Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170
Výpis usnesení
4. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo
ve čtvrtek dne 29.srpna 2013 od 16:30 hod. v zasedací místnosti
v Městském kulturním a společenském středisku ve Vejprtech
___________________________________________________________________________
Usnesení č. 55/13
Zastupitelstvo města
schvaluje
program dnešního jednání.
Usnesení č. 56/13
Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. 57/13
Zastupitelstvo města se seznámilo s ústní zprávou o činnosti starostky a místostarostů 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. 58/13
Zastupitelstvo města projednalo ústní zprávu o činnosti rady města a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. 59/13
Zastupitelstvo města se seznámilo s ústní zprávou o činnosti městského úřadu a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 60/13
Zastupitelstvo města projednalo předložený rozbor hospodaření Města Vejprty za 2.Q. 2013
a tento na základě doporučení rady města
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 61/13
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu o hospodaření městem zřízených
příspěvkových organizací za 2.Q.2013 a tuto na základě doporučení rady města
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 62/13
Zastupitelstvo města projednalo rozpočtovou změnu č. 4 na rok 2013 dle přiloženého
rozpočtového opatření a tuto na základě důvodové zprávy a doporučení rady města
s c h v a l u j e.
Usnesení č. 63/13
Zastupitelstvo města projednalo rozpočtovou změnu č. 5 na rok 2013 dle přiloženého
rozpočtového opatření a tuto na základě důvodové zprávy
s c h v a l u j e.
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Usnesení č. 64/13
Zastupitelstvo města se seznámilo s ústní zprávou o rozboru hospodaření firem s majetkovou
účastí města za 1. pololetí roku 2013 a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 65/13
Zastupitelstvo města projednalo předloženou žádost příspěvkové organizace MSSS Vejprty
o změnu závazného ukazatele – navýšení objemu mzdových prostředků na rok 2013 a
na základě této žádosti a doporučení rady města
schvaluje
navýšení objemu mzdových prostředků pro MSSS Vejprty na rok 2013 nově ve výši max.
34.370 tis. Kč hrubých mezd.
Usnesení č. 66/13
Zastupitelstvo města se seznámilo s majetkovými záležitostmi a na základě doporučení
odboru správy majetku města a rady města
r e v o k u j e
1) usnesení zastupitelstva města č. 48/11 ze dne 31.3.2011 týkající se schválení prodeje
bytové jednotky v č.p. 963 v ul. Moskevská ve Vejprtech manželům A. z důvodu
vypršení předkupního práva;
2) usnesení zastupitelstva města č. 28/13 ze dne 11. dubna 2013 týkající se schválení
prodeje objektu č.p. 940 a pozemků p.č. 1110 a 1109/3 v k.ú. Vejprty (objekt
s pozemky pod a vedle objektu v ul. S.K.Neumanna ve Vejprtech).
Usnesení č. 67/13
Zastupitelstvo města se seznámilo s majetkovými záležitostmi a na základě doporučení
odboru správy majetku města
s c h v a l u j e
1) prodej části pozemku p.č. 1372/8, konkrétně pozemku p.č. 1372/10 (trvalý travní
porost) o výměře 258 m2, nově vzniklého dle geometrického plánu č. 1203-195/2013
v k.ú. Vejprty, a to manželům M. a B. Ž. , bytem v Praze 15, a to za cenu dle pravidel
pro prodej pozemků jako stavební pozemek (100,-Kč/m2), tj. za 25.800,- Kč, plus
úhradu souvisejících nákladů (pozemek za objektem č.e. 47 v ul. Horská ve Vejprtech
– Novém Zvolání);
2) prodej části pozemku p.č. 1372/8 (trvalý travní porost) o výměře 696 m2, upraveného
dle geometrického plánu č. 1203-195/2013 v k.ú. Vejprty, a to manželům R. a. K.
bytem v Praze 4, a to za cenu dle pravidel pro prodej pozemků jako stavební pozemek
(100,-Kč/m2), tj. za 69.600,- Kč, plus úhradu souvisejících nákladů (pozemek za
objektem č.e. 60 v ul. Horská ve Vejprtech – Novém Zvolání);
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3) pozemku p.č. 464/2 (ostatní plocha) o výměře 214 m2 a části pozemku p.č. 466,
konkrétně pozemku p.č. 466/2 (zahrada) o výměře 56 m2 oba pozemky upraveny dle
geometrického plánu č. 1199-119/2013 v k.ú. Vejprty, a to paní P. H., bytem ve
Vejprtech, a to za cenu dle pravidel pro prodej pozemků jako ostatní pozemky (50,Kč/m2), tj. za 13.500,- Kč, plus úhradu souvisejících nákladů (pozemky okolo objektu
č.p. 50 v ul. Vrchlického ve Vejprtech) a schvaluje rovněž uzavření splátkového
kalendáře dle předloženého návrhu s prostým 3 % úrokem, pod podmínkou vložení
věcného břemene na kanalizaci vedoucí přes tyto pozemky;
4) dodatek č. 1 Pravidel prodeje nemovitosti Moskevská čp. 963/54 upravující podmínku
výměny dveří ve společné části za možnost restaurování stávajících a navýšení nákladů
o měsíční platby vynakládaných Městem Vejprty v souvislosti s vlastnictvím bytových
jednotek;
5) doplnění usnesení zastupitelstva města č. 51/13 a to bod 6) ze dne 27.6. 2013 týkající
se prodeje pozemku p.č. 247 (ostatní plocha) o výměře 264 m2 v k.ú. Vejprty, a to
doplněním kupní ceny jako stavební pozemek (100,-Kč/m2) tj. za 26.400,- Kč, plus
úhradu souvisejících nákladů a upouští od nemožnosti uzavřít smlouvu o věcném
břemeni týkající se přístupu k tomuto pozemku;
bere na vědomí
6) dražební vyhlášku vyhlášenou dražebníkem KP – Real CZ s.r.o., se sídlem
v Litoměřicicích, Na Kocandě 939, a to na objekt č.e. 19 včetně pozemku p.č. 454/2
(zastavěná plocha nádvoří) o výměře 273 m2 v k.ú. České Hamry u Vejprt s nejnižším
podáním 850.000,- Kč a dražební jistotou ve výši 100.000,- Kč (objekt bývalé celnice
ve Vejprtech – Českých Hamrech).
Usnesení č. 68/13
Zastupitelstvo města se seznámilo se situací okolo splácení kupní ceny objektu č.p. 90 v k.ú.
Vejprty, včetně pozemku pod stavbou a na základě kupní smlouvy včetně dodatků uzavřené
mezi Městem Vejprty a kupujícím JUDr. I. N., bytem ve Vejprtech, a po projednání
neschvaluje
ani jednu z předložených variant, tzn. platí usnesení č. 53/13 z 3. řádného jednání
zastupitelstva města ze dne 27.6.2013.
Usnesení č. 69/13
Zastupitelstvo města projednalo k propustnosti zemin na fotbalovém hřišti TJ Slovan
v souvislosti s akcí „Protipovodňová opatření Vejprty (I. etapa) rekonstrukce zatrubnění části
Vejprtského potoka“ zpracovaného firmou LAPO zkušební laboratoř s.r.o. a toto
a na základě závěru stanoviska
a toto bere na vědomí
a ukládá tajemníkovi MěÚ
řešit tuto situaci se zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo.
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Usnesení č. 70/13
Zastupitelstvo města se seznámilo s informací ředitele ZŠ, MŠ a PŠ o nevyhovujícím stavu
střešního pláště budovy čp. 1292 (budova MŠ) a tuto informaci
bere na vědomí
a zároveň ukládá
ekonomickému odboru zapracovat do rozpočtu na r. 2014 částku na realizaci rekonstrukce
střešního pláště a to po předání podkladů ze strany ředitele organizace dle ukončeného
výběrového řízení s tím, že rozhodnutí o zahájení akce bude ponecháno v pravomoci RM.
Usnesení č. 71/13
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e ve smyslu § 72 a 77 odst. 2) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích ve znění pozdějších změn a doplňků a v souladu s nařízením vlády č. 375/2010 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením ZM č. 169/11 ponížení
měsíční odměny na 0 Kč nepřítomným zastupitelům v měsících, kdy se bude konat řádné
zasedání, dle prezenční listiny s tím, že odměna zastupitelů, kteří jsou členy rady města se za
neúčast nekrátí.

Jitka Gavdunová
starostka města

Mgr. Tomáš Kluc
místostarosta města
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