USNESENI
ze 18.jednáníRady městaTep|á, konanéhodne 26.7.2n17
A) RM schvaluje:
1) plograml8.jednáníradyměstaTeplá.
2) uza\ŤenísÍroury o zřízení věcnéhobřemene pro stavbu ,,Teplá -Hoštěc El'
Český,vz.N! na p.p.č.|851/7A p,p,č'2934v k.ú.Teplr! obecTeplá a smlowryo
věcného
zřízení
břemene
nap.p.č.l86/1'l87,l88/l,l90
a p.p.č.
90ó13v k.ú.Hoštěc
s ÍirmouČEZDistňbucea.s.,zastoupené
fiImouMontprojekt,a.s.
3) uzavřeniDodatkuč.8 ke Sm|ouvěodílo (81/2017)
k soD 9I/2o|4 A z3o.5.2o|4
na objektukostelasv.Jiljív Tep|é..se
společností
BoLID M, s.r.o.'
,,Rekonstrukce
na základě kteréhodocházíke změně ceny díla a to zvýšenímo úcepráce o částku
ve Úši 333.624'83Kč vč. DPH a snížením
o méněpráceo částkuve ýši
4||,782'36 Kč vč' DPH' tedy o sníŽenícelkovéceny díla o částkuve \i;ši
78.157'53
Kčvč.DPH.
4) s ohledem na zhodnocení finančních prostředků města Teplá uloŽených u
Komerčníbanky' a.s' převéstcelkem 2 506 894 ks podílovýchlistů z fondu KB
Dluhopisového
na fond Pdvátnísprávaaktiv flexibilní.
5) zaÍazeni paní Libuše Pacindové,pana Vladimíra větrovce a paní Elfiiedy
Větrovcovédo seznamuuchazečů
o přiděleníBJ v DPS.
6) přiděleníBJ č.315 v DPs paníAlŽbětěKoubovéod l.9.2017.
7) dle ustanovení
pravidlechúzemních
E |6 zÁkonač.250/2000sb., o Íozpočto\.ých
rozpočtů,rozpočtovéopatření č. 6D01,7, na základě kteréhodocházi k úpravě
rozpočtu
o 531.657,-Kčna straněpříjmůa o 53l.657'. Kčna straněvýdajů.
8) zněníkupnísmlouvyě.3/20|7/003se společností
opera silvaticas.r.o.,se sidlem
jednatelemIng. Pavlem
VSadě 1505' Vlďim, IČ: 242 878 90 zastoupené
Hodějovslcjm d|epňlohy.
9) cenovou nabídkuna opra\u člístimístníkomunikace (pruhu v Pivovarskéulici
přilehléhok DPs) v Tepléod společnosti
videst s'r.o.za cenu 69.383,82Kč bez
DPH.
10)doč€sné financová,ninrtoku v projektu ,.obě<lydo Školyv Kar|ovarskémkraji..
z finančnichprostiedkůměstaTeplá sch\'álenýchpro Základníškoluv Teplg p.o.
l l) uzavřeníveřejnopnámísmlou}yo posk)'tnutí
dotacez rozpočtuKaÍlova$kéhokraje_
odboru žvotníhoprostřeď a zemědělstvíkrajskéhoúřaduna likvidaci invazivrrích
druhůrosdinv Kar|ovarském
kmji s ýší poslq'tované
dotacel77.469'.Kčvč.DPH.
12)uzavření veřejnopnílÍtísmlouvy o posl]itnutí neinvestičnídotace z rozpďfu
I(arlovarskéhokraje - odboru ÍEgionálnihorozvoje v nimci programu .. Podpořa
lozvoje cyklistické infi"shútu'"/ v Karlovarskémkraji.. svýší posk}fuutédotace
90'000,-Kčna realizaciprojeltu obnova mobililířeplo cyklisty v Teplév rozsahu6 ks
odpočívad€l.
zastřešených
13)cenovounabídkuod firmy Daniel Mal|ý _ Danall na maximálnímožnéodtěžení
a
odvoz sedimentuďe měřenéÚšky a !.jpushéhozařbenívodnínádržev Havlíčkově
ulici za cenuve ýši 100.000,-Kč
bez DPH.

B) RM pověřuje:
l ) Jiřinu RůŽkovoupředloŽením
pliánuve věci vedenépod
návrhu geometrického

usnesením
RM č.18/c/3'
2) slarosfuKada HeÍmannaa mistos1alosfuMartina Klepalajednáníms majite|ihoniteb
ohlednězpůsobených
škod'
1 \ odbomého
lesnihohospodářeJaroslar'aVětrovcezajištěním
a předložením
náwhu
pod usnesením
kupnísmlouryve věci vedené
RM č.l8/E/3.
c) RJv|doporučujea postupujedo ZM:
l) prodejp.p.č.
1049/37
o wýměře516nr, a p.p.č.
1049/36
o r"ýměře|547 m2 v
k.ú.Teplá,obecTeplá pro ýstavbu rodinného
domuv TouŽimské
ulici Ing.Janu
Růžičkovi
ml.
pÍodej
2)
p.p.č.l049l4l o wýměře 572 m, a p.p.č.l o49l4oo výměře 1434m 2 v
k'ú. Teplá' obec Teplá pro výstavburodinnéhodomu v TouŽimskéulici Jarru
Hromkovi.
3) prodej čristip.p.č.204/|4o výměře cca l00 m2 v k.ú.Beranovka,obec TepIá
Doc.Ine.Viktolu KreibichoviCSc' a PhDr. Mileně Kreibichové.
D) RM nemá připomínkyl
l) ve věci ádosti Věry Kovářové Koutecké ke stavebnímúpravám lybudovríní
přistřešku,pergoly,opěmézdi a plotu. opravapřístupové
cesty na p.p.č'165/1
v k.ú.Teplá, obec Teplá při dodrženípodmínekávazného stanoviska lrydaného
MěstskýmúřademMaririnské
LázÍě,stavebním
úřadem.památkovápéče.
E) RM bere na vědomí:
1) č€rpání řádné dovolenéředitelky Pďo\'atelské sluzby vTeplé, p'o. MgI' LenLT
Hub.áčkové
d|epřilohy.
2) zpráw odboméholesniho hospodářeJaroslavavětovc€ ve věci škodzpůsobených
zyěřív lesich městaTeplá
3) cenovounabídkuna odkupýŤukové
kulatinyod společnosti
Merce. Timbel Products
GmbH dle přilohy.
4) cenovou nabídkuod spolďnosti oli\'ius s.r.o. na zpracoviáníádosti o dotaci na
odbomédílnyv budověZtákladníško|yv Teplé,p.o. za cenuve !"ýši65'000,-Kčbez
DPH s tím,žeke schváenípňstoupíRM Y pňpaděqhllášenívýzvy.
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