USNESENI
ze 14.jednáníRady městaTeplá' konanéhodne |2.6.201,7
A) RM schvaluje:
1) program14.jednáníradyměstaTeplá.
2) propachtovaní
částip.p.č.591 o výněře cca 1300tri, v k.ú.Berounu Starého
pr.ozemědělce.
za paclrtovné
schválené
Sedla,obecfeplá, Ing.JanuRůŽičkovi
na Zajištění
výkonutechnického
dozoruna akci ,,Teplá
3) příkazní
smlouvuč.812017
_ oprava ulice Pivovarská.. mezi příkazcerrr
Staving
městemTeplá a příkazníkern
_ Invests.r'o'za cel-lu29.000,-Kč
v příloze'
bez DPH tak,jakbylapředložena
4) odrněnypro řediteleZákladni urnělecké
školyv Teplé,p.o. Pavla Vohnoutaa pro
ředitelku Mateřskéškoly v Teplé,p.o. paní .TanuKasíkovoutak' jak byly
předloŽenyv návrlru.
na MistrovstvíCeské
5) firrarrcování
autobusové
dopravyve výšido 30.000,-Kč
2017.
republikyv požárrrírn
Spofiu,ktelése konáve Zlíněv době3..5.července
6) navýšeníkapacity školníjídelny v zápisu rejstříkuškol a školskýchzaÍizení
počtul00 strávníkťr
na 115strávníků.
Mateřské
školyTeplá,p.o.ze stávajícílro
7) navýšeníkapacity dětí MateřskéŠkolyTeplá, p.o. v zápisu rejstříkuškol a
počtu93 dětína 102
školských
zařízení
MateřskéškolyTeplá,p.o.ze stávajícílro
dětí.
B) RM pověřuje:
k jednanína Lesníspolečnost
Teplá, a.s. ve věci
1) Jiřinu RůŽkovouzaslanímr,^ýzvy
podusnesenírn
vedené
RM č.14lE/2.
2) JiřinLrRůŽkovouzpracovánínr
a zaslánímvyjádřeníve věci vedenépod usnesením
RM č.14lD/3.
do ZM:
C)RM doporučuje
a postupuje
|229m2v k.ú.
1) prodejp.p.č.
1049/33
o ýměře 5l0 m2ap.p.č.1O49l32ovýměÍe
don-ruv TouŽimskéulici Romanovi
Teplá, obec Teplá pro výstavburodirrnélro
zasfupitelstva
města.
Rybníčkovia věc posttrpuje
do zasedání
D) RM berena vědomí:
1 ) r'1'jádřenífirrny JekasetBuštěhrads.r.o.k nabídcena odkoupenínebo směněpozenrkťr
p.p.č'59711v k.ú.Teplá s tín, Že r'yčkár.razrušenízástavníhopráva na p.p.č.59717a
posudku.
r,ypracovánízr,raleckélro
2) návlh Lesní společnostiTeplá, a.s. tra pievod komrrnikacíp'p.ě.3352 o výměř.e54
m2, p.p.č.335/9 o vj'rněře 340 m2 a p.p.č.333D7 o qfiněře 997 m2 v k.Ír.Teplá,
nedoporučujepřevod,čisměnupozemkťr.

3) žádost Uřadu pro zastupoviínístátu ve věcech majetkových o vyjádření
převodust.p.č'6/1 o výměře 997 m2. st.p.č.612o výměÍe548
k zamýšlenému
pozemkuje stavbaJankoviceč.p.7,k tétonemáŽádnénámitky.
m2,jehoŽsoučástí
E) RM nedoporučuje
a postupujedo ZM:
1 ) koupinemovitostíp.p.č.584/4'584/2'st'p.č.71, součástí
pozemkuje stavbačp.
70, doprava.postavená
pozemku
na st'p.č.71 v k.ú.Poutnova st.p.č.58,
součástí
je bez čp./č.e.,
jiná stavbapostavená
na st.p.č.
58' p.p.č.49414v k'n. Popoviceu
Poutnova.
2) koupinemovitostina p.p.č.493/4v k.ú.Popoviceu Poutnova.
F) RM nemá připomínky:
1) ke změně stavby před jejím dokončenímpro akci ',Vodní nádrž- Dolní
koupaliště..
na p'p.č.49313a 493/6v k.ú.Teplá,obecTeplá.Změnase týká So 04
Bezpečnostní
přeliv a So 05 opatřeníproÍizanesenísedimenty-tůně.

Karel Hermann

Martin Klepal
místostarosta
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