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z l9.jednání Rady
A)
1.

2.
3.
4.

usxn spt

+Í

města TepIá, konané dne 20. listopadu 2014
Rada města Teplá

Bere na vědomi
infbrrnace starosty a nrístostarosty o předáválrí íinkcí
infornrace tnístostarosty o rozpracovanýclr projektech
infornrace krajské správy a údržbysilnic o plánu oprav
protokolo kotrtrole rra akci.,Stavební ťrpravy č.p. i - Teplá"

B) Jmenuje

1. Karla

2.

3.

4.

Henrranna zástupcetn města v Radě VSOZČ
korrrisi ruýstavby a životnílroprostř,edí ve složení:předseda - Zdenčk Prrrkyt.
tajemrrice -.Tiřirla ttůžková, členor,é-.Taroslav Bartoška a lrrg. Leo Mr-rnc]il
komisi pro občanskézáIežitosti ve složerrí: předsedkyně - Mgr,. Šárka Gabriková,

tajemnice - Mgr. Kristýna Bílá a člerrky - Jaroslava Dvořáčková. Dana Pytlíková a
.Tana Veselovská.
I(arla Hermanna do pracovrtí skupiny pro legeneťaci rněstské parrrátkové zóny

C) Schvaluie

1.

2.
3.

4.
5,
6.
7

.

8.
9.

uvolnění frr-rančníchprostředků ve výši cca 30 000,- Kč na obnovu veřejnélro
osvětlení v Popovicích
'I'ylově ulici
uvolnětrí prostřeclkťr ve výši cca 12 000.- Kč na opravrr kanalizace v
ul<ončení nájerrrní smlouvy na byt č. 1 1 3 v DPS v Teplé, Pivovarská ulice č. 333
s paní Bolrr,rrrrilorr Miesbauerovol-t
zaíaclit clo seznatnu uclrazečůo bytovori jednotkrr v DPS pana Radovana Nováka
pronájem bytové jednotky č. 113 v DPS oci 1. 12.2014 parru RadovanuNovákovi
zrušenívýzvy k podárrí nabídek na zakázku na stavební práce ve zjednodtršenénr
podlimitrrín' Ťízeni na akci ,.Rekonstrultce zdravotnílro střeiliska č. p.237. Teplá"
'fepié
zaŤazení do rozpočtu 201 5 1 5 000,- I(č rT a činnost Svirzu včelařťrv
zaíazeni do rozpočttt 2015 - 20 000,- Kč na činnost Svazu postižených
civilizačními chorobanri v Teplé
uvolnění flnarrčníchprostr'edků y9 yýši cca 3 000,- I(č rra krajský přebor rriládeže

v šaciru, který plobělrrre 13. 12.2014
10. uvolnění i-rnarrčníclr prostředkťr ve výši cca 38 000.- Kč komisi pro občansl<é
záIežitosti
1 1. ceník vánočníclrstromkťr, Srrrrk do 150
cm - l50.- Kč včetně DPII
12. nový název kni,hovny: I(nihovna Teplá

crn

100.-

Kč včetně DPH, srnrk lrad

1

50

13. provozrrí dobtr knihovny a ceník služeb dle předložer"rého návrlru
14. přerušetrí prol,ozu rrrateřské školy v době várročníchprázdntn

do 2. ieclna 2015

od22. prosirrce 2014

15. návrh ročníchodnrěn pro r'editeie příspěvkových orgarrizacíZ,US,

MS. PS

v předloženém zlrění
16. plálr inventur 2014
17

. rozpočtovéopatření č. 1012014

18. udělit souhlas k projektové doktrrnentaci pro stavbu ,.Teplá Beranovka- Betlénr
přípojka NN" uloženíkabelu do pozemkll p. p. č. 162129 v k. ú, Beranovka. obec

Teplá (vlastník pozenrku nrěsto Teplá)
19. udělit soulrlas k projektové dokumentaci pro stavbu ".Heřmanov - p. č.1108/35,
kabel NN" , uloženíkabelr-r do pozemkll p. p. č. 1 108/18 v l<. ir. Heřmanov rt
Starélro Seclla, obec Teplá (vlastník pozemku tněsto Teplá)
20. ceník a sazby za poskytování inforrnací podarrých v souladu se zákotrem 106l1999
Sb. o svobodném přístupu k infonlacím

D) zamítá
1

.

žádost paní Anny Štefanovéo vylrrazení parkovacílro nTísta na Masarykově

náměstí v Teplé

E) ulrládá

starostovi města

- vylrlásit výběrového Ťízenína pozici Vedoucí ťtt'adu - tajemník

Městského úřadrr v Teplé

spoltrpracovat na aktr-raiizaci plál.tr zitrrní údržby
projednat uspořádání o1rňostroje se SDH
předložit varianty pořízenípner-rmatik na nralotraktor

nrístostarostovi města
Zcleňku Gulabovi

-

-

aktualizovat plán zimní údržby
očlstranit poškozený stronr rra křižovatce Lidická - Sokolovská

Evě Řebíkové - zařadit do rozpočtových opatření usnesení v bodeclr C) 1,2,9.10
.Tir'ině Růžkové- vyvěsit záměry pronájnrťr, viz seznam ], ,7 v bodě 23 zápisr"r
F) postupuje do jednání zastupitelstva města
1. Dodatek č. 4 ke zí,izovacílistině Matei,ské školy Teplá
2. ŽádostJarra Nováka o odkor-rpení st. p. č. 1/5 o výrněře 126 n2 a st. p. ě.116 o
výnrěře 169 m2 v k. ú. Pouttrov
3. rozpočtové opatření č. I0l2004
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Martin Klepal
místostarosta
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