Zápis
z 14, zasedáníZastupite|stvaměsta Tep|á, konanélrodne 2|.6,2017
Přítomni: RSDr. Businský Jaroslav,Cáp Martin. HernrannKarel. Klepal Mar1irr,Matějka
Milan, Veselovský Ror-lran,Etps Tomáš, Karel Křehký, PhDr. Renata Kreuzová, Zdeněk
Purkyt
Za MÚ Teplá: Mgr. Vít Červenka'Eva Řebíková'.IiřinaRůŽková
omluveni: Mgr. Novotňá Eva, Bílek.Iosef,Mgr. Gabriková Šárka,Bc' LorencováJarra,lng.
Vlastimil Šindelař
občanů: 3
Starostaměsta zahájil jednání Zastllpitelstvaměsta (dále jen ZM) v 17'01 hodin. Přivítal
přítomnéčleny ZM a občanyměsta. Zapisovatelemjednání určil tajemníkaMgr' Víta
- zastupitelstvo
Červenku.Dále konstatoval,Že rrajednáníje přítomr-ro
celkem l0 Zastupitelů
je usnášeníschopné.
Dále uvedl, Že z jednání bude pořízen audio záznam pro potřeby
městskélroúřadua upozornil' žepokud bucleněkc1odalšípořizovat audio nebo video záznan',
r-resmítít-trrušit průběh a írčeljednání. Pokud by jej clrtěl zveřejnit, je povirrerr dodrŽet
ustanovenízákona číslo101/2000Sb., o oclrraněosobníclrúdajůa zákona číslo89/2012Sb..
občanskéhozákorríku.Uvedl, Že zasedání bylo řádně svoláno a oznárrení vyhlášeno
vyvěšenímna ťrřednídesce a webovýclr stránkáclr nrěsta Teplá dne 13,6.2017 S proglamem'
kterýdrre|3'6'2011obdrŽeIivšichrri
zaStupitelé.
Návrh programu:
|) Zahájeni
2) Určeníověřovatelůzápisu z 14. zasedáni ZM
3) ověr.ení zápisu z 13. zasedání ZM
4) Kontrola úkolů
5) Ma.ietkovézáIežitosti
6) Rozpočtováopatřeníč.312017
, č'4/2017
7) Střednědobývýhled rozpočtutněstaTeplá
8) Závěrečnýúčetměsta Teplá Za rok 20|6 včetrrěZprávy o přezkumu hospodaření
nrěstaTeplá za rck 2016
9) Učetnízávěrka l-l-rěsta
T eplá za rok 2016
10)Workoutovéhřiště
11)Rozšíření
dětskéhohřištěv Parku Přátelství
12)obecně závazná vyhláškarněstaTeplá č.1l2017
13)Různé
14)Diskuse
15) Závěr

At| l. Zaháiení
Staťostan,IěstaKarel Hetmann přečetl nár'rh proglalnu. Poté se zeptal přítomných
Zastupitelů'zda.li má někdo rrávr.lrna doplněrríči zrlěnu progratnu.
Usnesení:ZM schvaIujeprogram 14. zasedánízastupitelsfva.

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRZEL SE:

Usneseníbylo přijato.
Ad 2. Určeníověřovate|ů
zárrisu z 14.zasedáníZM
Starostaza ověřovatelezápisuurčujeKarla Křehkéhoa Milana Matějku.
Na vědomí: ZM bere na vědomí určeníověřovatelůzápisu Karla Křehkého a
Mi|ana Matějku'
Ad 3. ověření zárrisu z 13. zasedáníZM. konanéhodne 26.4.2017

Starosta
konstatuje.
Že ověřovate|izápisu z |3' zasedárri
ZM byli: MartinCáp a
Tomáš Erps. Dotázal se přítomnýchověřovatelůMar.tirraČápaa ToInáŠeEr.pse.zda
zápis zkor-rtrolovali
a ověři1i.
Na vědomí: ZM bere na vědÓmí ověření zápisu z 13. zasedáni ZM Martinem
>-.
Lapem a lomasem Lrpsem.

Ad 4. Kontrola úkolůz 13.zasedáníZM ze dne26,4,20t7,
přijatýchv rámci 13.zasedání
Z usnesení
ZM nevyplynulŽádnýúkol.
Na vědomí:ZM berena vědomíkontrolu úko|ů
z 13.zasedáníZM.
Ad 5. Maietkovézáležitosti
předals1ovopaní.IiřiněRůŽkové.
Starosta
a) Prodej p.p.č.1'O49l33o rryrrrěr'e
510 tn2a p.p'č.1049132o qýrněře 1229 m2v k'u.
Teplá,obecTeplá pro výstavburodinnélro
domu RomanoviRybníčkovi
s předkuprÍm
právempro Město Teplá a s věcnýmbřenrenem sluŽebnosti:
právo Vedenía údrŽby
podzenrnílro
potrubí. RM prodejdoporučila.Kupní
l.2 + 2l% DPH a
cerraje 22O,-Kč
15.607'-Kč za skr'íňplastovouplyrovou a elektronrěrovou.
Zárněrprodejebyl zveřejněrr
od29.5.2017
do 14.6.2017.
Usnesení:ZM schva|ujeprodej p.p.č.1049/33 o výměře 510 m, a p.p.č. |049132
o výměře 1229 m2 v k.ú. Tep|á, obec Tep|á pro výstavbu rodinného domu
Romanovi Rybníčkovi s předkupním právem pro Město Teplá a s věcným
břemenem _ služebnosti:právo vedení a údržby podzemního potrubí za cenu

+ 21 "l, DPH a 15.607,.Kč
220,.Kč/m,
vč,21.Á DPH za skříň plnstovouplynovoua
e|ektroměrovou
.
H|asování: PRo: 10

PRoT|:0

ZDRŽEL sE:0

Usnesení
bylopřijato.
b) Prodej p.p'č.1l93
o výměře 407 nr2 v k'ú.HeřInarrov
u Starého
Sedla.obecTeplá
Štěpánovi
Gajddšovi.RM prodejcloporučila.
Kupní cetra ie 25,-Kčln2. Záměr
prodejebyl zveřejněnod 18'5'20|7do 5.6.2017.
Usnesení:
ZM schvalujeprotlejp.p.č.ll93 o výměře 407 m2 v k.ú.Heřmanov u
StaréhoSed|a,obecTeptá Štěpánovi
Gaitlošor'i
za cenu25,.Kč/m2.
H|asování: PRo: 10

PRoTI:0

ZDRŽEL sE:0

Usneseníby|opřijato.
c) Prodej st.p.č.
33 o výrněře79| n2 a p.p.č.679 o výnrěře525 nr2v k.Íl..Tarrkor,rce.
obecTeplá rnanŽelůn.Tiřín-ru
Riclrtersovia Evě Ricl-rtersové.
RM procleirredoporučila.
Dotaz vzneslazastupitelkaPhDr. Krer.rzová.která se dotázala'zjakóho dťrvodurada
prodejnedopotr.rčila.
Na to odpovědělmístostarosta
Klepal s tír-tr.
Že to bylo z důvodu
neprovedenýclr
pozell-rkovýclr
komplextlícl-t
úprav.
Usnesení:
ZM z'amitáprodejst.p.č.
33 o výměře 79| m2 n p.p.č.ó79 o výměře525
m2v k.ú.Jankovice,obecTeplá manželům
Jiřímu Richtersovia Evě Richtersové.
H|asování: PRo: 10

PRoTt: 0

ZDRZEL SE:0

Usneseníbylo přijato.
d) Prodej částip.p.č.46218o výnrěře220 Itt2v k.ú.Křepkovice.obec Teplá lng.
Šinrorrovi
Barczinru.
Parcelurná propachtovarrou
firnraPROBITAS spol.s.r.o.RM
ptodejncdoponrči1a.
Usnesení:
ZM zamítáproc|ejčástip.p.č.4ó218
o výměře 220 m2v k.ú.Křep|<ovice,
obecTep|áIng. Šimonovi
Barczimu.
Hlasování: PRo: 9
.

PRoTI: 0

ZDRŽEL SE: t

Usnesení
bylopřijato.
e) Proclej částip.p.č.2O4l|4 o výtněřecca l00 rrr2v k.tl. Ber.anovka.
obec Teplá
matrŽelťtnr
Doc.Ing.Viktorovi KreibichoviCSc. a PhDr. MilerrěKreibiclrové.
RM
ptodejnedoporučila.

Usnesení:ZM zamítá prodej části p.p.č. 204114 o výměře cca 100 m. v k.ú.
Beranovka, obec Teplá manželůmDoc.|ng. Viktorovi Kreibichovi CSc. a PhDr.
Mileně Kreibichové.

Hlasování: PRo: 9

PRoTI: 0

ZDRŽEL sE: 1

Usnesení
by|opřijato.
f,) odkoupeníčástip'p.č.153i4
o r-1lměře
375nr2v k.ú.KJáŠter
Teplá,obecTeplá od firmy
PROBITAS spol.s.r.o.RM odkoupení
dopor.učila.
Kupní cenaje l0.- Kč/ m2.
Usnesení:
ZM schvalujeodkoupeníčástip.p.č.l53/4
o výměře375 m2 v k.ú.
K|ášterTep|á,obecTeplá od firmy PROBITAS spo|.s.r.o. za cenu l0,-Kč/m2
.
Hlasování:

PRo: 9

PRoTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

Usnesenibylo přijato.
g) NabídkaSprár'yželezrriční
doprar'nícesty,Státníorganizace' k odkoupení
nemovitostí
p.p.č.584/4,584/2'st.p.č'
pozemkuje stavbač.p.70, dopravapostavenána
71, součástí
jiná stavba
st.p.č.
71 v k.ú.Poutnova st.p.č.58,
pozemkujebezč.p./č.e.,
postavená
součastí
na st.p'č.
58.p.p.č.
494/4v k'ú'Popovicetl Pottlttova.
Vyjá<lr'ení
SŽDC . ze ýjirlrkutvoií
prodejnernovitostí
ve veřejnétnzájmu obcírn,městůma kajům a dále prokazatelné
sjedrrocení
vlastnictví.
RM odkoupení
nedopor.učila.
UsnesenÍ:
ZM zamitáodkoupení
nemovitostíp.p.č.58414,58412,
st.p.č.
71' součástí
pozemku je stavba č.p.70, doprava postavenána st.p.č.71 v k.ú.Poutnov a
jiná stavba postavenána st.p.č.58,
pozemkuje bez čp./č.e.,
st.p.č.58'
součástí
p.p.č.494/4
v k.ú.Popoviceu Poutnovaod Sprály že|eznični
dopravnícesty,st.o.
Hlasování:

PRo: 10

PRoTl: 0

ZDRŽEL sE: 0

Usneseníby|opřijato.
h) NabídkaSprávyŽelezniční
dopravnícesty.státniorganiZace'k odkoupenínetrrovitostí
p.p'č.49314v k.ťr.
Popoviceu Poutnova.
RM odkoupení
nedoporučila.
Usnesení:ZM zamítáodkoupenínemovitostí p'p.č. 49314v k.ú. Popovice u
Poutnovaod Sprály železniční
dopravnícesty'st.o.
Hlasování: PRo: 10

PRoTI: 0

ZDRŽEL sE: 0

roku2016'předpoklad
2017a,výI.ied
na roky 20l8.2019dle členění,
kteréukládá
zákon.
Usnesení:ZM
přílohy.

schvaluje Střednědobýrýhled rozpočtuna obt|obí20l8 a 2019 dle

Hlasování: PRo: 10

PRoTI:0

ZDRŽELsE:0

Usnesení
bylopřijato.
ad 8) Závěrečnýúčetměsta Tep|á za rok 201ó včetněZprávy o přezkumu hosnodaření
města Tenlá za rok 2016
Ta uvedla, Že veškerépodklady k závělečnémr'r
irčtu.k účetní
zár,ěrce a Zpráva o
přezkourrráníbyly zveřejněny na úředníclesceklasickéi elektrorrickóod 2.června
20|6. Závěrečnýúčetobsahuje přehledy o hospodďení 4 příspěvkových organizaci
města. o čerpárrívšeclr příjrnů a výda.iůna jednotlivýclr paragrafecl-trozpočtové
skladby, o torrr,kolik město obdrŽelo dotacía jak byly por"rŽity
a vyúčtovány. a
naopak, konru se dotace poskytli a zda byly správně pouŽity. na co byl vyčerpán
sociálnífbnd.jak se lrospodařilov lesích.infomace o stavechÍ.irrančrrích
prosti.edků
pouze na jednotlivých bankovníclrúčtech.
protoŽepokladnaje vŽdy ke konci roku
rrulová.vyplacerré
nrzdy a odvody na jednotlivástiediskaměsta.Součástí
závěrečného
je výkaz FIN 2.12' kte1ýukazrrjepodrobnýpřehledo pouŽiÍí
účtu
penězza celý rok po
jednotlivých paragrafecl-r
a palaŽkagh:
. schválenýrozpočetv příjrnol'é
části
5l .304.300'.
Kč
- schválenýrozpočetve výdajovéčásti
91.702.0|0'Kč
- sclrválenéfinancovátrí
40.397.710'-Kč
o 12 rozpočtovýchopatřenínárn změnilo plárrovar-rý
rozpočeto
6.587.752,50
Kč
takto:
. příjrrryrra:
57'892.052,50
Kč
- výdajena:
Kč
98.289.762'50
- plánovanýschodek zůstalrtastejnórrr a to :
40.397.710,.
Kč
- částkao kterouse měnil rozpočet.je
v podstatěsumapřijatýchdotací

. skutečné
lrospoclařerrí
v roce2016 :
- přijny
63.770.025'3l
Kč
. výdaje
?5.265.100.21
Kč
- financovárrí
l l.495.074.90Kč
o tolik penězse nám sníŽilzťrstatek
k 3l.l2. na bankovních
účtech
oprotiroku
2015 stavjetedy36.963.003.79
Kčvčetně
fondůIKS a sbírkyna kostel.
je zpráva o výsledkupřezkournánílrospodaření
o Součástí
n]ěstaza
závěrečného
účtu
rok 2016"obsal,ruie
18 listůs tímtozávěrcnr:

Při přezkoull-ráníhospodařenírrrěstaTeplá za rok 2016 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Zastupitel RSDr. Businský poznat-tlenal"že se závěrečnýnrírčternpodrobně
seznámil a podotýká' Že lesní hospodářstvíhospodařilo s velmi nízkýrnziskem.
Na to reagoval starosta Karel Hennann' který uvedl' že oproti předclrozímu
období se sníži|atěžba dřeva z dťlvodu nízkýclr cen a zvýšila se pěstební
činnost.
o

-

Usnesení:ZM s.chva|ujezávěrečnýúčetměsta Tep|á za rok 2016 včetnězprávy o
výsledku přezkoumání hospodařeníměsta Teplá za rok 2016 bez výhrad.

H|asování:PRo: 10

PROTI:

0

ZDRŽELIE|

0

Usneseníbylo přijato.
Ad 9) Učetní
závěrka městaTeo|áza rok 201ó
starostaměstaKarel Hermann předal slovo ekonotncepaníEvě Řebíkové.Ta uvedla,
jako pracovní rnateliál veškerédůleŽitépísenrnostitýkajícíse
Že poslala zastupite1ům
schválení účetnizávěrky něsta Teplá za ro1<2016. Zastupitelstvo obce dle zákona č.
|2812000Sb. a vyhlášky č.22012013Sb. o požadavcíchna schvalováníúčetních
jednotek je určenojako schvalujicí orgán pro
závěrek některýclr vybranýclr účetníclr
sclrválení či neschválení účetnízávěrky a to nejpozději do 6 měsícťrode dne, ke
kterétlruse závěrka sestavuje.
NásledněrrvedlapřehledjednotlivýchpqlojŽgk:
-

výsledek hospodďení před zdaněnírrr:

.

daň z příjmu za obce :

16.516'207
'6ÍKč
675.830'.
Kč

-

výsledek hospodařeníběŽnéhoírč.obclobí:

15.840.377
'61Kč

Výnosy celkem:
Náklady celkem:

60.619.251,67
Kč
44.778.874,06
Kč

Dlouhodobýhrnotnýa nelrmotnýnrajetekrná zůstatkovou
l-rodlrotu,
to znamenápo odpiseclr304.592.293.07
Kč
Z tohojsou:
Pozemky:

96.569.293'02Kč

pohledávkypo opravnýclr
poloŽkáclr: 4.B86.367'2B
Krátkodobé
Kč

.

Krátkodobé
závazky:

4'506'451'84
Kč

Dlouhodobé
závazky'.

119.188'. Kč

Město nemá žádnýmaietek zastaven.

Usnesení:ZM schvalujeúčetní
závěrku města TepIá za obc|obíod 1.1.2016
do
3|,|2.2016na základě před|ožených
výkazů:rozvahy, výkazu zisku a ztrát a
přílohyk účetní
závérce.
Hlasování: PRo: 10

PROTI:

0

ZDRŽELsE: 0

Usneseníby|opřijato.
ad 10)Workoutovéhřiště
Starostaměsta Karel Hermannpředal slor,omístostarostovi
Martinu Klepalovi. Tento
_
předloŽil návrlr na zřízení workor'rtovéscstavy
sestavy cvičebních zaíizení na
posilování (venkovrrílrrazdy) na pozenrkor,'éparcele č. 2796l| v k'ú. Teplá. Firrna
provede instalaci včetně dopadových ploch. V současnédobě se vedou jednání
s finnou Wor.kor.rt
Club Parks s.r.o.a FirtrrouColnrex s.r.o.Kubelíkova1224/42.Praha
3 s nabídnutoucellou ve výši 185.828'.Kčvč. DPH. V rozpočtun]ěstana rok 20Í7
byla plárrovarráspoluúčast
na výstavbě běŽeckédráhy, která v letošrrímroce z důvodu
nepřidělenídotaceneproběhne.SloŽenícvičebníclr
prvkťrzkonzultovalaa odsouhlasila
Bc. JanaI,orencová.
Usnesení: ZM schvaluje pořízenírvorkoutovésestalT na pozemkovéparce|e č.
2,79611
v k.ú.Teplá v ceně do 200.000'-Kčvč.DPH.

H|asování: PRo: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL sE: 0

Usneseníbylo přijato'
ad 11)Rozšíření
dětského
hřištěv Parku Přátelství
Staťosta
nrěstaKarel Hermannpředal slovo nístostarostoviMartinu Klepalovi' ktery
okonentovat návrh na rozšířerrí
dětskéhohřiště v Parku přátelstvína pozemkové
parceleč.279912v k.ú.Teplá. Firma dle n1tvrlru
provedeinstalacivčetnědopadovýclr
je 406.340'-Kč
ploch.Nabídkovácenadle zpracovaného
včetrrě
DPH od finny
n/rvrhu
Hřištěhrou, s.r'o'. Sobotecká810, Turnov.V rozpočtuměsta na rok 2017 je na
poloŽcelrřištěvyhrazeno1.500.000"-Kč.
Složeníhemiclr prvků zkonzultovalaa
odsouh
lasilazastupitelka
SárkaGabriková.
Usnesení: ZM schvaluje rozšířenídětskéhohřiště v Parku přátelství na
pozemkové
parce|ač.2799/2v |t.ú.Teplá v cenědo 420.000'-Kč
včetněDPH'
Hlasování: PRo: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL sE: 0

Usneseníby|opřijato.
Ad 12) obecně závazná whláška města Teplá č.l/2017
Slovo si vzal starostaKarel Hennann' který uvedl, Že předloŽenínávrhu vyhláškyje
pouze reagovánína poŽadovar-rý
stav týkajicí se některých periodicky se opakujících
akcí.
Usnesení: ZM schva|uje Obecně závaznou ryhlášku města Teplá č.1120|7o
nočnímk|idu tak' jak lry|a předloženav příloze.

Hlasování: PRo: 10

PRoTI: 0

ZDRZEL SE: ()

Usnesení
bylopřijato.
Atl 13)Různé
V bodu různénebyly Žádrrépříspěi'ky.
Ad 14) Diskuse
Do diskuseSepostup|lě
přih|ásili:
-

.

Zastupitel Torlráš Erps _ který vzrresl dotaz olrledně zrušenéhovýběrovélro
Íízenína pozici matrikářky. K totlu si vzal slovo starosta Karel Hermann,
jak došloke zrušenívýběrovéhořízenía rozhodnrrtí
vysvětli1Zastupitelůnr'
paní
Dr'ořáčkovépokračovat v práci. Dále rrvedl, Že oznámení Městskélro úřadrr
v Teplé o zrušení výběrového řízerrí bylo pojato rrroc úřednicky a mělo
obsahovat i omluvu a vysvětlení.K tonuto clodal tajemníkMÚ Mgr. Vít
Červenka,Že všichniuchazečibyli r'ádněvyrozunrěnio zrušení.
Zastupitel Tornáš Erps _ který vznesl dotaz olrledrrěposledniho zápisu ze 73,
zasedáni ZM, kde se jednalo ohledně parkování ve Školni ulici s tínr, Že
tajernníkMÚ Mgr. Vít Červenkabude jednat s vedoucímobvodníhooddělení
Policie CR Bc. .IanemSalvou.Dále ur'edl,žepolicistéprovedli opatřenípouze
jednorázověa ne opakovněa ne dlouhodobě.Na to reagovaltajemníkMgr. Vít
Cervetika,který uvedl. Žejednánís vedoucímooP Teplá probělrloa na základě
toho byla situaces parkovánířešerra.
Dále uvedl, Že se s vedorrcínr
ooP Teplá
opětovrrěspojí. Na toto reagoval téŽstarostaKarel Hennann. který uvedl. že
lrovořil se starostouTouŽimi patrerrrZákenl o tolll. Že by rrrohlabýt uzavřena
veřejnoprávrrísmlouva o poskýovárrí služeb Městské policie TorrŽirn v Teplé
tínr způsobem,Že bychorn vyzkoušelijejich působenívTeplé vjednonr dni
v týdnu.Hlavním dťrvodemby bylo zejnrénapůsobení
na r'idiče,kteří parkují
v rozpor.use zákonetrr.Na toto reagor'al zastupitel Martin Cáp, který uvedl. že
to nepovaŽrrjeza vl-rodnévzhledem k tomu, že zde máme státriípolicii' která

všaknedělásvoji práci tak'jak by tněla.Starostanavrhlusnesení'
na základě
kteréhoby byl pověřen kjednáníse starostounrěstaTouŽinra přípravou
veřejnoprávní
smlouvyza účelern
působení
MP TouŽimv Teplé.
Návrh usnesení:ZM pověřuje starostu Kar|a Hermann jednáním se
starostou města Toužim A|exandrem Žákem ve věci přípravy
veřejnoprávnísmlouly za účelem
působení
Městskó poticieToužimv Teplé
v jednomdnu v ffdnu.
Hlasování: PRo: 6

PRoTI: 2

ZDRZELSE:2

Usnesenínebylopřijato.
-

ZastupitelMilan Matějka_ kteý vznesldotazna tajemníka
Mgr. VítaČervenkr-r
ohledněprobíhajícího
dotačnílro
programu'Nestůja pojd' II,. s tím,jak tento
dotační
programhodnotí.Ten odpověděl.Že z hlediskaekorronrického
to mesto
Teplá nestáloŽádnéfinanční
prostřeclky.
personalníl-ro
Z hlediska
to všaknebylo
vůbec jednoduché,nebot' jeden ze dvou účastníků
progrclnu byl velice
ptoblematický.Z tohotodůvoduvyhodriotiltajemník
programjako ťrspěšný
pouze
napůls tím'Žev němnebudeměstopokračovat
. Prograrnkonči
2.7.2017.

Ad t5) Závěr
Váženíčlerrové
zastupitelstva'
váŽeníspoluobčané,
děkuji Yám za účast
na
drrešním
zasedání
zastupitelstva
nrěstaTeplá.Hezkývečera dobrounoc.
Závér v |8,26

hodin

Zaosa|: Mgr. Vít Cervetrka
ověřovate|é:
Milan Matějka
Karel Křehký
starosta-

Karel Hennann

_ Marlin Klepal
místostarosta
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