Usnesení
z 1. zasadání Zastupitelstva města Teplír l<onaného tlne 18. 12.ZaU v sále l(ulturního
domu v Teplé
Zastupiteistvo města Teplá

A,l

Bl
cl

sclrvaluje:
1. program svéiro 1. jednání v doplněnénr znění
2. rrrěsíčníodměnu neurzolněnénru rtrístostarostovi ve výši 15 000,- I(č od 19,
prosince 2014
3. dodatek číslo4 ke zřizovací listině Mateřské školy Tepiá 1ČO 6061 1367 kbodir I
- zŤizovatel: změna sídla na Masarykovo náměstí č.p. 1 ,364 6I Teplá
4, stniouvLt o poskýnutí účelovéneinvestičnídotace mezi Karlovarskýnr krajerrr a
nrěstenr Teplá ve výši 27 250.- Kč plo .rSDH
5. kupní smlouvtt ..Stavební irpravy radnice č, p. 1, T'eplá - dodávka vnitřnílro
vybavení" mezi městem Teplá a í'irmou JP_KONTAI(T. s.r.o. ve výši l 609 l25,l(C
6. rozpočtová opatření č. 9,10,1 1
7. rozpočtové provizoriunr dle přec1loženého návriru
8. odročit prodej p.p.č, 53514 o l}měřc 6200 n2 v k,ťr. I]ezvěrov u Teplé, obec Teplá
9. prodej p.p.č. 1049146 o výnrěře 457 ll1,2 a p.p,č. 1049147 o výměře 1011 rrr2
v k.ťr. Teplá. obec Teplá .Tosefbvi Branišovi a Haně Bečvářovépro výstavbu
rodiirnél-ro donru. i{upní cena je 338.567 Kč (ť. 220Kčlnů+ 15.60] Kč za
plynovotl skříň piastovoll a elektroměrovou skříň plastovou.)
10. zarnítrroutprodej st.p.č. 1/5 o výrněře 126m2 a st.p.č. 1/6 o výnrěr'e 169 tn2 r,
k.ú. Poutnov.
1 1. 2. aktualizaci Progfamu regenerace městské parrrátkové zóny Teplá na roky 20l1,2020
12. uzavíit snriouvu o vložerrínTajetku k liospodaření tnezi tněstem Teplá a VSOZČ
(Voclolrospodářské sdruženíobci západLrích Čech, Studerrtská 328164,36a 07
Karlovy Vary, tČO:+llOO521) v pot'izovací lroclnotě 4 650 612,- Kč včetně DPH.
1 3 . Poskytnout MAS Kraj živýclr vod v roce 20 1 5 bezúročnorr pťrj čktr ve výši
100 000,- Kč. Pťrjčkabucle spiacena nejpozclěji do 3l. 12,2015.

volí:
14. or,ěřovatele zápisu: .Tantt Lorencovou aZdeňka Pulkyta
15. členy f-rr-rarrčrríhovýboru: Petru Tenglerovou a Marii Vojtěclrovskorr

bele na vědorní:
16, ověřerrí zápisu z24. jednáni ZM a ověření zápisu z tistavr-tjícího jednání

ZTVI

Dl

poveruJe:
17. r,adtr města pror,ádět rozpočtová opatření ve stávajícím rozsalru dle paragraíiL i 02
zákona o obcích

Dl

ukládá:
18. starostovi - véstjednání ohiedně zabezpečenívýkonu terénní práce do rrraxirrrálrrí
í'inančnívýše 250 000.- I(č. Výsledky přeclložit na dalšírn iednání zastupitelstva.
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