USNESENI
ze 8. jednáníRady městaTeplá, konanéhodne 6.5.2015
A) Schvaluje:
1) program 8jednání rady města Teplá.
2) propachtováníp.p,č.76513o výměře 1925 m2 a 76515o výměře 810 m2 v k.ú.
Pěkovice , obec Teplá firmě EURAGRI, s.r.o.
3) ukončenínájemnísmlouly č.2l20I0lPoZ dohodou
4) propachtováníčástip.p.č.40414o výměře 2100 m2 a p.p.č.40413o výměře 3879
m2 v k.ú.Popovice u Poutnova,obec Teplá panu Ing. Janu Růžičkovi.
5) propachtování p.p.č.503/20 o výměře 16I m2 v k.ú.Služetínu Poutnova, obec
Teplá panu Aleši Chmelovi.
6) vyhotovenídodatku č.1 k nájemní smlouvě č. 19N08/29 uzavŤenés Alexandrem
Tomi u pozemku p.p.ě. 19 v k.ú.Mrázov, obec Teplá.
7) nažádostRadka Daniela ukončenínájemnísmlouvy 212010na částp.p.č.613/1 o
v'ýměře 170 m2 v k.ú.Teplá, obec Teplá.
8) propachtování p.p.č.613/1 o vyměře I70 m2 v k.ú.Teplá, obec Teplá panu
Danielu Homovi a pověřuje paníJiřinu RůŽkovouryvěšením zéměrupachtu.
9) uzavřenísmlouvy o dílo čísloDZO1-20|5 se zhotovitelem společností
Asfalt oK
s.r.o.se sídlemVrbenská 5||l2:'5a, ČeskéBudějovice s předmětemplnění zakázky
,,oprava komunikacív katastrálnímúzemíTeplá ITHR technologiíSilkot.. s tím'
že cena zakázky nepřesáhnečástkuve výši 1.236.655,09Kč vč. DPH s termínem
zahájenípracíkvěten2015 včetnědodatku č. 1, dle kteréhojeukončenípracídne
7.6.2015

B) Pověřuje:
1) starostuměsta Karla Hermannapodpisem smlouvy o dílo ev,č.DZ0I-2015 včetně
dodatku č.1.se zhotovitelem společností
Asfalt oK s.r.o. se sídlem Vrbenská
5||/25 a, České.Budějovice s předmětem plnění zakžuky',oprava komunikací
v katastrálnim uzemí Teplá ITHR technologií Silkot.. s tím, že cena zakázky
nepřesáhne částkuve výši |.236.655,09Kč vč. DPH s termínem zahájeníprací
květen 2015 a ukončenípracídne 7.6.2015
2) pani Jiřinu RůŽkovouvyvěšenímzélrněru
pachtu k propachtování p.p.č.613/1 o
výměře I70 m2 v k.ú.Teplá, obec Teplá panu Danielu Homovi.

3) paníJiřinu Růžkovoukzahájerujednanís Jitkou Klsákovou ve věci wáceníparcel
p.p.č.t0|Il44 a p.p.č. |0t|l45 v k.ú.Tepl{ obec Teplá v TouŽimskéulici pro
výstavbuRD městu.

C) Bere na vědomí:
1) zprávu paníEvy Řebíkovév příloze nantanéNáklady a příjmy za odpaďyv roce
201.4.
D) odročuje:
l) ProjednáníŽádosti pana Jiffho Králíčka o nové uzavření smlouvy na pronájem
p.p.č.31 (vodnínidtŽumělá) o výměře 3749m2v k.ú.Rankovice, obecTeplá.
Pavla Veselovskéhoo pronájemp.p.č.31 o vyméře3749
2) Projednáni žádostípana
m2 v k.ú.Ránkovice,obecTeplá.
3) ProjednárrížidostipanaJakubaVlčka o pronájemp.p.č. 3l o výměře 3749m2
v k.ú.Rankovice, obecTeplá.
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