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Výpis Usnesení
z mimořádného jednání rady města dne 24. května 2006 od 14,15 hod. na městském úřadě ve Vejprtech
Usnesení : č.171/06 :
Rada města schvaluje navržený program mimořádného jednání rady města.
Usnesení : č.172/06 :
Rada města projednala žádost pí V. a s přihlédnutím k doporučení majetkového výboru doporučuje zastupitelstvu města částečně revokovat usnesení zastupitelstva města č. 171/05 a
to v bodě 6) ze dne 24.listopadu 2005 týkající se neschválení prodeje pozemku p.č. 1777/2 v k.ú. České Hamry u Vejprty a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č.
1777/2 (trvalý travní porost) o výměře 121 m2 v k.ú. České Hamry u Vejprt paní I. V., a to za cenu dle pravidel platných do 31.12.2005 jako ostatní plochy ve II.zóně (20,-Kč/m2), tj. za 2
420,-Kč plus úhradu souvisejících nákladů (pozemek za objektem č.e. 13 ve Vejprtech - Českých Hamrech),
Usnesení : č.173/06 :
Rada města projednala směnu pozemků v ulici Údolní ve Vejprtech a s přihlédnutím k doporučení majetkového výboru doporučuje schválit směnu části pozemku p.č. 673/1 (ostatní
plocha, neplodná půda) konkrétně nově vzniklého pozemku p.č. 673/11 o výměře 1 848 m2 (ve vlastnictví P. K.) v k.ú. Vejprty stavební pozemek ve II. zóně, část pozemku pod a okolo
garáží v ulici Údolní), pozemek dle znaleckého posudku je za cenu 49 470,-Kč, s pozemkem p.č. 516 (trvalý travní porost) o výměře 1 097 m2 (ve vlastnictví města Vejprty) v k.ú. Vejprty
(stavební pozemek ve II.zóně, pozemek vedle č.p. 684 v ul. Údolní), pozemek dle znaleckého posudku je za cenu 24 280,-Kč, rozdíl, který je ve výši 25 190,-Kč by mělo město uhradit
paní P. K., náklady spojené se směnou uhradí město Vejprty. Na základě dohody s paní P. město tento rozdíl platit nebude a paní P. se směnou souhlasí.
Usnesení : č.174/06 :
Rada města projednala žádost manželů M. a s přihlédnutím k doporučení odboru SMM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 530/6 (louka) o výměře cca 240 m2 a celého pozemku p.č.
530/9 (louka) o výměře 264 m2 v k.ú. Vejprty na dobu určitou pěti let s možností následného prodloužení nájemní smlouvy v případě řádného plnění povinností nájemce a to
manželům J. a H. M., s účinností od 15.5.2006 za cenu 2,-Kč/m2/rok jako zahradu (část pozemku a pozemek za č.p. 1279 v ulici Karla IV. ve Vejprtech) s tím, že žadatelé zaplatí i
bezesmluvní užívání pozemků od ukončení nájemních smluv do 14.5.2006.
Usnesení : č.175/06 :
Rada města se opětovně zabývala podnájmem nebytového prostoru v přízemí objektu č.p. 153, užívaného jako restaurace a na základě toho částečně revokuje usnesení rady č. 145/06
z 9.řádného zasedání dne 3.5.2006 ve věci rozdělení podnájmu nebytového prostoru restaurace a schvaluje rozdělení podnájmu na období od 1.5.2006 do 31.10.2007 pro pana N. T. N. a
na období od 1.12.2007 do 31.12.2008 pro pana P. S. S.; zbývající část usnesení zůstává v původním znění.
Usnesení : č.176/06 :
Rada města projednala návrh odboru správy majetku města na částečnou revokaci usnesení č. 139/05 ze dne 8.června 2005 o věcném břemeni na uložení kabelového vedení NN a
pojistkových skříní v pozemcích a na objektech ve vlastnictví Města Vejprty v k.ú. České Hamry u Vejprt: poz. p.č. 992 - objekt č.p. 59, poz.p.č. 1918/6, poz. p.č. 1013, poz. p.č. 1774/7,
poz. p.č. 454/5, poz. p.č. 1900/1, poz. p.č. 1006 - objekt kostela, poz. p.č. 1900/2, poz. p.č. 1901 za peněžitou náhradu dle sazebníku schváleného usnesením městského zastupitelstva č.
52/99 a to změnou investora stavby, ve kterého prospěch bude věcné břemeno zřízeno a schvaluje zřízení věcného břemene dle výše uvedených podmínek ve prospěch investora, ČEZ
Distribuce a.s., se sídlem Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2, IČ 27232425, která je právním nástupcem původního investora Severočeské energetiky, a.s., se sídlem Děčín IV, 405 49, ul.
Teplická 8 a ukládá odboru SMM zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro potřeby stavebního řízení a vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene
před kolaudací stavby.
Usnesení : č.177/06 :
Rada města byla seznámena se zněním výpovědi z nájmu dle zák. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků , dle § 711, odst. 2, písm. b) a s přílohou se
seznamem nájemníků, kterým se bude výpověď zasílat v první vlně a schvaluje znění dopisu o výpovědi z nájmu i seznam nájemníků rozšířený o R. B., kteří výpověď obdrží do 31.5.2006
a ukládá odboru správy bytového fondu napsat výpovědi a dle seznamu je rozeslat dotčeným nájemníkům neprodleně.
Usnesení : č.178/06 :
Rada města byla seznámena s žádostí pana R. H. - služby soukromých detektivů Sokolov na zadání zakázky na vymáhání pohledávek pro město Vejprty a schvaluje žádost pana H.
zamítnout a ukládá odboru správy bytového fondu s rozhodnutím rady seznámit žadatele.
Usnesení : č.179/06 :
Rada města byla seznámena s tím, že paní D. splnila podmínku danou městem pro přidělení bytu a to úhradu nájemného + zálohy na služby za půl roku a dále částku 5 tis. Kč do fondu
oprav a schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+3 I.ktg. v ul. Švermova 1226/8 paní M. D. + 3 děti, na dobu určitou půl roku.
Usnesení : č.180/06 :
Rada města projednala rozpočtovou změnu č. 4 ve výši + 30 tis. Kč na rok 2006 a tuto doporučuje zastupitelstvu města schválit.
Usnesení : č.181/06 :
Rada města projednala předložený návrh na čerpání z rozpočtu finančních darů ve výši 2 tis. Kč a schvaluje finanční dar ve výši :
- 1 000,- Kč pro paní Gabrielu Valešovou
- 1 000,- Kč pro paní Pavlínu Vojtkovou
za nezištnou péči o veřejnou zeleň města.
Usnesení : č.182/06 :
Rada města byla seznámena s výsledkem jednání hodnotící komise na výběr nejvýhodnější nabídky na akci „Dodávka regulační techniky na obytné domy ve vlastnictví města Vejprty“ a
na základě toho schvaluje :
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1. vyloučení nabídky uchazeče č. 3, KONCEPR FAST s.r.o., Krušnohorská 786, 363 01 Ostrov, zejména z důvodu nedoložení nejvýznamnějších referenčních akcí s uvedením kontaktní
osoby, poskytovaná záruka 24 měsíců oproti požadované min. záruce 3 roky, čestné prohlášení není podepsáno osobou, oprávněnou jednat za uchazeče;
2. vyloučení nabídky uchazeče č. 6, ENERGOPLAN s.r.o, Hlavní 174/22, 362 63 Dalovice, z důvodu nedoložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů (oprávnění k podnikání,
výpis z obchodního rejstříku), nedoloženo čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče, nezajištění konkrétní nabídky splátkování nebo leasingu;
3. nevyloučení nabídek s formálními nedostatky, např. neočíslování stránek nabídky, neuvedení samostatně údajů, které lze zjistit z nabídek apod.;
4. vyhodnocení nabídek všech nevyloučených a nevyřazených uchazečů, včetně bodového hodnocení a pořadí
a ukládá odboru SMM MěÚ sdělit všem uchazečům vyhodnocení nabídky firmy Energie České Budějovice s.r.o., Dobrovodská 81, 370 06 České Budějovice, jako nejvýhodnější a vyzvat
tuto firmu k předložení návrhu smlouvy o dílo odboru SBF MěÚ.
Gavdunová Jitka, starostka města
Volín Vlastimír, místostarosta města
zpět
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