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Výpis usnesení
z mimořádného jednání rady města dne 28. srpna 2006 od 8,00 hod. na městském úřadě ve Vejprtech
Usnesení č. 288/06
Rada města schvaluje navržený program mimořádného jednání rady města.
Usnesení č. 289/06
Rada města byla seznámena s návrhem projektanta Ing.Čápa na opravu svodů budovy MěKaSS a ukládá odboru SMM MěÚ ve spolupráci s projektantem určit rozsah oprav a následně
neprodleně vyhlásit na tuto akci výběrové řízení na zakázku malého rozsahu a oslovit tři firmy k podání nabídky.
Usnesení č. 290/06
Rada města na základě projednání doporučuje zastupitelstvu města změnu rozpočtu a to snížit příspěvek Základní a Praktické škole Vejprty o opravy ve výši 810 tis.Kč a ukládá
ekonomickému odboru tuto změnu připravit do zastupitelstva města ke schválení.
Usnesení č. 291/06
Rada města byla seznámena s poptávkovým řízením na realizaci akcí :
Výměna střešní krytiny na objektu čp. 595 v ulici Pohraniční stráže ve Vejprtech
Generální opravy lodžií na objektech 1230-1232 v ulici Moskevská ve Vejprtech
a na základě doporučení odboru správy bytového fondu schvaluje na akci :
1. Výměna střešní krytiny na objektu 595 firmu Josef Hynek STAV-SERVIS, Husova 201, Perštejn za cenu v souladu se schváleným rozpočtem na tuto akci,
2. Generální opravy lodžií na objektech č.p. 1230-1232 firmu Dřevostav, výrobní družstvo, Lidická 248, Ostrov za cenu 872 566 Kč včetně DPH
a ukládá starostce města podepsat Smlouvy o dílo na výše uvedené akce.
Usnesení č. 292/06
Rada města projednala předložené odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2006 a tyto schvaluje.
Usnesení č. 293/06
Rada města projednala návrh na úpravu terénu a zeleně v ulici Přísečnické na levé straně směrem k mostu přes železnici nad objektem č.p. 421 a doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtovou změnu na tuto akci ve výši 100 tis.Kč s tím, že akci by realizovala příspěvková organizace města Služby města Vejprty a ukládá ekonomickému odboru rozpočtovou
změnu připravit do jednání ZM.
Usnesení č. 294/06
Rada města byla v souvislosti s realizací stavebních úprav náměstí TGM seznámena se snahou o zajištění napojení a rekonstrukce všech inženýrských sítí tak, aby nebyla potřeba v
dohledné době vstupu do nově provedené zádlažby a na základě toho doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci přípojky objektů čp. 840 a 841 na rozvody tepla a teplé vody s
tím, že náklady na vybudování přípojky včetně projektových prací ponese firma Teplo Vejprty s.r.o. a výkopové práce ponese v rámci stavebních úprav město.
Usnesení č. 295/06
Rada města byla v souvislosti s realizací stavebních úprav náměstí TGM seznámena se snahou o zajištění napojení a rekonstrukce všech inženýrských sítí tak, aby nebyla potřeba v
dohledné době vstupu do nově provedené zádlažby a na základě toho doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci napojení dešťového svodu objektů čp. 840 a 841 na rozvody
kanalizace na náklady města a zafinancování projektů napojení dešťových svodů na kanalizaci u objektu pošty, čp. 916 (truhlárna -uzavřena kupní smlouva s EURO ESTATE) a Štěpánky
(čp. 817) městem s tím, že náklady na projekt budou přeúčtovány vlastníkům objektů, kteří budou vyzváni k realizaci připojení.
Usnesení č. 296/06
Rada města na základě projednání schvaluje zadání projektové dokumentace na další etapu rekonstrukce náměstí TGM s tím, že v rámci II.etapy by měl být vyprojektován vodní parter
a drobná architektura a v rámci dalších etap pak levé a pravé křídlo náměstí, přeložka trafostanice a vybudování chodníčku nad objektem v majetku Jägerových a ukládá starostce
města jednat s projektantem Ing.Koňaříkem.
Usnesení č. 297/06
Rada města se seznámila se zprávou odboru správy majetku města MěÚ Vejprty o prodloužení termínu pro realizaci díla „Rekonstrukce fasády na objektu ZŠ ve Vejprtech“ a schvaluje
prodloužení termínu realizace díla do 30.9.2006 a ukládá odboru zajistit uzavření příslušného dodatku ke smlouvě o dílo č. 42/05 uzavřené dne 18.7.2005 s firmou METALL QUATRO
spo.. s.r.o. se sídlem v Mostě a starostce města tento dodatek podepsat.
Usnesení č. 298/06
Rada města projednala majetkoprávní záležitost a s přihlédnutím k doporučení odboru správy majetku města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu 1.nadzemního podlaží a podkroví
objektu čp. 670 umístěného na pozemku p.č. 475 a objektu č.p. 804 umístěného na pozemku p.č. 474 a části pozemku p.č. 476 o celkové výměře 3 842 m2 k.ú. Vejprty (objekty bývalé
chirurgie, márnice a pozemek okolo těchto objektů v ulici Vrchlického ve Vejprtech).
Usnesení č. 299/06
Rada města projednala žádost společnosti MONTANA BOHEMIA s.r.o. a s přihlédnutím k doporučení odboru správy majetku města schvaluje krátkodobý pronájem po dobu max. 29 dnů
části pozemku p.č. 1905/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 80 m2, v k.ú. Vejprty společnosti MONTANA BOHEMIA, s.r.o., se sídlem v Jáchymově, Nám.Republiky 4,
zastoupenou jednatelem společnosti ing. Petrem Bohdálkem a to s účinností od 10.9.2006, za smluvní cenu 3 400,-Kč za účelem přístupu a provedení prací na sanaci ústí důlního díla
štoly Antonín Paduánský s tím, že zákres pronajímaného pozemku bude nedílnou součástí smlouvy (část pozemku na křižovatce ulic Tyršova a Jiráskova ve Vejprtech).
Usnesení č. 300/06
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Rada města byla seznámena s předloženým návrhem Smlouvy o postoupení pohledávky mezi manželi R. a P. W. (postupitel) a Městem Vejprtech (postupník), kterou manželé Weberovi
navrhují bezúplatně na město převést svoji pohledávku ve výši 75 000 DM + úroky za bývalými manželi Ž. a doporučuje zastupitelstvu města Smlouvu o postoupení pohledávky
schválit v předloženém znění.
Usnesení č. 301/06
Rada města byla seznámena s přípravou projektu „Oslavy Města Vejprt u příležitosti 400 let založení Města Vejprty“ a s doporučením na tento projekt žádat dotaci z fondu malých
projektů INTERREG III A a schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci tohoto programu s tím, že celkový možný příspěvek z fondu činní 215 tis. Kč a vlastní podíl města 55 tis. Kč a ukládá
ekonomickému odboru tento projekt zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2007.
Usnesení č. 302/06
Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí předloženou zprávu o společnosti TEPLO Vejprty s.r.o. za období I.pololetí 2006.
Usnesení č. 303/06
Rada města projednala předložené čerpání na položce odměny zastupitelům města a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu, kterou se úspora v čerpání na
odměnách zastupitelům ve výši 30 tis. Kč přesune na položku finanční dary města a ukládá ekonomickému odboru tuto rozpočtovou změnu připravit do jednání zastupitelstva ke
schválení.
Usnesení č. 304/06
Rada města na základě informace starostky města o proběhlém jednání s právničkou města Mgr. Jandovou ukládá tajemnici MěÚ zajisti pozvání Mgr.Jandové do jednání rady a připravit
do tohoto jednání přehled kauz, které pro nás advokátní kancelář spravuje zejména ve vztahu k určitým nedostatkům.
Usnesení č. 305/06
Rada města projednala odepsání částky odcizené hotovosti ve výši 6 846 Kč v MŠ a požaduje doplnit materiál o vnitřní směrnici MŠ k pokladní hotovosti z doby krádeže.
Usnesení č. 306/06
Rada města ukládá odboru SMM prověřit došlé nabídky na rekonstrukci elektroinstalace MěÚ z hlediska formálních nedostatků a dále nabídky předat radnímu Lorenzovi k posouzení
technické stránky nabídek. Výsledky následně připravit do jednání rady k rozhodnutí o výběru dodavatele.
Usnesení č. 307/06
Rada města byla seznámena s návrhem architektky Kiszové na barevné provedení nátěru tří fasád bytových objektů na náměstí TGM a konečné řešení barev ponechávají na rozhodnutí
starostce města.
Gavdunová Jitka, starostka města
Mgr. Kluc Tomáš, radní města
zpět
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