UsNEsENÍ
ze |O.jednání Rady města Teplá, konanéhodne 21.5.2015

A) Schvaluje:

1) program l0jednrínírady města Teplá.
2) konání porady vedoucích profesionálních knihoven dne 12,6.2015 v knihovně v
Teplé.
3) zýšení částky pro hudebníka zajišťujícíhoobřady pro Městský úřad v Teplé na
300'-Kč zaobřad.
4) zvláštní uživánimístníkomunikace v ulici Lidická v Teplé,p.p.č.2845lI z důvodu
provedení opravy kanalizaění přípojky pro dům č.p. 82 v Teplé pro paní
Drahomíru Popelkovou s tím, Že bude respektovat stávající inženýrskésítě a
zabezpeěívykop řádným oznaěením' po provedení výkopu uvede chodník do
původníhostavu.
5) žáďostpanaVlastimila Gregora o povolenípřekopu chodníkup.p.ě. 2856110v k.ú.
Teplá, obec Teplá a to zdůvodu výměny vodovodní přípojky pro dům ě.p. 46
postavenýna st.p.č.280l| v Klášterníulici v Teplés tím,žeVlastimil Gregor bude
respektovat stávající inžgnýrskésítě a zabezpeěívykop řádným označením,po
provedenívýkopu uvede chodník do původníhostavu.
6) Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ě. 9Il20I4 A z30.5.2014, kdy předmětem díla
v tomto dodatku je provedení všech stavebníchprací na dílčíčásti díla v rámci
akce Rekonstrukce severníčástifasády kostela sv. Jiljí v Teplé v ceně díla pro rok
vě. DPH.
2015 ve výši 1.011..664,-Kě

B) Pověřuje:
místní
1) tajemníka Mgr. Víta Červenku lydáním povolení zvláštní užívátI.tt
komunikace v ulici Lidická v Teplé, p.p.č. 2845lI z důvodu provedení opravy
kanalizaěnípřípojky pro důmč.p.82 v Teplépro Drahomíru Popelkovou.
2) tajemníkaMg1. Víta Červenkuvydanímpovolenípřekopu chodníkup.p.č.2856/10
v k.ú. Teplá, obec Teplá ato zdůvodu qýměny vodovodní přípojky pro dům č.p.
46 postavenýna st.p.č.28O/Iv Klášterníulici v Teplépro Vlastimila Gregora.

3) staÍosfu města Karla Hermanna podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č.
91/2014A ze dne 30.5.2014.
C) Bere na vědomí:
1) lyjádření Ing. Ivany Rezákové - oddělení nepřímých daní, Finančníhouřadu pro
Karlovarský kraj předloŽenépaní Jiřinou RůŽkovou s tím, že v novele zákona o
DPH ě. 36012014Sb. se mění celé ust. $ 56 snázvem Dodaní nemovitévěci
s účinností
od l.1 .20|6.
2) pŤed|ožení
Žádosti pana Milana Adamce a parúMartiny Hermannovéo zpět vzetí
nabídkypozemkůk odkoupeníze dne 16'2.2015.
D) Předkládá do zasedání zastupitelstva
1) žáďosto beztry|attýpřevod majetku města Teplá v celkovéhodnotě 1.203.061,50
Kč na ZákIaďní uměleckou školu v Teplé, příspěvkovou organizaci, se sídlem
Škohi 393,IČ 66362245 tak, jak je uveden v přiloženéminventurním soupise a
předkládá věc k jednrínízastupitelstva.

Karel Hermann

Martin Klepal
místostarosta
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