Výpis Usnesení z mimořádného jed

Výpis Usnesení
z mimořádného jednání rady města dne 18. října 2006 od 14,00 hod. na městském úřadě ve Vejprtech
Usnesení č. 363/06
Rada města schvaluje navržený program mimořádného jednání rady města.
Usnesení č. 364/06
Rada města byla seznámena s rozpočtem stavby „oprava vodovodní přípojky B.Němcové 982“ ve výši 36 408 Kč a s c h v a l u j e tuto stavbu realizovat z rozpočtu správy bytového
fondu zadáním objednávky firmě VaK Karlovy Vary.
Usnesení č. 365/06
Rada města se seznámila s bytovými záležitostmi, předloženými odborem správy bytového fondu MěÚ a s přihlédnutím k doporučení bytové komise a na základě projednání s c h v a l u
je:
1. přidělení bytů velikosti 1+3 a větší I.ktg. žadateli: K. T. D., P. T. T., M. J., K. J., V. J.,
2. přidělení bytu velikosti 0+1 I.ktg. žadateli MUDr. J. Ř.,
3. přidělení bytu velikosti 1+1 I.ktg. žadateli F. J
4. přidělení bytu velikosti 1+3 I.ktg. žadateli J. H.,
5. výměnu bytu žadateli: P. D.,
Všichni výše jmenovaní splňují podmínky pravidel města pro přidělení bytů.
ne schvaluje :
6. přidělení bytu velikosti 1+2 I.ktg. žadateli :
L. A.,
7. přidělení bytu 1+1 I.ktg. žadatelům :
K. Z.,
H. D.,
Jmenovaní nesplňují podmínky pravidel pro přidělení bytu.
schvaluje :
8. povolení výměny oken žadateli MUDr.V. I., s tím, že případná kompenzace ceny díla bude s nájemcem provedena až v době, kdy budou vyměněny všechny okna a to v ceně oken
dodaných městem vybraným zhotovitelem.
9. pronájem garáže žadateli P. K., za 400,-Kčm2/rok.
10. bere na vědomí informaci o situaci paní B. H..
poz ast avuje :
11. přidělení bytu 1+2 I.ktg. žadateli P. M., do doby doložení potřebných dokladů
a u k l á d á odboru správy bytového fondu o tomto rozhodnutí informovat žadatele.
Usnesení č. 366/06
Rada města byla seznámena s tím, že paní I. F., obdrží výpověď z nájmu do konce měsíce října 2006
aschvaluje
výpověď z důvodu hrubého porušování dobrých mravů v domě pro paní I. F., do 31.10.2006
aukládá
odboru správy bytového fondu napsat výpověď a zajistit předání nájemkyni.
Usnesení č. 367/06
Rada města byla seznámena s žádostí paní B. M., o snížení nájemného z pozemků města pod budovami bývalé Jednoty, které vlastní
ane schvaluje
snížení výše svého požadavku na nájemné z předmětných pozemků.
Usnesení č. 368/06
Rada města projednala žádost manželů K. a na základě doporučení odboru SMM
re vokuje
usnesení rady města č. 313/06 ze dne 11.9.2006 týkající se schválení splátkového kalendáře na uhrazení kupní ceny za pozemek, z důvodu již zaplacené celé kupní částky.
Usnesení č. 369/06
Rada města se seznámila s žádostí p. N. V. T. o prodloužení termínu výměny oken v restauraci objektu č.p. 153, ul. Bärensteinská ve Vejprtech a prodloužení termínu n e s c h v a l u j e s
tím, že doporučuje nájemci, aby okna objednal za spolupráce s ředitelem MSSS ing.Boťanským.
Usnesení č. 370/06
Rada města se seznámila s návrhem na pořízení mapy Krušné hory 2006 s možností prezentace města Vejprty a s návrhem nákupu 500 ks výtisků za celkovou cenu 8 330,- Kč a toto s c h
v a l u j e.
Usnesení č. 371/06
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Rada města byla seznámena se zprávou odboru majetku města MěÚ, která se zakládá na návrhu Svazku obcí Vejprtska umístit ve městě Vejprty 4 informační tabule s mapovým
podkladem a s c h v a l u j e
umístit tyto tabule na vlakovém nádraží, autobusovém nádraží, hraničním přechodu a náměstí před bývalou Jednotou.
Usnesení č. 372/06
Rada města byla seznámena se zprávou odboru SMM MěÚ o neuzavření smlouvy mezi Svazkem obcí Vejprtska a firmou Daruma a.s. a na základě této zprávy
r e v o k u j e usnesení rady města č. 361/06 ze dne 2.10.2006.
Usnesení č. 373/06
Rada města byla seznámena se zprávou odboru SMM MěÚ o podání žádosti o prodloužení čerpání získaného příspěvku z Nadace Občanského fóra do 30.6.2007
a toto b e r e na vědomí.
Usnesení č. 374/06
Rada města byla seznámena se zprávou odboru majetku města MěÚ o budoucím vyúčtování více a méně-prací v rámci rekonstrukce zastřešení objektu č.p. 309 ve Vejprtech a na
základě těchto doplňujících změn
schvaluje
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 18/2006 mezi Městem Vejprty a firmou Karel Kolský - Grif
Usnesení č. 375/06
Rada města se seznámila se zprávou odboru SMM MěÚ a s návrhem radního Jana Lorenze na výběr firmy k realizaci akce „rekonstrukce elektroinstalace v objektu městského úřadu ve
Vejprtech. Tuto bere na vědomí
aschvaluje
k realizaci akce výběr dodavatele – firmu František Janoušek – elektromontáže, Alfonse Muchy 4996, 430 01 Chomutov s nabídkovou cenou 1 218 757,-Kč včetně DPH a uzavření
smlouvy o dílo s touto firmou s tím, že první etapa tj. napájecí rozvody a elektroinstalace v přízemí objektu, bude zrealizována do konce roku 2006 a profinancována v lednu 2007;
pokud se s firmou Janoušek nepodaří uzavřít smlouvu o dílo nejpozději do 10.11.2006, nebo tato firma písemně odmítne realizaci v dřívější lhůtě, bude k uzavření smlouvy vyzvána firma
ELSAM – sdružení, Dukelská 1779, 430 01 Chomutov s nabídkovou cenou 1 376 896,- Kč včetně DPH, opět s realizací první etapy do konce roku 2006 a profinancováním první etapy do
konce ledna 2007.
Usnesení č. 376/06
Rada města bere na vědomí informaci o vydražení objektu „malá škola“ a o záměru v tomto objektu vybudovat centrální vývařovnu pro zařízení města a
ukládá
odboru SMM MěÚ vyzvat pana Ing.Čápa k podání cenové nabídky na zpracování projektu.
Usnesení č. 377/06
Rada města se seznámila se zprávou, předloženou odborem správy majetku města o návrhu operačního plánu zimní údržby zpracovaného ředitelem Služeb města Vejprty a na základě
doporučení zastupitelstva města
schvaluje
Operační plán zimní údržby pro období 2006/2007 a
ukládá
řediteli Služeb města Vejprty zajistit doplnění uzavřených smluv se subdodavateli povinností denního odsouhlasování s dispečerem zimní údržby, vedení formulářů denní evidence
výkonů zimní údržby a se stanovením motivujících smluvních sankcí za nedodržení smluvních povinností (zejména včasného nástupu na výkony zimní údržby a vedení denní evidence
výkonů zimní údržby na formulářích dle schváleného Operačního plánu zimní údržby).
Usnesení č. 378/06
Rada města se seznámila se zprávou, předloženou odborem správy majetku města o návrhu změn v nařízení města, kterým se upravuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve
schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a na základě projednání v zastupitelstvu města v souladu s předloženým návrhem
vydává
nařízení Města Vejprty č. 5/2006, kterým se upravuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací v předloženém znění, s účinností od 3.listopadu
2006, které tak nahradí dosavadní nařízení č. 8/2005 a
ukládá
starostce města zajistit vyhlášení nového nařízení vyvěšením na úřední desce dne 19.10.2006 pro splnění zákonné podmínky pro nabytí platnosti a účinnosti nařízení.
Usnesení č. 379/06
Rada města bere na vědomí žádost o příspěvek na uspořádání sympozia k 10. výročí galerie JA.RO a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit příspěvek pro výše uvedenou galerii
a ukládá
ekonomickému odboru zapracovat částku 20 tis. Kč do rozpočtu na rok 2007 s tím, že finanční prostředky budou použity výhradně na uspořádání sympozia k 10.výročí galerie JA.RO
(ubytování, strava apod.), budou podléhat vyúčtování a galerie bude vhodným a dohodnutým způsobem prezentovat sponzora město logem města.
Usnesení č. 380/06
Rada města s c h v a l u j e pro školní rok 2006/2007 Základní škole a Praktické škole ve Vejprtech výjimku z počtu žáků ve II.třídě základní školy speciální a to na počet do 10ti žáků ve
třídě, za podmínek, že zvýšení počtu žáků v této třídě nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti a že budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Gavdunová Jitka, starostka města
Volín Vlastimír, místostarosta města
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