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Zápis

^'U}', z 4. zasedáni Zastupitelstvaměsta Teplá, konanéhodne 24.června20Í5
Přítomni : Businský Jaroslav RSDr., Čap uartin, Erps Tomáš, Gabriková Šárka Mg..,
Hermann Karel, Klepal Martin' Křehký Karel, Lorencová Jana Bc., Matějka Milan,
Veselovský Roman, Zdeněk Purky.t,ŠindelárVlastimil Ing., PhDr. Renata Kreuzová, Mgr.
Eva Novotná
omluveni: Josef Bílek
Bez omluvy : občanů:21
Starosta města zaháji| jednání zastupitelstvaměsta (dále jen ZM) v 18.01 hodin. Přivítal
přítomnéčleny ZM a občanyměsta. Zapisovatelem jednání urěil pana Mgr. Víta Červenku.
Dále konstatoval, že na jednaní je přítomno celkem 14 zastupitelů- zastupitelstvo je
usnášeníschopné.Dále uvedl, že z jednáníbude poŤízenaudio zátznampro potřeby městského
úřadu a upozornil' Že pokud bude někdo dalšípořizovat audio nebo video záznam, nesmítím
rušitpruběh a účeljednání.Pokud by jej chtěl zveřejnit,je povinen dodrŽetustanovenízák,č.
10112000Sb. o ochraně osobních údajůa zákona ě. 89l20I2 Sb. občanskéhozákoníku.
Uvedl' že zasedéníbylo řádně svoláno a oznámení vyhlášeno vywěšenímna úřednídesce a
webových stránkách města Teplá dne 16.6.20i5 s programem' který následně dne 16.6.2015
obdrželivšichnizastupitelé.
Návrh Programu:
.
1) Zahájení
2) Rezignace na mandát a slib noých členůzasfupitelstva
3) Volba ověřovatelůzápisu ze 4. zasedániZM
4) ověření zápisu ze 3. zasedafi ZM
5) Kontrola úkolů
6) Maj etkov é zálrežitosti
7) Bezip|atný převod majetku města Teplá naZIJŠTeplá, p.o.
8) obecně závazná vyhláškaměsta Teplá č.112015
9) Rozpočtové
opatřenič.2 a ě. 3
10)Fond rozvoje a obnovy bydleníměsta Teplá
11)Darovacísmlouva MAS Kraj živýchvod, z.s.
|2)YyŤazeníosobníhomotorovéhovozidla z majetkuměsta Teplá
13)Informacestarosty
14)Různé
15)Diskuse
16\Závěr

Ad 1) Zahájení

Starosta přečetl návrh programu .

Usnesení:
ffi
PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

Ad 2. Rezignace na mandát a slib novéhoč|enazasturlitelstr'a
Starostavšechnypřítomnéseznámi] s rezignacíMgr. .Iany Čížkové
a Ing. DušanaBenčena
mandát zastupiteleměsta Teplá ze dne 22.4.2015s tím,žedne 23.4.20|5 vznikl mandátPhDr.
Renatě Kreuzové a Mgr. Evě Novotné,kterénásledně sloŽí slib zastupitele.Dále uvedl, Že
členzastupitelstvaobce skládá slib na začátkuprvního zasedánízastupitelstvaobce,jehoŽ se
po svémzvolení zúčastní.
Slib skládá před zastupitelstvemobce pronesenímslova ''slibuji'' a
potvrdísloŽeníslibu svým podpisem.Následně přečetlzněníslibu:
''S|ibuji r'ěrnost České
repub|ice. S|ibuji na sl'ou česta sr,ědomí,že svoji funkci budu
lykonávat svědomitě,v zájmu města Teplá a jeho občanůa řídit se Ústavou a zákony
Ceskérepub|ik5'.''
PhDr. Renata Kreuzová a Mgr. Eva Novotná str,'rdi|ya podepsa|ys|ib.
Starostaještě uvedl, Že musí zastupitelstvoměsta schválit odměnu pro neuvolněnéčlenky
zastupitelstva
s platnostíod24.6.2015ato ve výši660,-Kčměsíčně.
Usnesení:

PRO:

I't

PROTI:

r

0

ZDRŽEL SE:

Ad 3. Volba ověřor,ate|ů
zápisu z dnešního3. ieclnáníZM
Starostaza ověřovatelezápisu navrhl pana Ing. Vlastimila Šindelárea RsDrJaroslava
Businského.
Usnesení:

Fffiffi.
PRO:

14

PROTI:

0

ZDRŽELSE:

0

Ad 4.ověřenÍ zápisu z 3. zasedáníZM. konanéhodne 22.4.2015
Starostakonstatuje,Že ověřovateli zápisu ze 3. zasedánízastupitelstvaměsta byli:
Karel Krehký a Josef Bílek. Dotáza| Se přítomnéhoověřovatele, zda zápis zkontroloval a
ověřil? Pan Karel Křehký uvedl, že zápis zkontroloval a ověřil jeho správnost svým
podpisem.

Ad 5 .Kontro|a úko|ůz 3 zasedáníZM ze dne 22.'Í.2015
Z usnesenípřijatých v rámci 3. ZasedáníZMby|y stanovenynásledujícíúkoly.
- Mgr. Vít Červenka _ žádost na Krajský úřad o r,rydání souhlasu se zŤízenim
přípravnéhoročníku- splněno
- Mg'. Vít Cervenka - UzavŤítkupní smlouvu s vítěznýmiuchazečina prodej traktorua
vozid|a zn. Renault - splněno
- Jiřinu Růžkovou- podaním žádosti na Krajský pozemkový úřad o bezplatný převod
pozemků- splněno
Na vědomí:

Ad 6. Maietkové záležitostia sm|our.vo zřÍzenívěcnÝch břemen Starosta předal slovo paní Jiřině Růžkové.
a)
p.p.č.2O4l14o ýměře cca 150 m2 v k.ú.Beranovk4 obec Teplá Ludmile Ležatkové,
Prodej črísti
RM prodejnedoporučila.
tIsnesení:
PRO: 14

PROTI:

0

Z D RZ ELSE: O

b)
Prodej častist.p.č.34912a častip.p.č,279713o výměře cca 30 *' p.o výstavbu garážemanželům
Petře Babejovéa JaroslavoviBabejovi. RM prodej nedoporučila.

PRO: 14

PROTI:

0

Z D RZ ELSE: O

c)
Prodej části p.p.č.535/4o výměře 3540 m. v k.ú. Bezvěrov u Teplé,obec Teplá Jiřímu
Licehamrovi. Kupnícenaje 25 Kč l m2 Záměr prodeje byl zveřeiněnod 1.6.20|5 do
17.6.2015.
.É

PRO: 13

PROTI:

0

d)
Prodej častip.p.č. 53514o qýměře 2660 m, v
EIIRAGRI s.r.o.RM prodejnedoporučila

ZDRZEL SE:

1

v k.ú.Bezvěrov u Teplé , obec Teplá firmě

Usnesení:
PRO: 13

PROTI:

0

Z D RŽELsE:

1

e)
Návrh smlour,yo budoucísmlouvě o zř1zerusluŽebnostimezi Městem Teplá a02 CzechRepublic
a.s.zastoupenafirmou Šrxloy a.s.podzemnímkomunikačnímvedenímu"r"3''ékomunikačrusítě
pomocínovéhooptickéhokabelu na p.p.č.2879, 707Il3, 10IIl4,2880, 101713a 1O23l1vk.u.
Teplá, obec Teplá.

r)
PožádatKrajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj o bezúplatnýpřevod p'p.č.26711o
výměře 8430 m. v k.ú.Bohuslav u Poutnova,obec Teplá. Jedná se náves.
Usnesení:

PRO: 14

PROTI:

0

Z D RZ ELSE: O

s)

PožádatKrajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj o bezúplatnýpřevod č,ásti
p.p.č.1292
o ýměře 625 m. a částip.p.č.I295lI o výměře 239 m. v k.ú.Beranov, obec Teplá. Jedná
se o přístupk nemovitostem.

PRO: ':4

PROTI:

0

ZDRZEL SE:

O

!

h)
Zádost společnosti
NOSTA-HERTZ spol. s.r.o',která zastupujespolečnostCEPS a.s.z titulu
přestavbyvedenípod názvem ,,Y4901491-vedení 400kv PRE-VIT..
- o uzavřenísmlouvy o zřizení věcnéhobřemeneč.A.0390-00393na p.p.č.225 o výměře
97730m2 - lesnípozemeka p.p.č.28112o výniěře 2446m2 - lesnípozemekv k.ú.Nezdice u
Křepkovic, obec Teplá
- o uzavřenísmlour,yo zfizeruvěcnéhobřemeneč.A.0390-0032nap,p.č.24711oqýměře 112282
m,lesní pozemekv k.ú.Babice u Poutnova,obec Teplá
Usnesení:

PRO: 14

PR OT I: 0

Z D RŽELSE: o

PROTI:

ZDRZEL SE:

ffi*
PRO: 14

0

O

ch)
Příspěvek man.ŽelůmFrantiškovi Gregušovi a Monice Gregušové ve ýši 26.33I,- Kč dle
pravidel pro poskýoviánípříspěvkůz rozpočtuměsta na obnor,u objektů,kterése nachžzejína
i:zemi Městsképamátkovézóny městaTeplá, tedy ve r.yši10% dle předloŽenéhorozpočtuve qýši
263.3I5,-Kčna opraru fasády byvďého pivovaru čp.2|3 v Teplé,kdy tento objektje v městské
památkovézóně.
I
.
Usnesení:

PRO: 14

PROTI:

0

Z D RŽELsE:

o

t)

Rada města navrhuje starostuKarla Hermanna jako určeného
zastupitele pro pořizováni
územníhoplánu.

tlsnesenÍ: z}i{{*ň..T*d

úze

io p|lilii#.
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ad 7) Bezúp|atnÝ
rlřer'odmaietkuměsta

buE.

u$ffi

Z D RŽELsE:

o

Paní MarkétaHlávková předkládá zastupitelůmsoupis majetku města Teplá v celkové
hodnotě1.203.06I,50'-Kč
se Žádostío převod zaZák|adníuměleckouškoluv Teplé,p.o.

PRO: 14

PROTI:

0

ZDRZEL SE:

O

ad 8) obecně zár.azná vvhláška města Teplá č.1/2015
Zastupitelůmměsta byl v pŤíLozezasIán návrh obecně závazné vyhlášky města Teplá č.
I/2015 o
stanovení systému shromaŽďování, sběru, přepravy, třídění, vytlžíváni
a odstraňováníkomunálních odpadůa nakládání se stavebnímodpadem na uzemí Města
Teplá.
Rozrrrava: - Zastupitel pan Milan Matějka r,znesl dotaz ohledně přílohy k předmětné
r'yhlášce, zejménapak k určení,zda-|i někde kontejnery uvedenéjsou a někde n} a to
jmenovitě v obcíchi ulicích a dá|evznesl dotazohledně skutečnosti,
žed|e čl. 10 odst. 3 mají
byt popelnice vystaveny před dnem odvozu na místě přístupnéma v den odvozu uklizeny.
K tomuto se vyjádřil StarostaKarel Hermann a následně tajemník Vít Cervenka s tím, Že
jednak je toto z důvoduestetickéhovzhledu, z důvoduneurčitosti času,kdy jsou kontejnery
odváŽeny a z důvodu záboru prostranství. Dále starosta uvedl, že navrhuje schválit
předmětnou vyhlášku bez přílohy. Následně proběhla diskuse o poplatcích za komunální
odpad, do které se postupně zapoj||aMarkéta Hlávkbvá, Milan Matějka a starosta Karel
Hermann. Dále vznes|a dotaz paní Mgr. Jana CíŽková. která dotázala zastupitele,z jakého
důvodujsou v ulici U hřištěv Tepléneustálepopelnice mimo odpadníkóje, na coŽ odpověděl
radníměsta Martin Cáp s tím,Že týo jížmimo stanovenékóje nejsou a byly mimo ptoto, Že
Se tyto kóje z důvodurozbítýchvrat opravova|y,cožpotvrdil téžpanKarel Mad'aričst., Že se
tak stalo již po několikáté. Následně t'oprosil Starostavšechny přítomné'aby zachor,ali
pravidla slušnéhochování. Poté se přihlásil s př.íspěvkemzastupitel Zdeněk Purkyt, který
uvedl, že ne všichni občanéměsta hradí poplatky za svoz směsnéhoodpadu a tedy tuto
povinnost nedodržují.
K tomuto se opětovně vyjádřil starosta,ktery uvedl, Že hradit poplatky
za odpadmusí kaŽdý občans trvalým pobytem na uzemi města Teplá. Potéještěpoznamenal
pan Milan Matějka, Že mu jde pouze o kontejneryv majetku města.Poslézebylo přistoupeno
k hlasování o schválení či neschválení předmětné vyhlášky, kdy opětovně poznamenal
starostaměsta,že dává hlasovat o podobě vyhlášky města Teplá č. I12015ve zněníuvedeném
v pÍí|oze,
avšakbez připojených příloh.
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PROTI:
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ad 9) Rozpočtor,é
opatření č.2 a č.3
StarostaKarel Hermannpředal slovo ekonomcepaníEvě Rebíkové.
a) rozpočtovéopatření č. 212015 dle předloŽenépřílohy s označenímRozpočtové
opatřeníč. 212015.na zák|adě kteréhodocházi dle ust. $ 16 zákona č. 25012000

Sb., o rozpoětových pravidlech územních rozpočtů k úpravě rozpočtu o
2.132.909,73Kč na straněpříjmůa o 2.732.909,]3Kč na straněvýdajů.
vědomí:

/

b) rozpočtovéopatření 3120|5 dle předloženépří|ohy s označenímRozpočtové
opatřeníč. 3l20I5, na zák|adě kteréhodochází dle ust. $ 16 zákona č. 25012000
Sb., o rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtůk úpravěrozpočtuo 586.203,.
Kč na straněpříjmůa o 586.203,-Kčna straněvýdajů.

ad 10) Fond rozvoie a bvdlení města Tep|á
Starostauvedl, že pŤitvorbě webových stránekměsta Teplá bylo zjištěno,že existujepředpis,
kteý nebyl za celou dobu jeho platnosti nikdy využit a proto předloŽil zastupitelstvuměsta
návrh na zrušení předpis s názvem Pravidla a zásady'poskytovánípůjčekz Fondu rozvoje a
obnoly bydlení města Teplé, kterébyly přijat1,usnesenímZastupitelstvaměsta Teplá dne
15.6'201l. Kvysvětlení předal slovo paní Evě Řebíkové.Ta uvedla' že po celou dobu
platnosti předpisu nebyla občanyměsta podána žádná žádosta to zejménaz důvoduvelmi
přísných podmínek přidělení' kdy se jednalo o čerpánípůjčekdo vyše 200.000,-Kč
prokazatelnýchvýdajůse zárukou za půjčkuve \,ýši100 % uvedenépůjčky.

T.bndú

PRO: 14

PROTI:

0

Z D RŽELsE:

o

ad 11) Darovacísm|ouva s MAS Krai živÝchvod. z.s.
Zastupitelům města by|a zas|ána v příloze Darovací smlouva uzavŤená dle ust. s 628
občanskéhozákoníku ev. uzavřená mezi dárcem MAS Kraj žiých vod, z.s. se sídlem
Kláštemí237,TepIá a městem Teplá, se sídlemMasarykovo nám . č.p' 1, Teplá, na zák|adě
kteréhobude převeden majetek nabytý během rea|izace projektů obnova obcí v pohraničí,
K'aj živýchvod I.' Kraj Živých vod II.' a Karlovarský kraj Zivotníprostředítak' jak je uveden
v příloze č. 1 - protokol o fyzickém předání a pŤevzetimajetku, který je nedílnousoučástí
smlouvy, kdy účetní
cena darovanéhomajetku činícelkem 743.750,-Kč.

Lisnese
ní:

PROTI:

ZDRZEL SE:

O

ad 12) V-vřazeníosobníhomotorovéhovozidla z maietku města Terrlá
Předmětem dalšího programu zasedání zastupitelstva je schválení vyŤazení osobního
motorovéhovozidla zn. ŠkodaFelicia Combi LXI, r'z. 2K4 1335 z majetku města Teplá
s tím. žetotobude pouŽito zaučclemvýcviku JDH, která doloŽílikvidaci VoZu.
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Ad 13) Informace starostt'
StarostaměstaKarel Hermann doslovně uvedl následuiící:
Máme za sebou vice než půl roku ve funcích a myslím, že pro všechnynováčkyto
byla hodně studená sprcha a je třeba si přiznat. že dě|áme chyby a to at' už z pŤemírysnahy
nebo z neznalostia nedostatkuzkušeností.
Myslím, žekaždýznáslž měl chvilku, kdy si řekl.
žejá trouba do toho vůbeclezl . To hlavně v případech,kdy zjistíme,Že selský rozum je fajn,
a
ale opravdu nestačí.Jsem velice rád, že jsme neudělali radost některým spoluobčanům
jejich
přes
pŤání
Teplá
existuje
a
funguje
a
to
i
nesplnili
veřejně vyřčená
a město
stále
chvilkovépřejmenováni na obec Velemín, ke kterémudošlona nových stránkách.Je vidět, Že
město žije,pracujeazměny atmosférysi všiml každý.
Mnozí si jiŽ jistě všimli přepracovanýchwebových stránek. Cílem nebylo mít něco
extra, ale jednoduchost přehlednost a dostupnost informací. Každá srandičkaněco stojí a
snaŽili jsme se o kompromis mezi cenou a funkčností.Jak to dopadlo, posuďte a dejte nám
vědět. Absolvovali jsme školení,umíme stránky ovládat a jsme schopní některé věci
přizpůsobit.Na obsahujsme pracovali moje maličkost,Jirka outrata, K. Bílá a Petra Horská.
Chybějícíinformacepostupněspolečněs Vámi doplníme.
Asi nejde nezmínitto co je vidět na první pohled a to je Lidická. Šli.jsmedo rizlka a
tak i reakce návštěvníků.
vyzkoušelijsme novou technologii.Vnímáme reakce našichobčanů,
jen
rekonstrukce,
ale oprava
Chci k tomu říci
tolik, Že v Lidické ulici neprobíhácelková
k umoŽněnía zajištěnísjízdnostiane|zeji srovnávatnapříklads ul. CSA, kde je poloŽennový
asfaltový povrch. Vysvětlovali jsme, proč nedošlo k celkové rekonstrukci a důvody jsou

celkem pochopitelné.Hlavní důvodfinance a rozjetý projekt celkovérekonstrukceŠkolníŽa
více než 30 mil. Dejme tedy všem zúčastněnýmšanci dokázat, Že technologie funguje a
posuďme po první zimě účelnost
vynaloŽenýchprostředků.Jsem přesvědčen,Že se o Lidické
budeme bavit ještě mnohokrát. Termín dokončeníprací je konec měsíce červnaa to jak
v Lidické tak v ČSA.
Dále se chci krátce vyjádřit téŽk ceníku,který schválila rada města a který se týká
podávání informací dle ust. Zákona č. 10611999Sb., o svobodnémpřístupu k informacím,
zejménapak kpoloŽce uvádějícíčástkuve výši 200,-Kč za hodinu' která se týkáuhrady za
nadměrnoupráci úředníků.
Tato poloŽka připadá v úvahune vždy, ale pouze tehdy,jestliŽe
v případě poskýování informací musí úředníktrávit většíčasnapř. kopírovánímpříloh, či
samotnévelmi objemnéinformace.
Rád bych nyní přešelk diskusi a nechal zastupitelea Vás se ptát na to co vás zajimá a
z informacístarostyudělal informace zastupitelstvaa rady. Určitě máte i Vy číminformovat
nás. NeŽ však předám slovo, chci se přece jen něčímpochlubit a to dvěma občanynašeho
města. Všichni můŽeme bý pyšní na dva nové drŽite|e Z|atých kŤížůza více než 80
bezp|atnýchodběrůkrve. Měl jsem tu čestbý při předávaní v Karlových Varech s nimi a za
město předat malou pozornost.Jsou to pánovéMartin Hemza a Zo|tán Kanát. Chci jím ještě
jednou
poděkovat.
Za
nás
Velice
si
toho
vážíme.
Díky.
Ad 14) Různé
A d 1 5 )D i s k u s e
- Martin Hemza- měl dotaz ohledně zákona o poskytování informací s tím, Že ten' kdo
si o informaci žádáa ačkolivje vyzván, tak si tuto informaci nemusívyzvednouta
zaměstnáúřadsteině.
. Martin Čap_ úřaá můŽežádatvyp|acenízálohy'
- Tajemník - úřad mfňe žáda\zá|ohu.
- Mg'. Jana ČíŽková_ měla dotaz, zda-Ii by nebyl problém na nových webových
stránkách zřídit sekci smlour,y s tím, aby zde byly uveřejňovány smlouvy uzavřené
městem nad 500.000,-Kča dále uvedla, Že smlouvy nad 500.000,-Kčmusí bý
zveřejňovány dle zákona.
- Starosta_ uvedl, žet71.osmlouvy jsou na profilu zadavate|e,kam je osobně vkládal a
kontroloval.
- Mgr. Jana Čížková
- uvedla, Že tam nejsou.
- Klepal - uvedl, že můžebý na nových stránkách odkaz na příslušnýportál.
- Starosta_ uvedl' Že tuto věc překontroluje.
- Mgr. Eva Novotná _ dotaz ohledně uzavřenésmlouvy se společnostíPharma Media
CzechRepublic, a.s.
- Starosta_ smlouvu uzavŤe|on, ale jednal tajemník.
- Tajemník_ jedná se o smlouvu Ve výši 1.200,-Kčzarok na umístněníreklamního
panelu v budově zdravotníhostřediska.
- Ing. Vlastimil Šindelar- měl doÍazohledně doladěníjizdnichřádů autobusů,zejména.
Teplá - Toužim s tím,žetento spoj jede 30 minut, cožje dlouhá doba.
- Starosta- budeme jednat a jiŽ jsme jednali, zejménaohledně navazujicíchspojůod
K.Varů aP|zně.
- PhDr. Renata Kreuzová _ měla dotaz ohledně skutečnosti,že by|a předloŽenaŽádost
ředitelky Zák|adní školy v Teplé paní Mgr' Leheňovéo vyplacení odměny ve výši
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10.000,-Kčza pŤípraw a rca|izaci oslav výročíškoly s tím, zda-|i si můžepaní
ředitelka navrhnoua schválit odměnu?
Starosta- dle směrnicesi musínavrhnoutsama a schvalujeji radaměsta.
Milan Matějka - předložil radě města ke schválení návrh na projednání řešení
dopravní situace u pošty v Teplé s tím, Že všichni ví o tom, jaká je v tomto místě
situace,kdy tam nenímožnéparkovat' anižby toto nebylo řešenopolicisty.
Starosta- starostapoděkoval panu Matějkovi za předloŽenéřešenís tím' Že se tímto
určitě rada města bude zabývat, a|e poznamena| Že by zejménazastupiteléměli jít
příkladem a dáIe poznamena|,žeje výborné,kdyŽ někdo nechá toto zpracovat.
Pan Z1kl vznes| dotaz, zda-|i se bude vedení města zabývat pitím alkoholu na
veřejnosti.
Starosta- b;Ívalézastupitelstvose tímtojiŽ zabývalo s tím, že d|e platné vyhlášky se
můŽe timto zabývat Policie ČR, také k tomuto přispívá neukázněnost místních
prodejcůvietnamců.
Martin Čap- vietnamecpřislíbil, žez|epšiprostorpro parkovánípřed jeho prodejnou
Jaroslav Kehrt - poznamena|,žeje tam zákaz vjezdu.
Ing. DušanBenč- se vyjádřil k občanům
a voličůms tím,co ho vedlo k jeho rezignaci
na funkci zastupitele města Teplá s tím, že se nechce nést odpovědnost za cbyby
vedení,dále se vyjádřil k dopravnísituaci, kdy je nutnévycházet zreá|u,
současného
který zďe je a poukáza| na poslednívyjádření ve zpravodaji města. Jinak poukázal na
to, žejezdí denně ke svémudomu v zákazu vjezdu s tím, že očekávářešenípolicisty
Policie CR a dále uvedl, že zde chybí dodatková tabulka Dopravní obsluze vjezd
povolen.
Starosta _ vza| na vědomí důvod rezignace pana Benče a k tomu se vyjádřil s tím, že
měl týo chyby tak, jak je napsal do rezignace, uvéstči nastínitv případě,Že o ni
věděl, čiji viděl' Dále uvedl, Že nikdo zvedení nedělá žádnéchyby úmyslně.To samé
uvedla při své rezignaci paní ČiŽková
Mgr. Jana ČíŽková_téžse vyjádřila k rezignaci
Starosta- svék tomu jiŽ řekl.
.

Ad 16) Závěr
Yáženíčlenovézastupitelstva,vážení
spoluobčané,
děkuji Yámzaúčast na dnešnímčtvrtém
jednánízastupitelstvaměsta Teplé. Hezký večera dobrou noc.
Závěr : 19'40 hodin
Zapsal: Mgr. Vít Červenka dne
ověřovatelé: RsDr. JaroslavBusinský

dne

Ing.Vlastimil Šindelar
starosta- Karel Hermann
- Martin Klepal
místostarosta
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