny z kostela sv.Martina ve Vejprtech mezi Městem Vejprty a restaurátorem, akad.malířem p.Zdeňkem Novotným, U Zvoničky 3, 162 00 Praha 6, za cenu ve
výši 189 000,-Kč včetně DPH a ukládá starostce zajistit uzavření smlouvy o dílo.
Usnesení : č.187/06 :
Rada města schvaluje bezúplatně přenechat 1 ks malé plechové skříňky na léky z bývalé městské nemocnice za účelem jejího využití pro potřeby letního dětského tábora v Pardubicích,
kam paní V. I. jezdí jako zdravotní sestra.
Usnesení : č.188/06 :
Rada města projednala žádost velitele SDH ve Vejprtech a neschvaluje bezúplatný převod 15 ks radiátorů do budovy hasičské zbrojnice za účelem výměny radiátorů v 1.patře a bytě
velitele hasičů.
Usnesení : č.189/06 :
Rada města se seznámila s žádostí ředitelky Základní školy a Praktické školy Vejprty a doporučuje zastupitelstvu města posílit rozpočet školy o částku do 10 tis. Kč na nákup televize a
např. DVD nebo domácího kina pro Komunitní centrum při ZŠ a PŠ s tím, že přesné navýšení rozpočtu se stanoví až po předložení konkrétních dokladů o koupi.
Usnesení : č.190/06 :
Rada města se seznámila se zprávou odboru SMM MěÚ Vejprty o prodloužení termínu pro realizaci díla „Rekonstrukce fasády na objektu ZŠ ve Vejprtech“ a schvaluje prodloužení
termínu realizace díla do 31.8.2006 a uzavření příslušného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 42/05 uzavřené dne 18.7.2005 s firmou METALL QUATRO spol. s.r.o. se sídlem Na Vrátku
1245, Most.
Usnesení : č.191/06 :
Rada města na základě předložených žádostí o pronájem nebytových prostor prodejny tabáku, skladu prodejny a prostor veřejných záchodků v objektu čp. 1242 na nám. T.G.Masaryka
neschvaluje pronájem ani jednomu nájemci z důvodu záměru města zrekonstruovat veřejné záchodky a vybudování v nebytovém prostoru infocentra a ukládá odboru SMM zajistit na
tuto akci projekt a podat žádosti o dotaci jak na projekt, tak na realizaci díla.
Usnesení : č.192/06 :
Rada města byla seznámena s návrhem starostky města na změnu využití získaných finančních prostředků z dotace Ústeckého kraje v rámci Svazku obcí a schvaluje z dotačního titulu
nepořídit městský rozhlas, ale informační tabuli na náměstí dle předloženého návrhu a ukládá starostce města zajistit všechny náležitosti této změny dotačního titulu a věc předložit
zastupitelstvu města.
Usnesení : č.193/06 :
Rada města bere na vědomí průběžnou zprávu o požadavcích lékařů, laborantů a rehabilitační pracovnice na standardní vybavení pracovišť v případě stěhování do jiných objektů ze
současné polikliniky.
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Usnesení : č.194/06 :
Rada města se seznámila se zprávou odboru správy majetku města MěÚ Vejprty o nezbytnosti smluvního zřízení věcného břemene na umístění kabelového vedení veřejného osvětlení
v rámci akce „Vejprty - oprava veřejného osvětlení“ a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na umístění vedení veřejného osvětlení v pozemcích
p.č. 2169 k.ú. Vejprty (silnice č. II/224), v pozemku p.č. 2166/1 k.ú. Vejprty (silnice č. II/224) a v silnici II/219 se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací jako
budoucí stranou zavázanou (vlastník nemovitostí) v předloženém znění a po uvedení stavby do trvalého provozu uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene.
Usnesení : č.195/06 :
Rada města se seznámila s problematikou v prominutí místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů po
dobu výkonu trestu a doporučuje ekonomickému odboru prominout poplatek pouze za prokazatelnou dobu výkonu trestu a jinak poplatek neprominout.
Usnesení : č.196/06 :
Rada města byla seznámena s požadavkem Českého svazu chovatelů Vejprty o navýšení příspěvku na provoz o 5 tis. Kč na opravu fasády objektu chovatelů a doporučuje příspěvek
navýšit přesunem z jiné rozpočtové položky a ukládá ekonomickému odboru připravit tuto rozpočtovou změnu do jednání zastupitelstva ke schválení.
Usnesení : č.197/06 :
Rada města byla seznámena s oznámením Českého telecomu, že po dopravní nehodě, kdy byla zrušena telefonní budka v Českých Hamrech, již tuto neobnoví. Rada města ukládá sdělit
telecomu, že město na telefonní stanici trvá.
Usnesení : č.198/06 :
Rada města v souvislosti s rekonstrukcí náměstí ukládá odboru SBF MěÚ nechat zpracovat rozpočty na opravy střech a klempířských prvků, výměnu oken a opravu a nátěr fasád
bytových objektů na náměstí po pravé straně a to pouze čelních částí objektů.
Gavdunová Jitka, starostka města
Volín Vlastimír, místostarosta města
zpět
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