Zápis
z ll. jednáníRady městaTepIí,konanéhodne 28.4'20l7
Přítomni:
Om|uveni:
Hosté:

Karel Hermann,Mar1irrKlepal. Martin Čáp,
RSDr. .IaroslavBusinský,Roman Veselovský
Mgr. Vít Červenka

Zahájeníjednání rady města (dále jen RM) provedl v 10.00 hodin starosta Karel Hemlann.
Vyhotovenímzápisuje pověřentajemníkMgr' Vít Červenka.

Proeram 11.iednáníradv
l.
2.
3.
4.
5.

Žádosto ukončení
rrájenrního
vztalru
zádosto povoleniakcea finanční
příspěvek_ Férovásnídarrě
v Teplé
opravapodlahyv budovězdravotnílio
střediska
Žádosto uzavřeníknihovny
Rozpočtové
opatření
č.312017

Schváleníprogramurady:
H|asování: PRo:

3

PRoTI: 0

ZDF(ŽF,L|0

Ad 1) Žádost o ukončení
nájemníhor,ztahu
RM bylapředloŽena
Žádosto ukončení
nájerrrnílro
vztahudle č.VI nájenrní
smlouly číslo:
5i20l5n{Podst.l) uzavřené
mezi městenrTepláa společností
Agenturapro revitalizacia
_ ARES, v.o.s.o pronájmuntístností
spráw podniků
v budověb]fi'alélro
nrěstského
úřadu,
kdy společnost
Žádáo ukončení
váahu clollodouke dni 30.6'2017
,
Usnesení:
RM schvalujeukončení
nájemníhovztahudle č.VI nájemnísmlouvyčís|o
:
5/20r5rNP odst. l) uzavřené mezi městcm Tep|á a spo|ečností
Agentura pro
revita|izacia správu podniků ARES, v.o.s.o pronájmu místností
v budověbýa|ého
městského
úřadudohodouke dni 30.6.20l7'
Hlasování: PRO:3

PRoTI: 0

ZDRŽEL sE: 0

příspěvek- Férovásnídaněv Tep|é
AdD Žáí]osto povoleniakce a finanční
RM byla předloŽenaŽádost ředitelky Mgr. Petry Vodenkovéze spo|ečnosti
Český
západ. o.p.s. o povoleníkonárríakce olganizovanév parku Přátelstvív Teplé dne
příspěvek
13.5.20|7s názvem Fér.ovásnídaněod l0.00 hodin a dále Žádosto Íinanční
na zakoupení občerstvenína přípravr.rkávy. čaje a na zakoupení výlrry do
vědomostního
kvízu.

Usnesení:
RM schva|ujeneúče|ový
finanční
dar ve výši1.000,.Kčpro společnost
Česlý západ, o.p.s.za úče|em
pořádáníFérovésnídaněv Tep|édne |3.5,2017a
souhlasís konánímakcev Parku přáte|stvív Tep|é.
H|asování: PRo: 3

PRoTI: 0

ZDRŽEL sE: 0

Ad 3) oprava podlahyv budovězdravotníhostřediska
RM byla předloženacenová nabídka na opťavupodlahy jedrrérnístnosti v přízemí
v budově zdravotního střediska od společnosti Josef Vojtěchovský _ Stavební
sdruŽení
Teplá v ceně díla69.804,-Kčvč.DPH .
Usnesení: RM schvaluje cenovou nabídku spo|ečnostiJosef Vojtěchovský Stavební sdruženíTep|á na opravu podlahy bývaléčekárny ordinace v píízemí
budory zdravotního střediska v TepIév ceně dí|aó9.804,-Kčvč.DPH a pověřuje
tajemníka Mgr. Víta Červenku zas|áním otljednávky.

Hlasovánírady :

PRo: 3

PRoTI:0

ZDRŽEL|0

Ad 4) Žádost o uzavřeníknihovny
RM byla předloŽena vedoucí knihovny v Teplé Dany Kehrlové o povolení uzavřít
knihovnuv doběod'24,7.2017d,o28.7.2017z důvodučerpání
řádnédovolené.

Usnesení:RM schvalujeuzavřeníknihovny vTep|évobdobí od 24.7.20|7do
28.7.2017.
H|asování: PRo:3

PROTI: 0

ZDRZELSE: O

Ad 5) Rozpočtové
opatřeníč.3/2017
Radě městabylo v přílozeekonomkoupaníEvou RebíkovoupředloŽenoke schválení
rozpočtové
opatřeníčís|o
312017a to dle ustanovení
Sb.,o
$ 16 zákonač.250/2000
rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů,
na základě kterélrodochází k irpravě
rozpočtu
o 1.925.|59,40,Kčna straněpříjmů
a o 1'925.159,40,Kčna straněvýdajů.
Usnesení:RM schva|uje d|e ustanovení$ 16 zákona č. 250/2000Sb., o
rozpočtových
pravid|echúzemníchrozpočtůo
rozpočtové
opatřeníč''3/2017,na
základě kteréhodocházík úpravěrozpočtuo 1.925.159,40,Kč na straněpříjmůa
o 1.925.159'40'Kč na straněvýdajů.
Hlasování: PRO:3

PRoTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Jednríní
radyměstaukončeno
dne

z7 .4'2017 v 10.30hodin.

:nka
tajemníko""..lf.Ý,!...k-(?Karel Hermann
Martin Klepal

starostad""ř'#.l

.Zař

