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Výpis usnesení
2. řádného jednání zastupitelstva města, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 21. prosince 2006 od 16:30 hodin v zasedací síni v
Městském kulturním a společenském středisku ve Vejprtech
Usnesení č. 224/06
Zastupitelstvo města
schvaluje
program dnešního jednání.
Usnesení č. 225/06
Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 226/06
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. 227/06
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. 228/06
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. 229/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s písemnou zprávou o činnosti městského úřadu za období posledních tří měsíců od října 2006 do 21.12.2006 a tuto zprávu
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 230/06
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh pravidel hospodaření Města Vejprty do schválení podrobného rozpočtu na rok 2007 – rozpočtové provizorium a s přihlédnutím k
doporučení rady města tento
schvaluje
a stanovuje na základě § 13 zákona 250/2000 Sb., v platném znění pravidla hospodaření města v období rozpočtového provizoria na rok 2007 tj. od 1.1.2007 do doby schválení
podrobného rozpočtu Města Vejprty na rok 2007, takto:
1. ukládá radě města, v souladu s ustanovením § 102 odst.2písm.a)zákona č.128/2000 Sb., o obcích, zabezpečit plynulé hospodaření Města Vejprty v rozsahu zachování základního
chodu Města Vejprty a jim zřízených organizací a organizačních složek města, výše rozpočtu města nesmí do 28. 2. 2007 překročit 8 mil. Kč
2. ukládá radě města zajistit v tomto období neuzavírání nových neschválených smluvních vztahů, včetně nevytváření větších provozních zásob
3. ukládá radě města předložit do ...1.3.2007 do zasedání městského zastupitelstva návrh rozpočtu Města Vejprty na rok 2007.
Usnesení č. 231/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s majetkovými záležitostmi a na základě doporučení majetkového výboru
schvaluje
1) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1986/2 (zahrada) o celkové výměře 32m2 v k.ú.České Hamry u Vejprt jako ostatní plochy v II.zóně(40,-Kč/m2,(pozemek za č.e.3 ve Vejprtech
– Českých Hamrech),
2) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.1894 (ostatní plocha)o celkové výměře 372 m2 v k.ú.Vejprty jako ostatní plochy v I.zóně (50,-Kč/m2),(pozemek okolo č.e.4 v ulici Tyršova ve
Vejprtech)
3) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.1568/2 (ostatní plocha) o celkové výměře 276 m2 v k.ú.Vejprty jako ostatní plochy v II.zóně(40,-Kč/m2),(pozemek vedle objektu č.p.486 v
ulici Alešova ve Vejprtech,
4) prodej pozemku p.č.1430/5(trvalý travní porost) o celkové výměře 102m2 v k.ú.Vejprty, panu M. Z., a to za cenu dle pravidel platných do 31.12.2005 jako ostatní plochy v III.zóně(15,Kč/m2,tj. za 1.530,-Kč plus úhradu souvisejících nákladů ( pozemek vedle č.p.271 v ulici Horská ve Vejprtech),
re vokuje
5) v případě nesplacení dluhu žadatelů v termínu do 21.prosince 2006 usnesení zastupitelstva města č.105/4 a to v bodě 5 ze dne 24.června 2004 týkající se schválení prodeje části
pozemku p.č.491/1, konkrétně pozemku p.č.491/12 (pastvina) v k.ú.Vejprty o výměře 573 m2(pozemek vedle domu č.p.1289/7 v ulici B.Smetany ve Vejprtech).
Usnesení č. 232/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s novým návrhem smlouvy o bezúplatném převodu objektu( dále jen smlouvy) objektu č.p.144 umístěného na pozemku p.č.317 a pozemku
p.č.317 ( zastavěná plocha, nádvoří)o celkové výměře 921m²v k.ú.Vejprty, předloženou Českou republikou zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a po
projednání celého kontextu a na základě doporučení rady města
1) revokuje předchozí usnesení zastupitelstva města č.100/06 ze dne 29 června 2006 týkající se schválení smlouvy o převodu,
2) schvaluje v souladu s § 85 písm.a) zákona o obcích bezúplatný převod nemovitostí č.p.144 včetně pozemku p.č.317 v k.ú. Vejprty z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
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věcech majetkových do vlastnictví Města Vejprty a
schvaluje
3) rovněž omezující podmínky v čl.III této smlouvy tohoto znění:
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v článku I.této smlouvy řádně pečovat, užívat je pouze k účelům provozování muzea a „Centra volného času“, zejména je nevyužívat ke
komerčním účelům, nepřenechat je ke komerčním účelům třetím osobám a nezcizit je, to vše po dobu nejméně 10 let.
2. Za porušení shora uvedených závazků, nebo některého z nich, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající ceně nemovitosti, u
níž došlo k porušení závazku, zjištěné znalcem dle cenových předpisů platných ke dni bezúplatného převodu.Bude-li takto stanovená částka nižší než je účetní hodnota nemovitosti ke
dni převodu, odvede do státního rozpočtu částku rovnající se této účetní hodnotě.
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván.
4. Bude-li zjištění sankce dle článku III.odst.2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.
5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III.odst.1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k
tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
6. Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III.odst.1 předat převodci písemnou zprávu o dodržení a zachování podmínek stanovených
touto smlouvou.Pro případ porušení této povinnosti si smluvní strany této smlouvy sjednaly smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč.
Usnesení č. 233/06
Zastupitelstvo města se seznámilo se zprávou o stavu garáže v Potoční ulici a tuto
be re navě domí
na základě doporučení rady města
schvaluje zveřejnění záměru prodeje objektu garáže umístěné na pozemku p.č.229/2 a pozemku p.č.229/2 charakteru zastavěná plocha, nádvoří o výměře 124m2 v k.ú. Vejprty ( garáž a
pozemek pod garáží v Potoční ulici ve Vejprtech).
Usnesení č. 234/06
Zastupitelstvo města projednalo návrh společnosti České dráhy, a.s. a
schvaluje
1) odkoupení části pozemku p.č. 2190/1 ( ostatní plocha, dobývací prostor) o výměře cca 1910 m²k.ú. Vejprty od vlastníka pozemku a to od Českých drah a.s. se sídlem v Praze 1,
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12 ( upřesnění požadované výměry bude vypracováním následného geometrického plánu), za účelem udržování a souhlasí v případě křížení vodovodní a
kanalizační přípojky a telekomunikační trasy se zřízením věcného břemene ve prospěch požadovaných institucí ( část pozemku, na které bylo uskladněno uhlí za železničním přejezdem
v ulici J.Švermy ve Vejprtech)
2) podání žádosti o bezúplatný převod ( ve veřejném zájmu) pozemku p.č.2187 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 480 m²k.ú.Vejprty od vlastníka pozemkua to Českých drah
a.s. se sídlem Praze 1, nábř.Ludvíka Svobody 1222/12 ( pěší komunikace od železničního přejezdu v ulici J.Švermy ke křižovatce s ulicí Vrchlického za nádražní budovou ve Vejprtech)
3) podání žádosti o bezúplatný převod ( ve veřejném zájmu) pozemku p.č.2186(ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 3.852 m² k.ú.Vejprty od vlastníka pozemku a to Českých
drah a.s. se sídlem Praze 1, nábř.Ludvíka Svobody 1222/12(komunikace od železničního přejezdu v ulici J.Švermy ke křižovatce s ulicí Vrchlického za nádražní budovou ve Vejprtech)
ne schvaluje
4) odkoupení pozemku p.č.2159(ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 4.727 m² k.ú. Vejprty od vlastníka pozemku a to Českých drah a.s. se sídlem Praze 1, nábř. Ludvíka Svobody
1222/12 ( svah od křižovatky ulic J.Švermy a Vrchlického před nádražní budovou ke křižovatce s ulicí Vrchlického za nádražní budovou ve Vejprtech).
Usnesení č. 235/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s vyhlášením dražby dražebníkem Exekutorským úřadem, se sídlem Jablonského 7, Plzeň a to na objekt č.p.274 umístěný na pozemku parcelní
číslo 1429 a pozemku parcelní číslo 1429 o výměře 245 m² v k.ú.Vejprty(objekt na křižovatce ulic Horská a Lesní ve Vejprtech – Novém Zvolání) s cenou 117.000,-Kč a nejnižším podáním
78.000,-Kč a dražební jistotou ve výši 20.000,-Kč a na základě doporučení rady města
schvaluje
tuto nemovitost vydražit za maximální částku uvedenou v důvodové zprávě a účasti na dražbě pověřuje starostku, nebo jí delegovaného zástupce města.
Usnesení č. 236/06
Zastupitelstvo města projednalo zprávu odboru správy majetku města o převodu autobusu SOR 7,5 z dopravce, p.Viléma Graupnera, na Město Vejprty tuto bere na vědomí a na základě
doporučení rady města
schvaluje
1. převod autobusu SOR 7,5 na Město Vejprty za podmínek stanovených smlouvou č.3/79 ve znění pozdějších dodatků, tj. za zůstatkovou cenu leasingu ve výši 4.000,-Kč a příspěvek na
úhradu DPH ve výši 46.158,-Kč,
2. odboru SMM zajistit převod autobusu se všemi souvisejícími záležitostmi.
Usnesení č. 237/06
Zastupitelstvo města projednalo na svém zasedání rozpočtovou změnu č. 13 – změnu výdajové strany a tuto s c h v a l u j e.
Usnesení č. 238/06
Zastupitelstvo města projednalo rozpočtovou změnu č. 14 ve výši 1.105,0 tis. Kč na rok 2006 a tuto s c h v a l u j e.
Usnesení č. 239/06
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Zastupitelstvo města projednalo na svém zasedání rozpočtovou změnu č. 15 ve výši
+ 80,0 tis. Kč na rok 2006 a tuto s c h v a l u j e.
Usnesení č. 240/06
Zastupitelstvo města projednalo rozpočtovou změnu č. 16 na rok 2006 – výdajová strana a tuto s c h v a l u j e.
Usnesení č. 241/06
Zastupitelstvo města projednalo rozpočtovou změnu č. 17 ve výši + 12,0 tis. Kč na rok 2006 a tuto s c h v a l u j e.
Usnesení č. 242/06
Zastupitelstvo města projednalo na svém jednání žádost Mateřské školy o převedení částky 58,0 tis.Kč z rezervního fondu na posílení investičního fondu příspěvkové organizace a toto s
c h v a l u j e.
Usnesení č. 243/06
Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo podání žádosti o změnu podmínek čerpání úvěru a
schvaluje
změnu podmínek čerpání úvěru takto:
1. v roce 2006 vyčerpat 3 mil.Kč
2. do 31.srpna 2007 vyčerpat 7 mil.Kč
3. splátky úvěru ponechat v dohodnuté výši i termínech
aukládá
starostce města podepsat dodatek smlouvy s KB a.s. o změně podmínek čerpání úvěru.
Usnesení č. 244/06
Zastupitelstvo města projednalo na svém zasedání žádost Nemocnice Kadaň o poskytnutí finančního daru pro zajištění Lékařské služby první pomoci na rok 2007 a
ne schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku.
Usnesení č. 245/06
Zastupitelstvo města projednalo podmínky členství v hospodářské a sociální radě v Chomutově a
schvaluje
členství v HSRCH a
ukládá
starostce města podepsat přihlášku za člena hospodářské a sociální rady Chomutovska.
Usnesení č. 246/06
Zastupitelstvo města projednalo možnost odkoupení nábytku od firmy EFIS Praha a
schvaluje
nákup nábytku na vybavení kanceláří do výše 100,0 tis.Kč + doprava
aukládá
EO tuto zapracovat v rámci rozpočtového provizoria 2007.
Usnesení č. 247/06
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložený plán práce zastupitelstva města na I.pololetí 2007.
Usnesení č. 248/06
Zastupitelstvo města projednalo návrh na pokračování spolupráce s vydavatelem čtrnáctideníku MIZ a souhlasí s další spoluprací ve stejném rozsahu jako v roce 2006
a u k l á d á starostce města uzavřít s vydavatelem MIZ novou smlouvu a to na dobu určitou do 31.12.2008 ve znění smlouvy uzavřené na předešlé roky
a d á l e u k l á d á ekonomickému odboru MěÚ příslušnou částku zapracovat do městského rozpočtu.
Vlastimír Volín, místostarosta města
Jitka Gavdunová, starostka města
zpět
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