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Výpis Usnesení
5. řádného jednání rady města dne 7. března 2007 od 14,00 hod. na městském úřadě ve Vejprtech
Usnesení č. 57/07
Rada města schvaluje program 5. řádného jednání rady města.
Usnesení č. 58/07
Rada města byla seznámena s bytovou záležitostí předloženou odborem SBF a
schvaluje
zrušení výpovědi dané městem panu L. J., z nebytového prostoru v ulici Myslbekova 776/2 ve Vejprtech z důvodu úhrady dlužné částky.
Usnesení č. 59/07
Rada města byla seznámena s návrhem na vyhlášení výběrového řízení na zakázky malého rozsahu :
- výměna oken č.p. 1230, 1231, 1232, 1233
- oprava střechy č.p. 810
- nátěr střechy č.p. 797, 1223, 1224
- oprava fasády č.p. 1233
- oprava panelových vchodů
a s c h v a l u j e vyhlásit výběrová řízení na výše uvedené akce
a u k l á d á odboru SBF písemně oslovit k podání nabídek minimálně tři dodavatele.
Usnesení č. 60/07
Rada města se seznámila s problematikou V.S. a L.S. v prominutí místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu a d o p o r u č u j e
ekonomickému odboru nedoplatek prominout.
Usnesení č. 61/07
Rada města projednala návrh odboru správy majetku města a
s c h v a l u j e podání žádosti o dataci z programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“ na kompletní opravu střechy základní školy a u k l
á d á odboru správy majetku města ve spolupráci s ředitelem školy připravit projektovou dokumentaci, zajistit stavební povolení a žádost, včetně všech požadovaných dokumentů,
podat na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Usnesení č. 62/07
Rada města projednala nabídku firmy M—JVK spol. s r.o. Teplice a
ne schvaluje
pronájem ani nákup vozidla Multicar Fumo Carrier.
Usnesení č. 63/07
Rada města byla seznámena se zprávou odboru SMM MěÚ o navrženém smluvním nájemném části pozemku p.č. 2190/1 v k.ú. Vejprty 777579 o výměře 1m2 ve výši 700 Kč za každý
kalendářní rok užívání plochy pro potřebu turistické informační tabule Svazku obcí Vejprtska a toto nájemné schvaluje, dle přiložené smlouvy, která vyžaduje uzavření smluvního vztahu
mezi Svazkem obcí Vejprtska a Českými drahami a.s.
Usnesení č. 64/07
Rada města se seznámila se žádostí a.s. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary ve věci umístění mezideponie pro ukládání nekontaminovaného zemního materiálu (výkopku) po dobu
provádění stavby „Modernizace ČOV Vejprty“ a to na pozemku p.č. 2188/14 v k.ú. Vejprty (pozemek bezprostředně sousedící s pozemky ČOV) a
schvaluje
bezúplatné využívání předmětného pozemku s přihlédnutím, k tomu, že ČOV je majetkem města a modernizace je financována z prostředků státní dotace a prostředků sdružení.
Usnesení č. 65/07
Rada města byla seznámena s usnesením zastupitelstva města č. 154/05 bod 4) ze dne 27.10.2005; týkajícího se schválení prodeje pozemků p.č. 1619 (trvalý travní porost) o výměře
591m2 a části pozemku p.č. 1666/36 (ostatní plochy), konkrétně nově vzniklého pozemku p.č. 1666/49 dle geometrického plánu č. 859-77/2004 o výměře 503 m2 v k.ú. Vejprty paní H.
K., za podmínky zřízení věcného břemene – přístup k opravě a údržbě vedení odvodňovacího potrubí sloužícího k domu v ulici Moskevská 569 přes pozemek ve vlastnictví města a
schvaluje
doplnění kupní smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem přístupu k opravě a údržbě vedení odvodňovacího potrubí v pozemku p.č. 1666/36 upřesněného geometrickým plánem
č. 923-48/2006, a to za peněžitou náhradu dle platného sazebníku schváleného usnesením zastupitelstva města č. 52/99 ve prospěch paní H. K..
Usnesení č. 66/07
Rada města projednala zprávu odboru SMM o opravě čísla pozemku v usnesení o udělení souhlasu s umístěním ležatých dešťových svodů z objektu č.p. 530 ve Vejprtech v rámci akce
„Rekonstrukce objektu č.p. 530 ve Vejprtech“ a opravuje tímto ve svém usnesení č. 49/07 ze dne 20.2.2007 chybně uvedené číslo pozemku 314/3 k.ú. Vejprty na správné číslo pozemku
314/13 k.ú. Vejprty. Ostatní ustanovení usnesení zůstávají beze změny.
Usnesení č. 67/07
Rada města projednala zprávu odboru SMM o doplnění návrhu na zřízení věcného břemene pro uložení přípojky nízkého napětí pro stavbu „Zahradní chata na p.p.č. 632/1 k.ú. Vejprty“
dle předložené situace a doplňuje tímto své usnesení č. 25/07 ze dne 31.1.2007 a s c h v a l u j e
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zřízení věcného břemene pro umístění přípojky nízkého napětí rovněž v pozemku p.č. 624/1 k.ú. Vejprty, a to za peněžitou náhradu dle platného sazebníku schváleného usnesením
zastupitelstva města č. 52/99, tj. za zahrnutí do křížení místní komunikace ul. Hasičská v sazbě 1 tis. Kč ve prospěch investora, paní G. K., a
ukládá
odboru SMM zahrnout předmětný pozemek do smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle usnesení rady č. 25/07 a následně do vlastní smlouvy o zřízení věcného
břemene před kolaudací stavby.
Usnesení č. 68/07
Rada města projednala předložený návrh na zapůjčení 1 ks nemocniční postele pro nemocného pana J. D. a s c h v a l u j e toto zapůjčení na nezbytně nutnou dobu bezúplatně.
Usnesení č. 69/07
Rada města projednala žádost Centra pro zdravotně postižené ÚK o.s. se sídlem v Chomutově o příspěvek ve výši 10 tis. Kč na provozní náklady spojené se zajišťováním služeb a n e s c
h v a l u j e poskytnutí příspěvku ve výši
10 tis. Kč z důvodu nepokrytých potřeb našich ústavů sociálních služeb.
Usnesení č. 70/07
Rad města projednala žádost Základní školy praktické v Klášterci nad Ohří o příspěvek na koncert skupiny Maxim Turbulenc u příležitosti oslav 100 výročí budovy školy a 50 let
existence zvláštní školy a poskytnutí příspěvku
ne schvaluje .
Usnesení č. 71/07
Rada města se seznámila se zprávou odboru SMM MěÚ o stavu zajištění podkladů pro žádost o dotaci na rekonstrukci Panenského potoka a tuto informaci bere na vědomí.
Usnesení č. 72/07
Rada města s c h v a l u j e poptat několik firem na zakázku výroby 1 kusu pracovní vlajky města a 5 ks slavnostních vlajek města.
Usnesení č. 73/07
Rada města po seznámení se záměrem Ústeckého kraje založit nadaci ústeckým krajem na kole“ na podporu cyklostezek v y s l o v u j e podporu založení uvedené nadace a podporu
členství města Vejprty v této nadaci.
Usnesení č. 74/07
Rada města byla seznámena s cenovou nabídkou kurzu němčiny a z důvodu vysoké ceny neschvaluje službu objednat a doporučuje firmu znovu poptat v případě, že město získá
finanční prostředky z dotačního titulu.
Usnesení č. 75/07
Rada města byla seznámena s podmínkami dotačního titulu na Komunitní plán města Vejprty a na základě toho v y h l a š u j e výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
zpracování Komunitního plánu v rozsahu :
1. Zajištění a koordinace činností spojených s tvorbou komunitního plánu
2. Zhotovení studie, publikace (tvorba, tisk, kopírování) – publikace Komunitní plán
3. Zajištění reprezentativního dotazníkového šetření
4. Zpracování KP, včetně analýz
5. Zajištění konferencí/seminářů
6. Zajištění publicity – výroba webových stránek
7. Zajištění publicity – provoz webových stránek,
oslovením nejméně 3 firem.
Usnesení č. 76/07
Rada města s c h v a l u j e objednávku výroby pamětních mincí prostřednictvím firmy Josef Kadlec – KADYO, 17.listopadu 1258/57, Vejprty v počtu 600 ks mincí o rozměru 30 mm z
materiálu staromosaz.
Gavdunová Jitka, starostka města
Volín Vlastimír, místostarosta města
zpět
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