Zápis
jednáni
z 4.
Rady města Teplá, konanéhodne 2|.2.2017
Přítomni:
OmIuveni:
Hosté:

Karel Hermarul,Martin Klepal. Ronran Veselovský
RSDr' JarosIavBusinský.Maflin Cáp
Mgr. Vít Cervenka, Jiřina RůŽková

Zahájeníjednání rady města (dále jen RM) provedl v @Q[hodin
Vyhotovenímzápisuje pověřentajemnikMgr. Vit Čer.venka.

starostaKarel Hetmann.

Program 4. iednání rady
1. Kontrola úkolůz 2,3 RM
2. Maietkovézá|ežitosti
3. Výzra kpodání nabídek_..Stavebníúpravy_ kultumídťrmŽizkova. výměna
oken"
4. Cenová nabídkana provedeníprojektovýchpÍací_ oprava Mateřskéškoly
5. Kupní smlouvač.-1/2/2017LS Bečov"s.r'o'
6. objednávka biomasy _ Dřevošrot,a.s.
7. Vyšetřenízraku předškolníchdětí
8. Zařazení do seznamu uchazečů
o přidělení BJ v DPS
9. Žádost o zproštěnípoplatku za komunální odpad
10. Žád,osÍo finančnípříspěvekFarní sbor Českobratrské
církve evangelistické
l l. Zadosto oronátemkulturniliodonru
12' ZádosÍo finančnípříspěveknadačnífond Gaudeamus
13.Nabídkana prováděnítechnického
dozorustavbyTeplá kostel sv. Jiljí
14. Sociální fond města Teplá pro rok 2017
15. Určenítermínůzasedánízastupitelstva
16. Cenová nabídka_ Stavebníúpravyobjektu hasičskézbrojnice Teplá
l7. Dodatekč.I k příkazní
sntlouvě Sindlar.s.r.o.
i a

- t

I

Schvá|eníprogramu rady:
H|asování: PRo:

3

PRoTI:

0

ZDRŽEL: 0

Ad 1) Kontro|a úko|ůz 2.3 RM
Rada městapověřila :
1) Radka Větrovce zjištěnímceny stromůna pozemku p.p.č.24|l| o výměÍe3 974 tt.tz
v k.ú'Bezvěrov u Teplé,obec Teplá úkol splněn
2) Jiřinu RůŽkovouzas|iníml1izr'y Janu CeČilovik přeniístěnípomníku na pozemek
městaTeplá _ úkolsplněn
3) Jiřinu Růžkovou přípravou podkladů pro směnu včetně návrhu geometrického
plánu ve věci vedenépod usnesenímč.2/E/1 _ úkol splněn
4) Jiřinu Růžkovou vylrotovenímnávrlru geometrickéhoplánu a podánímžádosti o
bezúplatnýpřevod pro město Teplá ve věci vedenépod usnesenímč.2/A/2 _ ilko|
tryá

5) komisi výstavby navrženímjiného přístupuna pozemek z důvoduvelmi lysokých
nákladů na opravu příjezdové cesty v Horním Poutnově k nemovitosti paní
Homíkové'úkol splněn
6) Jiřinu Růžkovoukjednánís Lesníspolečrrostí
Teplá, a.s.oh1edněpřevodukomunikací
do vlastnictvíměstaTeolá úkolttvá
Ad 2) Majetkové zá|ežitosti
Předk|adatelkou je Jiřina Růžková:
a) Ve věci vedené pod čj'Čj375l2017lPoz-ŽádosÍ firmy PRoBITAS spol. s.r.o. o
odkouperríčástip.p.č.1049o výměře cca 1400 m2 vk'ú' Teplá, obec Teplá z důvodu
pieliv.
odbahněnírybníka p.p.č.493l3.Na částip.p.č.1049 je navrŽen bezpečnostní
Komise nawhuje prodej pozemku a doporučujeuzavřítsmlouw o smlouvě budoucío
prodeji črístip'p'č.I53l4 o rryrrrěřecca 500 In2v k.ú.KláŠterTeplá. PředloŽitnávrh GP
jednat s fimou PRoBITAS s.r.o.
a postoupitke schváleníZM' Dá|e komise doporučuje
o společne Žádosti na Státrrí pozemkoý Ílřad o komplexní pozemkovou úprar,u
v Teplé.
1) Usnesení:RM doporučujeprodej p.p.č.1049
o výměře cca 1400 m2 v k.ú.Tep|á,
obec Teplá z důvodu odbahnění rytlníka p.p.č.493/3firmě Probitas spol. s.r.o.,
pověřuje Jiřinu Růžkovou předložením návrhu geometrického p|ánu a věc
postupuje do zasedánízastupitelstva města.

H|asování:PRo:3

PRoTI:0

ZDRŽEL SE:0

2) Usnesení:RM pověřujeJiřinu Růžkovoujednáníms firrnou PROBITAS s.r.o.
o spo|ečné
žádostina Státnípozemkovýúřado komp|exnípozemkovouúpravu
v k.ú.Tep|á.

Hlasování:PRo: 3

PRoTI: 0

ZDRŽEL sE: 0

b) Ve věci vedenépod Cj'4938l20l6lPoz-Žádostfirmy Bezvěrov druŽstvo o
odkoupeníp.p.č.24111o
výměře3 974 ltl) v k.ú.Bezvěrovu Teplé,obec Teplá.
Konrise prodej doporučuje.
Vyvěsit záněr a postoupitk projednání ZM. Drre
pomníčkrr
30.1,20|7doplnil Jan CečilŽádostfirmy BezvěrovdruŽstvo o umístění
zp'p'č.71613(Bezvěrovdružstvo)na st.p.č.14/1 (Město Teplá).Město Teplá
(místníhospodářství' Zastoupené
.Jaroslavem
Kehrtem)provedeúpravupozemku
na jaře 2017.
ž1

-

prodejp.p.č.
Usnesení:
RM doporučuje
24Í11
oýméÍe3974m2v k.ú.Bezvěrovu
pověřuje
Tep|é,obec Tep|á íirměBezvěrovdružstvo,
Jiřinu Růžkovouryvěšením
záměru prodejea věc postupujedo zasedánízastupite|stva
města.
H|asování: PRo: 3

PROTI:0

ZDRŽELSE:0

pod Cj.287l2017lPoz-zádost
c) Ve věci vedené
firmyNB Product,s.r.o.o odkoupení
částip.p.č.696/11 (lesnípozemek)o výměře cca 700 m2 v k.ú'Kladruby u
Beranova , obec Teplá. Komise po dohodě s lesnírnhospodářem Jaroslavem
Větrovcemajednatelemfirmy JanemRadounavrhujesměnupozemkůtakto:Město
TepláprodáfirměNB Productčástp'p'č.696111
o výměře l997 In2v k.ú.Kladruby
261 o výméře1421
u Beranovaa firmaNB Products.r.o.prodáměstuTepláp.p.č.
m2 v k.ú.Dobrá Voda u TouŽimi,obec TouŽim.Dále komisedoporučujepodat
žádostna Státnípozemkovýúřado komplexnípozemkovouúpravuv k.ú.Kladruby
u Beranova.
1) Usnesení:RM doporučujeprovedenísměny s firmou NB Product, s.r'o tak, že
městoTepIá prodá ÍirměNB Product částp.p.č.696/11o výměře 1997m2v k.ú.
K|adruby u Beranovaa íirma NB Product s.r.o.prodá městuTep|á p.p.č.261 o
výměře l42l m2v k.ú'Dobrá Voda u Toužimi,obecToužima věc postupujedo
zasedánízastupite|stva
města.
H|asováni: PRo: 3

PRoTI:0

ZDRŽELsE:0

2) Usnesení:RM pověřujeJiřinu Růžkovoupodánímžádostina Státnípozemkový
úřado komplexnípozemkovouúpravuv Tep|év k.ú.K|adruby.
Hlasování:PRo:3

PRoTl:0

ZDRŽEL sE: 0

d) Ve věci vedenépod Či.stl stzorctvoz-Žádost Marcely Homíkovéo oprar,u

komunikacena st.p.č.1/1 v k.ú.Poutnov, obec Teplá z důvodupříjezdukčp. 32
v Poufoiově.Komunikaceje ve vlastnictvíVáclava Novoírého.Komise doporučrrje
směnit přístupovoukomunikacipřes st.p.č.
1l1 za pozemkyměsta( p.p.č.20715'
20718'
207/13'207lI4a p.p.č,207l)'5)
v k.ú.Poutnov,
obecTeplá.Komisedoporučuje
jednat s Václavem Novotnýmo směněpozemků a pokud majitel bude soulrlasit,
připravitnávrlrgeometrického
plránu.
Usnesení:RM zamítá opravu komunikace nacházejícíse na st.p.č.1/1 v k'ú.
Poutnov, obec TepIá z důvodutoho, že je ve v|astnictvíVác|ava Novotnéhoa
pověřuje Jiřinu Růžkovoulyzváním majitele komunikace k bezúp|atnému
převodukomunikacedo vlastnictvíměstaTep|á.
H|asováni: PRo: 3

PRoTI:O

ZDRŽELsE:0

29.9.2016 souhlasilpan Jiří Krrrrc
e) Ve věci vedenépod Cj.3996l2016/PoZ-Dne
s umistěním
kabeluveřejného
osvětleníajeclnélanrpyVo na p'p.č.993/1v k.ú.Teplá'
biemene.Postoupit
obecTeplá . Komise doporučuje
lzavřítsnllour''u
o zřizenlvěcného
věcného
břemeneke schválení
ZM.
smlouw o zřízení

Usnesení:RM doporučuje rrzavření sm|oury o zÍízenívěcnéhobřemene s Jiřím
Kuncem ve věci umístěníkabe|u veřejného osvětlení a jedné |ampy veřejného
osvětlení na p.p.č.993/I v k.ú. Teplá, obec Tep|á a věc postupuje do zasedání
zastupitelstvaměsta.

Hlasování: PRo: 3

PROTI:O

ZDRZELSE:()

Radanrěstana svém13.zasedání
. kterésc konalodtre |9.3.20|3udělilaÍjrněDABL
X SPoRT s.r.o. soulrlasse stavbous názvemTeplii.Ber.anovka-Betléln,
elektrická
přípojkapro mobilnídorrryna pozenrkup,p.ě,16212v k.ú.Beranovka'obecTeplá a na
14. zasedálí. kterése konalo dne 25.8.20|4udělila finně DABL x SPoRT s'r'o.
'feplá.
doplněnío souhlasse stavbous názverrl
Beranovka-Betlém'
elektrickápřípojka
pro mobilnídomy na pozemkup'p.č.|62129 v k.ú.Beranovka.obec Teplá. Finna
předloŽilageonretrický
plán s vyznačenítrr
věcnélrobřemenea požáda|a
o uzavření
stnlouvyo zřízení
věcného
břemene.
Usnesení:
RM doporučujeuzavřenísmlouly o zřízenívěcnéhobřemeneelektrické
přípojky pro mobilnídomy na pozemkup,p.č,162/2a na pozemku p.p'č,.
|62/29
v k.ú. Beranovka s firmou DABL x Sport s'r.o. a věc postupujedo zasedání
zastupite|stva
města.
H|asováni: PRo: 3

PRoTI:0

ZDRŽELsE:0

g) Ve věci vedené
pod Čj.308/2017lPoz.Žádost
finny Voldans.r.o._ projekční
kancelái
kterázastupuje
investorafirmuPROBITAS s.r.o.o rryjádření
k projektové
dokrunentaci
_
a souhlasse stavbou..Ubytovna.
welnesTeplá.. přípojkakanalizacepřesp.p.č
.2718l|,
30l7i l v k.ú.Teplá,obecTeplá.Korrrisedoponrčuje
udělitsoul as se stavbou.
Usnesení:RM schva|ujena zák|adě předložené
projektovédokumentacefirmou
Probitass.r.o.rydánísouh|asuse stavbou,,Ubytovna,welnesTep|á..- připojka
kanalizacepřesp.p.č.271811,30|7l|
v k.ú.Teplá,obecTep|á.
H|asování:PRo: 3

PRoTI:0

ZDRŽELSE:0

h) Ve věci vedenépod CJ.61712017lPoz-zádosÍ
nanŽelůJiřího Licehanrraa Dagnrar
Licelramlové o souhlas n-rěstas převodeln pozemku p.p.č. 1049134(orná pťrda)o
výměře 589 m2 a p'p'č.1049/35(oniá půda)o výměře 1l82 mŽ v k.ú.Tep|á . obec
TepIá za cenu 405,227'-Kč včetněskříně plastovéa elektroměrové nabyvatelťrnr
.TanoviBílkovi, Lidická 83' 364ól Teplá a Lucii Mikulové' Ke KříŽkťrml3115,
3530l Cheb-Podhrad. Konrise doporučLrjesoulrlasit s nevyuŽitím předkupnílro
práva.Postoupitdo ZM.
Usnesení:RM doporučujepřevod pozemku p.p.č'1049/34(orná půda)o rýměře
589 m2 a p.p.č.1049/35(orná pů<|a)
o výmčře 1182 m2 v k.ú.Tep|á , obec TepIá za
cenu 405'227,-Kčvčetněskříně plastovéa e|ektroměrovó nabyvatelům Janovi

Bilkovi' Lidická 83,,36461Tep|á a Lucii Miku|ové'Ke Křížkům131/5'35301
Cheb.Podhrad s tím,žeměstoTeplá nelyužijepředkupníprávo a věc postupuje
města.
do zasedánízastupite|stva
H|asování: PRo: 3

PRoTI: 0

ZDRŽEL sE:0

Smlouva o dílo na restaurovánísochy sv. Anrry Sanrotřetína p.p.č.550/1 v k.ú.
Poutnov, obec Teplá Z programu ..Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působnostína rok 2017... Realizace bude
uskutečněna v případě, Že město Teplá obdrží na tuto akci dotaci v rámci
předmětnéhoprogramu.
Usnesení: RM schvaluje sm|ouvu o dilo na restaurování sochy sv. Anny
Samotřetí na p.p.č.550/1 v k.ú. Poutnov, obec Tep|á z programu ,,Podpora
obnovy kulturních památek prostřednicťvímobcí s rozšířenoupůsobnostína
rok20l7,, za cenu díla 154.880'-Kčvč.DPH dle pří|ohy.

H|asování: PRo:3

PROTI:O

ZDRZELSE:()

j) Ve věci dodatkuč,1(|12017)k SoD 91/2014A z30.5.2014 ( Rekonstrukce
na
_
RekonstrukcejiŽní fasády kostela sv. .Tiljí
objektu kostela sv' Jiljí v Teplé )
v Teplé.
Usnesení:RM schva|ujedodatek č.7 ke Smlouvě o dí|o na rekonstrukci
objektu Kostela sv' JiIjí v Teplé - rekonstrukce fasády jižní strany se
vč.DPH dle přílohy.
spo|ečností
BOLID M, s.r.o.za cenu díla2,492.67|,.Kč
Hlasování: PRo: 3

PRoTI:0

ZDRŽELSE:0

Ad 3) Výzva k podání nabídek-,,Stavební úpravy_ ku|turnídům Žižkova,výměna
okent'

Místostarostou
Mafiinem Klepalem byla RM předloženav přílozezpracovanáYýzva
k podánínabídekna zakázku .,Stavebníťrpravy kultumí dům ŽiŽkova' výměna
oken".
Usnesení: RM schvaluje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakánku
úpravy- kulturnídůmŽižkova,výměnaoken..
s předmětemz^kázky,,Stavební
dle příIohy.
H|asováníradv :

PRo: 3

PROTI:0

ZDRŽF,L|0

Ad 4) Cenová nabídka na provedeníprojektových prací _ oprava Mateřské ško|y
RM byla předložena cerrová rrabídkana provedení projektových prací a rozpočtu
stavby na akci ,'Projektová dokumentace pr.o rryběr dodavatele _ oprava střešního

pláště včetně systému lrronosvodu. včetně zateplení střeclry a oprava systémrr
odvodněnía likvidace dešťovýclr
vod. Ma1eřskáškolaŠkolníč.p.544,Teplá..,kterou
předloŽilafirna Ing. Pavel Graca a Mgt. lvana Gracová. IČ: 736 8l423, se sidlern
Mariánské Lázně, Anglická ulice č.p. 204141. Cenová rrabídkaza projektovéa
inŽenýrské
práceje stanovenana částku58.500.-Kčbez DPH.
Usnesení:RM schvaluje cenovou nabí<lkuod Ing. Pavla Graci a Mgr. Ivany Gracové
za projektové a inženýrsképráce na akci ,,Projektová dokumentace pro výběr
dodavatele _ oprava střešního p|áště včetně systému hromosvot|u, včetně
zatep|ení střechy a oprava systému odvodnění a |ikvitiace t|ešťovýchvot|,
Mateřská ško|aŠkolníč'p.544,,Tep|áť,
za 58.500,-Kčbez DPH d|e přÍ|ohy.

H|asování:PRo: 3

PROTI: 0

ZDRZEL SE: O

Ad 5) Kupní sm|ouvač.112/2017
LS Bečov.s.r.o.
RM byla předloŽenakupní snrlouva č. 1l2/2O|7.kter.ámá být uzavřerrarrrezi
kupujícím
Lesníspolečností
Bečov's.r.o.zastoupené
jeclnatelenr
AlešenrSvobodou,
se sídlerrrKar.lovarská305. Bečovnad Teplou a něstem Teplá s přednrětenrkuprrí
smlouvyprodejjehličnaté
dřevovinyv sortin]entu
jakostia
smrk,rrrodřírr
v nrnoŽství,
ceně stanovené
kupnísnrlouvou.odborný lesnílrospodářJaroslavVětrovec uzavření
kupnísmlouvydoporuČi|.
Usnesení:
RM schva|ujeuzavřeníkupnísmlouvyč.|/2120|7mezi městemTeplá a
kupujícímLesníspolečností
Bečov,s'r.o.<lIepříIohy.
Hlasování: PRo: 3

PROTI: 0

ZDRŽEL sE: 0

Ad ó) objednávka biomasy_ Dřevošrot,a.s.
Radě města byla odbornýn lesnímhospodářem.IaroslavemVětrovcenrpředloŽerra
objednávkabiornasypro rok 2017 vystar'enáspolečností
Dievošrot.a.s. se sídlem
Zitavského496, Praha 5, |Čo: 276 0223| zastoupená
jednatelemLubošemRuten
_
s přednrětenr
objednávky dodáníbíomasyv nrnoálvídle dohodya moŽností
dodavatele
za cenu10Kčza rrďtěpovaný
prrnštěpky.
Usnesení:
RM schva|ujedodánÍbiomasypro rok 2017pro společnost
Dřevošrot,a's.
d|eobjednávkyv přiloze.
H|asování: PRo: 3

PROTI:0

ZDRŽEL sE: 0

Ad 7)Vyšetření
zraku předškolních
dětí
RM byla nabídkana provedeníscreeningového
vyšetřenízraku předškolníclrdětí
v rámcipreventivnílro
projektu..Koukají
na nás správně..odspolečnosti
PrinraVizus.
jednolropředškoláka.
o.p.S.Zacenul50..Kčza vyšetření
Usnesení:RM schva|uje úhradu ceny l50'-Kč/osobuza vyšetřenípředško|ních
dětí pos|edníhoročníkuMŠ v rámci preventivního projektu ,,Koukají na nás
správně.. spo|ečnosti
Prima Vizus, o.p.s.

Hlasování: PRo: 3

PRoTI: 0

ZDRŽEL sE: 0

ArJ8) ZaÍazenído seznamu uchazečůo přidě|cní BJ v DPS
RM byl předloŽen ředitelkou PečovatelskésluŽby v Teplé. p'o. paní Mgr. Lenkou
HubáčkovouŽádost Marie Kubincové o alšení přidělení býové jednotky č. 204 od
|.3.2017 a přidělení BJ č.l18 od, 1.4,2017. Ttrto Žádost odůvodnilatím, Že v původní
Žádostižádalao býovoujednotku s r1ýhledem
do parku.Dále ředitelkapředloŽilažádostio
lryÍazení
Mgr. .IanyChaloupkovéa EnrílieGorčákové
ze seznamlluchazečů
o přiděleníB.I
a to na základě jejich vlastníchŽádostí.TaktéŽpředloŽila ádost o zaÍazenido Seznanu
uchazečů
o přiděleníbýo\,.ýchjednotek pro Dtahon-rítu
Pišťáčkovou'
Jiřinu Pejmlovou.
JanuŠimové.
JanuPrincovoua JaroslavuTobořjkovou.
Zíroveň dala radě městana vědomískutečnost.
v době své
Že sijako svou zastupk1,rri
nepřítomnostizvolila panílvonu Culkovor:.
a) Usnesení:RM schva|uje zrušení přidě|ení bytové jednotky č. 204 v Domě
s pečovatelskouslužbouv Teplé,Pivovarská 333' Teplá paní Marii Kubincovó
od 1.3.2017.

Hlasování: PRo: 3

PRoTl: 0

ZDRZEL SE: O

b) Usnesení: RM schvaluje přiděIení bytové jednotky č. 118 v Domě
s pečovatelskou
službouv Teplé'Pivovarská333' Teplá paníMarii Kubincové
ocl1.4.2017.

H|asování:
PRo:3

PRoTI:0

ZDRŽEL sE:0

c) Usnesení:RM schva|ujelyřazení Emí|ic Gorčákovéa Mgr. Jany Chaloupkové ze
seznamu uchazečůo přidě|eníbytových jednotek v DPS.

H|asování:PRo: 3

PROT|: 0

ZDRŽEL sE: 0

d) Usnesení:RM schva|uje zařazení Drahomíry Pištáčkové'Jiřiny Pejmlové' Jany
Šimové,
Jany Princové a Jarostaly Tobořftové jako nových žadate|ůo přidělení

bytové jednotky v Domě s pečovatelskouslužbou v TepIé, Pivovarská 333,
Tep|á do Seznamu uchazečů
o bytovou jednotku.

H|asování:PRO:3

PRoTI:0

ZDRŽEL sE:0

e) Na vědomí:RM bere na vědomíinfornraciředite|kyPečovate|ské
službyv Teplé,
p.o. o jmenovánízástupkyněředitellq' Ivony Culkovépro případ nepřítomnosti
ředitelky.
Ad 9) Žádosto zproštění
poplatkuza komunálníodpad
RM byla předloŽenaŽádostpana T.K. o odpuštění
dluhu za poplatekza komunální
odpadza rok 20l5 a20|6 z důvodu
tolio.Žebyl ve výkonutrestuv doběod 26.7.20|4
do 25.|2,2016.
Celkenrmá vůčiměstuTeplárreuhrazený
dluhve výšil.500,-Kč.
Usnesení:RM schva|ujeprominutíd|uhu za pop|atekza orJvozkomunálního
odpaduza obdobílet 20|5 a 2016 panu T. K.
H|asování: PRo: 3

PRoTI:0

ZDRŽEL SE:0

Ad 10)Žádosto finanční
příspěvekFarnísbor Českobratrské
církveevangeIické
RM byla předložena
ádost Farní|ro
sboruČeskobratr.ské
církveevangelické
o poskýnutÍ
příspěvkuve ýši 5.000'.Kčna akci ..Try and play..od |'9.2017do 3.9.2017s tírn,Že
zároveňžádajio runoŽnění
koniíní
předrnětrré
akcev Parkupiátelství'Jednáse o akci,kde
budou probílratworkslropy'dětskédivadlo.deskovéhry. dětskáolympiáda,spottovtrí
aktivity a hudebníprodukce.Dále žádajío moŽnostpřipojeníelektřirry.V případě
nepříznivého
počasí
ádají o bezplatnýpr.onájell-r
Kultumíhodoll-luv Tepléa to v sobotu
2.9.20|7od 9.00hodirido neděle.Večemí
progranrv sobotu2.9.20|7a nedělrrí
dopolední
programdne3.9.20|7chtějívšakuspořádatv Kultumírrrdonrěv Teplé,jelroŽpronájem
žádajízdamla.
Usnesení:RM schva|uje finančnídar ve výši 5.000,-Kčpro Farní sbor
Českobratrské
církveevange|ické
na akci ,,Try ant| p|ay..konanou v Tep|éve
dnech 1.9.2017
až3,9,20|,|.
RM dá|eschva|ujepořádánípředmětnéakce v Parku
přáte|stvív Tep|éa bezplatnýpronájem Kulturníhodomu v Teplépro potřeby
předmětnéakce v případě,že nebudou probíhatv uvet|eném
obdobi stavební
úpravy.
H|asování:PRO:3

PROTI:0

Ad 11)Žádost o pronájem ku|turního<lomu

ZDRŽEL sE:0

Raděrrrěsta
byla předloŽena
Žádost Moniky Vitnerové
o pronájemKulturního
domu
v Teplédne 12-3-20|7
za účelenr
rodinného
setkálív doběod 1l do l8 hodin.
Usnesení:
RM schva|ujepronájemKulturníhodomu v Tep|édne 12.3.2017
od 11
do 18 hodin pro paníMoniku vitnerovou za účelem
rodinnéhosetkáníza cenu
242,-Kčlhod,.
vč.DPH.
Hlasování: PRo: 3

PRoTI:0

ZDRŽEL sE: 0

Ad 12) Zádost o finančnípříspěvek nadačnífond Gaudeamus
RM byla předloŽena žádost Nadačnílrolbndu Gaudeamus. zastoupenéMiloslaven-t
Stulákem o poskytnutí finančníhodaru rra organizaci největšídějepisné soutěŽe
studentůgymnáZiíz Ceské republiky a Slovenskérepubliky' která se uskutečníjako
XXVI' RočníksoutěŽedne23.11'20|7 v Clrebu.

Usnesení:RM schva|ujefinančnídar pro Nadačnífond Gaudeamus,se síd|em
Cheb, Nerudova 7, zastoupenéRNDr. Ing. Jaroslavem Kočvarou a Mgr.
MirosIavemStu|ákemve výši4.000'-Kč.
HIasováni: PRo: 3

PRoTI:0

ZDRŽEL sE:0

Ad 13)Nabídkana prováděnítechnického
dozorustavbyTep|á- koste|sv.JiIjí
RM byla v návrhu předloženacenová nabídkaod společnosti
StavingJnvests'r.o,
jednatelenrIng. JanemChyškouna provádění
Rokycanova1929.Sokolov zastoupené
_ kostelsv' .Iiljí .IiŽní
_ dodatek
technického
dozorustavby.,Teplá
fasáda rekonstrukce
č.7..a to po slevěve ýši cca50 %oza cenu65.000'-Kč
bezDPH.
Usnesení:RM schva|ujena zák|adě přet||ožené
cenovénabídky od společnosti
Staving-Invests.r.o, Rokycanova 1929, Soko|ov, IČ: 006 70 073 zastoupené
jednate|emIng. Janem Chyškouna prováděnítechnického
dozoru stavby ''Tep|á koste|sv. JiljÍ - Jižnífasáda - rekonstrukce- dodatek č.7.. uzavření pÍíkazní
smloury na předmětnouzakázku s cenoudí|ave lyši 65.000'-Kč
bez DPH.
H|asování:PRo:3

PROTI: 0

ZDRŽEL sE: 0

Ad 14)Sociá|nífond městaTep|ápro rok20|7
Radě města byl předloŽen Správní rador-rsociálníhofondu nrěsta Teplá návrh
sociálnílro
fonduna rok 2017..Iekonstatoválro.
žepříspěvek
do Sociálnílro
Íbnduve
výši600.000'-Kč
byl schválenv rárncirozpočtu
n-rěsta
Teplána rok 2017dne8.2'2017
pod číslerrr
usnesení|2lAl5 zastup|telstva
trlěsta.

Usnesení:Rada města schvaluje znění Sociá|niho fonc|uměsta Teplá na rok 2017
s účinností
od 1.3.2017tak, jak byl předloženv příloze.

Hlasování: PRo:

3

PROTI:

0

ZDRZEL:0

Ad 15)Určenítermínů
zasedánízastupitelstva
RM byl v přílozepředloŽentajemníkenr
Mgr. VíternČervenkounávrh Plánu konárrí
zasedání
zastupitelstva
jsou tenníny26'4.2017
nrěstaTepláv roce2017.Navrlrovány
,
21.6.2017
' |3,9.20|.]
, 6.|2'2017tak' aby byly dodrŽenyzákonenrstanovené
lhůty
konárií.
tedyalespoň1x za tři měsíce.
Usnesení:
RM schvalujetermínykonánízasedáníZastupitelstvaměstaTeplá dle
přílohy.
Hlasování: PRo:3

PRoTI: 0

ZDRŽELsE: 0

Ad 16)Cenovánabídka- Stavebníúpraly objektuhasičské
zbrojniceTeplá
Radě městabyla předloŽerra
cenová nabídkaprojektových
pracína akci Stavební
úplavy objektu hasičské
zbrojnice,Teplá. kterou zpracoval Ing. Pavel Graca,
Plojektováa inŽenýrskákancelář'PlzeIiskál3l/l5. Mar.iánské
Lázně a to v ránrci
poptávkyv ProgramuMirristerstva
jednotky
vnitras názvem..Dotace
pro
SDH obcí..,
kdy cenovánabídkajena získání
vstupních
podkladťr.
zaměření
a vynesení
skr.Úečného
stavu řešené
částia zpracováníarclritektonické
strrdieřešené
částiv nabídIruté
cené
celkem50.000.-Kč.
Usnesení:RM schva|ujecenovou nabídku Ing. Pav|a Graci na zpracovánÍ
projektovýchpracína akci ,,Stavební
úpravyobjektuhasičské
zbrojnice'Tep|á..
za částkuve výši50.000,-Kč.
H|asování: PRo: 3

PRoTI:0

ZDRŽEL sE: 0

Ad 17)Dodatekč.1k příkaznismlouvě- Šind|ar
s.r.o.
RM byl v přílozepředloŽendodatekč.l k příkaznísmlouvěuzavřené
se společností
Šincllar,
s.r.o.s tím,Že se nrěníustanoveni
č1.5.5.týkající
se terrnínu
splátkyč.2a to
dle ořílohv.
Usnesení:
RM schva|ujedodatekč.l k příkaznísmlouvěuzavřenése společností
Šindlu. ,...o. tlne 13.10.2015s předmětem plnění ,'provádění dotačního
managementu..
v rámci projektu ,,ReaIizaceprotipovodňovýchopatření_ LVS
městoTep|á..dle pří|ohy.
H|asování: PRo: 3

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

.Iednání
rady městaukončenodne

Zansa|:

21.2.2OI1 v IO,47

hodiri.

Mgr.VítČervenka
tajemník ,],"...*?.4.1,#
Karel Hermann
Martin Klepal

.,fuo-.
starosta,tne .2.-t ].{..-.
7.#...

