Zápis
z 18.jednaníRady městaTeplá, konanéhodne 28.8.2015
Přítomni: Karel Hermann, Martin Klepal' RSDr. Jaroslav Businský, Martin Čáp, Mgr. Vít
Červenka
omluveni: - Roman Veselovský
Hosté: Jiřina Růžková,Eva Řebíková
Zahájění jednání rady města (dále jen RM) provedl starosta Karel Hermann.
Vyhotovením zápisu je pověřen tajemníkMÚ Mgr. V. Červenka.
Proeram 18. iednání rady
1. Kontrola úkolůz 16,Í7.zasedání RM
2. Majetkové záiežítosti
3. Dohody o realíz-acimanagementoých opatření- SCHKO Slavkovský les
4. Výsledky výtvarnésoutěže- oslavy města Teplá - ocenění
5. Rozpočtovéopatřeníč.6/2aI5
s. Žtve obce - tablet - nabídka
7. Motivaění program pro obce - Elektrowin
8. obnovapomníkupadlýmv 1' sv. válcevTeplé
9. Petice - Beranovka
10.Dohoda o jednorazovénáhradě Za omezenív užívárunemovitosti
II.Zápis z jeďnáníDYBS Plzeň _ opémázeď
12. GrantovéřízeníoranŽovéhřiště
B.Žádosto opravu komunikace Čitrana
.
příspěvek
14.Žádosto ťrnanční
15.Smlouva o zajištěnízpětnéhoodběru e|ektrozařízení
zjištěnípožárupomocíhlídkovéčinnosti
16.Směrnicepro včasné
17.Různé
Schválení programu rady:
PRo: 4

PROTI: 0

ZDRŽF,L| 0

Ad 1) kontrola úkolů:
K. Hermann - podpis smlouvy se společnostíÚdržba silnic KK_ úkol splněn
V.Červenku - sjednání termínu schůzky s Ing. Kudrnovským - společnostDYBS
Plzeň - úkol splněn
K.Hermann - podpis dohody s Kanonií Premonstrátu Teplá o spolufinancování
rekonstrukce kostela sv. Jiljí - úkol splněn
K.Hermaňn - podpis smluv uvedených pod číslyusnesení RM č. I6lN2,3,4,5,6 úkolsplněn

{{

J.RuŽková - zas|énísouhlasu s trvalým záborem _ akce IV198 _ Horní Kramolín úkol splněn
J.RuŽková _zasIání souhlasu s propojením nových částíTR Vítkov a TR Přeštice
s napětím400 kW _ úkol splněn
K.Hermann _ podpis servisní smlouvy Iter Soft, s.r.o.- úkol splněn
K.Hermann _ podpis smlouvy č,.6-15-5$6 _ Česko-německýfond budoucnosti úkol splněn
Jaroslav Kehrt _ označeníinformačnítabule v prostoru altánu v parku Přátelství úkoltrvá
Mgť. Vít Červenka_ zas|áníobjednávky Ing. Soukup _ Máchova ul. _ úkol splněn
Mgr. Vít Červenka _ vystavení povolení ke konaní akce Saťa Lejdýs Cup _ úkol
splněn

Ad 2) Majetkové zá|iútosťr
Předkladatelkou je paní Jiřina Růžková:

a) Ve věci vedenépod Č3.zss7l2015lPoz- ŽaďostmanŽelůJiřflro Purkyta a Kamily
Purkytové o odkoupeníp.p.č.750 o v'-foněře 59| ÍÍ:2
v k.ú.Jankovicé,obec Teplá.
Komise prodejdoporučuje.
Vyvěsit zárĚr prodeje.
Usnesení: RM ve věci prodeje p.p.č.750 o vyměře 591 m2 v k.ú.Jankovice, obec
Teplá manželům Jiffmu Purlrytovy a Kamile Purlrytové, pověřuje paní Jiřinu
Růžkovou vyvěsit záměr prodeje á věc postupuje do zasedání zastupitelstva.
.'f

Hlasování: PRo:4

PRoTI:0

ZDRŽF,L SE:0

b) Ve věci vedenépoa Či,zls0l2015lPoz - ŽadostIvana Ž'a|oudkaoodkoupeníčrísti
p.p.č.
500/1o výměře cca 300 m, v k.ú.KliíšterTeplri obecTeplá.Komise prodejdoporučuje.
Připravitnáwh geometickéhoplánu.
Usnesení: RM ve věci prodejep.p.č.500/1o výměře cca 300 m2v k.ú.Klášter
Teplá, obec Teplá Ivanovi Žaloudíkovi, pověřuje paní Jiřinu Růžkovou
přípravou návrhu geometrickéhoplánu.
Hlasování: PRO:4

PRoTI: 0

ZDRŽELSE: 0

c) Ve věci vedenépod Cj.2754l20l5IPoZ - Žádost Jana Rady o odkoupeníčástip.p.č.254l|
o qiměře cca 550 m2 v k.ú.Teplá, obec Teplá. Komise prodejnedoporučuje.

Usnesení: RM nedoporučujeprodej p.p.č.254l| o výměře cca 550 m2 v k.ú.
Teplá, obec Teplá Janu Radovi, věc postupuje do zasedánízastupitelstva.

Hlasování: PRo:4

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

d) Ve věci vedenépod Čj.:o0Il2015lPoZ - SouhlasÍirmyPRoBITAS s.r.o.sodprodejem
častip.p.č.736 o výměře 6 m2 v k.ú. Pěkovice, obec Teplá za 50 Kčlm2.Komise
doporučuj
e pozemek odkoupit.
Usnesení: RM doporučujeodkoupení části p.p.č.736 o rryměře 6 m2 v k.ú.
Pěkovice, obec Teplá za 50 Kč/m2od firmy Probitas. Věc postupuje do zasedání
zastupitelstva.

H|asovánÍ:PRo:4

PROTI: O

ZDRZEL SE: ()

e) Ve věci vedenépoď Čj.zla4D\IsIPoZ - NabídkaIng.Vlastimila Blahy na odkoupení
p.p.č.
3 I23l1o qýměře 7748m2a p.p.č.
312316
o r1ilrněře
103m2v k.ú.Tepl4 obecTeplá.
je
Navrhovanácena 100Kč/m2.
Komiseodkoupení
doporučuje.
Usnesení: RM doporučujeodkoupení p.p.č.3|23l| o výměře 1748 m2 a p.p.č.
3|23/6 o výměře 103 m2 v k.ú.Teplá, obec Teplá za navrbovanou cenu 100 Kčlm2
od Ing. Vlastimila Bláhy, věc poštupuje do zasedání zastupitelstva.

Hlasování: PRo:4

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ve věci vedenépod Cj.2255l20|5lPoZ - ŽádostAndrei Gulabovéo odkoupeníčastip.p.č'
84514 o výměře 500 m2 v k.ú. Hoštěc, obec Teplá. Komise prodej nedoporučuje,
doporučuj
e pozemekpropachtovat.
ve věci prodeje a oddělení částip.p.č.845/4o výměře 500 m2
v k.ú. Iloštěc, obec Teplá Andreie Gulabové pověřuje paní Jiřinu Růžkovou
přípravou návrhu geometrickéhoplánu.
Usnesení: RM

Hlasování: PRo:4

PRoTI:0

ZDP(ŽF,LSE: 0

g) Ve věci vedenépod Cj.3088/20lslPoz - Zádost Ing. Zdenky Zigmundovéo odkoupení
p.p.č,.497lr7 o výměře 48 m2 vk.ú. Klášter Teplá, obec Teplá. Komise prodej
nedoporučuje
do vyřešenípřístupůk rekr.eačnímu
objektLrč.ev.74a75 v k.ú.K]ašterTeplá.
Usnesení: RM nedoporučujeprodej p.p.č.497lt7 o výměře 48 m2 v k.ú.Klášter
Teplá' obec Tep|á Ing. Zdeňce Zigmundové a věc postupuje do zasedání
zastupitelstva.
Hlasování:

PRO: 4

PRoTI: 0

ZDP.ŽEL SE: 0

h) Ve věci vedenépoa Čj.:os4l2}|5lPoz - Žádost manzelůFrantiškaGregušea Moniky
Gregušové
o odkoupeníčástip.p.č.3|1l2o q)'měřecca 50 m2 vk.ú. Teplá, obec Teplá.
Komise prodejdoporučuje.
planu.
Připravit návrh geometrického
UsnesenÍ: RM doporučujeprodej částip.p.č.31112o výměře cca 50 m2 v k.ú.
Teplá, obec Teplá manželůmFrantiškovi a Monice Gregušovýma pověřuje paní
Jiřinu Růžkovoupřípravou návrhu geometrickéhoplánu.
Hlasování: PRo:4
ch)

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ve věci vedenépod Cj,2770l2015lPoZ- Žádost Jiřího Licehamra o propachtování
pozemkup.p.č.644lIo výměře 697 m2 a p.p.č.710 o r,".iměře1023
m2 v k.ú.Bezvěrov u
Teplé,obec Teplá. Komise propachtovánípozemku doporučuje.
Vyvěsit zérněrpachtu.
Usnesení: RM ve věci propachtovánípozemku p.p.č.64411ovýměře 697 m2 a
p.p.č. 710 o výměře 1023 m' n k.ú. Bezvěrov u Teplé, obec Teplá Jiřímu
Licehamrovi pověřuje paní Jiřinu Růžkovouvyvěsit záměr pachtu.
Hlasování: PRo:4

PROTI:0

ZDP<ŽEL SE:0

Ve věci vedenépod Cj.3039/2015lPoZ. Žádost Jana Tokošeo pronájemp.p.č.34
(vodníplocha) o výměře 336 m2 v k.ú.Zafuádka u StaréhoSedla. Komise doporučuje
propachtování pozemku. Vyvěsit záměr pachtu.
Usnesení: RM ve věci pronájmu p.p.č.34 o ryměře 336 m2 v k.ú. Zahrádka u
Starého Sedla Janu Tokošovi pověřuje paní Jiřinu Růžkovou vyvěsit záměr
pachtu.
Hlasování: PRO:4

PRoTI:0

ZDP.ŽF-L SE:0

j) Ve věci vedenépoa Č;.:o+Ol2O15lPoZ- Žádost Moniky Harnové o pronájem garáže
na st.p'č.84u domu čp.66 v k.ú'Teplá. obec Teplá.

Usnesení: RM zamítážádostMoniky Harnové o pronájem garáŽena st.p.č.84u
domu čp. 66 v k.ú. Teplá, obec Teplá s tím, že bude RM o pronájmu uvedené
nemovitostijednat v dalšíchjednáních RM.

PROTI:0

I -\
J(/

ZDRZE.L SE: O

Ve věci vedenépod Č;.:z:9l2015lPoZ - Zádost ondřeje Gozdíka o pronájembyu
v domě čp.66 postaveného
na st.p.č.84 v k.ú.Teplá. obec Teplá. Jedná se o byt 1+3
s příslušenstvím
o celkovévýměře 113'31 m] vI. nadzemnímpod|aŽídomu čp.66
Masarykovo náměstí'Teplá, včetněgaráŽena st.p'č.84 v k.ú'Teplá , obec Teplá.
Usnesení: RM zamitá žádost ondřeje Gozdíka o pronájem schvaluje bytu
v domě čp.66 postavenéhona st.p.č.84 v k.ú.Teplá, obec Teplá. Jedná se o byt
1+3 s příslušenstvímo celkovévýměře 113,31 m2 v I. nadzemním podlažídomu
čp.66 Masarykovo náměstí,Teplá, včetněgarážena st.p.č.84 v k.ú.TepIá , obec
Teplá s tím, že bude RM o pronájmu uvedené nemovitosti jednat v dalších
jednáních RM.
Hlasování:

PRo: 4

PROTI: 0

ZDF.ŽF,L SE: 0

r) Ve

věci vedenépod Č1.:oz0l2015lPoz - Žádost Krajské správy a údržbysilnic
Karlovarskéhokraje o uzavřenísmlouvy o výpůjčcea touto smlouvou uděluje Město
Teplá vypůjčitelisouhlas se staVbou a ke vstupu na předmětnépozemky pro akci
,,IIl198Modernizace silnice Horní Kramolín na p.p.č.190 (trvale 655 m2), p.p.č.
202l|0 (trvale237 m2) v k.ú.SluŽetínu Poutnovaa p.p.č.75 (trvale70 m2), p.p.č.76
(trvale349 m2),p'p.č.85 (trvale351 m2) v k.ú.Homí Kramolín.

Usnesení: RM pověřuje paní Jiřinu Růžkovou vyvěsit záměr výpůjčky' na
základě kterése udě|uje Městem Teplá jako lypůjčitelemsouhlas pro dodavate|e
se stavbou a ke vstupu na předmětné pozemky pro akci ''IIl198 Modernizace
si|niceHorní Kramo|ín na p.p.č.190 (trvale 655 m2),p.p.č.202/10(trva|e 237 m2)
v k.ú. Služetínu Poutnova a p.p.č.75 (trvale 70 m2),p.p.č.76 (trvale 349 m2),
p.p.č.85 (trvale 351 m2)v k.ú.Horní Kramolín.

Hlasování: PRo:4

PROTI: 0

ZDRŽBI sB' o

m) Ve věci vedenépod Cj.3212l2015lPoZ - Žádost o vydání závaznéhostanoviska
s uvedenímstavby .,GaráŽena st.p.č.35|19v k.ú.Teplá, ulice CSA (dnes Klášterní)
do uŽíváni. Žadate|emje Antonín Pešula. Komise doporučujesouhlasit suŽíváním
stavby.
Usnesení: RM zamítá rydání závaznéhostanoviska s uvedením stavby .,,,Garáže
na st.p.č.351/9v k.ú.Teplá, ulice ČSA (dnes Klášterní)do užívánípro Antonína
Pešu|us tím,Že toto je v kompetenci stavebníhoúřadu.

Hlasování: PRo:4

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

n) Nabídka CHKo Slavkovský les finančnídotace krea|izaci akce zProgramu péčeo
přírodua krajinu vCHKo na obnovu 2tůni na p.p.č'186 a 185/3vk.ú. SluŽetínu
Poutnova.
Usnesení: RM odkládá nabídku dotace k realizaci akce z Programu péčeo
přírodu a krajinu v CHKo na obnovu 2 tÍnína p.p.č.186 a 185/3v k.ú.Služetín
u Poutnova s tím, že RM zjistí da|šímožnosti předmětné realizace a pověřuje
paní Jiřinu Růžkovousvoláním jednání v místě rea|izace.

Hlasování: PRo:4

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

o) Žádost Dany Bábíčkovéo ukončenínájemní smlouvy 3/20i5ArP vdomě čp.333
v Tepléke dni 3l.8.20l5. Kornise doporučuje
ukončitnájemnísmlouvudohodou.
Usnesení: RM schvaluje ukončenínájemní smlouly č.3/2015/NP v domě č.p.
333 v Tepléke dni 31.8.2015uzavřenés Danou Bábíčkovoua to dohodou.

H|a s o v á ní:PR o :4

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad 3) Dohody o realizaci managementovýchopatření- SCHKO Slavkovský |es
RM byly předloŽenydohody o realrizactmanagementovýchopatřenídle ust. $ 68 odst.
2 a $ 69 odst. 3 zák. č. 1|411992Sb.. o ochraně přírody a krajiny zas|anéna zdejší
součástAgenturou ochrany přírody a krajiny ČR, RegionálnímpracovištěmSCHKO
Slavkovský les, kdy obsahem dohody pod číslem PPK-|07a/849l|5 je vyŤezánía
ručnívy.trhání310 ks vrbových náletůna ploše 0,9 ha a ručnípokosenímokřadních
pokosenéhmoty na pozemcíchp'p.č.22311a22312 v k.ú'
luk, nahrabánía odstranění
SluŽetínu Poutnova,na zák|aděčehoŽ obdržíměsto Teplá finančnípříspěvekve výši
l1.000,-Kčs účinností
do l0.9.20l5. obsahemdohodypod číslemPPK-103ď849l|5
je pokoseníobtíŽněpřístupnýchmokřadních luk v PP Čertkus- p.p.č.9612 a 9615

V k.ú.Homí Kramolín, dále pokoseníobtíŽněpřístupnýchluk na p,p.ě. 26215v k.ú.
Horní Kramolín s vynechánímčertkusus účinností
do 3l.12.2015.
UsnesenÍ: RM schvaluje obsah dohod č.PPK-107al849ll5 a PPK-103al849l15 a
pověřuje starostu města Karla Hermanna jejich podpisem.

V

Hlasování:

PRo: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:0

Ad 4) Výtvarná soutěžv rámci oslav výročíměsta
Radě města byly předloženyvýsledky q1'tvarnésoutěŽeZákladní školy v Teplé,p.o.,
kdy výstava prací probíhala v období od 21.8 do 23'8.2015 v rámci oslav města
v prostoráchKnihovny MÚ Teplá.
Usnesení: RM bere na vědomí výsledky a pověřuje tajemníka města Mgr. Víta
Červenkuzajištěnímnákupu cen pro vyhodnocenéžákyna\ až10 místě.
Hlasování: PRO:4

PRoTI:0

ZDRŽEL SE: 0

Ad 5) Rozpočtové
opatřeníč.5120|5
Předkladatelkou rozpočtovéhoopatření č,612015je ekonomka města paní Eva
Řebíková, kdy se jedná o úpravu rozpočtu o 197.593,-Kčna straně příjmů a o
197.593,-Kčna straněvýdajů.
Usnesení: RM schva|uje dle ust. $ 16 zákona č,.250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpoctů rozpočtovéopatření číslo 6/2015, na základě
kterého dochází k úpravě rozpočtu o 197.593,.Kčna straně příjmů a o |97.593,Kč na straně lydajů.
H|asování: PRo:4

PRoTI:0

ZDRŽBI sn, o

Ad 6) Živé obce.cz - nabídka
RM byla předloŽena nabídkaŽivyct^lobcí. Cz na dodání tabletu ,,8.._ 4 jádrového
procesu,32 GB, WIFI, Bluetooth,Webkamera,OS Win, MS Office .
Usnesení:RM bere tuto nabídku na vědomí, tuto však nevyužije.

Hlasování: PRO:4

PRoTI:0

ZDP.ŽEL SE:0

Ad 7) Motivačníprogram pro obce _ Elektrowin

RM byl předloŽenMotivačníprogram pro obce zapojenédo systémuzpětnéhoodběru
e|ektrozaŤízení
skupin 7,2 a 6 provozovanéhospolečností
Elektrowin, a.S.
Usnesení:RM bere na vědomípředloženýMotivačníprogram' avšakměsto Teplá
se do tohoto programu nezapojí.

Hlasování: PRo:4

PROTI:0

ZDR.ZEL SE: O

Ad 8) obnova pomníku padlým v 1. sv. vá|ce v Tep|é

I

1
I

RM byla předloŽenažádostpana Ludvíka Poláčkao obnovu pomníkupadlým v první
světovéválce v Teplé, jehožtrosky se nacházejív parku mezi kostelem a budovou
Městskéhoúřaduv Teplé.Ludvík Poláčekodhadl naklady na obnolu tohoto pomníku
na částkucca 17.000.-Kč.
Usnesení:RM bere na vědomížádostLudvíka Poláčka a schvaluje úpravu místa
dle přiloženéžádostis tím,žepři zhotovenídíla bude přihlédnuto k připomÍnkám
Národního památkovéhoústavuLoket.

Hlasování: PRo:4

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad 9) PeticeBeranovka

RM byla předloŽena petice oběanůBeranovky se Žádostío řešeníproblémůničení
zpevněnémístníkomunikace, jakoži trvalétravnatéplochy projížděním
těžkýchstrojů
místníchzemědělců.
Usnesení:RM bere na vědomí petici s tím, že se bude touto otázkou dá|e zabývat
a pověřuje tajemníka města Mgr. Víta Červenku svoláním pracovní schůzky se
všemimístnímizemědě|ciza účastivšechradních města.
HlasovánÍ: PRo:4

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

Ad 10) Dohoda o jednorázovénáhradě za omezenív užívánínemovitosti
RM byla předložena v návrhu dohoda o jednorázovénáhradě za omezení v uŽívání
nemovitost č. D.A. 0390-0028 uzavŤenádle $ 24 odst. 9 z.č. 45812000 Sb.' o
podnikánía o výkonu státnísprávy v energetickýchodvětvícha dle $ l746 odst.2, z.ě.
8912012Sb., občanského
zákoníku ' která má bý uzavřenamezi CEPS' a.S.se sídlem
Ing. Alexandrem Gallem a
Elektrárenská77412,Praha 10, IC: 25702556zastoupené
mezi Městem Teplá zastoupenéstarostouměsta Karlem Hermannem,na zák|aděkteré
je CEPS d|e EZ vlastníkem a provozovatelem přenosové soustavy CR a v rámci

posílení přenosové soustavy CR bude realizovaÍ stavbu přenosové soustavy :
v 490l49|-vedení400 kV PRE-VIT na pozemcích ve vlastnictví města Teplá.
Vlastník přenosové soustavy tedy ČEPS se dle č1.III uvedené dohody zavazuje
zaplatit vlastníkovi nemovitostí specifikovaných v obsahu dohody částku ve výši
386.214,-Kčbez DPH jako jednorázovou náhradu Za omezenív obvyklém uživáni
pozemku.
/

Usnesení: RM
schvaluje obsah dohody o jednorázové náhradě za omezení
v užívánínemovitosti č. D.A. 0390-0028,která má být uzavřena dle $ 24 odst. 9
z.č.45812000
Sb.' o podnikání a o výkonu státnísprávy v energetickýchodvětvích
a dle $ 1746 odst. 2, z,č,89/20|2 Sb., občanskéhozákoníku mezi ČEPS, a.s. se
sídlemElektráren ská 774/2,Praha 10, Ič: 25702556zastoupenéIng. Alexandrem
Gallem a mezi městem TepIá a pověřuje starostu města Karla Hermanna
podpisem uvedenédohody.

H las o v á ní:PR o : 4

PRoTI: 0

ZDRŽpt sE: o

Ad l1) Zápis z jednání DYBS P|zeň _ opěrná zed'
RM byl předloŽen zápis z jednáníve věci Projektu na stavbu Teplá _ ulice Havlíčkova
- chodníky - etapa : opěmá zeď za účastiIng. Petra Kudrnovskéhoza společnost
DYBS, Mgr. Víta Červenkya Martina Klepala za město Teplá, jehožzávěrem bylo
konstatováno,že vzh\edemk předloŽenémuprojektu se jeví jako zásadnívypořádání
se se statikou přilehlé nemovitosti s tím. Že bude nutnévypracovat statický posudek
na nemovitost nacházejícíse při přilehlé opěrnézdi, zč,ehoŽvyplývá i skutečnost,
Že
cena dí]a pravděpodobně o náklady na zhotovení posudku a dá|e pravděpodobně
změnou technologie zhotovení díla naroste' Po domluvě mezi zhotovitelem díla
společnostíDYBS Plzeň, '.i.o' Zastoupenou shora uvedeným Ing. Petrem
Kudrnovským a zadavaÍelemdíla městem Teplá zastoupeným shora uvedeným
tajemníkema místostarostou
města bylo rozhodnuto,že zadavateldíla město Teplá na
náklady města vyhotovístatickýposudek a zabezpečíaktua|izaciuvedenéhoprojektu.
Usnesení:RM bere na vědomí obsah zápisu z jednání ve věci Projektu na stavbu
Teplá - ulice Hav|íčkova- chodníky _ etapa: opěrná zed, a pověřuje tajemníka
města Mgr. Víta Červenku jednáním s Plzeňským projektovým ateliérem na
úpravuprojektu.

H |a s o v á ní:PR o :4

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad 12) Grantové ÍízeníOranžovéhřiště
RM byly předloŽenyJanou Lorencovou podmínkygrantovéhořízeníoranŽovéhřiště
z Nadace ČEZ'

Usnesení: RM pověřuje Janu Lorencovou, aby se touto problematikou dále
zabýva|a s cílem lytipovat lokalitu, kde by mohlo být hřiště lybudováno.

Hlasování:PRo:4

I
/

PRoTI: 0

ZDRŽnr' sn' o

Ad 13) Žádost o opravu komunikace Číhaná

RM byl předloŽen dotaz paní Ireny Šímové,
trvale bytem Vodárenská l0, K.Vary
s tím, zda-|ibuderealizována oprava komunikace v obci Činana'
Usnesení: RM
bere na vědomí dotaz paní Ireny Šímovés tím, že oprava
komunikace v obci číhaná je jř plánována, avšak plán oprav komunikací bude
znám ažv souvislosti se schvalováním rozpočtuměsta na rok 20t6.

Hlasování:PRo:4

PRoTI: 0

ZDRŽnt sn: o

Ad 14) Zádost o finančnípříspěvek na Sat'a Lejdýs CUP 2015
RM byla předloŽena žádost.IanaValenty o finančnípříspěvekve výši 4.000,.Kě za
účelemkonánífotbalovéhoturnaježenskýchtýrnůS názvem SaťaLejdýs Cup 20|5.
Usnesení: RM zamítá poskytnutí finančníhopříspěvku ve výši 4.000'-Kč Janu
Valentovi za účelemkonání fotbalového turnaje ženských fymů s názvem Sat'a
Lejdýs Cup 2015.
Hlasování: PRo: 4

PROTI:0

ZDRŽBI

sn: o

Ad 15) Smlouva o zajištěnízpětnéhoodběru e|ektrozařízení
která má
RM byla předloŽena smlouva o zajištěnízpětnéhoodběru e|ektrozařízení,
bý uzavřena dle 5 1746 odst' 2 zákona ě. 89120|2 Sb., občanskýzákoník mezi
společnostíElektrowin' a.s. se sídlem Praha 4, Michelská 300/60 zastoupená Ing.
Romanem Tvrzníkem, generálnímředitelem, IČ: 272 57 843 a Městem Teplá, kdy
předmětem smlouvy je zajištěnízpětného odběru e|ektrozařízenískupiny 7,2,6,
v rámci mobilních svozů nebezpečných nebo velkoobjemoqých odpadů
organizovaných obcí v souladu s ust. $ 17 odst. 3 zákona o odpadech s určením
subjektu

smlouvy o zajištění zpětného odběru
Usnesení: RM schvaluje obsah
E|ektrowin' a.s. se síd|em
elektrozařízení,která má být uzavřena mezi spo|ečností

Praha 4, Michelská 300/60 zastoupená Ing. Romanem Tvrzníkem, generá|ním
ředitelem, Ič: 272 57 843 a městem Teplá a pověřuje starostu města Karla
Hermanna podpisem předmětnésmlouly.

ZDRZEL SE: O
(

Ad 16) Oznámení o provedenipožárníkontroly _fIZs Karlovarského kraje
RM bylo předloŽeno oznámeni o provedeni požámíkontroly ze dne 25'8.20|5 s tím,
Že kontrola byla provedena dne 26.8'2015 za pŤítomnosti
Jaroslava Větrovce, Karla
Hermanna, Mgr. Víta Červenky a mjr. Ing. Pavla Paprsky, kdy závěrem bylo
konstatováno,že je subjekt město Teplá povinno zptacovat směrnici k zabezpečení
opatření pro včasnézjištění poŽáru v lesích pomocí hlídkové činnosti v době
zvýšenéhonebezpečívzniku požárupoté,kdy tak rozhodne hejtman Karlovarského
kraje.
Usnesení: RM bere na vědomí oznámení o provedení požární kontro|y
příslušníkem HZs Karlovarského kraje a pověřuje tajemníka Mgr. Víta
Červenku přípravou směrnice k zabezpečení
opatření pro včasnézjištěnípožáru
v lesích pomocí hlídkovéčinnostiza využitípoznatků Sboru dobrovolných hasičů
v Teplé.
Hlasování: PRo:4

PRoTI: 0

ZDRŽrl

sp: o

Ad l7) Různé
a) Pochod do Heřmanova
Na jednáníRM se dostavil pořadatel akce Pochod do obce Heřmanov Milan Matějka,
kteý představil předmětnouakci a vyslovil požadavky na městu Teplá.
Usnesení:RM souh|asíse spolupořádáním akce 4. Ročníkturistickéhopochodu a
společenskéakce Setkání v Heřmanově dne 13.září 2015 s Klubem turistů
Mariánské Lázně. Hlavním pořadatelem za město TepIá je zastupitel Milan
Matějka.

Hlasování: PRo:4

PROTI: 0

ZDRŽu, sp: o

b) Starostaměsta informoval radu města o závěrečné
zprávě Cesképoštya.s. s tím,Že se
jeví jako nejvhodnějšímobjektem k umístněnípobočky pošty v roce 2020 prostor
současné
městskéknihovny Městskéhoúřaduv Teplé.
c) Paní Jiřina RůŽková informovala radu města, Že do současnédoby nedostál svým
závazkim vyplývajícímz kupní smlouvy Jan Čečil,který do současné
doby neuhradil
částkuve výši

Usnesení: RM pověřuje paní Jiřinu Růžkovouvstoupením v jednání s Janem
Čečilem s tím, že RM navrhuje odstoupení od kupní smlouvy z důvodu
neuhrazeníkupní ceny.
Hlasování: PRo:4

PROTI:0

ZDP.ŽF,LSE:0

/

d) Smlouva o smlouvě budoucí č.Z_s14_12_8120048497
MístostarostaMartin Klepal předložil radě města smlouvu o smlouvě budoucí o
rea|izaci přeloŽky distribučníhozaÍizení určenéhok dodávce elektrické energie
podle s 1785 zákona č' 8912012Sb., občanskýzákoník,
uzavŤené
Usnesení: RM schvaluje smlouvu o sm|ouvě budoucí o rea|izaci přeložky
distribučního zaÍízeníurčenéhok dodávce e|ektrické energie uzavřené pod|e $
1785 zákona
č. 8912012 Sb., občanský zákoník,
čís|o smlouly
Z-s14_12-8120048497, na zák|adě které bude do 30 dnů od jejího doručení
uzavřena konečná sm|ouva o rea|lzaci přeložky distribučního zaÍízeníurčeného
k dodávce e|ektrickéenergie ve smyslu stanoviska provozovateLeze dne 20.2.2015
ev.č.8120048497na stavbu Tep|á, ul. Školní_ přeložka kabe|ůNN a kabelůVN,
ve které se provozovatel zaváže zajistit realizaci přeložky do 6 měsíců po
uzavření konečnésm|ouly o úhradě nákladů na přeložku, Po vlastní úhradě
zá|ohovéplatby na tyto náklady a po úspěšném
předání a převzetístanoviště.RM
pověřuje starostu města Kar|a Hermanna podpisem smlouly o sm|ouvěbudoucí.
Hlasování: PRo:4

PRoTI: 0

ZDRŽil, sn: o

e) Zastupitelstvoměsta _ jednání
Usnesení: RM rozhoduje o jednání zastupitelstva v měsíci září 2015 a to dne
30.9.2015v 17.00hodin v budově Kulturního domu v TepIé.

Jednánírady městaukončenov 1l.05

hodin.

Zapsa|:Mgr. Vít červenka

Martin Klepal místostarosta
dne .../:!!...Í:..,.,2......

