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Výpis usnesení
2. řádného jednání zastupitelstva města, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 23. února 2006 od 16:30 hodin v
zasedací síni v Městském kulturním a společenském středisku ve Vejprtech
Usnesení č. 24/06
Zastupitelstvo města
schvaluje
pozměněný program dnešního jednání.
Usnesení č. 25/06.
Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 26/06
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. 27/06
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. 28/06
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. 29/06
Zastupitelstvo města se seznámilo se zprávou o nakládání s odpady na území města za rok 2005, zpracovanou odborem správy majetku města, předloženou místostarostou a na
doporučení rady města tuto
bere na vědomí
a ukládá radě, aby pro zpracování plánu odpadového hospodářství ustavila pracovní skupinu.
Usnesení č. 30/06
Zastupitelstvo města se seznámilo s návrhem odboru SMM MěÚ a
schvaluje
změnu termínu projednání souhrnné zprávy o výsledku inventarizace majetku města z únorového na dubnové řádné zasedání zastupitelstva města s ohledem na harmonogramem
stanovený termín pro jednání hlavní inventarizační komisi do 28.2.2006, tj. až po termínu únorového jednání zastupitelstva města.
Usnesení č. 31/06
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
informaci o plnění koncepce rozvoje města.
Usnesení č. 32/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s majetkovými záležitostmi a na základě doporučení majetkového výboru a rady města
schvaluje
1) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 13 (trvalý travní porost) o celkové výměře 174 m2 a pozemku p.č. 16 (trvalý travní porost) o celkové výměře 1.270 m2, v k.ú. Vejprty vedeno
jako ostatní plochy v I. zóně dle pravidel pro prodej pozemků (pozemky vedle a za č.p. 633 v ulici Na Příkopech ve Vejprtech),
2) zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 776 umístěného na pozemku p.č. 269 a pozemku p.č. 269 (zastavěné plochy, nádvoří) o celkové výměře 258 m2 v k.ú. Vejprty (objekt č.p. 776
a pozemek pod tímto objektem v ulici Myslbekova ve Vejprtech – v objektu je prodejna pekárny a večerky),
3) zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 916 umístěného na pozemku p.č. 284/1 a pozemku p.č. 284/1 (zastavěné plochy, nádvoří) o celkové výměře 895 m2 v k.ú. Vejprty (objekt č.p.
916 a pozemek okolo a pod tímto objektem v ulici Myslbekova ve Vejprtech – bývalá truhlárna na nám. T.G.M.),
4) uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy č. 45/05/SM ze dne 5.12.2005 doplňujícím odprodej pozemku p.č. 331 (ostatní plochy) o výměře 1.081 m2 v k.ú. Vejprty, ostatní body této
smlouvy zůstávají beze změn)
neschvaluje
5) prodej pozemků p.č. 505 (zahrada) o celkové výměře 384 m2, pozemku p.č. 471 (zastavěná plocha, nádvoří) o celkové výměře 295 m2, pozemku p.č. 472 (zastavěná plocha, nádvoří) o
celkové výměře 19 m2 a pozemku p.č. 473 (ostatní plocha) o celkové výměře 628 m2 v k.ú. Vejprty (pozemky mezi č.p. 50 a č.p. 670 a 804 v ulici Vrchlického ve Vejprtech) panu A. P.
z důvodu zachování těchto pozemku pro případné rozšíření stávajících objektů bývalé chirurgie ve Vejprtech),
částečně revokuje
6) usnesení zastupitelstva města č. 101/03 ze dne 26. června 2003 a to v písm. a) týkajících se zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 505 (zahrada) o celkové výměře 384 m2, pozemku
p.č. 471 (zastavěná plocha, nádvoří) o celkové výměře 295 m2, pozemku p.č. 472 (zastavěná plocha, nádvoří) o celkové výměře 19 m2 a pozemku p.č. 473 (ostatní plocha) o celkové
výměře 628 m2 v k.ú. Vejprty (pozemky mezi č.p. 50 a č.p. 670 a 804 v ulici Vrchlického ve Vejprtech).
Usnesení č. 33/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s žádostí p. F. V. a na základě doporučení odboru správy majetku města
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 653 charakteru ostatní plocha o výměře 1.291 m2 v k.ú. Vejprty vedeno jako stavební plochy v II. zóně dle pravidel pro prodej pozemků
(pozemek vedle č.p. 1273 v ulici Hasičská ve Vejprtech).
Usnesení č. 34/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s žádosti společnosti Haluba s.r.o. a po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 42 charakteru ostatní plocha o výměře 343 m2 pozemku p.č. 132 charakteru ostatní plocha o výměře 399 m2, pozemku p.č. 134 charakteru
zastavěná plocha, nádvoří o výměře 360 m2, pozemku p.č. 448/1 charakteru trvalý travní porost o výměře 6.913 m2 všechny pozemky se nacházejí v k.ú. Vejprty vedeno jako stavební
pozemky v I.zóně (vyjma pozemku p.č. 134, který je veden jako ostatní)s podmínkou města, že žadatel předloží záměr využití tohoto pozemku (stavba), který bude konzultován s
architektem města (pozemek naproti Zvláštní škole v ulici Husova, pozemky mezi ulicí Úzká a B. Němcové a pozemek mezi ulicemi 1.máje a Antonína Dvořáka ve Vejprtech).
Usnesení č. 35/06
Zastupitelstvo města projednalo stížnost manželů H. a
bere na vědomí
ústní dohodu zúčastněných stran tak, že slečna K. odprodá předmětnou část pozemku zpět městu. A město nabídne následně pozemek k prodeji.
Usnesení č. 36/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s výsledky šetření zájmu stávajících nájemníků bytů v domě č.p. 1182 v ulici Pohraniční stráže ve Vejprtech o odkoupení bytů do vlastnictví a s
přihlédnutím ke stanovisku rady města
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schvaluje
záměr prodeje objektu č.p. 1182 umístěného na pozemku p.č. 192 charakteru zastavěná plocha a nádvoří o výměře 413 m2 v k.ú. Vejprty a to po samostatných bytových jednotkách
(bytové jednotky v objektu s č.p. 1182 v ulici Pohraniční stráže ve Vejprtech) a
ukládá
starostce města zajistit a učinit veškeré právní záležitosti k tomuto prodeji.
Usnesení č. 37/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s návrhem darování části nemovitosti městu Vejprty 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 části pozemku p.č. 1198, rozděleného geometrickým plánem č. 663-640/1998 konkrétně pozemku p.č. 1998/2 o výměře 705 m2 charakteru trvalý travní porost v k.ú.
Vejprty a to od pana Ing. Č., stávajícím vlastníkem uvedené nemovitosti a
ukládá
starostce města podepsat darovací smlouvu o darování nemovitosti.
Usnesení č. 38/06
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh rozpočtové změny č. 1 na rok 2006 ve výši +23 899,0 tis. Kč a tuto
s c h v a l u j e.
Usnesení č. 39/06
Zastupitelstvo města projednalo předloženou změnu zřizovací listiny Základní umělecké školy Vejprty a tuto s účinností od 1.3.2006
s c h v a l u j e.
Usnesení č. 40/06
Zastupitelstvo města projednalo zprávu o návrhu na podání žádosti o dotace v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje dotačních titulů vyhlášených v
roce 2006
a schvaluje
1) podání žádosti o dotaci na restaurování vstupního portálu a dveří kostela sv. Martina a žádosti na restaurování kazatelny v kostele sv. Martina s tím, že nejvyšší možná dotace v
případě restaurování kulturní památky činí až 100% celkových nákladů bez DPH (DPH hradí příjemce dotace),
2)podání žádosti o dotaci na obnovu fasády kostela sv. Martina s tím, že nejmenší spoluúčast žadatele je 30% na celkových nákladech na předpokládaný rozsah obnovy památky a
ukládá
starostce v rámci podaných žádostí potvrdit spoluúčast na financování projektů v programem stanovených podílech.
Usnesení č. 41/06
Zastupitelstvo města projednalo zprávu o zájmu firem v příhraniční oblasti Vejprtska využívat hraniční přechod Vejprty-Bärenstein i pro nákladní dopravu nad 3,5 t a
schvaluje
podpořit žádosti českých a německých firem v příhraničním regionu o výjimky z omezení rozsahu silniční dopravy na hraničním přechodu Vejprty-Bärenstein u Krajského úřadu Ústí nad
Labem.
Jitka Gavdunová, starostka města
Vlastimír Volín, místostarosta města
zpět
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