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Výpis usnesení
2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 1. března 2007 od 16:30 hod. v zasedací síni
v Městském kulturním a společenském středisku ve Vejprtech
Usnesení č. 14/07
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e program dnešního jednání.
Usnesení č. 15/07
Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a tuto b e r e n a v ě d o m í .
Usnesení č. 16/07
Zastupitelstvo města se seznámilo s ústní zprávou o činnosti starostky města za období od minulého řádného jednání zastupitelstva města a tuto
be re navě domí.
Usnesení č. 17/07
Zastupitelstvo města se seznámilo s ústní zprávou o činnosti místostarosty města za období od minulého řádného jednání zastupitelstva města a tuto
be re navě domí.
Usnesení č. 18/07
Zastupitelstvo města projednalo ústní zprávu o činnosti rady města a tuto
be re navě domí.
Usnesení č. 19/07
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh rozpočtu Města Vejprty, jeho hospodářské činnosti a příspěvkových organizací města na rok 2007 a
schvaluje
- rozpočet Města Vejprty na rok 2007 ve výši 54 381 tis. Kč jako schodkový za předpokladu použití finančních prostředků na účtě a úvěru,
- finanční plány příspěvkových organizací a hospodářské činnosti.
Usnesení č. 20/07
Zastupitelstvo města v rámci schváleného rozpočtu města jako celku ve smyslu §3 nařízení vlády č. 447/2000 Sb. o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na
odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a dalších organizacích a orgánech
schvaluje
a) pro příspěvkovou organizaci Městská správa sociálních služeb objem mzdových prostředků ve výši max. hrubých mezd 24 100 tis. Kč na rok 2007
b) pro příspěvkovou organizaci Služby města Vejprty objem mzdových prostředků ve výši max. hrubých mezd 3 400 tis. Kč na rok 2007
c) pro hospodářskou činnost Města Vejprty objem mzdových prostředků ve výši max. hrubých mezd 467 tis. Kč na rok 2007.
Usnesení č. 21/07
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s majetkovými záležitostmi a na základě doporučení rady s c h v a l u j e
1) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1437/4 (zahrada) o výměře 85 m2 v k.ú. Vejprty vedeno jako ostatní plochy v III. zóně (30,-Kč/m2), (část pozemku za objektem č.p. 539 v
ulici Kollárova ve Vejprtech – Novém Zvolání)
2) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2185/7 (zastavěná plocha) o výměře 9 m2 v k.ú. Vejprty dle geometrického plánu č. 901-584/2005, vedeno jako stavební plochy v I. zóně
(100,-Kč/m2), (pozemek pod trafostanicí u obchodního domu Billa v Potoční ulici ve Vejprtech)
3) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 163/3 (ostatní plocha) o výměře cca 50 m2 v k.ú. Vejprty, vedeno jako ostatní plochy v I. zóně (50,-Kč/m2), (část pozemku před
vjezdem na zahradu za č.p. 163 v ulici Moskevská ve Vejprtech)
4) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1843/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 4.200 m2 v k.ú. Vejprty, vedeno jako stavební plochy v I. zóně (100,-Kč/m2), (část pozemku
před vjezdem k č.p. 1194 a vedle tohoto objektu v ulici Nerudova ve Vejprtech).
Usnesení č. 22/07
Zastupitelstvo města na základě doporučení rady města
be re navě domí
výsledek dražby ze dne 30. ledna 2007, týkající se vydražení objektu č.p. 274 a pozemku p.č. 1429 v k.ú. Vejprty ve prospěch města Vejprty a
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje objektu 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).
Usnesení č. 23/07
Zastupitelstvo města na základě doporučení rady města
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1985 (ostatní plocha) o výměře 310 m2 v k.ú. České Hamry u Vejprty vedeno jako ostatní plochy v II. zóně (40,-Kč/m2), (pozemek u objektu č.e.
26 ve Vejprtech – Českých Hamrech).
Usnesení č. 24/07
Zastupitelstvo města bylo seznámeno s nabídkou společnosti AP BYTY a.s. týkající se odkoupení pozemků p.č. 704,705,706,691,692,693 v k.ú. Vejprty a na základě doporučení
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majetkového výboru a rady města
schvaluje
pověřit starostku města k jednání s touto společností o navýšení jejich cenové nabídky na 150,-Kč/m2 (pozemky pod a okolo býv. interny a část přístupové komunikace v ulici Údolní ve
Vejprtech).
Usnesení č. 25/07
Zastupitelstvo města se seznámilo s nabízenými pozemky ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR v katastrálním území Vejprty a na základě doporučení rady města
schvaluje
podání písemné žádosti na Pozemkový fond ČR o bezúplatné převedení (ve veřejném zájmu) následujících pozemků:
p.č. 731/1 charakteru trvalý travní porost
p.č. 741/4 charakteru trvalý travní porost
p.č. 733/1 charakteru trvalý travní porost
p.č. 1179/55 charakteru ostatní plochy
p.č. 1179/58 charakteru ostatní plochy
p.č. 765/1 charakteru trvalý travní porost
p.č. 765/4 charakteru trvalý travní porost
p.č. 770/3 charakteru trvalý travní porost
p.č. 770/7 charakteru trvalý travní porost
p.č. 687/2 charakteru trvalý travní porost
p.č. 733/2 charakteru trvalý travní porost.
Usnesení č. 26/07
Zastupitelstvo města se seznámilo s návrhem nové obecně závazné vyhlášky č. 1/07 „O vytvoření a použití účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení na území města Vejprty“ a s
vyhodnocením hospodaření Fondu rozvoje bydlení za rok 2006 a s přihlédnutím k doporučení rady města,
be re navě domí
zprávu o hospodaření Fondu rozvoje bydlení za rok 2006 a
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/07 „O vytvoření a použití účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení na území města Vejprty“.
Usnesení č. 27/07
Zastupitelstvo města na základě smlouvy na dotační titul zpracování Komunitního plánu č. programu SROP CZ.04.1.05/3.2.25.,
schvaluje
přijetí dotace v celkové výši 762.443,-Kč a schvaluje spoluúčast města ve výši 104.378,64Kč ve formě mzdových nákladů.
Usnesení č. 28/07
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starostky města o možnosti zapojení města Vejprty do odhalování trestné činnosti ve městě formou městem vypsané finanční odměny
za dopadení a usvědčení pachatele trestné činnosti po domluvě s PČR Vejprty.
Tuto spolupráci s c h v a l u j e a u k l á d á radě města rozhodovat o jednotlivých odměnách v rámci schváleného rozpočtu z položky finanční dary.
Usnesení č. 29/07
Zastupitelstvo města se seznámilo se zprávou, zpracovanou odborem správy majetku města o žádosti p. P. H. o zajištění zimní údržby přístupové cesty k objektu č.p. 667 ve Vejprtech a
revokaci usnesení rady města č. 243/05 ze dne 21.9.2005 o vyřazení cesty přes soukromý pozemek p.č. 971/1 k.ú. Vejprty v úseku od ulice 17.listopadu k objektu Galerie H, adresované
zastupitelstvu města a na základě doporučení rady města
ne schvaluje
zařazení této ani jiné přístupové cesty k objektu č.p. 667 zpět do zimní údržby.
Usnesení č. 30/07
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2006 a tuto zprávu
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 31/07
Zastupitelstvo města projednalo předložený zápis ke kontrole usnesení rady MěÚ za rok 2006 a tento
b e r e n a v ě d o m í.
Jitka Gavdunová, starostka města
Vlastimír Volín, místostarosta města
zpět
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