USNESENI
ze 13.jednáníRady městaTeplá' konanéhodne29.5.20|7
A) RM schvaluje:
l) programl3.jednáníradyměstaTeplá.
2) dle ustarrovení
pravidlechúzemníclr
Sb.,o rozpočtovýclr
$ 16 zákonač,25012000
rozpočtů'
rozpočtové
opatřeníč. 4120|7,ria základěkteréhodocházík úpravě
rozpočtu
Kčna straněpříjnrů
o 228.503.a o 228'503,-Kčna straněvýdajů.
poskytnutí
přebytečného
3) bezúplatné
a neupotřebitelného
rnajetkuod Základní
pro souklonréúčely.eventuelněodklizenído
školy v Teplé.p.o. zájerncůrrr
sběrnélro
dvora.
povolerrí
počtLr
4)
výjimkyz nejvyšŠílro
v šesté
Žákťr
třídé
ZŠ.po s|oučení
dvoutiído
2 žáky.
jednotkyč.4|7 v Dotliověs pečovatelskou
přidělení
5)
bytové
sluŽbouv Teplépaní
.IiřiněPejmlové
.
od | '6.201'7
6) lrkončení
nájemníhováahu dle č.Vl nájeIrmí
smlouly číslo: 4/2015,4..íP
odst. 1)
uzavřenémezi nrěsterrrTeplá a společností
Ing' VladimírNechutnýo pronájmtr
nrístností
v budověb1ývalého
rněstského
ťriadu
'
dohodouke dni 30'6.2017
7) uzavřerrí
snlouvy o dílos uchazečerr-r
SilniceClrmeliř,IČ:279 77 95l. se sídIenr
Rychtaříkova2173l|' P|zeň.za cenu 2.451.558'98
Kč bez DPH tak. jak byla
předloŽenav přílozeve věci veřejnézakázky malélrorozsalruna stavebnípráce
s názven zakázky..Teplá'Máchovaulice _ stavebníúpravykomunikace...
8) uzavřenísmlouvy s vítěznýmuclrazečem
Videst, s.r.o.. Sokolovská l79179,
Karlovy Vary, IČ:279 95 771 za cenv |.672'163,16
Kč bez DPH tak' jak byla
předloženav pi.ílozeve věci veřejnéz'akázkyrnaléhorozsahuna stavebnípráce
s názvetrrzakázky,.Teplá- oprava rrlicePivovarská...
9) nepřijetídotacev celkovénraximálnívýši2.2l8.667'60Kč za Írčelern
realizace
pÍojektu.'Zatep|ení
mateřské
školky...která byla přidělenav r.ámcioperačnílio
progťamu
prioritníosy 5 _ Energetické
úspory,
speciÍickólro
cíle
Životníprostředí'
veřejných budov a zvýšit využití
5.l _ ..SníŽitenergetickou!]áročnost
obnovitelnýclr
zdrojůenergie...
10)bezplatnýpronájem prostol.una hřišti TJ Sokol Tep|á za šatnamive sIněru
pořádáníliudebníprodukceskupinyAgnes Rock dne
k zadnímuhřištiza ťrčelem
9.6'20|7v doběod 19'30do 22.00hoclina schvaluje
zapůjčení
6 ks pivníchsetťr'
B) RM pověřuje:
a inÍbrnovat
l ) pověřujetaiemníka
MgL. Víta Červenktr
spojitse s Ing. Plíštilenr
dotacer,e věci vedenépod číslenr
Státnífond Životníhoprostředío odnrítnutí
usnesením
radvměstal3lA/9.

2) tajemníkaMgr. Vita ČervenkupřípravotroZV, do kterébude zapracovánoposunutí
dobyzačátku
nočniho
klidu od 0.00hodindo 06.00hodinv doběkonanípravidelněse
opakujících
akcí.
C)RM nemá připomínky
1) k stavebním
úpravám
objektuSokolovská219Teplá

na st.p.č'
25211
v k.i.TepIá.

D) RM ryslovuje:
l ) poděkovaní
všemsponzorum
a organiátorumakceDětskýdenv Teplé.
E) RM berena vědomí:
a neupotřebitelného
l) nabídkupřebytečného
majetkuod Zák|adniškolyv Teplé,
p.o. bezúplatnězřizovate|is tím. Že město Teplá iako zřizovatel tuto nabídku
nevyuŽije.
t \ infornraciředitelky Zák|adníškolyv Teplé,p.o. Mgr. Jany Lelreňovéo čerpárrí
řádnédovolené
v obdobíod 7.7.2017
do l8.8.2017včetně.
zprávu o posouzenía hodnocenínabídeka rozhodnutío výběru nejvhodnější
nabídkyve věci veřejnézakázky nralélrorozsahuna stavebnípráce s názvem
zakázky.,Teplá, Máchova ulice _ stavebníúpravy komunikace.., jakož i
původního
vítěze.
odstoupení
4) zprávl o posouzenía hodnocenínabídeka rozhodnutío výběru nejvhodnější
nabídkyve věci veřejnézakázky malélrorozsahuna stavebnípráce s názvem
zakázky'.Teplá. oprava ulice Pivovarská...

.4_L<Oe/

Karel Hermann

Martin Klepal
místostarosta

