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Výpis usnesení
1. řádného jednání zastupitelstva města, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. ledna 2006 od 16:30 hodin v zasedací síni v
Městském kulturním a společenském středisku ve Vejprtech
Usnesení č. 1/06
Zastupitelstvo města
schvaluje
pozměněný program dnešního jednání.
Usnesení č. 2/06
Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 3/06
Zastupitelstvo města se seznámilo s ústní zprávou o činnosti starostky města za období od minulého řádného jednání zastupitelstva města a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 4/06
Zastupitelstvo města se seznámilo s ústní zprávou o činnosti místostarosty města za období od minulého řádného jednání zastupitelstva města a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 5/06
Zastupitelstvo města projednalo ústní zprávu o činnosti rady města a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 6/06
Zastupitelstvo města schvaluje předložený plán práce zastupitelstva města na I. pololetí 2006.
Usnesení č. 7/06
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh rozpočtu Města Vejprty na rok 2006 a na základě doporučení rady města tento po úpravách vzešlých z požadavků občanů a z řad
zastupitelů
schvaluje
jako vyrovnaný v celkové výši 60.452 tis. Kč.
Usnesení č. 8/06
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh finančního plánu pro rok 2006 pro MSSS Vejprty, ve smyslu § 5 odst. 1a) nařízení vlády 447/2000 Sb. o způsobu usměrňování výše
prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších
orgánech
aschvaluje
a) pro příspěvkovou organizaci Městská správa sociální služeb objem mzdových prostředků ve výši max. hrubých mezd 20.900 tis. Kč na rok 2006.
Usnesení č. 9/06
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu o činnosti výborů ZM za rok 2005 a předložený plán kontrol kontrolního a finančního výboru na rok 2006 a tuto zprávu
be re navě domí
aschvaluje
předložené plány kontrol.
Usnesení č. 10/06
Zastupitelstvo města projednalo kontrolu všech usnesení zastupitelstva města za rok 2005 a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 11/06
Zastupitelstvo města na základě nařízení vlády č. 697/2004 ze dne 22.12.2004, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve
znění nařízení vlády č. 337/2004
schvaluje
měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města v roce 2006 takto:
- měsíční odměna zastupitel - 500,-Kč, v případě neúčasti na jednání zastupitelstva v daném měsíci odměna krácena 0,-Kč
- předseda výboru 300,-Kč měsíčně bez ohledu na zasedání výborů
- členové rady Mgr. Kluc, Lorenz - 2.000,-Kč měsíčně, bez krácení
- členka rady Koželuhová - 3.000,-Kč měsíčně, bez krácení
- místostarosta Volín - 6.300,-Kč, bez krácení
vše za předpokladu dodržení § 73 odst. 3, Zákona o obcích.
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Usnesení č. 12/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s odstoupením p. J. V. od záměru odkoupit pozemek p.č. 632/1 v k.ú. Vejprty a
část e čně r e vokuje
1) usnesení zastupitelstva města č. 49/05 ze dne 28. dubna 2005 a to v bodě 2) týkající se prodeje pozemku p.č. 632/1 v k.ú. Vejprty tomuto žadateli a
schvaluje
2) prodej pozemku p.č. 632/1 (zahrada) o výměře 817 m2 v k.ú. Vejprty, slečně G. K., a to za cenu dle pravidel platných do 31.12.2005 jako stavební pozemky ve III. zóně (30,-Kč/m2), tj.
za 24.510,-Kč plus úhradu souvisejících nákladů (pozemek vedle domu čp. 1164 v ulici Hasičská ve Vejprtech).
Usnesení č. 13/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s majetkovými záležitostmi a na základě doporučení majetkového výboru a rady města
schvaluje
1) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 41 (ostatní plocha) o celkové výměře 638 m2, v k.ú. Vejprty vedeno jako stavební plochy s podmínkou města, že žadatel předloží záměr
využíti tohoto pozemku (stavba), který bude konzultován s architektem města (pozemek naproti Zvláštní škole v ulici Husova ve Vejprtech),
2) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 131 (trvalý travní porost) o celkové výměře 224 m2, a pozemku p.č. 133 (ostatní plocha) o celkové výměře 494 m2 v k.ú. Vejprty vedeno jako
stavební plochy v I. zóně dle pravidel pro prodej pozemků platných do 31.12.2005 (pozemky naproti bývalé Tostě v ulici B.Němcové ve Vejprtech),
3) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 128/1 (ostatní plocha) o celkové výměře 328 m2, v k.ú. Vejprty vedeno jako stavební plochy v I. zóně dle pravidel pro prodej pozemků
platných do 31.12.2005 (pozemek pod bývalou školkou v ulici Úzké ve Vejprtech),
4) zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 94 umístěného na pozemku p.č. 1141 a pozemku p.č. 1141 (zastavěné plochy, nádvoří) o celkové výměře 343 m2 v k.ú. Vejprty (objekt č.p. 94
a pozemek okolo a pod tímto objektem v ulici Komenského ve Vejprtech),
5) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 844 (ostatní plocha) o celkové výměře 559 m2, v k.ú. Vejprty vedeno jako ostatní pozemky ve III. zóně dle pravidel pro prodej pozemků
platných do 31.12.2005 (pozemek vedle č.p. 701 v ulici Havlíčkova ve Vejprtech),
6) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 44 (zastavěná plocha, nádvoří) o celkové výměře 273 m2 a pozemku p.č. 43 (zahrada) o celkové výměře 72 m2, v k.ú. Vejprty vedeno jako
stavební plochy s podmínkou města, že žadatel předloží záměr využití tohoto pozemku (stavba činžovního domu), který bude konzultován s architektem města (pozemky naproti
Zvláštní škole v ulici Husova ve Vejprtech),
7) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 714 (zahrada) o celkové výměře 239 m2, v k.ú. Vejprty vedeno jako ostatní pozemky ve III. zóně dle pravidel pro prodej pozemků platných
do 31.12.2005 (pozemek vedle č.p. 1175 v ulici Údolní ve Vejprtech),
8) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1592/1 (trvalý travní porost) o celkové výměře 1051 m2, v k.ú. Vejprty vedeno jako ostatní pozemky ve II. zóně dle pravidel pro prodej
pozemků platných do 31.12.2005 (pozemek za č.p. 967 v ulici Pivovarská ve Vejprtech),
9) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 977/2 (zastavěná plocha, nádvoří) o celkové výměře 820 m2, v k.ú. České Hamry u Vejprt (pozemek za a pod objektem bez č.p. po levé
straně ve směru na Klínovec v Českých Hamrech),
ne schvaluje
10) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1695/1 (trvalý travní porost) o celkové výměře 6.504 m2, v k.ú. Vejprty (pozemek za č.p. 1281 v ulici Zámecká ve Vejprtech) s tím, že rada
doporučuje pozemek pouze pronajmout a zveřejňuje záměr pronájmu,
část e čně r e vokuje
11) usnesení zastupitelstva města č. 195/03 ze dne 18.prosince 2003 a to v bodě 1) týkajících se prodeje pozemků p.č. 1249/1, 1249/3, 1249/5 a 1249/6 v k.ú. Vejprty, z důvodu že na
pozemku p.č. 1249/1 vede veřejně prospěšná stavba a ostatní pozemky jsou oproti schválenému vedeny jako stavební.
Usnesení č. 14/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s žádostí společnosti VOSS´99 a po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku objektu č.p. 875 umístěném na pozemku p.č. 478 a pozemku p.č. 478 charakteru zastavěná plocha, nádvoří o výměře 290 m2 v k.ú. Vejprty (objekt
bývalé Léčebny dlouhodobě nemocných a pozemek pod tímto objektem v ulici Vrchlického ve Vejprtech).
Usnesení č. 15/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s návrhem na odkoupení pozemku od jiného vlastníka a na základě doporučení rady města
schvaluje
odkoupení pozemku p.č. 281/2 charakteru ostatní plocha o výměře 108 m2 v k.ú. Vejprty (za objektem č.p. 595 v ulici Pohraniční stráže ve Vejprtech) za cenu dle znaleckého posudku
plus úhradu souvisejících nákladů a to od stávajícího vlastníka, společnosti AMATI - Denak s.r.o., se sídlem v Kraslicích v ulici Dukelská 44
aukládá
starostce města podepsat příslušnou smlouvu.
Usnesení č. 16/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s návrhem darování nemovitostí městu a na základě doporučení odboru správy majetku města a v souladu s ustanovením § 85 odst. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
přijetí daru v podobě nemovitosti pozemku p.č. 232 charakteru zahrada o výměře 908 m2 a pozemku p.č. 233/2 charakteru ostatní plocha o výměře 17 m2 v k.ú. Vejprty a to od pana L.
S., stávajícím vlastníkem uvedených nemovitostí
aukládá
starostce města podepsat darovací smlouvu o darování nemovitostí.
Usnesení č. 17/06
Zastupitelstvo města se seznámilo s projektem ke stavebnímu řízení spolu s rozpočtem nákladů na akci "Rekonstrukce zastřešení objektu č.p. 309 ve Vejprtech", na základě toho
shvaluje
podání žádosti o dotaci v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu, vyhlášeného ministerstvem pro místní rozvoj, v rámci
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zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu ministerstva kultury stanovených pro Havarijní program, v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje a
ukládá
starostce v rámci podaných žádostí potvrdit spoluúčast na financování celého projektu v programech stanovených podílech.
Usnesení č. 18/06
Zastupitelstvo města se seznámilo s projektem spolu s rozpočtem nákladů na akci "Demolice objektu č.p. 749 ve Vejprtech, na základě toho
schvaluje
podání žádosti o dotaci v rámci vhodného dotačního titulu v roce 2006, pokud bude vyhlášen a
ukládá
starostce v rámci podaných žádostí potvrdit spoluúčast na financování celého projektu v programem stanoveném podíl.
Usnesení č. 19/06
Zastupitelstvo města na doporučení rady města schvaluje zahájit práce na 2. změně územního plánu obce.
Usnesení č. 20/06
Zastupitelstvo města se seznámilo s návrhem "Kooperativní dohody v rámci kolektivní iniciativy Interreg IIIA" - dohoda příhraničních obcí na obou stranách hranic o spolupráci při
zpracovávání územně plánovacích podkladů, a tuto
schvaluje
a
ukládá
starostce města tuto dohodu podepsat.
Usnesení č. 21/06
Zastupitelstvo města ukládá radě města nařízením města vydat stavební uzávěru na výstavbu čerpací stanice na území obce.
Usnesení č. 22/06
Zastupitelstvo města se seznámilo s projektem ke stavebnímu řízení spolu s propočtem nákladů na akci "Stavební úpravy náměstí TGM Vejprty", s výsledky jednání o možné dotační
podpoře této akce a na základě toho
schvaluje
podání žádosti o dotaci v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu, vyhlášeného ministerstvem pro místní rozvoj, a to na celý
rozsah projektu (bez vodního parteru a laviček) s tím, že
ukládá
starostce v rámci žádosti potvrdit spoluúčast na financování celého projektu v programem stanoveném podílu.
Usnesení č. 23/06
Zastupitelstvo města projednalo žádost ředitele Nemocnice Kadaň o poskytnutí příspěvku LSSP ve výši 64.579,-Kč a z důvodu vybudování na náklady města stanoviště pro RZS a dále
splácení dluhů za bývalou nemocnici ve Vejprtech
ne schvaluje
poskytnutí příspěvku Nemocnici Kadaň.
Vlastimír Volín, místostarosta města
Jitka Gavdunová, starostka města
zpět
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