Zápis
jednání
z 30.
Rady města Teplá, konaného dne 20.12.2016
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Karel Hermann, Martin Klepal, RSDr. Jaroslav Businský, Martin Cáp, Roman
Veselovský
Mgr. Vít Červenka'Jiřina Růžková

Zahájeníjednání rady města (dále jen RM) provedl v llQflhodin
Vyhotovenímzápisu je pověřen tajemníkMgr. Vít Cervenka.

starostaKarel Hermann.

Program 30. iednání rady
1. Kontrola úkolůz 29 RM
sluŽby v Teplé'p.o.
2. Rezignace na funkci ředitelky Pečovatelské
3. .Tmenování
novéředitelky PečovaÍelské
službyv Teplé,p.o.
4. Majetkovézá|ežiÍosti
5. zádosÍo pronájem kulturníhodomu - Základni školav Teplé,p'o'
6. TJ Sokol Teplá - žádosto zařazeni akcí do kalendaře 2017
7. zádost o přidělení BJ v DPS
8. Elektrowin _ informace o kontrole ve sběmémdvoře
manželstr'ív obřadníchsinich MÚ TepIá
9. Návrh termínůpro uzavír:íní
10' Revokace usnesenírady mésÍa
č.27lCl2
l 1. Zádost o pronájem kulturníhodomu - Myslivecký ples
12. zádost o finančnípodporu - Ing. Jiří Bělohradský
13. zádost o schváleníprodejníchcen zboŽíInfocentru
14. oprava cesty Homí Poutnov
15. Zadávaci dokumentace a kupní smlouva Pořízenítechniky pro lesní
hospodářství_ město Teplá
16. Žádost o uděleď souhlasu s umístněnímsídlaspolku
17. Dodatekč'2 Silnice Chmelíř
SchváIeníprogramu rady:
H|asování:

PRo:

5

PRoTI:

0

ZDF.ŽEL.0

Ad 1) Kontrola úkolůz 29 RM
Rada města pověřila :
1) starostu města Karla Hermanna k q'volrtrí jednání a zajištění schůZlq' v Teplé
s techniclqm náměstkem společnosti VAK Karloly Vary ve věci odkanalizovrirrí
mísÚríchčiistíměstaTeplá - ukol splněn(4.1.2017)
2) vedoucího střediska místního hospodářství Jaroslava Kehna zjištěním sta\''u
komrrnikace nachéae1icí
se na p.p.č. 1137/I v k.ú. Heřmanov u StaréhoSedla a
návrhem moŽnostíjejí opravy _ úkol trvá.

3) tajemníkaMgr. Víta Cervenku vydáním a podpisem výplatnílistiny ve věci vedené
pod usnesenímRM č.29/N.7 úkol splněn.
Ad 2) Rezignace na funkci ředitelkry Pečovate|skés|už}:yv Teplé, p.o.
Dne 14.12.2016 byla na podatelnu MÚ Teplá doručena rezignace ředitelky
Pečovatelskéslužby v Teplé' p.o. paní Petry Horské na funkci ředitelky uvedené
příspěvkovéorganizaces tím,Že rezignujeke dni29.12.2016.
Na vědomí: RM bere na vědomí rezignaci paní Petry Horské na funkci ředite|ky
pffspěvkovéorganizace Pečovate|slcis|užbav Teplé'p.o' ke dni 29.12.20|6,
Ad 3) Jmenování novéředite|ky Pečovate|ské
službyv Teplé'p.o.
Podle Kraj ského úřadu Karlovarského kraje, odboru legislativního a právního není
nutnévyhlašovatna funkci ředitelky Pečovatelské
službyv Teplé,p.o. výběrovéřízení
a v případě vhodnosti potencionálního uchazeče vzhledem kjeho dosaŽenému
vzdělání,schopnostema zkušenostemlze jmenovat novéhoředitele rovnou.
Usnesení:Rada města Tep|á jako orgán obce příslušnýpod|e ustanovení$ 102
odst. 2 písm. b) zákona č. 128|2008 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů a
v sou|adu s ust. $ 33 odst. 3 písm. e) zákona č' 26212006Sb., zákoníku práce, ve
znění pozdějšíchpředpisů jmenuje paní Mgr. Lenku Hubáčkovou do funkce
ředitelky příspěvkové organizace Pečovatelská s|užbav Tep|é,p.o. s účinnostíod

30.12.2016.
H|asování: PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽELsE: 0

Ad 4) Majetkovézá|ežitost|
je paní.TiřinaRůŽková:
Předkladatelkou
Před rekonstrukcíkomunikace v Máchově ulici (rok 2017) budou rybudovany
přípojkysplaškové
kanalizacepro důmčp.437 a čp.376Dům čp.320 je v exekucia
Z tohotodůvoduby městolybudovalo přípojkusplaškové
kana|izacena svénáklady,
kterou prodá novémuvlastníkoviobjektu.Toto řešeníje navrŽenoz důvodu,Že se
jedná o komunikaciII. třídyve správěKrajskésprávy a idržby silnic Karlovarského
kaje a při rekonstrukcije potřebavybudovatpřipojky najednou,aby po rekonstrukci
nedošlok dalšímu
rozkopáníkomunikacea omezeníprovozuna komunikaci'

a) Ve věci Žádosti Martiny Sobotkové,
InŽenýrskáčinnostve výstavbě- přípravastaveb
_přípojky
pro objektyč.p'320,376
o vyjádření
ke stavbě..Teplá
splaškové
kanalizace
a43.1,,v k.ú.Teplá(Máchovaulice).
Usnesení:RM souh|asíse stavbou''Teplá - přípojky sp|aškové
kana|izacepro
objektyč.p.320' 376a 437,,v k.ú.Teplá.
Hlasování: PRO: 5

PRoTI: 0

ZDRŽEL sE: 0

b) Smlouva o uŽívanípozemku pro provedení a umístění stavby _ zaiizeni
Us/1405lTol2016 mezi městem Teplá a Karlovarským krajem. zastoupeným
Krajskousprávoua údrŽbou
silnic Karlovarského
kraje'příspěvkováorganizacek akci
..Teplá-č.p.320.Přípojkasplaškové
kanalizace...
pozemkupro provedenía umístnění
Usnesení:
RM schvalujeSm|ouvuo užir'ání
stavby _ zaíízeníUs/1405/To/20l6 mezi městemTep|á a Kar|ovarským krajem,
zastoupeným Krajskou správou a údržbou si|nic Kar|ovarského kraje,
příspěvkováorganizacek akci ''Tep|á-č.p.320' Přípojka sp|aškové
kanalizace..
dIepřílohy.
H|asování:PRo:5

PRoTt:0

ZDRŽEL SE:0

Ad o Žádosto pronájemku|turníhodomu - Základníškolav Tep|é,
p.o.
Zák|adníškolav Teplé,p.o. předloŽilav přílozežádosto pronájemkultumíhodomu
v Teplédne 9.3.2017od 9.00 hodin za účelem
představeniSHŠPerštejn..Staré
pověstičeské...
UsnesenÍ:
RM schva|ujebezp|atnýpronájemku|turníhodomu v Tep|édne 9'3'2017
představení
od 9.00hodin za úče|em
,,Starépověstičeské...
Hlasování: PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽEL sE:0

Ad 6)TJ Soko|Tep|á_ žádosto zařazeniakcído ka|endáře2017
pořádáníakcír'e spoluprácis městemTeplá v roce 2017
TJ Sokol Tep|áz.s. oznlí.rnila
následovně:
-

Tumaj starýchgard aneb Memorial ZdeňkaHanusev sobotu24'6.20|7od 10.00
produkcí
hodins následnou
hudební
diskotéky
od 17.00do 24.00hodin

.

Tumaj v malékopané_ o putovnípohárstarostyměstaTeplá Ruda Cup 2017l|8.
Ročnílďv sobotu1.7.2017od 8.30hodin s následnouhudebníprodukcískupiny
TRIGET od 17.00do 24.00hodin

Usnesení:RM schva|uje spo|upořádáníakcí s TJ Sokol TepIá v areálu
fotba|ového
hřiště v Tep|énás|edovně:Turnaj starych gard aneb Memoria|
ZdeňkaHanusev sobotu24.6.20|7od l0.00 hodin s nás|ednouhudebníprodukcí
diskotékyod 17.00do 22.00hodin' dá|eTurnaj v ma|ékopané_ o putovnípohár
starostyměstaTepIá Ruda Cup 20|7l|8. Ročnílďv sobotu1.7.2017
od 8.30hodin
s následnouhudebníprodukcískupinyTRIGET od 17.00do 22.00hodin.
Hlasování: PRo: 5

PRoTI:0

ZDRŽELsE:0

Ad7) Zádost o přidě|eníBJ v DPS
RM byly předloŽenyředitelkouPečovatelské
sluŽbyv Teplé,p.o. paníPetrouHorskou
žádosti
o přídělení
BJ č.206'212,120'4l4 v doměs pečovatelskou
pro paní
službou
Alenu Michalcovou, paníJiřinu Jarešovou.marrŽelé
Marii Findrikovou a .IanaFíndrik4
panaJaroslavaSudu a to s platností
od l ' 1'2017. Dále byli předloŽenyžÁdosti
o zzřazen
ádatelů o pfiděleníbytůdo semamuuchazečů
o BJ a to Marii Kubincovou a Katarinu
Ballovou.
a) Usnesení: RM schva|uje přidělení bytové jednotky č. 20ó v Domě
s pečovatelskouslužbou v Tep|é, Pivovarská 333' Tep|á paní A|eně
Micha|cové
od |.|.2017.
Hlasování: PRO:5

PRoTI:0

ZDRŽEL sE:0

b) Usnesení: RM schva|uje přidě|ení bytové jednotky č. 212 v Domě
s pečovatelskou
službouv Teplé,Pivovarská 333' Tep|á paníJiřině Jirešové
od 1.1.2017.
Hlasování: PRo: 5

PRoTI:0

ZDRŽEL sE: 0

c) Usnesení: RM schvaluje přidě|ení bytové jednotky č. 120 v Domě
s pečovatelskous|užbou v Teplé, Pivovarská 333' Tep|á manže|ůmMarii
Findrikové a Janu Findrikovi od 1.1.2017.

H|asováni: PRo: 5

PROTI:0

ZDRŽEL sE: 0

d) Usnesení:RM schvaluježádosto přidě|eníbytovéjednotky č. 4l4 v Domě
spečovate|skou
sIužbouv Teplé'Pivovarská333' Teplá Jaroslavu Sudovi od
1.1.2017.
H|asování: PRO: 5

PROTI:0

ZDRZEL SE: O

e) Usnesení:RM schva|ujezařazení pani Marie Kubincové a pani Katariny Bal|ové
do seznamu uchazečůo BJ v Domě s pečovatelskous|užbouv TepIé.

H|asování:PRo:5

PRoTI:0

ZDRŽEL sE:0

Ad 8) Elektrowin - informace o kontro|e ve sběrném dvoře
Společnost Elektrowin a.s., se sídlem Michelská 300/60' Praha 4 zastoupená
předsedoupředstavenstvaIng. Romanem Tvrdíkem předloži|aradě města informace o
kontrole provedené na sběrném dvoře v Teplé dne 24.1'1.20L6. Dle provedených
zj ištění došlo v městě Teplé k qýraznému navýšení sběmých komodit. Dále
informovala vedeníměsta o nabídcemotivačníchodměn na podporu zpětnéhoodběru'
Na vědomí: RM bere na vědomí informace spo|ečnostiE|ektrowin' a.s. o provedené
kontro|e na sběrnémdvoře v Tep|édne24.|l.2016.
Acl 9) Návrh termínůpro uzavírání manže|stvív obřadních siních MÚ Tep|á
Paní Jaroslava Dvořáčkov4 matrikriLfl<a
Městského uřadu v Teplé předloŽila radě města
v příloze návrh se stanovením termínů pro vzavirénj manželství v obřadních síních
Městskéhouřadu Teplá v roce 2017.
Usnesení: RM schvaluje termíny pro uzavírání manže|stvív obřadních síních
Městskéhoúřadu Teplá v roce 2017 dle přílohy.

H|asování: PRO: 5

PRoTI: 0

ZDRŽEL sE:0

Ad 10) Revokaceusnesení
rady městač.27lclz
přijala usnesenič.27/Cl2' na
Rada městana svém27. 1ednéni
dne 11,11.2016
předsedkyně
KPoZ o novéčIencekomise
zríkladěkteréhovza|ana vědomíoznámení
je
jmenovat
paníLucii Bartoškové.
dalšíčlenkukomiseJanuKodýmovou'
Dále nutné
V souladuse zákonem ó. 12812000Sb., o obcíchje nutnéčlenykomisírady města
jmenovat.Z ÍohoÍo
důvoduje nutnépřijmoutnovéusnesení
s jejichjmenováním.
č.27/Cl2a jmenuje
Usnesení:RM revokujeusnesenírady městaze dne 11.11.2016
zá|ežitosti
Lucii Bartoškovoua Janu Kodýmovou č|enkamiKomise pro občanské
městaTep|á.
Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDRŽEL sE: 0

Ad Il) Zádost o pronájem ku|turníhodomu - Mys|ivecký p|es
RM byla předloŽena Žádost Martina Schónwaldera a Lucie Bartoškovéo uspořádání
Mysliveckéhoplesu dne 2|.| -20|7 v prostoráchKultumího domu v Teplé s tím' Že
je i Žádost o bezplatnýpronájem Kulturního domu v Teplé.
součástí
Usnesení:RM schva|uje žádost Lucie Bartoškovéa Martina Schónwa|dera o
bezp|atnýpronájem Kulturního domu v Tepléza úče|em
pořádání Mys|iveckého
plesu dne 21.1.201,7.

H|asování: PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZELSE: O

Ad 12) Žádost o finančnípodporu - Ing. Jiří Bě|ohrads|cý
RM byla předloŽena Žádost Ing. Jiřího Bělohradského,b1tem Babice 14 o finanční
podporu na financování tréninkovéhoprocesu a spor1ovního vybavení Matyáše
Bělohradského, nejlepšíhočeskéhokrasobruslaře vjuniorské kategorii, kteý je 4,x^
násobný mistr CR, 4-násobný vítěz Ceského poháru, dvojnásobný vítěz olympiády
dětía mládeŽe.vítěz 50 VeIkých cen CR. \'ítězEvropskéhokitéria ald. V SouČasné
době trénujeve Vysokoškolském sportovrrírncentru v Praze pod vedením Tomáše
Vemera.
Usneseni: RM schvaluje poskatnutíneúče|ového
finančníhodaru ve výši 10.000'Kč na podporu sportovní činnosti Mat1'ášeBělohradského,zastoupenéhoIng.
Jiřím Bě|ohradskÝm.

Hlasování: PRo: 5

PRoTI:0

ZDRŽEL SE: 0

Ad 13) Žádost o schvá|eníprodejnich cen zbožíInfocentru
RM byla předloŽena Žádost manažerkyin|ocentra o posouzenía schválení prodejních
cen zboŽípro prodej v lnfocentru v TepIé.
Usneseni:RM schvaluje ceníkzbožípro prodej v Infocentru v Tep|éd|e při|ohy.
H|asování: PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽEL

SE: 0

Ad 14)oprava cestyHorníPoutnov
RM byla předloženaŽádostpani Marcel1' Hornikové o opravu cesty v Homim
Poutnově.
Usneseni: RM pověřuje vedoucího střediska místníhohospodářství Jaros|aya
Kehrta a paní Jiřinu Růžkovou ve věci opra\Y cesty v Horním Poutnově

zjištěnímskutečnéhostavu věci a na základě zjištěnébostavu rxvo|at jednání
s majitelem pozemku.

Hlasování: PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZELSE:

O

Ad 15)Zadávací dokumentacea kupní sm|ouvaPořízenítechniky pro lesní
- městoTep|á
hospodářství
RM byla předloŽenazadávaci dokumentacea návrh kupní smlourryk podlimitní
veřejnézakázcena do<lávkyzadávané
ve zjednodušeném
podlimitnímřízenídle ust. $
53 zékonač.134/2016Sb., o zadávrítrí
veřejnýchzakézekna akci ,,Pořízení
techniky
_ městoTeplá'
pro lesníhospodařství
Usnesení:RM schva|ujez^dávacidokumentacia návrh kupní sm|ourryk veřejné
zakázce na akci ,'Pořízenítechniky pro |esníhospodářství_ městoTeplá...
Hlasováni: PRo: 5

PRoTI:0

ZDRŽELSE:0

Ad 16) Žádost o udě|enísouh|asus umístněnimsÍdlaspolku
RM byla předloženažádosto uděleni souhlasu s umístněnímsídla spolku společnosti
CIRKA' z.s. s tím, že žádaji o rrmístěnísídla na adrese Masarykovo nám. č'p. 143'
Teplá.
Usnesení: RM schva|uje umístěnísídla spo|ku společnostiCIRKÁ'
Masarykovo nám. č'p.143' Tep|á.

Hlasování: PRo: 5

PRoTI:0

z.s. na adrese

ZDRŽEL sE: 0

Ad 17)Dodatekč.2_ Si|niceChme|íř
RM byl předložendodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřenédne 20.4.2016se
společností
SilniceChmelíř,s.r.o.se sídlemRychtaříkova
2173/1'32600 Plzeň'kdy
předmětemdodatku je změna článku 3.i celkovéceny díla na částkucelkem
22.294,748'21,-Kčvč.DPH včetněschváleníprovedení
víceprací
a méněprací
Usnesení:RM schva|uje dodatek č. 2 ke sm|ouvě o dílo ze dne 20.4.20|6se
spo|ečností
Silnice Chmelíř s.r.o., na zák]adě kteréhodochází ke schvá|ení
provedenívíceprací
a méněprací
a k úpravěčIánku3.1. - ce|kovácena díIana
částkuce|kem22.294.748'21,-Kč
vč.DPH d|e přílohy.
Hlasování: PRo: 5

PROTI: O

Jedniínírady města ukončenodne

ZDRZEL SE: O

20.12.2016 v 14.00 hodin.

Mgr. Vít Červenka tajemník
Karel Hermann
MartinK|epa|

starosta
místostarosta

