' UsNEstrNÍ
Z l4.ZASEDÁNizlsrupltu'stva NtĚst,qrrpr,Á xoNltlÉHo lxp ul.o.zotz
v sunovĚ lrĚsrsxÉgo ÚŘ.q.ouv rpplÉ
Zasturritelstvo
města:
ď Schva|uie:
l) plog.aml4. zasedárív doplněnénr
znění.
2) prodejp.p.č.1O49l33o ýměie 5l0 m2 a p.p.č. 1049/32o výnrěře |229 m2 vk,ít'
Tepla"obec.|eplá pro rrystavburodinnéhodomu Ronranovi Rybníčkovis předkupnírn
právem pro Město Teplá a s věcným břenletrem_ sluŽebnosti:právo vedenía údrŽby
podzenrnílro
potr.ubí
+ 21 % DPH a l5.607'-Kčvč.21 oÁ DPH za
za cenlr220,-KČ/nr2
sKíri plastovouplylovou a elektroměrovol.t
.
3) prodej p.p.č.1193
o lýrněře 407 nť v k.ú.Heirrianovu StaréhoSedla' obec Teplá
ŠtěpánoviGajdošoviza cenr-r
25.-Kč/r-r-r2
.
4) odkoupeníčástip.p.č.153/4
o výměře 375 nr2 v k.úr.KlášterTeplá. obec Teplá od
firmy PRoBITAS spol.s.r.o.za centt]0.-Kč/ttt2
'
5) snrlouru o ztízenívěcnéhobřenrene mezi 1ir.rrrou
DABL X SPORT s.r.o.jako vlastníkenr
pozenrkua povinným z věcnéhobřemetreslLlŽebnostia městemTeplá jako oprávrrělrýnr
z věcného břetnelre sluŽebnosti pro star'bu s názvem ..Teplá. Beranovka-Betlém.
elektrická přípojkapro nrobilrrídonly na pozenrku p,p,č.16212a p.p.č.162129v k,ít.
Beranovka' obec Teplrf.stínr.Že jednorázoqi poplatek za zÍízcl.tí
věcnéhobřemene v
částce
3.850.-Kč včetriě
21%DPH uhradílilrna DABL X SPoRT s.r.o nrěstuTeplá.
6) Středněclobýqi hled rozpočtrr
na období2018 a 2019 dle piilohy.
7) závérečnýúčetn]ěStaTeplá za rok 20ló včetrrězprávy o výsledku přezkounrání
hospodaření
nlěstaTeplá z'aro\<2016
bez výhrad.
8) účetní
závěrku n-rěsta
Teplá za obdobíod 1.1.2016 do 31 '12'2016na základě předloŽených
qÍkazů:rozvahy' r'ýkazuzisku a áLát a přílohyk účettrí
závěrce.
9) pořízeníworkoutovésesta}y na pozetrrkor.é
parcele č. 2796l| v k.ú. Teplá vceně do
200'000.-Kč
vč.DPH.
10)rozšíření
dětskéhohřištěv Parku přátelstr.ína pozenrkovéparcela č. 2.79912vk'ú'
Teplá v ceně do 420'000'.Kčvčetrrě
DPI.{.
l1) obecně závazlott r,ylrláškuměstaTepIá č'1lZ0|7o nočníIrr
kliclu tak'jak byla předložerra
1'příloze.
B/ Určuie:
l2) ověřovatelé
zápisu Karla Křelrkélioa Milana Matějku.
C/ Bere na vědomí:
|.1)ověřerrí
zápisttz. l3' zasedártí
tněslaMallinclrr Čápenra Tonrášern
zastupitclstra
Erpsem.

14)korrtroluúkolůz 13. zasedániZM.
15)rozpočtové
přílohy.
opatření
č'3/2017a č.412017
dle předloŽené
Dl Zamitá
16)prodejst.p.č.
v k.ú'.Iankovice,
33 o výnrěře791m2a p.p.č'679o výměře525n.:,2
obec
Teplárnanželům
JiřímuRiclrtersovi
a Evě Riclrtersové.
17)prodejčástip.p.č.46218o výIrrěr'e
220 ntz v k'ú. Křepkovice,obec Teplá Irrg'
:
Stnlonovl uarczlmu.

18)prodejčástip.p.č.2O4l14o výměře cca 100 rn2 v k.ú.Berarrovka,obec Teplá
manŽelům
Doc.hg.ViktoroviKreibichoviCSc. a PhDr.MileněKreibichové.
p.p'č'58414'584/2"st.p.č.
pozemkuje stavbač.p.
19)odkoupení
nemovitostí
71,součástí
pozernkuje
70, dopravapostavenána st.p.č.
7l v k.ú.Poutnova st'p.č.58'
součástí
jirrá stavbapostavenána st.p.č'58' p.p.č.49414v k.ir. Popoviceu
bez čp.lč.e.,
Poutnovaod Správy že|eznj'čni
dopravnícesty'st.o.
p.p.č'
20)odkoupení
49314
v k'ú.Popoviceu PoutnovaoclSprávyže|eznični
nemovitostí
dopravní
cesty,st.o.
2I)pověřenístarostyKarla Hermannak jednáníse starostou
městaTouŽinrAlexandrem
Žákemve věci přípravyveřejnoprávnísnrlouvyza účelem
působení
Městsképolicie
Toužimv Teplévjednomdnuv týdrru.
E/ Revokuie
22)usnesení
vedené
pod č.usnesení
zastupitelstva
nrěstaTepláze dne26.4'2017
l3lA/9'

Karel Hermann

zoz
4--<-

Martin Klepal

místostarosta

