USNESENI
ze 2. jednáníRady města Tep|á,konanéhodne 25.1'.2017
A) RM schvaluje:
1) program2.j edná.ní
rady městaTeplá.
jednríní
2) na zik|adě
s Krajskýmpozemkovýmúřademv KarlovýchVarechoddělení
částip.p.č.
1834/1v k.ú.Tep1á,obecTeplá.
3) lyd.ínísouhlasus provedenímstavbyvýstavbyvodníhodíla_ rybník5 o qměře 2'45
ha na častip.p.č.
696/11o '"1iměře
cca 700 m2 v k.ú.K1adrubyu Beranovapro firmu
NB product,s.r.o.
4) uzavřenikupnísmlour,ry
č.112017se společností
LST a.s.se sídlemTrhanov48,
jednatelemIng.MiloslavemKonopíkemdle přílohy'
IČ:607 06 805 zastoupené
5) umístěnísídlazapsanéhospolku s nilzvem Včelaři Tepléa okolí na adreseTepla"
Masarykovonuírn.
č.p.l.
6) uzavření smloury o dílo se společností
Males4 les a měřjna s.r.o. na těžbu
harvestorovou
tecbnologiív lesíchměstaTeplá dle přílohy'
7) uzavŤeníkupní smlour,y č. 5519117se společnostíWOOD@PAPER' a.s.
zastoupené
Ing. TomášemPďíkem, se sídlemHlína l8. č.p.57. Ivančice.
IČ:
26229854
na 1. čtvrtletí
roku2017dle příIohy.
8) sazebníkpro odvoz dřeva pro rok 2017 od společnosti
Miloslav Bartkowiak,lČ:
16715659,se sídlemU ptry54912.MariánskéLázně dle přílohy.
9) uzavřeníDohody o efektivnostiq'užitelnostiinvesticev souvislostise rea|izací
projektu ,.Infrastruktura
pro vzdělávrínív EKOCENTRU Bečovskábotanická
zabÍada,'.
10)bezplatnýpronájem sportovníhaly v Teplé pro účelysportovníhosoustředění
taneční
skupinyF-KIDS v termínlod 31.7.201,7do 4.8.2017.
11)přiděleníbytovýchjednotekvDomě s pečovatelskou
sluŽbouv Tepléč.414 od
panuEvalduBlasiusovia č.204od 1.3.2017
paníMarii Kubincové.
1.3.2017
B) RM bere na vědomí:
1) Zpráw o ěinnostiknihovnyv Tepléza rok 2016 dle přílohy.
2) Zpráw o qýsledcíchfinančďch kontrol ve zháceném rozsahu za rok 2016
provedenýchv příspěvkové
organizaciZák|adniško1a
v Teplé,p.o.dle přílohy.
C) RM pověřuje:
1) RadkaVětrovceZjištěním
cenystromů
na pozemkup.p.č.241/1
o výměře3 974 m)
v k.ú.Bezvěrovu Teplé,obec Teplá.
pomníku na pozemek
2) JiťrnuRůŽkovouzas|žnlrn
ýmry Janl Cečilovik přemístění
městaTeplá.
3) Jiřinu RůŽkovoupřípravoupodkladůpro směnu včetněnávrhu geometrického
plánuve věci vedené
pod usnesením
č.2lEl1.

plrinua podánímžádostio
návrhugeometrického
4) Jiřinu Růžkovouvyhotovením
č,2lN2'
bezuplatnýpřevodpro městoTepláve věci vedenépod usnesením
jinéhopřístupuna pozemekz důvoduvelmi lysokých
5) komisi ýstavby navržením
nríkladůna opravu příjezdovécesty v Homím Poutnově k nemovitostipaní
Homíkové.
Teplri a.s.ohledněpřevodukomrurikací
6) Jiřinu RůŽkovouk jednánís l,esníspolečností
do vlastricM městaTeplá.
města:
a postupujedo zasedánízastupite|stva
D) RM nedoporučuje
1) prodejp.p'č.59711o výměře cca 70 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá manŽelům
Pavlu Gabrikovi a Květoslavě Gabrikové.
E) RM doporuěuje:
1) směnup.p.č.696l|| (lesnípozemek)o wýměřecca 700 m2 v k.ú.Kladruby u
Beranova, obecTeplá firmě NB product,s.r.o.
F) RM zamítá:
l ) připojeníse k akci Vlajka pro Tibet 2017.

2) poskýnutípříspěvkupro orgarizaciUnie ROSKA, reg.org.se sídlemRabštejnská
159012,P|zeň.
poskytnutí
finaněníhopříspěvku pro spolek Aragonit, o.s. na konání hudebního
3)
festivaluve dnech15.až16.zé:ři2017,
4) uzavřeníDohody o efektivnostiqr'ržitelnostiinvesticev souvislostise vmikem
kompetencíRoŽec.
Centraklíčov.ých
G) RM odkládá:
l) prodejp.p'č.24Il| o ýměÍe 3 974m2v k.i- Bezvěrovu Teplé'obec Tepla firmě
BezvěrovdruŽstvo.

1-z- 1442-'

Karel Hermann
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