,

Zápis

z 16.jednaníRady městaTeplá' konanéhodne27.7.2015
Přítomni: Karel Hermann, Martin Klepal, RSDr' Jaroslav Businský, Roman Veselovský,
Mgr. Vít Červenka
Omluveni: - Martin Čáp
Hosté: Jiřina Růžková,Jan Valenta, nprap. Rudolf KávazaPolic1i ČR, Eva Řebíková
Zahájeni jednaní rady města (dále jen RM) provedl starosta Karel Hermann.
Vyhotovením zápisu je pověřen tajemníkvrÚ vtgr. V. Červenka.
Program 16. iednání rady
zI3,|4,l5. zasedáníRM
1. Kontrolaúkolů
2. Maj etkov ézá|ežitosti
3, Žádosto schváleníservisnísmlouvy na program Výroba 3000
4. Dohoda o realrizacimanagementovýchopatření
5. Rozpočtovéopatřeníč.5120|5
6. Smlouva o poskytnutípříspěvku z Česko-něm.fondu budoucnosti
7. Žádosto sanaci a oděerpánívody ze studny
8. Žádosto vyhrazení parkovištěv ulici Palackého
9. Nabídkapojištěnípro členyzastupitelstvaMěsta Teplá
10.Návrh na odměnu ředitelce DPS
1I.Žádost o sponzorský dar _ BABYBOX
12.Dopravní značeniBetlém_ info
13.Vyrozumění o návštěvěpersopálníagentury Hofmarrn
a|tanuu DPS
14.ozrračení
komunikacea
prací_ Teplá,Máchovaulice- místní
projektoých
15.Nabídka
odvodnění
16.Žádostopos|ýnutíhaly k ubýováníIidovémuzikyZUŠKladno
17.RůZné
Schválení programu rady:
PRo: 4

PRoTI: 0

ZDRŽFIr| 0

Ad 1) kontrola úkolů:
J.RuŽková - vyrozumění Jiřího Váni, nájemní smlouva D.Bábíčkováa Ing. Nechutný
- úkoly splněny
V.Červenka- objednávkaDecro Bzenec - úkol splněn
V. Červenka_ zas|áni objednávky Apostav - ú,kolsplněn
K. Hermann - podpis smlouvy se spoleěnostíÚdrŽba silnic KK_ úkol trvá
V.Červenku_ sjednánítermínuschůzkys Ing. Kudrnovským spoleěnost DYBS
Plzeň _ úkol trvá

J.Kehrt - monitoring situaceBetlémdopr. značení_ úkol splněn
ŠU-STR' s.r.o.-úkol splněn
K.Hermarrn- podpis smlouvy se společností
jednaní
s VaK KK úkol splněn
RSDr. Businský
_
u Čsog M'Lénně-úkoltrvá
K.Hermann zrušeníúčtů
K.Hermann podpis smlouvy o dílo s firmou Vojáček,S.r.o.- úkol splněn
K'Hermann - podpis smlouvy číslo5/2015/003-úkol splněn
J.RůŽková_ zjištěnílegislativy kužíváníveřejnécesty na soukr. pozemcích'jednání
s pozemkoým úřadem- úkol trvá
M.Klepal - stavebněhistor. průzkumkostela sv. Jiljí - Ing. Hanzlíková-úkol splněn
K.Hermann - podpis smlouvy o dílo s Ing. Honégerem- úkol splněn
M.Klepal - r,rystavení
objednávky Ing. Hanzlíkové_ úkol splněn
V.Červenka_ pozvánízástupcePolicie ČR a Jana Valenty najednání RM- úkol
splněn
K.Hermann _ podpis dohody s Kanonií PremonstrátůTeplá o spolufinancoviíní
rekonstrukce kostela sv. Jilií - úkol trvá

Ad 2) Maj etkové zá|ežitosh
Předkladatelkouje paníJiřina Růžková:

- Žádost společnostiNOSTA-HERTZ spol.
a) Ve věci vedenépod Či.zlzltztlstPoz
s.r.o.' která zastupuje společnostČEPS a.s. Ztitulu přestavby vedení pod názvem
o uzavření smlouvy o zŤízenívěcného
,,v490l491- vedení 400kv PRE-VIT.,
břemeneč.A.0390-00430na: p.p.č'88/3 (orná půda)o výměře 6182m2 , p'p'c. |32
(vodníplocha) o výměře 2942 m2,p.p.č.133(vodníplocha) o ýměře 27O m2,p.p'č.
(twa|ý travníporost) o ýměře 900
91 (lesnípozemek) o ýměře 26520 m,, p.p.č.8615
m2 v k.ú.Jankovice,obec Teplá
Usnesení: RM schvaluje uzavření smlouly o zíízenívěcnéhobřemene č.A.039000430 na: p.p.č.88/3 (orná půda)o výměře 6182 m2, P.P.č.132 (vodníplocha) o
výměře 2942 m2, p.p.č.133(vodní plocha) o výměře 270 m2, p.p.č.91 (lesní
pozemek) o výměře 26520 m2, p.p.č.86/5(trvalý travní porost) o výměře 900 m2
v k.ú. Jankovice, obec Teplá a pověřuje starostu Karla Hermanna podpisem
smlouvy. Věc postoupína vědomí do zasedánízastupitelstva.
[Ilasování: PRo:4

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

b) Ve věci vedené pod Cj.2723/2015tPoZ - Žádost společnostiNOSTA-HERTZ spol.
S.r.o.,která zastupuje společnostCEPS a.s. ztitulu přestavby vedení pod názvem
o Llzayřenísmloulry o zŤizenívěcného
,,v490l491- vedení 400kv PRE-VIT.,
plocha) o výměře 3720 m2 v k.ú'
břemeneč.A.0390-00471na p.p.č.298I11(ostatní
Teplá, obec Teplá.

Usnesení: RM schvaluje uzayření smlouly o zřízenívěcnéhobřemene č.A.03900047t na p.p.č.2981lt (ostatníplocha) o výměře 3720 m2 v k.ú.Teplá, obec Teplá
a pověřuje starostu Karla Hermanna podpisem smlouly. Věc postoupí na vědomí
do zasedánízastupitelsfva.
Hlasování: PRo:4

PROTI: 0

ZDRŽnl sB' o

c) Ve věci vedené poa Či.zlz2l2015tPoZ - Žádost společnostiNOSTA-HERTZ spol.
S.I.Q.,která zastupuje spoleěnost ČEPS a.s. ztitulu přestavby vedení pod néavem
,,,Y490/49l- vedení 400kv PRE-VIT.,
o :uzayřenísmloulry o zŤízenívěcného
břemene č.A.0390-OO424na: p.p.č.470 (ostatníplocha) o výměře 1996 m2,p.p.č.
(trvalý travníporost) o výměře
44411(lesnípozemek) o výměře 5735 m2,p.p.č.52716
3796 m2,p'p,č.I27(ostatníplocha)o výměře 396 m2,v k.ú.Hoštěc,obec Teplá.
věcnéhobřemene č.A.0390Usnesení: RM schvaluje uzavření smlouly o zÍrr,ení
(ostatní
plocha)
o výměře |996 m2, p.p.č. 44411(lesní
00424 na: p.p.č. 470
pozemek) o výměře 5735 m2, p.p.č.527l6(trvalý travní porost) o výměře 3796 m2,
p.p.č.127 (ostatníplocha) o ýměře 396 m2,v k.ú. Hoštěc, obec Teplá a pověřuje
starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy. Věc postoupí na vědomí do
zasedání zastupitelstva.

Hlasování: PRo:4

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

d) Ve věci vedenépod Cj.2750l2015tPoZ - Žáďost společnostiNOSTA-HERTZ spol.
s.I.o.' která zastupuje společ3ostČEPS a.s. Ztitulu přestavby vedení pod názvem
o lJzavření smloulry o zÍízenívěcného
,'v490l491- vedení 400kv PRE-VIT.,
břemeneč.A.0390-00437na:p.p.č'551/1(ostatníplocha)o výměře 18333m2' p.p.č.
(trvalý travníporost) o
44315(trvalý travníporost) o výměře 13765m2, p'p.č,.480l25
výměře 1938 m2, p.p.č' 645 (ostatníplocha) o ýměře 4615 m2,vk.ú.Klášter Teplá'
obec Teplá.
UsnesenÍ: RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. A.
0390-00437 naz p.p.č.551/1 (ostatní plocha) o výměře 18333 m2, P.P.č. 44315
(trvalý travní porost) o výměře 13765 m2, p.p.č.480l25(trvalý travní porost) o
výměře 1938 m2, p.p.č.645 (ostatníplocha) o výměře 4615 m2, vk.ú. Klášter
Teplá, obec Teplá a pověřuje starostu Karla Hermanna podpisem smlouvy. Věc
postoupí na vědomí do zasedání zastupitelstva.
Hlasování:

PRo: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

e) Ve věci vedenépoo čj.zzsLlzaÉIPoZ - Žádost společnostiNOSTA-HERTZ spol.
s.r.o.' která zastupuje společnostČEPS a.s. ztitulu přestavby vedení pod názvem
o vzayření smlouvy o zřízení věcného
,,v490/49|- vedení 400kv PRE-VIT.,

břemeneč.A.0390-00466na: p.p.č.155/1(lesnípozemek)o vjrrněře2|410 m2,p.p.č.
109/1 (lesnípozemek) o výměře 5534 m2, p.p,č.66l2(orná půda)o ýměře 2637 m2,
p.p.č.IO2 (trva|ýtravníporost) o výměře 18647 m2, p.p.č.109/2 (lesnípozemek) o
ýměře 813 m2' p.p.č.92(trvalýtravníporost) 1783 m2, p'p.č.I6ll4(lesnípozemek)
69248 m2, p.p'č. 119/1 (lesní pozemek) o qiměře 6993I ^,, vk.ú. Popovice u
Poutnova,obec Teplá.
Usnesení: RM schvaluje uzavření smlouly o zíízenívěcného břemene č. A.
0390-00466na: p.p.č.155/1(lesnípozemek) o ýměře 214|0 m2, P.P.č.109/1(lesní
pozemek) o výměře 5534 m2, p.p,č.66l2(orná půda)o výměře 2637 m2,p.p.č.102
(trvalý travní porost) o výměře 18647 m2, P.P.č. 10gl2 (lesní pozemek) o výměře
813 m2, p.p.č.92(trvalý travní porost) 1783 m2,p.p.č.161l4(lesnípozemek) 69248
m2, P.P.č.11911(lesnípozemek) o výměře 6993| ^2,,, k.ú.Popovice u Poutnova'
obec Teplá a pověřuje starostu Karla Hermanna podpisem smlouly. Věc
postoupína vědomído zasedánízastupitelstva.

Hlasování: PRo:4

PRoTI:0

ZDp(ŽF,LSE:0

Ve věci vedenépod Cj. 2929/20t5tPoz - Zádost firmy S.A.W. Consulting s.r.o.o
lyjádření ke stavebnimuŤízenía souhlas s trvalým záborem pozemku pro akci ,,IvI98
Modernizace silnice Horní Kramolín na p.p:č.190 (trvale 655 m2), p.p.č.202110
(trvale 237 m2) v k.ú.Služetínu Poutnova a p.p.č.75 (trva|e70 m2), p.p.č.76 (trvaůe
349 m2), p.p.č. 85(trva1e35I m2) v k.ú. Horní Kramolín. Investorem stavby je
Krajská správa audržbasilnícKarlovarskéhokraje , p.o.
Usnesení: RM schvaluje trvalý zábor pozemku pro akci ,,,Ia198 Modernizace
silnice Horní Kramolín na p.p.č.190 (trvale 655 m2)' p.p.č.202l10(trva|e237 m2)
v k.ú. Služetínu Poutnova a p.p.č.75 (trvale 70 m2), p.p.č.76 (trvale 349 m2),
p.p.č.85 (trvale 351 m2) v k.ú. Horní Kramolín s tím, že investorem stavby je
Krajská správa a údržbasilníc Karlovarského kraje , P.o., pověřuje paní Jiřinu
Růžkovouzasláním uvedenéhosouhlasu.

Hlasování: PRo:4

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ve věci vedené poa Č;.zl63/2015!Poz - Žadost firmy ČEPS, a.s. o vyjádření
k územnímuřízeník liniové stavbě ,,Y4gOl49I - zdvojenívedení...Účelem stavbyje
propojení nových částíTR Vítkov a TR Přeštice s napětím 400kW novým dvojitým
v koridoru stávajícího vedení
vedením 400 kW, které bude postaveno pŤevétžně

v22ý222.
Usnesení: RM schvaluje propojení nových částÍTR Vítkov a TR Přeštice s
napětím 400kw novým dvojifym vedením 400 kW' které bude postaveno
převážně v koridoru stávajícího vedení v221l222 a pověřuje paní Jiřinu
Růžkovouzasláním uvedenéhosouhlasu.
Hlasování: PRo:4

PRoTI:0

ZDRŽnt sr: o

Ad 3) Žádost o schválení servisní smlouly na program Výroba 3000
RM byla předloŽena paní Markétou Hlávkovou ke schválení servisní smlouva
s firmou IterSoft s.r.o.' Choceň' IC: 2597OO97
, kdy se jedná o ročníservis za 17,8OO,Kč bez DPH, kdy program Výroba 3000 se použivápro evidenci lesníýroby.
IterSoft s.r.o.,Choceň,
Usnesení: RM schvaluje servisnísmlouvu se společností
Ič:25970097,se sídlemNábřežíKrále Jiřího 774, Choceň v ceně servisu 11.800,Kč bez DPH a pověřuje starostu Karla Hermann podpisem předmětnésmlouvy.
Hlasování:

PRo:4

PROTI: O

ZDRZEL

SE: O

Ad 4) Dohoda o realizaci managementových opatření
Radě města byla předložena smlouva, kterou zas|a|aMgr. Jana Lišková, pracovnice
AOPK ČR, RP správa CHKO Slavkovský les' která se týká návrhu rea|izace
konkrétníchmanagementoých opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem
dosaženíoptimálního stavu předmětůochrany a poskýnutí finančníhopříspěvku na
péčipodle $ 69 zákona č. 11411992Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jedná se o
vyŤezéní
a odstraněnínáletoých dřevin na p.p.č.4I1l7 v k.ú. SluŽetínu Poutnova,
kdy bude vyŤezáno21 ksbŤízyo průměrukmene 2-I5 cm na ploše0'8 ha v termínuod
3 1.1 0 . 2 0 1 5 .
Usnesení:RM schvaluje uzavření dohody o realizaci managementových opatření
dle $ 68 odst. 2 a $ 69 odst. 3 zák. č. 11411992Sb., o ochraně přírody a krajiny
s Českou republikou _ agenturolr ochrany přírody SCHKO Slavkovský les, se
sídlem Kaplanova 131.n,Praha 11 zastoupenéIng. Jindřichem Horáčkem Ph.D.'
ředitelem RP sCHKo
Slavkovský les a pověřuje starostu Karla Hermanna
podpisem předmětnédohody.

Hlasování: PRo:4

PRoTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Ad 5) Rozpočtové
opatření č.512015
Předkladatelkourozpočtového
opatřeni č' 5l2O15je paníEva Řebíková,kdy sejedná o
úpralu rozpočtuo 520.338,-Kčna straněpříjmůa o 520.338,-Kčna straněvýdajů.

.

Usnesení: RM schvaluje dle ust. $ 16 zákona č. 250/2000 Sb.' o rozpočtoqých
pravidlech územních rozpočtů rozpočtovéopatření číslo 5/2015, na zák|adě
kterého dochází k úpravě rozpočtu o 520.338,-Kčna straně příjmů a o 520.338,Kč na straně rydajů.

[Ilasování: PRo:4

PROTI: 0

ZDRŽW sn: o

Ad 6) Smlouva o poskytnutí přÍspěvku z česko-něm. fondu budoucnosti
RM byla předloŽenasmlouva o poskýnutí příspěvku z prostředkůČesko-německého
fondu budoucnosti č. 6-15-5436, kdy celková ýše příspěvku činímax. 50.000,-Kč
s přehledem schválenýchv'ýdajův čl.VIi uvedenésmlouvy.
Usnesení: RM schvaluje smlouvu č. 6-15 -5436 o poskytnutí příspěvku z Českoněmeckého fondu budoucnosti, nadačníhofondu, se sídlem že|ezná 24, 110 00
Praha 1,Ič:677 76 84lzastoupenéředitelem PhDr. Joachimem Brussem a PhDr.
Tomášem Jelínkem, PhD. ve lyši příspěvku do 50.000'-Kč a pověřuje starostu
města Karla Hermanna podpisem uvedenésmlouvy.

Hlasování: PRO: 4

PRoTI:0

ZDPIŽF,L SE:0

Ad 7) Žádost o sanaci a odčerpánívody ze studny - Marie Křížová
RM byla předložena žádost paní Marie KŤižovéo vyčištěnístudny v majetku města
Teplá v Horním Poutnově z důvoduzávadnosti vody.
Usnesení:RM bere na vědomí žádost Marie Křížovés tím, že studna bude nadále
užívánajako zdroj užitkovévody a nikoliv jako zdroj pitnévody.
Hlasování: PRo:4

PRoTI:0

ZDRIŽF,LSE:0

n '

Ad 8) Žád'osto vyhrazení parkoviště v ulici Palackého

RM bylo předložena žáďost parta Jana KŤiže,Palackého ul. 584, Teplá o lryhrazení
parkovištěv ulici Palackéhoč.584,585,586,587.
Usnesení:RM zamítážádost JanaKÍíže o lyhrazení parkoviště s tím, že se jedná
o veřejné parkoviště.

Hlasování:

PRo: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Ad 9) Nabídka pojištěnípro členyzastupitelstva města Teplá

RM byla předloženanabídkapojištěnípro členyzastupitelstvaměsta Teplá.

Usnesení:RM bere na vědomi nabídku společnostiRenomia' a.s. na pojištěnípro
členyzastupitelstva s tím, žese nabídkou bude dáI'ezabývat .
Hlasování: PRO:4

PROTI: 0

ZDRŽBI, sn: o

Ad 10) Návrh na odměnu ředitelce Pečovatelskéslužbyv Teplé,příspěvkovéorganuace.
sluŽby v Teplé,p.o. Petře
R]!{ byt předloŽennávrh na odměnu ředitelce Pečovatelské
mimořádných
a zv|ášťýznamných
splnění
Horské ve výši 10.000,-Kčza úspěšné
pracovníchúkolů,kterépřevýšily poŽadovaný standardpracovní náplně'
Usnesení: RM schvaluje odměnu ve výši 10.000'-Kčpro ředitelku Pečovatelské
služby v Teplé,p.o. Petru Horskou.
Hlasování:

PRO: 4

PRoTI: 0

ZDPIŽF,L SE: 0

Ad 11) Žádosto sponzorský dar BABYBOX
RM byla předloženažádostspolečnostiBabybox pro odloženéděti - STATIM, z.s. IČ:
270 06 891, se sídlemPraha 10 - Hájek' Pod oborou 88 o sponzorskýdar napoŤizení
novéhoBABYBOXLI v Sokolově s tím' že starýbabybox, instalovanýv roce 2008 již
dosluhujea je třeba instalovatnový, modernější
Usnesení:RM zamítá poskytnutí příspěvku na instalaci novéhobabyboxu .
Hlasování: PRo:4

PRoTI: 0

ZDFIŽF,L SE:0

Ad 12) Dopravní značeníBetlém_ info

RM byla předloŽena zpráva vedoucího střediska místního hospodářství Jaroslav
Kehrta o problematice dopravního znaěenína Betlémě ve směru od Kláštera lesem do
Mrázova, kdy navrhuje komunikaci z obou stran osadit značkou zákazem vjezdu
cyklistů a dá|e komunikaci z obou stran osadit značkouzákazem vjezdu s dodatkovou
tabulkou,,Majitelůmchat vjezd povolen...
Usnesení:RM zamítá osazeníkomunikace na Betlémědopravním značením.
Hlasování: PRO:4

PROTI: 0

ZDP.ŽF,L SE:0

Ad 13) Vyrozumění o návštěvěperso4ální agentury Hofmann
RM byl předložen informačníleták personální agentury Hofmann Personal se sídlem
SmutečníYrch 44I, Stříbro s tím' že tato agenturaprovede nábor nových zaměstnanců
v Tepléna Masarykově náměstípřed Městským úřademdne 30.7.2015v době od 9 do
12 hodin.
Usnesení: RM
bere na vědomí informaci personální agentury Hofmann a
souhlasí s bezplatným umístěním tzv. JOBMOBILU (pojízdná kancelář) této
agentury na Masarykově náměstí v Teplédne 30.7.2015od 9.00 hodin do 12.00
hodin.
Hlasování: PRo:4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:0

Ad 14) označeníaltánu u DPS
Usnesení:RM schvaluje označeníprostoru altánu v parku Přátelství informační
tabulí s nápisem ,, YyÍtrazeno pro obyvatele DPS a jejich návštěly.. a pověřuje
vedoucího střediska místníhohospodářství Jaroslava Kehrta umístěnímtabulí.

[Ilasování: PRo:4

PRO TI:0

ZDRZEL SE: O

Ad 15) Nabídka projektových prací - Teplá, Máchova ulice - místníkomunikace a
odvodnění
RM byla předloŽena nabídka{ng. Jířího Soukupa na zajištěníprojektovédokumentace
stavby ve stupni pro územní řizeni a ve stupni pro stavební povolení a rea|izaci.
Nabídka ve výši 130.075,-KčvčetněDPH. Vzhledem ktomu, že nebyla na|ezena
alternativa dalšínabídky z důvodučasovézaneprázdněnostioslovených projektantů,je
radě města opětovně tato nabídka předloŽena ke schváIeni ztoho důvodu, aby byla
stavba rcaIízovánav roce 2016 (vizpříloha ze 14. JednáníRM).

Usnesení: RM schvaluje nabídku Ing. Jiřiho Soukupa na zajištění projektové
dokumentace stavby ve stupni pro územní Ťízenía ve stupni pro stavební
povolení a rea|izaci s tím, že město Teplá na zák|adě uvedenénabídky nelyužije
součást nabídky tykající se DUR ve ýši 29.040,-Kč,o kterou bude nabídnutá
cena ve výši 130.075'-Kč vč. DPH ponížena a pověřuje tajemníka zasláním
objednávky.

Hlasování: PRo:4

PR OTI:0

ZDRZEL SE: O

Ad 16) Žáďosto poskytnutí haly k ubytování lidovémuziky ZUŠ Kladno
RM byla předložena žádost paní Vlasty Kubouškové o poskytnutí sportovní haly
k ubytováď lidové muziky zuŠ ruaano pro Folklorek Ládi Ščurkav období od
I9.8.20I5 ďo 23.8.20|5,kdy tato bude vystupovatv rámci oslav výroěíměsta Teplé.
Usnesení: RM schvaluje žádost o bezplatné poskytnutí sportovní haly
k ubytování lidové muziky zuŠ rcaono pro Folklorek Ládi Ščurkav období od
19.8.2015do 23.8.2015.

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad l7) Různé
a) Na jednaní RM se dostavil provozovatel restaurace na fotbalovém hřišti TJ Sokol
Teplá pan Jan Valenta a zástupce Policie ČR nprap. Rudolf Káva' kdy byla řešena
situace ohledně narušování veřejného pořádku v areálu hřiště. Provozovatel byl
veřejnéhopořádku a nočníhoklidu.
upozoměn Radou města na dodržovrání

Jednánírady městaukončenov 11.15

hodin.
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