Zápis
z 12. jednání Rady města Teplá, konanéhodne 16.5.2017

Přítomni:

Karel Hermann,MartinKlepal.RSDr. JaroslavBusinský, RomanVeselovský,
Matin Čáp

Omluveni:
Hosté:

Mgr. Vít Červenka,Jiřina RťrŽková.Zderrěk Purkyt

Zahájeníjednání rady města (dále jen RM) provedl v 13.00 hodin starostaKarel Hernrann'
Vyl-rotovenímzápisu je pověřen tajemníkMgr. Ví1 Červenka.
Program 12. iednání rady
1. Kontrola úkolůz 9' l0' 11 RM
)

| \ Á ^ i é | L^ ' , ; =
- -;.1.. ž- i. t o s t l

3. Návrh na zaíazenido seznamuuchazečů
o BJ v DPS
4' ŽádosÍo vydání soulrlasus výkonernjirrézaměstrraneckóčinnosti
5. Kladina ECo pro poŽárnísport
6. Linka bezpečí,
příspěvek
Žádosto finanční
7. zádost o oplavu kornunikacev nrajetkurrrěstaTeplá
8. Aktualizace a optit-nalizacepojištěníniajetku
9. Zhodnocenístavua opravykomunikace
l0' Zádoslo prorrájem
kulttlrní|to
doInu
11. Sclrváleníceníkuza chemickoulikviclacibo1ševníkrr
velko1epého
12' Nabídkana likvidaci bo1ševníku
velko1epého
na rok 2017
1^

ů,1

Schváleníprogramu rady:
H|asování: PRo:5

PRoTl:0

ZDRŽF,L|0

Ad l) Kontro|aúko|ů
z 9'10'1l RM
Rada městapověřila :
1) tajernníka Mgr. Vita Čet.venku zaslátrín objednávky společnosti .Tosef
Vojtěchovský - StavebrrísdluŽení Teplá na opravu podlalry bývalé čekárrry
orclinacev přízemíbudovy zdravotníhostřediskav Teplév ceně díla 69.804,-Kč
vč.DPH _ úkolsplněn.
2) Karla Maďariče st. k zabezpečeníakcí v Kulturním dorně v Teplé. Některé jiŽ
probělily.některé
se leprvetrskuteČni.
Ad 2) Majetkové zá|ežitosti

Předkladatelkouje Jiřina Růžková:
pod Cj.:135llz017lPoz-zádost
Lenky Saliovéo odkoupení
částip.p.č.
a) Ve věci vedené
Teplá' obec
283814o r,"jnrěie29 nr2 a částip.p.č.299314o výn-rěře
cca 50 nr2 v k.ťr.
Teplá.Komiseprodejdoporučqje.

Usnesení:
prodej částip.p.č.2838/4
RM cloporučuje
o výměře 29 m2 a částip.p.č.
299314o výměře cca 50 m2 v k.ú.Teplá, obec Tep|á Lence Sa|iové,pověřuje
Jiřinu Růžkovou
přípravounávrhu geometrického
plánu a věc postupujedo zasedání
zastupitelstvaměsta'
Hlasování: PRo: 5

PROTI: O

ZDRZELSE: O

pod Či:tstoDollnoz-ŽádostŠtěpána
b) Ve věcivedené
p.p.č'1193
Gajdoše
o odkoupení
o qýměře 407 m2
doporučuje.

v k'ú. Heirrranov u StaréhoSedla, obec Teplá. Komise prodej

Usnesení:
prodej p.p.č.l193o výměře 407m. v k.ú.Heřmanov
RM doporučuje
u StaréhoSedla, obec Tep|á ŠtěpánoviGajdošovi,pověřuje Jiřinu Růžkovou
vyvěšením
záměru prodeje a věc postupujedo zasedánízastupitelstvaměsta.
H|asování: PRo: 5

PRoTI:0

ZDRŽELSE:0

c) Ve věci vedenépod C1.:1514l20|7lPoz-Žádost
manželů.TiřílroRiclrtersea Evy
fuclrtersové
o odkoupeníst.p.č.
33 o ýněře 791m2 ap.p.č.679
o ýněře 525nr2v k.ú.
Jankovice,obec Teplá. Komise prodejnedoporrrčqje
z důvoduchystaných
komplexrÍch
pozemkoýclrúprav.Postoupitk jednr{ní
do ZM.
Usnesení:RM nedoporučujeprodej st.p.č.33 o výměře 79l m2 a p.p.č.679 o
výměře 525 m2v k.ú.Jankovice,obecTeplá manže|ům
Jiřímu Richtersovi a Evě
Richtersové,věc postupujedo zasedánizastupitelstva
města.
H|asování:PRO: 5

PRoT|:0

ZDRŽEL sE:0

d) Ve věci vedenépod,Či:es9Dot7lPoz-Žádost Ing.Širrrona
Barczihoo odkoupeníčásti

p'p.č,46218o ýlěie 22Om2 vk.ú.Křepkovice,obecTeplá.Parcelumá propachtovanou
firmaPRoBITAS spol.s.r.o.Komiseprodejnedoporučqje.
Usnesení:RM nedoporučujeprodej p.p'č' 46218o výměře 220 mz v k.ú.
Křepkovice, obec Tep|á Ing. Šimonor'iBarczimu z důvodu p|atnéhopachtu
uvedenéhopozemku společnostiProbitas, s.r.o.' věc postupujedo zasedání
zastupite|stva
města.
H|asováni: PRO: 5

PRoTI:0

ZDRŽEL SE:0

Ve věci vedenépod Čl:1'687l2ol7lPoz-ŽádosÍnarŽelťtViktora Kreibichaa Mileny
cca 100nl2v k.ú.Beranovka.obec
Kreibichové
o odkoupení
částip.p.č.204114
o výn-rěře
plánu.
Teplá.Komiseprodejdoponrčrrje.
Připravitnávl.lrgeometrickélro

Usnesení:RM nedoporučujeprodej částip.p.č.204lt4 o výměře cca l00 m2 v k.ú.
Beranovka, obec Tep|á manželůmViktoru Kreibichovi a Mi|eně Kreibichové' věc
postupuje do zasedánízastupite|stvaměsta.

H|asování: PRo: 5

PRoTI:0

ZDRŽELsE:0

Ve věci vedené
pod Cj.:1650/20l7lPoZ-Nabídka
Správyželezniční
dopravní
cesty,státní
organizace,k odkoupení
p.p.č'58414'584/2,st'p.č'
pozemkuje
nenrovitostí
71. součástí
stavbačp.70, ďoprava, postavetána st.p.č.71vk.ú.Poutnova st.p.č.58'
součástí
je
jná
pozemku bez čp./č'e,, stavbapostavená
na stp.č.
58' p.p,č'49414v k.rlr.Popoviceu
Poutnova.
Komisedoporučuje
nekupovat.
Usnesení:
RM ve věci odkoupení
nemovitostíp.p.č.584/4'584/2'st.p.č.
71' jejichž
součástípozemku je stavba č.p.70' c|oprava,postavenána st.p.č.71 v k.ú.
jiná stavba postavenána
Poutnov a st.p.č.58'
pozemkuje bez čp'/č.e.,
součástí
st.p.č.
58' p.p.č.49414v k.ú.Popoviceu Poutnovaod Správy že|ezniční
dopravni
cestypověřujeJiřinu Růžkovou
prodejnícenynemovitostí.
zjištěním
H|asování: PRO: 5

PRoTI:0

ZDRŽEL sE:0

g) Návrh komiseodkoupení
částip.p.č.153/4o qýměře375 m, v k.ú.KlášterTeplá' obec
Tepláod společnosti
Probitas,s.r.o.Na pozenrkuje umístěn
porrmík
z roku 1855,kteý je
nemovitoukulhrmířlanrátkou.
Usnesení:
RM doporučujeodkoupeníčástip.p.č.153/4o lyměře 375 m2 v k.ú.
Klášter Teplá, obec Teplá za cenu l0,-Kč/m2
Probitas.s.r.o,věc
od spo|ečnosti
postupujedo zasedánízastupitelstvaměsta.
H|asování;PRo: 5

PRoTI:0

ZDRŽELsE:0

h) Vevěci vedenépod
C1.:|47812017lPoZ-Žádost
irrg.JarraRůžičky
o propachtování
části
p.p.č.59l o rýměře cca l 300 m2 v k.ťr.Berounu Starého
Sedla.obec Tep|áza
propachtovatza schválenépachtovné plo
synbolickou i,-Kč. Komise doporučuje
zemědělce.
Usnesení:RM schva|ujepropachtováníčástip.p.č.591 o výměře cca 1300 m'
v k.ú.Beroun u StaréhoSed|a,obecTeplá za cenu pro zemědělce,tedy za 1800
Kč/haa rok.
Hlasování: PRo: 5

PROTI:0

ZDRŽEL sE: 0

parcelyje důmčp'66'
i) PoŽádatMinisterstvokulturyo prohlášení
st'p.č.
84, součástí
památku.
bydlenípostavená
na st.p.č.
84 v k.ú.Teplá.obecTepláza kulturní

UsnesenÍ:RM schvaluje podání žádosti na Ministerstvo kultury o proh|ášení
nemovitosti nacházejícíse na st.p.č.84 v k.ú' Tep|á, obec Tep|á za ku|turní
památku a pověřuje Jiřinu Růžkovoupodánímžádosti.

H|asování: PRo: 5

PRoTI:0

ZDRŽELsE:0

j) Ve věci vedené
pod Q.:153|l20I7lPoz-Žádosr
včelařskélro
Tepelskélro
spolkuz.s.o
zapsáníspolku na adrese, Masarykovo nám' 1',364 6i Teplá. Komise doporučuje
udělit soulrlas. .
Usnesení:RM schvalujezapsáni spolku Tepelský vče|ařskýspolek z.s. na adrese
Masarykovonám. 1, Teplá.

H|asování:PRo: 5

PRoTl:0

ZDRŽEL sE:0

k) Smlouva o dílo č. 1705 na zněnu č.1Uzerrrníhoplánu Teplá mezi městem Teplá a
Ing.arch..41exandrouKaskovou, projekčníkancelař.
Usnesení:RM schva|uje uzavření smlouvy o t|ilo č. 1705 na změnu č'1Územního
p|ánu Teplá mezi městem Teplá a Ing' arch. A|exandrou Kaskovou, projekční
kance|ář tak' jak byla před|oženav pří|oze.
H|asování: PRo: 5

PRoTI:0

ZDRŽEL sE:0

Ad 3) Návrh na zařazení do seznamu uchazečůo BJ v DPS

Radě městabyl v přílozepředložen
ředitelkouPečovatelské
sluŽbyv Teplé,p.o' paní
Mgr. Lenkou Hubáčkovounávrlr na nezaÍazení
do Seznamuuchazečů
o přiděleníBJ
v DPS panaAlojze Lacilro,byternBezclruŽice.
Usnesení: RM zamítá zaíazení pana A|ojze Laciho do seznamu uchazečůo
přidě|eníbytovéjednotky v DPS v Teplé.

H|asování:PRo: 5

PRoTI:0

ZDRŽEL sE:0

Ad 4)Žádost o lydání souhlasus výkonemjinézaměstnanecké
činnosti

'

ředitelkya
Radě městabyla v přílozepředloŽenaŽádostpaníMgr. Lenky Hubáčkové,
sociálnípracovnicePečovatelské
sluŽbyv Teplé,p.o. o vydárí souhlasus výkonem
jinézaměstnanecké
pro organizaciZák|adníškolav Teplé,p.o. od 1.9.2017
činnosti
lrodirr
činnost
v rozsahučtyřvyučovacích
do 30.6.2018'
kdy sejednáo pedagogickou
z funkceředitelkya
týdně.Tato činnostnezasáhnedo plněnípovinnostívyplývajících
sluŽběv Teplé,p.o. a řádná pracovnídobabude
sociálnípracovnicev Pečovatelské
naDracována.

Usnesení:
činnosti
RM schva|ujevydánísouhlasus výkonemjinézaměstnanecké
Mgr. Lenky Hubáčkové
pro organizaciZaiklarlní
do
školav Tep|é'p.o.od 1.9.2017
30.6.2018
a pověřujetajemníkaMgr. VítaČervenkuvydánímsouh|asu.
H|asování:PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽEL sE:0

Ad 5)K|adinaECo pro požárnísport
Raděrrrěsta
cenovánabídka
za zakoupení
kladinyE'Co pro
bylav přílozepředloŽena
poŽární
KNEZEK s.I.o..se sídlenrPalkovice 597. IC: 277 66 837
sportod výr.obce
v celkové
vč.DPH. Pořízení
panZdeněkPurkyt'
cerrě36'179,-Kč
kladinydoporučil
Usnesení:RM schva|ujezakoupeník|adiny ECo pro požárnÍsport od výrobce
Knězek s.r.o. v ceně do 40.000'-Kčvč. DPH a pověřuje tajemníkaMgr. Víta
Červenkuvystavením
objednávky.
H|asováni: PRo:

5

PROTI:

0

ZDRZEL:0

Ad 6) Linka bezpečí,
příspěvek
žádosto finanční
Raděněsta bylapřed1oŽena
ŽádostpaníSoni Petráškové.
ředitelkyLinky bezpečí.
z.s.
příspěvekna provozLirrky bezpečí
r' roce201J.
o finanční
příspěvekna provozLinky bezpečí
Usnesení:
RM zamítáfinanční
v roce20l7.
Hlasování: PRo: 5

PRoTI:0

ZDRŽELsE:0

Ad 7) Zádost o opravu komunikace v majetku města Teplá

Maškao vydárrístanoviska
Raděměstabyla předloŽena
ŽádostpanaPlrDr' Starrislava
je ve
k opravěkonunikacedo obceBohuslav.V Žádostije uvedeno'Že komunikace
velnri špatném
technikorrv okolí lrospodařícíclr
stavu a je ničenazerrlědělskolr
zemědělcťr.
Dotazje vznesenke zjištění.
kclybudetatokomunikaceopravena.Vedení
nrěstaješpatný
stavsilniceznám.V plánuopravjetennínopravyv roce2019.
Usnesení:RM bere na vědomí žádost PhDr. Stanis|ava Maška o vydání
stanoviskak opravě komunikacedo obce Bohus|ava pověřuje tajemníkaMgr.
VítaČervenkuzas|ánímstanoviska.
Hlasování: PRo: 5

PRoTI: 0

ZDI].ŽEL SE: 0

pojištění
majetku
Ad 8)Aktualizacea optima|izace
RM byl předloŽen dokument s názvenl Aktualizace a optimalizace pojištěnírr-rajetku
kter.ýzpracovatelspolečnostRespect
města Teplá a jeho příspěvkovýcl-r
orgarrizací.
a.s.'pobočkaKarlovy Vary. Krynrská 47. 360 01 Karlovy Vary.

Usnesení:RM schva|ujedokurnent s názvem Aktua|izace a optimalizace pojištění
majetku města Teplá a schYaluje pojištěníměsta Teplá a jeho příspěvkových
přílohy.
organizacídle předIožené

H|asování: PRo: 5

PRoTI:0

ZDRŽELsE:0

Ad 9) Zhodnocenís(avua opravy komunikace
RM byla předloŽonazpráva vedoucíhostiediskanrístnílro
lrospoclařství
.Taroslava
Kehrla ke
zhodnocenístar,ua opral'y kornunikacev k.p. Poutnov,p.č.557 v k'p. Poutnov.
Usnesení: RM bere na vědomí zprávu Jaroslava Kehrta ke zhodnocení stavu a
opraly komunikace v Poutnově, p.č.557 d|e pří|ohy s tím,,že tato se v současné
době
nebude opravovat a rea|izovatse bude v rámci kompletní opraly návsi.

Hlasování: PRo: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:0

Ad l0) Žádost o pronájemkulturníhodomu
Radě města byla předloŽenaŽádostMar1inaKlepala o pronájemKulturníhodomu
v Tepléna den27'5.2017od 15'00hodindo 22.00hodinza účelem
oslavynarozenin.
Usnesení:RM schva|uježádostMartina K|epa|ao pronájem Kulturního c|omu
v Tep|éna rJen 27.5'201,7
od 15.00 hodin do 22.00 hodin za úče|em
oslavy
narozeninza cenu242,-Kčvč.DPH za hodinupronájmu.
Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDRŽEL SE: 0

Ad 11) Schvá|eníceníkuza chemickou likvidaci bolševníkuvelkolepého
RM byl ke sclrválenípředloŽenlrávrh ceníkťlna likvidaci bolševníkuvelkolepého,kdy je
navrhována cena za chemickou |ikvidaci i tn2 ve ťŠi 3..Kč bez DPH. Součástíje
poskýování sler'y ve wši 33 % na likvidaci na pozenrcích,kterénavazujína pozemky
v majetkuměsta.
Usnesení: RM schvaluje ceník za chemickou likvidaci bo|ševníkuvelko|epéhove
výši 3,-Kč bez DPH za 1m2 a poskytování s|ely ve vYši 33 % na likvidaci na
pozemcích,kterénavazují na pozemky v majetku města.

H|asování: PRo: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:0

Ad 12)Nabídka na |ikvidaci bo|ševníkuve|kolepéhona rok 2017
Radě města je předloŽena cenová nabíclka zpracovaná míStostarostouMartinem
Klepalem pro město Mariánské Lázně na plovedení 1ikviclacebolševrríkuvelko1epélro

Ia Íok 2077 na pozemcích, kteréjsou ve vlastnictví města Mariánské Lázně a které
sousedís pozemky ve viastnictví města Teplá. Konečná nabídkaje nabízenaza centl
2..Kč bez DPH za 1 m,. Jedná se o pozentkyvelikosti |1,349 m, a konečnácenaje
nabizena za částku 22.698,-Kč bez DPH. Fakturováno bude po ukončeníptací
v měsíci záÍí.Práci provede Martin Klepal.
Usnesení: RM schvaluje cenovou nabídku pro město Mariánské Lázně na
provedení |ikvidace bolševníku ve|kolepého na rok 2017 na pozemcích města
Mariánské Lázfiě městem Tep|á za cenu 22.698'-Kč bez DPH dle přílohy.

Hlasování: PRo:5

PROTI:0

Jednání
radyměstaukončeno
dne
ZaIJsal:

ZDRŽEL sE: 0
16.5.201,7v 14.40hodin.

,

Mgr.VítČervenka
tajemník a,* ...,&,.2:,ap-rÍ:,
Karel Hermann
Martin K|epa|

starosta dne
místostarosta dne

