Zápis
jednání
Rady městaTeplá, konanéh
o dne12.6.2017
z 14.
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Karel Hennann, Maftin Klepal. RSDr. .TaroslavBusinský, Roman Veselovský,
Martin Cáp
Mgr. Vít Červenka,Jiřina Růžková

Zahit1enijednání rady města (dále jen RM) provedl V ls.qQ-hodin starostaKarel Hermann.
Vyltotovenímzápisuje pověřen tajemníkMgr. Vít Cervenka.
Program 14. iednání rady
1.
2.
3.
4.
5.
6'

Majetkovézá|ežitosti
PÍikazni smlouva _ stavebnídozor
Návrh odměnpro řediteleZUŠa MŠ
Sbor dobrovolných hasičůTeplá _ žádosto příspěvek
_ MŠ
kapacityškolníjídelny
Žádosto navýšení
kapacitydětíMŠTep|á.p.o.
Žádosto navýšení

Schvá|eníprogramu rady:

Hlasování: PRo:

5

PROTI: 0

ZDRZEL:O

Ad l) Majetkovézá|ežitosti
je Jiřina Růžková:
Předk|adatelkou
o odkoupeníp.p.č.
a) Ve věci vedenépod Či.tstztzonnoz.ŽádosÍ RomanaRybníčka
l049133
1049132
owýměÍe
1229tJ vk.ú.Teplr!obecTeplápro
o v'ýměře510rn2ap.p.č.
qýstavburodinnéhodomu v Toužinrské
Postoupit
rrlici. Komise prodej doporučuje.
k jednánído ZM.
prodej p.p.č.|049133o výměře 510 m2a p.p'č.1049132
Usneseni:
RM doporučuje
o výměře |229 m2 v k.ú. Teplá, obec Tep|á pro výstavbu rodinnéhodomu
v ToužimskéuIici Romanovi Rybníčkovia věc postupujedo zasedánízastupitelstva
města.
H|asování:PRo:5

PRoTI:0

ZDRŽEL sE: 0

yjádtení
BuštěhLrad
s.r.o'k nabídce
pod Cj.1955l2017lPoZ-Y
firmy.Iekaset
b) Ve věci vedené
práva
p.p.č.59717v k,'Ú..
zastavního
Teplá.Po zrušení
na odkoupení
nebosměněpozenrků
znaleckéhoposudkubude projednrinprodej nebo směna
na p.p.č.59717a vypracovríní
oozemku.

Usnesení:
RM bere na vědomílyjádření firmy JekasetBuštěhrads.r.o.k nabídcena
odkoupenínebo směněpozemkůp.p.č..59711
v k.ú.Tep|á s tím,žeryčká na zrušení
posudku'
zástavnfuopráva na p.p.č.59717a lrypracování
zna|eckého
H|asování:PRo: 5

PRoTt: 0

ZDRŽEL sE: 0

c) Ve věci vedenépod Cj.1936l2017lPoZ-YyjádÍeru
Lesníspolečnosti
Tepla"a.s.k nabídce
MěstaTeplá na převodkomunikací
p.p,č.33512
o v.ýměře54 m2.p.p.č.335/9o qýměře
převodpozernků
34Om2a p.p.t.3\lDl o r,yrlěře997 m2v k.ú.Teplá,navrhují
za cenu
posudku,piípadněcenu obr,yk1ou,
znaleckélro
nebosměnupozemků.Komise doporučuje
odkoupitp.p.č,33512
v k.ú.Teplá,obecTeplá.
Usnesení:RM bere na vědomí návrh Lesní spo|ečnosti
Tep|á, a.s. na převod
p.p.č.335/2
komunikací
333/27
o výměře54 m2.p.p.č.335/9
o lyměře 340m2a p.p.č'
o výměře 997 m2v k.ít.Tep|á,nedoporučujepřevod, čisměnupozemkůa pověřuje
paníJiřinu Růžkovou
zasláním
výnrykjednánína Lesníspo|ečnost
Tep|á,a.s.
Hlasováni: PRo:5

PRoTl:0

ZDRZEL SE: O

pod Cj'1650l2017/PoZ-Nabídka
d) Ve věci vedené
Sprálryželezniční
dopravní
cesý' státní
pozemkuje
p'p.č,
organizace,k odkoupení
nemovitostí
58414,58412,
st.p,č.71,
součastí
pozemku
stavbačp.70,dopravapostavená
na st.p.č.
71 v k'ú.Poutnova st.p.č.58,
součastí
je bez čp.ič.e.'
jiná stavbapostavená
na st.p.č.
58, p.p.č.49414v k.ú.Popoviceu Poutnova.

Ě^^ '
Vyjádření^
SZDC. Že v17j
imJtutvoříprodejnernovitostí
ve reřejnémzájlnu obcím.městůrn
a kajům a dále prokazatelnésjednocenívlastnic&í. Komise doporučuje nekupovat.
Postoupitk jednani do ZM.
UsnesenÍ:RM nedoporučuje kupovat nemovitostí p.p.č.584/4' 584/2,,st'p,č' 7|,
součástípozemku je stavba čp.70, doprava postavenána st.p.č.71 v k.ú.Poutnov
jiná stavba postavená na st'p.č.58'
a st.p.č.58'součástípozemku je bez čp./č.e.'

p.p.č. 494/4 v k.ú. Popovice u Poutnova a věc postupuje do zasedání
zastupitelstva.

H|asování: PRo: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL sE: 0

e) Ve věci vedenépod Čj.1935l2}17/PoZ-Nabídka
dopravní
cesý, státní
SpráryŽelezniční
Komise
k odkoupení
nemovitosti
na p'p.č.49314v k,ú'Popoviceu Poutnova.
organizace,
odkoupení
nedoporučuje.
Postoupitkjednánído ZM.
Usnesení:
RM nedoporučujekupovatnemovitostina p.p.č.49314v k.ú.Popovice u
Poutnovaa věc postupujedo zasedánízastupite|stva.
H|asování:PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRZEL SE: O

Ve věci vedenépoa Q. vl ttzol7 /Poz-Žádost Ing. JanaRužičkyo propachtovríní
časti
',fměře
p.p.č.59| o
cca 1300m2 v k.ťt.Berounu Starého
Sedla.obec Tep|áza
pachtovné
pro zemědělce.
s1nnbolickou
cenu.Schválit pachtza sclrválené
Usnesení:RM schva|uje propachtování
částip.p.č.59| o výměře cca 1300 m,
v k'ú. Beroun u Starého Sedla, obec Tep|á, Ing. Janu Růžičkoviza pachtovné
schváIenépro zemědě|ce.
H|asování: PRO: 5

PROTI:0

ZDRŽEL sE: 0

g) Ve věci vedenépod Či.lsalnon noz-Žádost Úřadu p.o zastupování
státuve věcech
majetkových
převodust.p.č.
o vyjádřeník zamýšlenému
6/l o výměře 997 rnŽ,st.p.č.
jehoŽ
je
pozemku stavbaJankoviceč.p'7,bydlení'
6/2 o výměÍe548 m2,
součástí
_
Komise doporučuje
vyjádření bez námitek.
Usnesení:RM bere na vědomí žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových o vyjádření kzamýš|enémupřevodu st.p.č.6/l o výměře 997 mz,
st.p.č.6/2 o výměře 548 m2, jehož součástípozemku je stavba Jankovice č.p.7,
k této nemá žádnénámitky a pověřuje paní Jiřinu Růžkovou zpracováním a
zas|ánim lyjádření.

H|asování: PRo: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL sE: 0

1r) Ve věci vedenépod Cj.2070l2017
/Poz-ŽádosÍTomášeSkurky,kterýzastupujefirmu
PROBITAS spol.s.r.o.o stanovisko města Teplá ke změně stavby před jejírn
dokončenírn
pro akci ,,VodnínádrŽ.Dolní koupaliště..
na p.p.č'493/3a 49316v k.it.
Teplá, obecTepIá.Zménase týká So 04 Bezpečnostní
přeliv a So 05 opatřeníproti
zanešení
sedimenty.tůně.
Komise doporučuje
vydatsoulrlasné
stanovisko'
pro akci
Usnesení:
RM nemá připomínkyke změně stavby před jejím dokončením
na p.p.č'493/3a 493/6v k'ú.Teplá' obecTeplá.
''Vodnínádrž-Dolníkoupa|iště..
přeliv a So 05 opatření proti zanesení
Změna se t.ýká So 04 Bezpečnostní
sedimentv-tůně.

Hlasování:PRo:5

PRoTI:0

ZDRŽEL sE: 0

Ad 2) Příkazní sm|ouva- stavebni dozor
Radě města byla v příloze předloženapÍikazni snrlouva č' 8/2017 uzavřená podle $
2430 a nás|. zákona č' 8912012 Sb., občanskéhozákoníku na zajištění výkonu
technického dozoru objednatelem mezi příkazcem městem Teplá a příkazníkenr
Staving
Invest s.r'o., se sídlem Rokycanova 1929' Sokolov, ]C: 0067007]
s předmětem smlouvy ,,Teplá oprava ulice Pivovarská..Za cenu 29.000'.Kčbez
DPH.

Usnesení:RM schvaluje příkazní sm|ouvu č. 8120|7 na zajištěnívýkonu
technického
dozoruna akci ''Tep|á- oprava ulice Pivovarská., mezi příkazcem
městemTep|á a příkazníkemStaving- Invests.r.o.za cenu 29.000,-Kč
bez DPH
tak' jak by|apřed|ožena
v pří|oze.
Hlasování: PRO: 5

PRoTI: 0

ZDRŽEL sE: 0

Ad 3) Návrh otlměnprb ředitele ZUŠa MŠ
RM byly předloŽenynávrhy na uděleníodměnpro řediteleZákladníuměleckéškoly
v Teplé,p.o' PavlaVohnoutaa pfo ředitelkuMateřskéškolyv Teplé,p.o.paníJarru
Kasíkovou.
Usnesení:RM schvaluje odměny pro ředite|e Zákla<|níuměIeckéško|yv Tep|é'
p.o. Pavla Vohnouta a pro ředitelku Mateřské školy v TepIé' p.o. pani Janu
Kasíkovou tak' jak by|y před|oženyv návrhu.

H|asovánÍ:PRo:5

PROTI:0

ZDRŽEL sE: 0

Ád 4) Sbor dobrovo|ných
hasičů
Tep|á- žádosto příspěvek
RM byla inÍbnrrována
Sboremdobrovolnýclr
lrasičů
Teplá.Toužinrská
38l. Teplá o
postupučlenů
sboruna Mistrovství
České
republikyv poŽárním
sportu,kterése koná
ve Z|ině3..5.července
20l7. Na totomistrovství
se probojovalo
dorostenců,
druŽstvo
kteřívyhráli krajskékolo. Zároveňse na 1' místěumístilFilip Hemza v poŽárnírn
spoftuv kategoriijednotlivců.
Usnesení:RM schva|ujeÍinancování
autobusové
dopravy ve výšido 30.000'.Kč
na MistrovstvíČeské
repub|ikyv požárním
sportu,kterése koná ve Z|íněv době
3.-5.července
20l7.
H|asování:PRo:5

PROTI:0

ZDRZEL SE: O

Ad o Žádosto navýšení
kapacityškolníjídelny- MŠ
Radě města byla předloženažádostpaní ředitelky Mateřskéškoly Teplá, p.o. Jany
Kasíkové o rravýšeníkapacity školní jídelny v zápisu rejstříku škol a školských
zařizení ze stávajících100 strávníkůna 1l5 strávníkůz důvodutoho. Že početŽádostí
o zaÍazenídětí k předškolnímuvzdělávání přelyšuje současnoukapacitu nrateřské
školy a školní jíde|ny
- Zároveň předloŽila souhlasnésdělení Krajské hygienické
staniceKarlovarského
kraie.

Usnesení:RM schvalujenavýšeníkapacity školníjídetnyv zápisu rejstříku škola
školskýchzaÍízení
Mateřské školy Teplá, p.o. ze stávajícíhopočtu100 strávníků
na 115strávníků.
H|asování:PRo:5

ZDRŽEL sE:0

PRoTI:0

kapacity dětíMŠTeplá, p'o.
Ad o Žádost o navýšení
Radě městabyla předloženažádost o navýšení
kapacitydětíMateřskéškolyTeplá'
p.o. v zápisu rejstříkuškola školskýchzaŤizení
počtu93 dětína 102
ze stávajícího
déti'Zárovei předložilasouhlasné
sděleníKrajskéhygienickéstaniceKarlovarského
kraje.
Usnesení:RM schvaluje navýšeni kapacity dětí Mateřské školy Teplá' p.o.
v zápisu rejstříku ško| a školských zaíízeníMateřské školy Teplá' p.o. ze
počtu93 dětína 102dětí.
stávajícího
Hlasování: PRo: 5

PRoTI:0

Jednríní
dne
radyměstaukončeno
Zapsa|z

ZDRŽELsE:0
13.6.2017 v 17.02 hodin'

Mgr. Vít Cervenka tajemnÍk
Karel Hermann
Martin Klepal

starosta dne
místostarosta dne
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