,Zápis
z ||, zasedáníZastupite|stvaměsta Teplá, konanéhodne 7.prosince2016
Přítomni: RSDr. Businský .Iaros|av.Cáp Martin i ]ermannKarel, Klepal Martin, Křehký
Karel, Matějka Milan' PhDr. Kreuzová Renata. Bc. Lorencová Jana, Mgr. Novotná Eva.
Bílek .Iosef.Mgr. Gabriková Šárka.Purky Zderrek.Ing' ŠindeláiV|astimi].Veselovský
Roman,
Omluveni: Erps Tomáš,
občanů: 7
Starosta města zahájl| 1ednžnízastupitelstva města (dále jen ZM) v 17.00 hodin. Přivítai
přítomné čLenyZM a občany města. Zapisovatelem jednání určil tajemníka Mgr. Víta
_ Zastupitelstvo
Červenku.Dále konstatoval,Že najednáníje přítomnocelkem 14 Zastupitelů
je usnášeníschopné.
Dále uvedl' že z jednáni bude pořízen audio záznam pro potřeby
městskéhoúřadua upozomil' Že pokud bude někdo dalšípořizovat audio nebo video záznam,
nesmí tím rušit průběh a účeljednání. Pokud by jej chtěl zveřejnit' je povinen dodrŽet
ustanovenízákona číslo10I/2000Sb., o ochraněosobníchúdajůa zákona číslo89/2012Sb.'
občanského zákoníku. Uvedl, že zasedáni bylo řádně svoliíno a oznámení vyhlášeno
vyvěšenímna úřednídesce a webových strrínkáchměsta Teplá dne 29.11.2016 s proglan]em.
kterj dne j0. I l.20I6 obdrŽelivŠichni
zastupitelé.
Návrh doplněnéhoprogramu:
Program:
1) Zahájeni
2) Určeníověřovatelůzáptsl z 11. zasedániZM
3) ověření zápisu z 10. zasedáníZM
4) Kontrola úkolů
5) Majetkové záIežitosti
6) Rozpočtováopatřeníč.8'9'10'10a
provizoria na rok 20|7 dle přiloŽenéhonáwhu
7) Pravidla rozpočtového
8) Plán inventur
9) Nákup novéhovozidla pro Městský úřadTeplá _ Hmotný investičnímajetek
10)Nrákuptechnologie InfrasetSTART na opravu defektůasfaltovéhopovrchu
l1) Záměr prodlouženípracovníhopoměru manažeraprevencekriminality
12) Přidělení účelové
neinvestičnídotacena výdajejednotky SDH
13) Výročnízpráva o činnostiškoly
14) Různé
a) MAS Kraj Živých vod žádosto prodlouŽenísplatnostipůjčky
b) Veřejnoprávní smlouva Zajištěnísociálních sluŽeb
c) odměny neuvolněných členůzastupitelstva, neuvolněného předsedy a členů
kontrolníhonebo finančníhovýboru, předsedů a členůkomise rady od 1.1.2017
15)Diskuse
16)Závěr

Ad 1. Zaháiení
Starostapřečetlnávrh programu. Potése zepta|,zda-|i má někdo návrh na doplněníči
Zménuprogramu.
Usnesení:ZM schva|ujeprogram 1l. zasedánízastupitelstvav dop|něnómzněni.
PRo:

|4

PRoTI;

0

ZDRŽEL SE:

0

Usneseníbylo přijato.
Ad 2. Určeníověřovate|ůzápisu z l1.zasedáníZM
Starostaza ověřovatele zápisu určuje Mgr. ŠárkuGabrikovou a Josefa Bílka.
Na vědomí: ZM bere na vědomÍ určení ověřovatelů zápisu _ Mgr. Šárku
Gabrikovou a Josefa Bí]ka.
Ad 3. ověření zárrisu z 10. zasedáníZM. konanéhodne l4.9.2016
Starosta konstatuje. že ověřovateli zápisu z 10, zasedání ZM byli: Roman
Veselovský a Zdeněk Purky.
Dotázal se přítomných ověřovatelů. zda zápis
zkontrolovali a ověřili. oba shodně uvedli. Že zápis zkontrolovali a ověříli jeho
správnost svými podpisy.
Na vědomí: ZM bere na vědomí ověřeni zápisu z 10. zasedání ZM Romanem
Vese|ovskýma Zdeňkem Purkytem.
Ad 4. Kontro|a úkolůz 10. zasedáníZM ze dne |4.9.2016.
Z usnesenípřijatých v rámci 10. zasedání ZM rryplynul úkol pro radu města, která
obdrželaúkoldle usneseníč' 10lF126'dle kteréhoměla vyvolat jednáníse společností
Algon, a.s. ve věci zapracovánírekonstrukce chodníkůdo projektu na dílo ,.oprava
povrchu silnice IIl198,km 27'120-27,950v Teplé'ulice Sokolovská.ÚkoJ byl splněn
a cenovou nabídkuschválila rada města na svém27 iednžní'
Na vědomí: ZM bere na vědomíkontrolu úko|ůz 10. zasedáni ZM.
Ad 5. MaietkovézáIežitostia sm|ouw o zřízenír'ěcnýchbřemen
Starostapředal slovo paní.Iiřině RůŽkové.
a) Prodejčástip.p.Č.
2722,|o vryměře471 nt: r k'ú.Teplá obecTeplá manŽelůmDavidovi
Pospíši|ovi
RM prodejdoporučila'
a .litcePospíŠilové.
Kupní cena je 50.-Kčt m2.Záněr
prodejebyl zveřejněnod 21.11.20l 6 do 7.12.2016.

Usnesení:ZM schva|ujeprodej části p.p.č.272211o výměře 471 m' v k.ú. Teplá,
obec Teplá manže|ůmDavidovi Pospíšilovia Jitce Pospišilovéza cenu 50,-Kč/m2'
H|asování:

PRo: 14

PRoTI:0

ZDRŽEL

SE: 0

Usneseníby|o přijato.
b) Prodej st.p.č.580 o r'1měře J9 m2 v k.ú'Teplá obec Teplá Václavovi Flusserovi.RM
prodejdoporučila.
Kupní cena je 100 KČl tn1+ 21o/oDPH. ZrÍněrprodejebyl zveřejněn
o d 3 . 1 0 . 2 0 1d6o 1 9 . 1 0 . 2 0 1 6 .
Usnesení:ZM schvalujeprodej st.p.č.580 o výměře 39 m2 v k.ú. Tep|á, obec
Teplá Václavovi Flusserovi za cenu l00'-Kč t m2 + 21"Á DPIJ.
H|asování:

PRo: 14

PRoTI: 0

ZDRŽEL sE: 0

Usneseníby|o přijato.
c) Prodej črístip.p.č.503/2 o r,ryměře68 mr v k.ú. KJášter Tepla" obec Teplá Stel]e
Bř'iŽd.a]ové.
RM prodej doporuČila.Kupní cena je 50.-Kč l m2. Zfuněr prodeje byl
zveřejněnod 21.11.201ódo 7.1'2.2016.
Usnesení:ZM schva|ujeproaej čásrip.p.č.503/2 o qíměře 68 m2 v k.ú. K|ášter
Teplá, obec Teplá Ste||eBřížďa|ovéza cenu 50,-Kč / m2.

Hlasování: PRo: 14

PRoTI:O

ZDRŽEL sE:0

Usneseníby|o přijato.
d) Prodej čristip.p.č.500/1 o r'1měře 500 mr v k.ú.K.laŠter
Teplrí,obec Teplá Michalovi
Štursovi.
RM prodejnedoporučila.
Prodej častip.p.ě.5O3l2o r'yměře 46 m2 v k.ú.Klašter
Teplrá;obec Teplá Michalovi Štursovi'RM prodejdoporučila.
Kupní cena je 5Q-Kči m2.
Zírněrprodejebyl zveřejněnod 21.II.2016 do 7.12.2016.
1) Usnesení:ZM zamitá prodej p.p.č. 500/1 o lyměře
Tep|á' obec Teplá MichaIovi Š1ursovi.
Hlasování:

PRo: 14

PRoTI:0

500 m2 v k.ú' Ktášter

ZDRŽEL sE:0

Usneseníby|o přijato.
2) Usnesení:ZM schva|uje prodej p.p.č. 503/2 o lyměře 46 m2 v k.ú. K|ášter
Teplá, obec Tep|á Michalovi Štursoviza cenu50,-Kč/ m2.
Hlasování:

PRo: 14

PRoTI:0

ZDRŽEL sE:0

Usneseníbylo přijato.
e) Prodejp.p.č.1011/1o v..Íměře
510 m2 a p.p.č.1011/43o l"jměře 1030mr v k.ú.Teplr!
obec Teplá pro ýstavbu rodinného dornu Ladislavovi Hudyrnu a Janě Prokešové
s předkupním právem pro město Teplá a s věcn]thnbřemenem sluŽebnosti:právo vedení
a údržbypodzemníhopotrubí.RM prodejdoporučila.Kupni cena je 22O'-Kč lm2+ 21oÁ
DPH a 15.607,-Kčza skříň plastovou plynovou a elek1roměrovoLt.
Zánněr prodeje byl
zveřejněnod 1,7.10.201'6
do 2.11-2016.
Usneseni:ZM schvalujeprodej p.p.č.1011/1 o výměře 5l0 m2 a p.p.č. l0ll/43
o výměře 1030 m2 v k.ú. Tep|á, obec Teplá pro výstavbu rodinného domu
Ladislavovi Hudymu a Janě Prokešovés předkupním právem pro město Teplá a
s věcným břemenem _ s|užebnosti:právo vedenía údržbypodzemníhopotrubí za
cenu 220,- Kč /m2 + 21vo DPIJ a 15.607,-Kč za skříň p|astovou p|ynovou a
e|ektroměrovou.
HIasování:

PRO: 14

PROTI:0

ZDRŽEL sE: 0

Usneseníby|o přijato.
odstoupení paníAnny Junovéod koupě p.p.č.1049/33 o qměře 510 m2 a p'p.č.
1049/32 o vs,rněře 1229 m2 v k.ú. Teplá' obec Teplá pro ýstavbu rodirrnéhodomu
s předkupním právem pro město Teplá a s věcným břemenem - sluŽebnosti:právo vedení
a údrŽbypodzemníio potrubí.Prodej byl schviílenna 10. zasedríLrrí
ZM dne 14.9.2016,č,.
usneseníA/1 1.
Usnesení:ZM schva|uje odstoupení paní Anny Junové od koupě p.p.č.1049/33 o
ryměře 510 m2 a p.p.č. |049132 o ýměíe 1229 m2 v kú. Teplá, obec TepIá pro
výstavbu rodinného domu s předkupním právem pro město Tep|á a s věcným
břemenem - s|užebnosti:právo vedenía údržbypodzemníhopotrubí s tím,žeprodej
by| schválen na 10. zasedáníZM dne 14.9.2016'č.usnesení10/A,/11.
H|asování:

PRO: 14

PROTI:0

ZDRŽEL sE: 0

Usneseníby|o přijato.
g) ŽádostNatalie Kazi k odkoupeníp.p.č.2355/3 o výměře 478 m2 a p.p.ó. 235514
o výměře 29l m2 v k.ú. Teplá' obec Teplá o navýšeníceny na 130,-Kč/m2.
odkoupení pozemku schválilo ZM na 9, zasedéni dne 22,6.2016, č. usnesení
9lN7 za 80,.Kč/m2.

Usnesení:ZM revokuje usneseníč. 9/N7 z9. zasedáníZM ze dne 22.6.20|6a
schvalujeodkoupeníp.p.č.2355/3
o výměře 478 m2 a p.p.č'2355/4 ovýměře 291
m2 v k.ú.Tep|á,obecTeplá za cenu 130,.Kč/m2.
Hlasování: PRo:14

PROTI:0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení
by|opřijato.
h) Ve věci předloŽenéhoaktualizovanéhoplánu společnýchzaŤizenízpracovaný v rámci
komplexníchpozemkoých úpravv k.ú.Mnichov u MariránskýchLazní.
Usnesení:ZM schva|ujev sou|adu s $ 9 odst. |l zákona 139D002 Sb. o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona 229/1991 Sb.' o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědě|skémumajetku, ve znění pozdějších
předpisů ..Aktualizovaný plán spo|ečnýchzaíizeni., obsahujícínávrh opatření ke
zpřístupnění pozemků, protierozní opatření na ochranu ZPF' vodohospodářslví
opatření a opatření k tvorbě a ochraně životniho prostředí, lypracovaný v rámci
Komp|exních pozemkoých úprav v katastrá|ním územíMnichov u Mariánslých
Lrizní firmou GEODÉZIE Ledečnad Sázavou s.r.o.

Hlasování:

PRO: 14

PROTI:0

ZDRŽEL sE: 0

Usneseníby|o přijato.
ad 6) Rozpočtováopatření č.8/2016'
č.9/2016.
č.l0/2016.č.10a/2016
Starosta města Karel Hermann předal slovo ekonomce pani Evě Řebíkové. která
podala komentrířk rozpočtovým opatřením č, 8'9'10.10a/2016 které schválila rada
městana svém24,26,27 a29. jednríLrrí.
Schválenýrozpočetbyl od začátkuroku všemi
jedenácti rozpočtovýmiopatřenímiupraven o částkuve výši 6.351.202'50,-Kč, kdy se
jednalo v v podstatě pouze o dotace.Následně vznesl dotaz zastupitel Milan Matějka
s tím, kolik peněz se již uhradilo společnosti Šindlar s'r.o' v rámci zakázky
Protipovodňová opatření pro město Teplá' Ekonomka Eva Řebíková uvedla. Že se
uhradilojiž 141.570'-Kč.
Na vědomí:ZM bere na vědomírozpočtováopatření č.8/2016'
č.9/2016'č,|0120Í6
a č'|0al20|6 dle pří|ohy.
provizoria na rok 20l7 dle před|oženého
ad 7) Pravidla rozpočtového
návrhu
Starosta města Karel Hermann předal slovo ekonomce paní Evě Rebíkové, která
uvedla, Že předkládá ke schválení zastupitelstvu města Pravidla rozpočtového
provizoriana rok 2017.

Usnesení: ZM schva|uje PravidIa rozpočtovéhoprovizoria na rok 2017 dle
předloženého
návrhu.
Hlasování: PRo:

l4

PROTI:

0

ZDRŽELSE:

0

Usneseníbylo přijato.
Ad 8) Plán inventur
Starosta Karel Hermann opětovně předal slovo ekonomce paní Evé Rebíkové.která
předložilado zasedánízastupitelstvaplán inventur na rok 2016 dle přílohy.
Na vědomí: ZM bere na vědomí p|án inventur pro rok 2016 a složení
inventarizačníchkomisí pro provedeníinventarizacezásob, majetku' pohledávek
a závazků města TepIá k 31.12.2016tak' j ak jsou před|oženyv příloze.
Ad 9) Nákup novéhovozid|a rrro Městslď úřad Tep|á - HmotnÝ investičnímaietek
Tajemníkměsta Mgr. Vít Cervenka předloŽil Zastupitelstvuměsta cenovénabídky na
zakoupenínovéhoosobníhomotorovéhovozidla pro město Teplá. Jedná se o nabídky
od společnosti Primo Car Cheb, s'r.o. na pořízení vozidla Dacia Duster verze
Exception,1,2 TCe 92 kw1125' 4x4 za cenl448.900'-Kč'dále od tétospolečnosti
na
pořízení vozidla Renault Kadjar, verze Energy dCi, 4x4 za cenu 636.286'.Kč' od
společnostiAUTo Spektrum 2000 s.r.o. M.Lázně na pořízení Vozidla skoda YETi
Ambition 1.4 TSI 110 kW ó-stup mech převodovka, 4x4 za cenu 517.400,-Kč.kdy
kďdá nabídka obsahuje specifikace výbavy uvedených modelů.Ceny jsou uvedeny
vč.DPH. K celévěci proběhla rozprava. Starostauvedl důvoddoporučeník zakoupení
voziď|a zn. Skoda' zejménas ohledem na kvalitu a cenu vozidla' dále r'ysvětlil zvolení
typu motoru 1,4 TSI, nebot's vozidlem se neujederočněmnohokilometrů,protonebyl
naceněn jiný druh motoru' Tento motor byl zvolen i vzhledem ke způsobu uŽívání
vozidla, krátkým vzdálenostem a studeným startům. Zastupitel Zdeněk Purk1t
navrhoval Íéžzakolpeni tohoto vozidla, avšaks jiným typem motoru. Zastupitel Milan
Matějka navrhuje zakoupení tohoto vozidla, avšak bez montáŽe tažnéhozařízeni.
TajemnikMgr. Vit Čenenkauvedl.Že dodaratelrozidla Škodaposkyuje na vozid|o
slevu ve výši 105.000'-Kč'jakožídalšílyhody v rámci výbavy čiservisu.
Usnesení: ZM schvaluje poíízeníosobního motorového vozidla pro město Tep|á
zn. Škoda Yeti Ambition 1.4 TsI z důvodu posouzení technické úrovně,
estetických a funkčních vlastností, uživate|sképřístupnosti, úrovně servisních
s|užebvčetnětechnicképomoci a to vše vzh|edem k pořlzovací ceně vozidla d|e
nabídkv.
Hlasování: PRo:

l4

PROTI:

0

ZDRŽELsE:

0

Usneseníby|o přijato.
Ad 10) Nákup techno|ogieInfraset START na onravu defektůasfaltovéhopovrchu
Zastupitelstvu města byla předloŽena cenová nabídka na dodiání limitované série
technologie Infraset s názvem Star1. kdy se jedná o zařízeni na oprar,y defektů
asfaltovéhopovrchu od dodavatelespolečnostiMORAM CZ' s.r.o.v ceně dle nabídky
je přívěsnývozík,infrazářičTOPAS TPS 15,
ve výši 148.900,-Kč
bez DPH. Součástí
vibrační deska, speciální hrábě, ocelový smeták, výstraŽnékuŽely' postřikovač a
penetrace. RM zakoupení setu doporučila.Zastupitel Milan Matějka uvedl, Že mu
připadá toto zařizení jako nevhodně, neboť s ním nelze opravovat velké plochy či
velmi rozbitésilnice. K tomu se postupně l.yjádřili Roman Veselovský, starostaKarel
Hermann a míStostarostaMartin Klepal, kteří shodně uvedli' Že toto zařízení bude
slouŽitjako pomocníkpři opravějiŽ opravenýchkomunikací.
Usnesení:ZM schvaluje zakoupení jednoho setu na opravu defektůasfa|tového
povrchu od společnostiMORAM CZ, s.r.o. s názvem INFRASET ,,Start.. v ceně
r48.900'-Kčbez DPH.
Hlasování: PRo:

12

PROTI:

0

ZDRŽELSE|

2

Usneseníby|o přijato.
Ad 11)Záměr prodlouženípracovníhopoměru manažeraDrevencekriminality
Tajemník MÚ Iragr.Vít ČervenkapředloŽil Zastupitelst!'uměsta žádosto prodlouŽení
pracovníhopoměru manaŽerkyprevence kriminality Bc. Jany Lorencovó o 1 rok, tedy
na obdobíceléhoroku 2017.
UsnesenÍ: ZM
schva|uje pro manažerku prevence kriminality Bc. Janu
Lorencovou uzavření pracovní smlouvy na rok 2017 a 2018 s pracovním úvazkem
0,75.

H|asování: PRo: t3

PROTI:

0

ZDR'ŽEL sE:

1

Usneseníby|opřijato.
Ad 12) Přidě|eníúče|ové
neinvestiční
dotace na rÝdaie iednotky SDH
'

StaÍosta předal slovo ekonomce paní Evě Řebíkové, která předloŽila a zas|a|a
Zastupitelůmpodklady pro schválení státníúčelové
neinvestičnídotace na odbomou
přípravu, výdaje za uskutečněnýzásah jednotky SDH mimo územníobvod jejího
zíizovaÍele,věcnévybavení neinvestičnípovahy pro rok 2016 poskynuté na zžk|adě

Rozhodnutí Ministerstva vnitra
Generálního ředitelství Hasičskéhozáchrarrného
sboru Ceské republiky pod čj.: My-28812-29lPo-IZs-2016 ze dne 20-10.2016
prostřednictvímKarlovarskéhokraje.
Usneseni: ZM
schvaluje na zák|adě Rozhodnutí Ministerstva vnitra Generá|nihoředite|ství
Hasičského
záchrannéhosboru Českérepubliky pod č.j.:
-288|2-29
My
/Po-IZs-2016, o poskTtnutí úče|ovéneinvestiční dotace obcím
prostřednictvím Kar|ovarského kraje' IČo: 7089l l68, se síd|emZávodní 353/88,
neinvestičnídotace na
360 06 Kar|ory Yary ze dne 20.10.2016'přidělení úče|ové
jednotky
přÍpravu,
odbornou
výdaje za uskutečněnýzásah
SDH mimo územnÍ
jejího
povahy
pro rok 201ó
obvod
zÍlzovate|e a na věcné lybavení neinvestiční
v ce|kovévyši 43.625'.Kč.
Hlasování: PRo:

14

PROTI:

0

ZDRŽELSE:

0

Usneseníby|o přijato'
Ad 13) VÝročnízpráva o činostiško|y

Ředitelkou Zák|adníškolyv Teplé,p.o. byla předloženaVýročnízpráva o čirrnosti
školyza školnírok 2015-2016'kterábyla projednánaa schválenaškolskouradoudne
26.9.z016.kdy tatozpráva1e ná sránkách Zak1adni
v Teplé.p.o. Tutozprávu
Škoiy
v pří1ozeobdrŽelivšichnizastupitelé
k prostudování.
Na vědomí:ZM bere na vědomíVýročnízprávu o činnostiškoly za školnírok
2015-2016.
Ad 14)Různé
a) MAS Kraj živýchvod, z.s. - žádosto prod|ouženísp|atnostipůjčky
Do zasediíníZastupitelstva byla předloŽena Žádost MAS ltaj žiých vod' z.s', se
sídlem Masarykovo nám. č'p. 143' 364 61 Tep|á' zastoupená Janem oroszem,
předsedou MAS, IČ: 26988925 o prodlouŽenísplatnosti půjčky,která byla schválena
Zastupitelstvemměsta Teplá na 6. zasedáníZM dne 9.12.2015 ve výši 100.000.-Kč.
Timto žádaji o prodlouŽení splatnosti do 31.12'2017. Zapi|čenéprostředky byly
v souladu se smlouvou poůity na financování reŽijnich nákladů MAS spojených
s dokončenímStrategie komunitně vedeného místního rozvoje. V současnédobě
programů.Teprve
čekajína schválenídokumentuze strany řídícíchorgánůoperačních
samotnéukončenítohoto procesujim umoŽníproplacenídosud vynaloŽenýchnákladů
a následnévrácenípůjčkyměstu Teplá.

Usnesení:ZM schva|uje na základě sm|oury o půjčcena částkuve qýši l00.000'Kč' schválené na 6. zasedání ZM dne 9.|2.2015, prod|ouženísplatnosti do
31.12.2017.
Hlasování: PRo:

14

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 0

Usneseníby|o přijato.
b) Veřejnoprávní smlouva _ zajištěnísociá|níchs|užeb
Ekonomka Eva Rebíková předložila kjednání do zastupitelstva města žádost o
schváleníveřejnoprávní smloul'y o poskynutí dotace z rozpočtuKarlovarskéhokaje
na zajištění
sociálníchsluŽebv roce 2016, ev.č.smloul'y 68112016-00
a dodatkemč'1
k tétosmlouvě,KK 029161201611
přijemci Pečovatelská
sluŽbav Teple. p.o' IČ:7j7
40 004.
Usnesení:ZM schva|uje veřejnoprávní sm|ouvu o poskytnutí účelověurčené
neinvestiční dotace ve r"ýši 54.500'-Kč z rozpočtu Karlovarského kraje na
zajištěnísociá|níchs|užebv roce 2016.
H|asování: PRo:

14

PRoTI:

0

ZDRZEL SE: 0

Usneseníbylo přijato.
c) odměny neuvo|něných členůzastupitelsfva, neuvolněného předsedy a č|enů
kontrolního nebo finančníhovýboru, předsedů a čIenůkomise rady od
1.1.2017
Starostaměsta iďormoval přítomnéZastupiteleo novele Nařízenívlády číslo3712003sb.,
na základě k1eréhodochazík naqýšenímoŽných odměn zashrpitelů.
Usnesení:Zastupite|stvo města Teplá stanovuje měsíčníodměnu za výkon funkce
neuvo|něnýchčlenůzastupitelstva,neuvo|něnéhopředsedy a č|enůkontrolního
nebo finančníhovýboru, předsedů a č|enů
komise rady v maximá|níčástceaž do
výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce dle pří|ohy č.1 nařízení vlády č.
37/2003 Sb., v platnémznění s účinnostíod 1.1.2017.
Hlasování: PRo:

14

Usneseníby|o přijato.

PRoTI:

0

LDRŽEL SE: 0

Ad 15)Diskuse
Starostaměsta Karei Hermann poděkoval všem zastupitelům,zaměstrrancům
města
Teplá za práci, popřál všem mnoho zdraví, krásně proŽitévránocea hodně štěstí
v Novémroce2017.
Ad 16)Závér
Závérem starosta KaÍel Hermann uvedl: Vážení členovézastupitelstv4 viížení
spoluobčané,
děkuji Vám za úěastna dnešnímzasedémí
zastupitelstvaměsta Teplá.
Hezlqfvečera dobrounoc.
Závěr

v 18.26 hodin

Zapsal: Mgr. Vít Červenka
ověřovate|é:
Mgr. Šeírka
Gabriková
JosefBílek
starosta-

Karel Hermann

_ Martin Klepal
místostarosta
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