zastupitelstvo města:
A/ schvaluje:
1) ZM schvaluje program 2. jednántv doplněném mění
2) ZM schvaluje rozpočet města Teplá na rok 2015 v předloženém (doplněném) znéru: příjmy
50 560 600,- Kč, ýdaje 57 395 600,- Kč, schodek 6 835 000,- Kč. Schodek rozpočtu bude
kry.t íinančnímiprosfredky na bankovních účtech
3) ZM schvaluje zpětný převod p.p.ě. 280ll8 v k.ú. Teplá, obec Teplá na ČR - Státní
pozemkový úřad smlouvou o bezúplatném převodu.

ZM schvaluje prodej ultrazvukového přístroje MUDr. Karlovi Valečkovi, rok výroby

4)

I994,ýrobní ěíslo NR6405, datum poŤízeni22.6.1994 za cenu 2000 Kč.
ZM schvaluje zaúčtováníinvenfurních rozdílůzjištěných při inventarizací za rok2014
a souhlasí sjejich zaíětovánim do roku 2014, tj. do 3I. 12.2014, dle předloženého
seznamu. Jedná se o přebYek ve výši 16 400,- Kč a manko ve výši 4 7It,- Kě.

5)

ZM

schvaluje skladovou cenu dřevní }rrnoŤ pro rok 2015 ve výši 500 Kč/m3 dle
přiloženéhovýpočtu.
7) ZM schvaluje smlouvy o poskYnutí finančníhopříspěvku na činnost z rozpoětu města
Teplá na rok 2015 pro tyto organizace:
evidenčníčíslosmlouvy :
150.000,- Kč
IČ:477 01 986 ve výši
Il20I5 pro TJ Sokol Teplá,
15.000,- Kč
IČ: 635 52 922 ve výši
2l20I5 pro Český svaz včelařů,
20.000,- Kč
IČ: 669 84I73 ve qýši
312015 pro SPCCH v ČR, z.o.TepIá,
10.000,- Kč
IČ: 635 5] 304 ve výši
4l20I5 pro SDH Teplá,

6)

-

8) ZM schvaluje uzavření smlour,y o ň:rcrtt věcného břemene čísloIV-12-0009086/1

kuloženíkaĚelu do země pro akói Tepla Štotni pě.897, Valečka kNN mezi firmou ČEZ
Distribuce a.s. zastoupenou firmou JH projekt s.r.o. a Městem Teplá

B/ volí:

9)

ověřovatele zétpisu pana Tomáše Erpse apanaMilana Matějku

|})ZMvolí předsedou kontrolního qýboru pana Tomáše Erpse
II)ZMvolí jako členy kontrolního qýboru Elu Procházkovou alanaRadu

ct

Dl

bere na vědomí:
12) ZM bere na vědomí ověření zápisu z 7. jednání zastupitelstva města
Bc. Janou Lorencovou a panem Zdeňkem Purkýem
l3)ZMbere na vědomí kontrolu úkolůzI. jednániZM
14)ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č.12 a13

odročuie:
15) ZModročuje prodej p.p.č. 53514 v k.ú. Bezvěrov.

El

Zamítá:

Heleně
16)ZM zarritá prodej p.p.č. 312612 o výměře 65 fiů vk,ú. Teplá manželům

koženéa Jiřímu koženému
ll)ZM zartrtá prodej části p.p.č. 2t65l12 o rnýměře cca 2000 m2 vk,ú, Teplá pro
qýstavbu rodinného domu Ladislavovi Pinkavovi
MUDr,
18)ZM zanítáprodej části p.p.č. 20416 o v,ýměře cca 2000 m2 v k,ú, Beranovka
On{y'ejovi Marešovi

az-"-(Á
Martin Klepal
místostarosta

]

