Výpis usnesení 1

Výpis usnesení
1. řádného jednání zastupitelstva města, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 30. listopadu 2006 od 16:30 hodin v zasedací síni v
Městském kulturním a společenském středisku ve Vejprtech
Usnesení č. 199/06
Zastupitelstvo města
schvaluje
program dnešního jednání.
Usnesení č. 200/06
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. 201/06
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. 202/06
Zastupitelstvo města projednalo předložený jednací řád zastupitelstva města a tento po úpravách
s c h v a l u j e.
Usnesení č. 203/06
Zastupitelstvo města projednalo předložený rozbor hospodaření Města Vejprty za 3.Q. 2006 a tento
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 204/06
Zastupitelstvo města projednalo předložené rozbory hospodaření městem zřízených organizací za 3.Q.2006 a tyto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 205/06
Zastupitelstvo města projednalo rozbor hospodaření s prostředky nájemného za III.Q. 2006 a tento
s c h v a l u j e.
Usnesení č. 206/06
Zastupitelstvo města projednalo rozpočtovou změnu č. 10 ve výši 1.159 tis. Kč a tuto
s c h v a l u j e.
Usnesení č. 207/06
Zastupitelstvo města projednalo rozpočtovou změnu č. 11 ve výši 0 a tuto
s c h v a l u j e.
Usnesení č. 208/06
Zastupitelstvo města projednalo na svém zasedání rozpočtovou změnu č. 12 – změnu výdajové strany a tuto
schvaluje
zastupitelstvo města na doporučení rady města
schvaluje
poskytnutí finančního daru starostce města Jitce Gavdunové ve výši 80.0 tis. Kč za práci v uplynulém volebním období.
Usnesení č. 209/06
Zastupitelstvo města projednalo majetkoprávní záležitosti a s přihlédnutím k doporučení majetkového výboru a rady města
schvaluje
1) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 23 (zahrada) o celkové výměře 83 m2 v k.ú. Vejprty jako ostatní plochy v I. zóně (50,-Kč/m2) dle pravidel pro prodej pozemků (pozemek ve
dvoře u č.p. 301 v ulici Husova ve Vejprtech)
2) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 108 (zastavěná plocha, nádvoří) o celkové výměře 190 m2 v k.ú. Vejprty jako ostatní plochy v I. zóně (50,-Kč/m2) dle pravidel pro prodej
pozemků (pozemek u č.p. 713 v ulici Úzká ve Vejprtech)
3) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 704 (zastavěná plocha, nádvoří) o celkové výměře 1.038 m2, pozemek p.č. 706 (ostatní plocha) o celkové výměře 3.378 m2, pozemek p.č.
693 (ostatní plocha) o celkové výměře 1.397 m2, pozemek p.č. 692 (ostatní plocha( o celkové výměře 471 m2, pozemek p.č. 691 (ostatní plocha) o celkové výměře 1.760 m2, část
pozemku p.č. 705 (ostatní plocha) o celkové výměře 236 m2 v k.ú. Vejprty s tím, že pozemky budou prodány v souvislosti s dražbou č.p. 705 ve Vejprtech (pozemky pod a okolo č.p. 705
– bývalá interna v ulici Údolní ve Vejprtech).
Usnesení č. 210/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s žádostí společnosti Euro Estate s.r.o., se sídlem v Praze 2, Ječná 15 zastoupenou p. Victorem Barinovem a na základě doporučení majetkového
výboru a rady města
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schvaluje
uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy č. 18/06/SM prodlužující podmínky oprav objektu před provedením vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitosti a to následovně: oprava fasády
bude provedena do 30.6.2007 a oprava střechy bude provedena do 31.8.2007 s podmínkou, že od okamžiku podepsání dodatku kupní smlouvy, resp. od podpisu protokolu o předání a
převzetí nemovitostí až do doby zápisu kupní smlouvy v katastru nemovitosti, zodpovídá kupující za případné škody způsobené v důsledku provádění oprav nebo užívání objektu a to i
směrem ke škodám třetím osobám a tato skutečnost bude zajištěna pojištěním ze strany kupujícího.
Usnesení č. 211/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s doporučením rady města a
schvaluje
podání písemné žádosti na Pozemkový fond o bezúplatný převod pozemku (ve veřejném zájmu) pozemku p.č. 213/1, trvalý travní porost v k.ú. Vejprty.
Usnesení č. 212/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s majetkovými záležitostmi a na základě doporučení odboru správy majetku města a rady města
schvaluje
opravu zřejmé nesprávnosti v usnesení zastupitelstva města č. 157/06 ze dne 5. října 2006 a to v bodě 2) týkající se čísla pozemku a toto opravit na pozemek p.č. 1843/22 v k.ú. Vejprty
(pozemek za domem č.p. 887 v ulici Nerudova ve Vejprtech).
Usnesení č. 213/06
Zastupitelstvo města se seznámilo s žádostí p. P., týkající se odstoupení od koupi č.p. 94 včetně pozemku p.č. 1141 v k.ú. Vejprty z důvodu vyšších nákladů na opravu a z důvodu časové
tísně a na základě doporučení rady města
re vokuje
usnesení zastupitelstva města č. 81/06 ze dne 25. května 2006, týkající se schválení prodeje objektu č.p.94 panu P. a
schvaluje
prodej 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 panu M. K., a to za nabídnutou cenu
ve výši 50. 000,- Kč, plus úhradu souvisejících nákladů (objekt č.p. 94 a pozemek okolo a pod tímto objektem v ulici Komenského ve Vejprtech).
Usnesení č. 214/06
Zastupitelstvo města se seznámilo se situací okolo prodeje č.p. 273 v ulici Horská ve Vejprtech - Novém Zvolání a na základě doporučení rady města
část e čně r e vokuje
usnesení zastupitelstva města č. 53/06 ze dne 13. dubna 2006 a to v bodě 5), týkající se schválení prodeje objektu č.p.273 manželům K. a
schvaluje
zveřejnění záměru prodej objektu č.p. 273 umístěného na pozemku p.č. 1369 a pozemku p.č. 1369 charakteru zastavěná plocha a nádvoří o výměře 223 m2 v k.ú. Vejprty.
Usnesení č. 215/06
Zastupitelstvo města bylo seznámeno se zájmem o koupi bytové jednotky č. 1 v domě č.p. 1182/1 v ulici Pohraniční stráže ve Vejprtech a
schvaluje
zájemce o koupi příslušné bytové jednotky č. 1 Ing. J. Š. v souladu s pravidly prodeje nemovitosti Pohraniční stráže č.p. 1182/1 ve Vejprtech a
ukládá
odboru správy bytového fondu informovat zájemce.
Usnesení č. 216/06
Zastupitelstvo města Vejprty projednalo zprávu odboru správy majetku města Městského úřadu Vejprty o alternativní nabídce provozování osobní vlakové dopravy na trati č. 137
Chomutov – Vejprty pro období 2006/2007, předložené firmou RAILTRANS, s.r.o., tuto b e r e n a v ě d o m í
a dle doporučení rady
schvaluje
předložení návrhu Ústeckému kraji na vyhlášení výběrového řízení o provozování železniční osobní dopravy na trati Chomutov – Vejprty v rámci základní dopravní obslužnosti jiným
dopravcem než ČD s tím, že Město požaduje zachování rozsahu dopravy minimálně 6 párových vlaků denně a v souvislosti s tím upozorňuje, že existuje více zájemců k provozování.
Usnesení č. 217/06
Zastupitelstvo města dle Zákona o obcích a v souladu s Nařízením vlády č. 37/2006 Sb., ze dne 22. ledna 2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších
předpisů
schvaluje
odměny neuvolněným členům zastupitelstva města od 1. listopadu 2006 a dále pro rok 2007 takto:
- měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného zastupitele 500,-Kč tato odměna bude
v případě neúčasti zastupitele na jednání ZM krácena v daném měsíci na 0,-Kč,
k základní měsíční odměně za výkon funkce neuvolněného zastupitele bude
připočtena měsíční odměna: ve výši 300,-Kč pro neuvolněného zastupitele, který
vykonává funkci předsedy kontrolního výboru a výboru pro národnostní
menšinu a to bez krácení,
ve výši 1.000,-Kč pro předsedu majetkového výboru a to bez krácení
- měsíční odměna za výkon funkce zastupitele člena rady 2.000,-Kč členům rady města
panu Antonínu Langerovi, Petru Kratochvílovi a Mgr. Tomáši Klucovi a to bez
krácení,
- měsíční odměna neuvolněnému místostarostovi města panu Vlastimíru Volínovi ve
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výši 6.300,-Kč a to bez krácení.
Vše za předpokladu dodržení § 73 odst. 3, Zákona o obcích.
Usnesení č. 218/06
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh žádosti o finanční podporu v rámci dotačního programu „Podpora terénní práce 2007“ a na doporučení rady města
schvaluje
zpracování a podání žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce 2007 v maximální výši dotace 200.000,-Kč s 30% spoluúčastí města (celkem 260 tis. Kč)a
ukládá
vedoucímu odboru zažádat o prominutí spoluúčasti města.
Usnesení č. 219/06
Zastupitelstvo města se seznámilo s návrhem majetkového výboru na doplnění složení majetkového výboru a rady města a na základě projednání
volí
nové členy majetkového výboru p.p. Jiří Koťátko a Eva Kašparová.
Usnesení č. 220/06
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh na složení výboru pro národnostní menšiny a
volí
tyto členy výboru pro národnostní pp. Ingrid Buchbauerová, Olga Císařová, Malárová Renata a Mgr. Emilie Schmidtová.
Usnesení č. 221/06
Zastupitelstvo města na návrh předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Emilie Schmidtové
volí
nové členy kontrolního výboru pp. Mgr. Oldřiška Šifferová, Olga Bednářová, Bc. Jarmila Pospíšilová, Michaela Marvanová, Vladimír Weinert, Bohuslav Hoffman.
Usnesení č. 222/06
Zastupitelstvo města na návrh předsedy finančního výboru PharmDr. Dalibora Chovance
volí
nové členy finančního výboru Libor Dietl, Mgr. Tomáš Kluc, Ing. Petr Boťanský, Kazimír Straňák ml..
Usnesení č. 223/06
Zastupitelstvo města určuje počet členů osadního výboru v Novém Zvolání na počet členů šest a to jmenovitě:
Jaromír Skála, Jaroslav Černý, Ing. Petr Boťanský, Bc. Jarmila Pospíšilová a Kazimír Straňák ml. a předsedou v o l í pana Kazimíra Straňáka ml.
Vlastimír Volín, místostarosta města
Jitka Gavdunová, starostka města
zpět
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