Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170
Výpis usnesení
3. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty,
které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. června 2014 od 16:30 hod.
v zasedací síni v Městském kulturním a společenském středisku
ve Vejprtech
___________________________________________________________________________

Usnesení č. 41/14
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e program dnešního jednání.
Usnesení č. 42/14
Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. 43/14
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. 44/14
Zastupitelstvo města projednalo ústní zprávu o činnosti rady města a tuto
bere na vědomí.
Usnesení č. 45/14
Zastupitelstvo města se seznámilo s podklady pro schválení účetní závěrky města Vejprty za
rok 2013 a tuto na základě doporučení rady města s c h v a l u j e včetně hospodářského
výsledku za rok 2013.
Usnesení č. 46/14
Zastupitelstvo města projednalo na svém jednání dne 26.6.2014 návrh
závěrečného účtu Města Vejprty za rok 2013 a na základě výsledku zprávy o přezkoumání
hospodaření města Vejprty za rok 2013 a rozboru hospodaření za rok 2013 v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. a ustanovením § 17 odst. 7
zákona č. 250/2000 Sb. a na základě doporučení rady města
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to
s výhradami
na základě zprávy o výsledku hospodaření města Vejprty za rok 2013 byly zjištěny tyto chyby
a nedostatky § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.:
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1) Zadavatel Město Vejprty neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou
zakázku malého rozsahu, výši skutečně uhrazené ceny a seznam subdodavatelů.
Smlouva o dílo na akci „Zpevnění pravého břehu Polavy ve Vejprtech č.
32/2013/SMM ze dne 7.10.2013 na částku 998 556,57 Kč bez DPH nebyla zveřejněna
na profilu zadavatele. Dodatek k výše uvedené smlouvě ze dne 11.11.2013 byl
zveřejněn až 35 dnů po jeho podpisu smluvními stranami.
a zároveň
p ř i j í m á tato opatření:
přijmout systémové opatření, kterým bude zajištěno, že budou v souladu s platnou
legislativou (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)
zveřejňovány veškeré dokumenty, které zadavateli veřejné zakázky ukládá legislativa
zveřejnit na profilu zadavatele a to v termínech stanovených legislativou.
Usnesení č. 47/14
Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu o hospodaření městem zřízených
příspěvkových organizací za rok 2013 a tuto na základě doporučení rady města
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 48/14
Zastupitelstvo města se seznámilo s ústní zprávou o vyhodnocení zimní údržby- zima
2013/2014 a tuto b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 49/14
Zastupitelstvo města se seznámilo s ústní zprávou o hospodaření firmy TEPLO Vejprty, s.r.o.
a tuto b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 50/14
Zastupitelstvo města projednalo zprávu odboru správy majetku města o stavu „Fondu rozvoje
města“ k 31.5.2014 a tuto
b e r e n a v ě d o m í.
Usnesení č. 51/14
Zastupitelstvo města projednalo rozpočtovou změnu č.4 na rok 2014 dle přiloženého
rozpočtového opatření a tuto na základě důvodové zprávy a doporučení rady města tuto
s c h v a l u j e.
Usnesení č. 52/14
Zastupitelstvo města projednalo rozpočtovou změnu č.5 na rok 2014 dle přiloženého
rozpočtového opatření a tuto na základě důvodové zprávy s c h v a l u j e.
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Usnesení č. 53/14
Zastupitelstvo města se seznámilo s majetkovými záležitostmi a na základě doporučení
majetkového výboru a rady města
schvaluje
1)

2)

3)

4)

5)

prodej pozemku p.č. 1234/1 (trvalý travní porost) o výměře 205 m2 k.ú. Vejprty,
a to p. M. J., bytem v Praze, a to a to dle pravidel pro prodej pozemků jako
stavební pozemky (100,-Kč/m2), tj. za 20.500,- Kč, plus úhradu souvisejících
nákladů (oplocený pozemek za objektem č.e. 34 v ulici Horská ve Vejprtech –
Novém Zvolání), pod podmínkou úhrady bezesmluvního nájemného;
prodej pozemku p.č. 616/2 (zahrada) o výměře 98 m2 k.ú. Vejprty, a to pí. D.J.,
bytem ve Vejprtech, a to a to dle pravidel pro prodej pozemků jako stavební
pozemky (100,-Kč/m2), tj. za 9.800,- Kč, plus úhradu souvisejících nákladů
(oplocený pozemek za objektem u objektu č.p. 1108 v ulici Hasičská ve
Vejprtech), pod podmínkou úhrady bezesmluvního nájemného;
prodej pozemků p.č. 1086/1 (trvalý travní porost) o výměře 812 m2 a pozemku p.č.
1086/3 (trvalý travní porost) o výměře 210 m2 v k.ú. Vejprty (pozemek za
objektem č.p. 1108 v ul. Hasičská ve Vejprtech), a to manželům D.a P. J. bytem
ve Vejprtech, a to a to dle pravidel pro prodej pozemků jako stavební pozemky
(100,-Kč/m2), tj. za 102.200,- Kč, plus úhradu souvisejících nákladů (oplocený
pozemek za objektem u objektu č.p. 1188 v ulici Vysoká ve Vejprtech), pod
podmínkou úhrady bezesmluvního nájemného;
prodej části pozemku p.č. 1854/3, konkrétně pozemku p.č. 1854/10 (trvalý travní
porost) o výměře 252 m2 v k.ú. Vejprty (pozemek vedle objektu č.p. 686 v ul.
Přemysla Oráče 686ve Vejprtech), a to manželům R. Š. Ch. a R.Š., bytem ve
Vejprtech, a to dle pravidel pro prodej pozemků jako ostatní pozemky (50,Kč/m2), tj. za 12.600,- Kč, plus úhradu souvisejících nákladů;
prodej zbylé části pozemku p.č. 1854/3 (trvalý travní porost) o výměře 231 m2
v k.ú. Vejprty, a to pp. MUDr. J. K. a I. Ř. bytem v Chomutově, a to dle pravidel
pro prodej pozemků jako ostatní pozemky (50,-Kč/m2), tj. za 11.550,-Kč, plus
úhradu souvisejících nákladů (část pozemku za objektem č.p. 358 v ulici Přemysla
Oráče ve Vejprtech);

revokuje
6)

usnesení zastupitelstva města č. 85/13 ze dne 24.10.2013, týkající se schválení
prodeje bytové jednotky č. 3 v č.p. 963 ve Vejprtech p. D. K., bytem ve Vejprtech;

schvaluje
7)

doplnění usnesení zastupitelstva města č. 119/13 ze den 12.12.2013 týkající se
dohody o vyplacení ½ nemovitostí mezi městem Vejprty a manželi H., a to tak, že
s manželi může být sepsáno místo notářského zápisu souhlasné prohlášení.
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Usnesení č. 54/14
Zastupitelstvo města se seznámilo s majetkovými záležitostmi a na základě doporučení
odboru správy majetku města a po projednání
schvaluje
1)

2)

prodej pozemku p.č. 641/3 (trvalý travní porost) o výměře 2.722 m2, pozemku
p.č. 641/4 (trvalý travní porost) o výměře 123 m2 v k.ú. Vejprty (pozemky naproti
objektům č.p. 923, čp. 924 v ulici Máchova ve Vejprtech), a to pí. M. K., bytem ve
Vejprtech, a to za cenu dle pravidel pro prodej pozemků 1.423 m2 jako stavební
pozemky (100,-Kč/m2) a 1.422 m2 jako ostatní pozemky (50,- Kč/ m2), tj. celkem
za 213.400,-Kč, plus úhradu souvisejících nákladů;
prodej části pozemku p.č. 673/11, konkrétně pozemku p.č. 673/14 (ostatní plocha)
o výměře 262 m2, dle geometrického plánu č. 1230-132/2014 v k.ú. Vejprty (část
pozemku okolo objektů garáží v ulici Údolní ve Vejprtech) a zároveň pro zajištění
přístupu a příjezdu k této části pozemku bezúplatné věcné břemeno dle výše
uvedeného geometrického plánu, a to p. P. H., bytem ve Vejprtech, a to za cenu
dle pravidel pro prodej pozemků jako stavební pozemky (100,-Kč/m2), tj. za
26.200,- Kč, plus úhradu souvisejících nákladů.

Usnesení č. 55/14
Zastupitelstvo města se seznámilo s návrhem OZV č. 2/2014 a na základě doporučení rady
města a důvodové zprávy tuto s c h v a l u j e.
Usnesení č. 56/14
Zastupitelstvo města se seznámilo s návrhem OZV č. 3/2014 a na základě doporučení rady
města a důvodové zprávy tuto s c h v a l u j e.
Usnesení č. 57/14
Zastupitelstvo města se seznámilo s informací o časovém posunu úhrady faktury za dodávku
samosběrného zametacího stroje pro úklid komunikací s ohledem na předání Rozhodnutí o
poskytnutí dotace Službám města Vejprty až začátkem měsíce června a na základě toho
schvaluje
částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. 81/13 ze dne 24. 10. 2013 v bodě č. 3, tj.
posunutí splatnosti bezúročné půjčky na pokrytí časového nesouladu mezi úhradou celkové
DPH s uplatněním nároku na vrácení poměrné části DPH, a to z 30. dubna 2014 nejpozději do
30. září 2014.
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Usnesení č. 58/14
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e ve smyslu § 72 a 77 odst. 2) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích ve znění pozdějších změn a doplňků a v souladu s nařízením vlády č. 459/2013 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením zastupitelstva města č.
169/11 a 10/13, ponížení měsíční odměny na 0Kč nepřítomným zastupitelům v měsících, kdy
se bude konat řádné zasedání, dle prezenční listiny s tím, že odměna zastupitelů, kteří jsou
členy rady města se za neúčast nekrátí.

Jitka Gavdunová
starostka města

Vlastimír Volín
místostarosta města
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