USNESENI
ze 4. jednání Rady města Teplá, konanéhodne 2|'2'2017
A) RM schvaluje:
1) program 4. jednánírady rrrěstaTeplá.
2) na zákIaděpředloŽerré
projektovédokumentacefinrrou Probitass'r.o. rydárrísoulrlasu
se stavbou,'Ubýovna, welnesTeplď.- přípojkakanalizace přes p.p.č.27|8/1,30|711
v k.ú.Teplr! obec Teplá.
3) srnlouvuo dílo na restaurovánísochy sv' Anny Samotřetína p.p.č.550/1 v k.ú'
Poutnov, obec Teplá z programu ..Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvínr
působností
obcís rozšířenou
na rok 2017.. za cenu díla 154.880.Kč vč.DPH dle přílohy'
4) dodatek č.7ke Srnlouvě o dílo na rekor.rstrukcina objekttl Kostela sv. Jiljí v Teplé
_ rekonstrukceťasádyjižní strany se společrrostí
BOLID M' s.l'o. Za cenrr díla
2.492.671''-Kč
vč.DPH dle přílohy'
5) výzvu k podání nabídek na veřejnor: zakázkl:, s přednrětem zakázky .,Stavební
úpravy kulturnídůniŽizkova. výměnaoken.'dle přílolry.
6) cenovounabídkuod Ing.Pavla Graci a Mgr. Ivany Gracovéza projektovéa inŽenýské
práce na akci .,Projektová dokumentace pro výběr dodavatele _ opťavastřešniho
pláště včetně systérnuhromosvodu' včetně zateplení střechy a oprava systérnu
odvodněnía likvidace dešt'ovýchvocl, Mateřská ŠkolaŠkolníČ'p'544. Teplá,,za
58.500'.Kčbez DPH dle přílohy.
7) uzavření kupní smlouvy č. 11212017nezi městem Teplá a kupujícínr Lesní
společností
Bečov's.r.o.dle pří1ohy.
8) dodattíbiomasypro rok 2017 pro společrrost
Dřevošrot,a.s.dle objednávkyv příloze.
předškolních
9) úhraduceny 150,-Kč/osobu
za vyšetřerrí
dětí posledníhoročníkuMŠ
v rátnci preventivníhoprojektu..Koukají na nás správně..společnostiPrirr-raVizrrs,
o.p.s.
přiděleníbýovéjednotky č.204 v Don-rěs pečovatelskou
10)zruŠení
sluŽbouv Teplé,
Pivovarská333, Teplá paníMarii Kubincovéod 1.3,2017.
11)přidělení bytové jednotky č. 118 v Donrě s pečovatelskouslužbou v Teplé,
Pivovarská333, Teplá paníMarii Kubincovéod l.4.2017'
|2) l1,ÍazeniEmílie Goťákové a Mgr. .TarryChaloupkové ze semamu ucl,tazečťr
o
přiděleníbýov.ýchjednotekv DPS.
|3) zařazeníDralromíryPiŠtáčkove.
Jir.iny PejInlové.Jarry Šinrové.
Jatly Pt.incovéa
Jar.oslar,yToboříkovéjako noýclr Žadatelťr
o přidělení bytové jedrrotky v Dotrtě
s pečovatelskou
sluŽbouv Teplé,Pivovarská 333' Teplá do Seznamuuclrazečů
o
bytovoujednotku.
.

14) prominutí dluhu za poplatek za odyoz korrrunálníhoodpadu za období let 2015 a
2016 panuT. K.
církveevangelickéna
15)firranční
dar ve výši5.000..KČpro Farni sbor Ceskobratrské
akci .,Try and play.. konanou v Teplé ve drrech 1.9.2017až 3.9.20|7. RM dále
schvaluje pořádání předmětné akce v Parku přátelství v Teplé a bezplatný

pronájeln Kultur.r-ríl-ro
domu v TepIé pro potřeby předmětné akce v případě, Že
nebudouprobíhatv uvedenémobdobístavebníúpravy.
16)pronájerrrKulturníhodornu v Teplé dne 1'2.3.2017od 11 do 18 hodin pro paní
Morriku Vitnerovou za účelemrodinnéhosetkáníza cenu 242;Kčlhod. vč.DPH.
17) Íirrančnídar pro Nadační fond Gaudeamlrs, se sídlem Cheb' Nerudova 7,
zastoupenéRNDr. Ing. .IaroslavemKočvarou a Mgr. Miroslavem Stulákem ve
výši4.000'.Kč.
18)na základě předloŽené cenové nabídky od společnosti Staving.invest s.r.o,
Rokycanova 1929' Sokolov, lC: 006 70 073 zastoupenéjednatelem Irrg. Janem
Chyškou na prováděníteclmickéhodozoru stavby ..Teplá kostel sv. Jiljí _.IiŽní
fasáda _ rekonstrukce dodatek č.7.. uzavření příkaznísmloury na předn-rětnou
zakázku s cenoudílave ýši 65.000'-Kčbez DPH.
19)znění Sociálníhofondu nrěstaTeplá na rok 20|7 s účinností
od 1.3.2017tak. jak
byl předloŽenv přiloze.
20) termínykonání zasedáníZastupitelstvarněstaTeplá dle přílohy.
21) cenovou nabídku lrig. Pavla Graci tra zpracování projektových prací na akci
úpravyobjektuhasičské
zbrojnice,Teplá..za částkuve výši50.000,-Kč.
,,Stavební
22) dodatek č.1 k příkazní smlouvě uzavřené se společnostiŠindlar s.r.o. dne
13.10.20l 5 s předmětem plnění ,.prováclěrrí
dotačnílro
managementu..v rámci
_
projektu".Realizaceprotipovodňovýchopatření LVS rněstoTeplá..dle přílohy.
B) RM bere na vědomí:
1) informaciředitelky Pečovatelské
službyv Teplé'p.o. o jrnenovánízástupkyněředitelky
Ivony Culkovépro případnepřítonmosti
ředitelky.
C) RM doporučujea postupuje do zasedánízastupitelstva :
1) prodej p'p.č.241lro rýměře 3 974 tn2 v k'ú. Bezvěrov u Teplé,obec Teplá firrrlě
Bezvětov dnrŽstvo.
2) provedenísměny s finnou NB Product. s.r.o tak, Že nrěsto Teplá prodá firrně NB
Productčástp.p.č.696l|| o ryIneře 1997 nl2 v k.ťt.Kladrtrbyu Beranovaa ťtrmaNB
Ploduct s.r.o.prodá nrěstuTeplá p.p.č.2ó1 o r'yměře 1421n2 v k.ú.Dobrá Voda u
TouŽimi,obec Toužim
3) prodejp.p.č.1049
o \T/nrěrecca 1400 trt2v |<.ú'
Teplá obec Teplá z důvoduodbahnění
firmě Probitasspol.s'r'o.
rybníkap.p.č.49313
4) uzavřenístnlouly o zřízenívěcnéhobřenretres Jiřím Kuncem ve věci umístěníkabelu
veřejnéhoosvětlenía jednélampy veřejr.rél,ro
osvětlenína p.p'č.993/1 v k.ú.Teplá,
obec Teplá.
5) uzavřenísmlour'yo zijzeni věcnéhobřenreneelektricképřipojky pro mobilnídomy na
pozenrkup.p.č.16212a na pozemku p.p'č.162129v k.ú'Beranovka s ÍlrmouDABL
X Sports.r.o.
6) pievod pozemku p.p.č.1049134(omá půda)o výměře 589 rnz a p.p.č.1049/35iorná
půda)o qirněie 1182m2vk.ú.Teplá. obecTeplá za cenu405.227'-Kč
včetněskřírrě
plastovéa elektromětoví nab1watelůnr
.IanoviBílkovi, Lidická 83. 3646| TepIá a

Lucii Mikulové,Ke KříŽkům131/5,35301Cheb . Podhrad s tím,žeměstoTeplá
nevy-ržij
e předkupníprávo.
D) RM pověřuje:
jednáníms fitmouPROBITAS s.r.o. o společné
1) Jiřinu Růžkovou
Žádostina Státrí
pozemkoý uřad o komplexnípozemkovouúpraruv Teplé.
podusnesením
č.4/C/1.
2) JiřinuRužkovouqvěšenímzáměruprodejeve věci vedené
3) Jiřinu Růžkovoupřeďoženímnávrhu geometrickéhoplanu ve věci vedenépod
usnesením
č.4/C/3.
4) Jiřinu RůŽkovoulyzlirim majitelekomunikacenachézejicise na st.p.ě' 1/1v k.ú.
převodukomunikacedo vlastnictvíměstaTeplá.
Poutnov,obecTeplá k bezuplatnému
E)RMzamítá:
1) opraw komunikacenachiázející
se na st.p.č.
1/1v k.ú.Poutnov,obecTepláz důvodu
toho.Žeie ve viastnictvíVáclava Novotného.
Karel Hermann

Martin Klepal
mistostarosta
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