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Zápis

z 9. jednáníRady města Teplá, konarrého
dne 14.5.2015
Přítomni: Karel Hermann, Martin Klepal, RSDr. Jaroslav Businský, Martin Čáp' Roman
Veselovský, Mgr. Vít Červenka
Omluveni: Hosté:.
Zahájení jednání rady města (dále jen RM) provedl starosta Karel Hermann.
Vyhotovením zápisu je pověřen tajemníkvrÚ vtgr. V. Červenka.

Program 9. iednání radv
1. kontrola úkolůz 8. ZasedáníRM
2. Zvýšenípoplatkůvýkopové práce _ hřbitov
3. Knihovna - Žádosto pořízenípočítaěoqfchsestav
4. Žádosto ukoněenísmlouvy o pronájmu byt.'_ Radek Daniel
5. ŽádostZŠ v Teplé o poskytnutíprostor na školníakce
6. RENOMIA - plná moc
7, Žádost o doplnění ceníku infocentra
8. Cenová nabídkaě.1 Stará radnice _ barokní mřiž9
9. Žádost o povolení hudebníprodukce na fotbalovémhřišti
10. Plná moc k zastupováníčlenaSvazu města a obcí ČR
11.Darovacísmlouva
12.Různé
'
Schválení programu rady:

PRo: 5

PROTI: 0

znP.Žnllz o

Ad 1) kontro|a úkolů:
E. Řebíková , J.RůŽková_ bod 5 ze zasedání7 RM _ úkol trvá
V. Červenka_ ze zasedánt7 RM- svolání pracovní schůzky- oslavy města _ úkol
trvá
RM _ ze zasedétní
7 RM seznámit se směrnicemi _ úkol trvá
K.Maďariě _ ze zasedání7 RM poptávka na opravu parket _ úkol trvá
Martin Čap_ ze zasedéní7 RM - připravit informace kňízení transparentního účfu
města Teplá - úkol trvá
Martin Klepal a Martin Čap_ ze zasedéní7 RM - zjištěnímcenovérelace oprav
chodníku v ulici Klášterní - úkol trvá
Karel Hermann _ podpis smlouly o dílo se společnostíAsfalt oK - úkol splněn
J.RůŽková_ vyvěšenízáměru pachtu _ úkol splněn
J.RuŽková _ zahájeníjednrínís Jitkou Klsákovou _ úkol trvá

Ad 2) Zýšení poplatku za výkopovépráce
poplatku za ýkopové ptáce na hřbitově v Teplé
K.Maďarič st. předložil žÁdosto zv.ýšení
stím, že nawhuje zvýšitpoplatek na 3.100,-Kčvletrrím období a 3.600,-KčvZimním
období.
Usnesení : RM schvaluje zvyšenípoplatku za výkopovépráce hrobníků na hřbitově v
Teplé na částku ve vyši 3.100'-Kčv letním období a 3.600'-Kčv zimním období.
Hlasování:

PRo:5

PRoTI:0

ZDP<ŽF,LSE: 0

Ad 3) Žádosto pořízení počítačových
sestav v Knihovně MÚ Teplá
Knihovnicí Zdeňkou Lorencovou byla předloŽena Žáďostna pořízenípočítačových
sestav na zák|adě schválenéhorozpočtupro rok 2015 a to 4 ks od firmy VB comp,
s.r.o.Teplá následovně:
1) 3 ks počítaěovásestavapro uŽivateleinternetu á 15.000,-Kč
protokol Clavius á 35.000'-Kč
2) 1 ks počítačová
sestavapro l"ýpůjční
Usnesení: RM schvaluje pořízenípočítačových
sestav dle návrhu uvedenéhov příloze
na zák|adě schváleného rozpočtu pro rok 2015. .RM pověřuje tajemníka zasláním
objednávky na 4 ks počítačových
sestav od firmy VB Comp, s.r.o. Teplá.
Hlasování:

PRo:5

PROTI:0

LDRŽF.LSE:0

o '

Ad 4) Žádost o ukončenísmlouvy o pronájmu bytu - Radek Daniel
Usnesení: RM bere na vědomí žádost pana Radka Daniela o ukončení nájemní
smlouvy na byt v Teplé' ul. Masarykovo nám. 66 ke dni 4.5.2015.
Hlasování: PRo: 5

PRoTI:0

ZDP<ŽF,LSE:0

Ad 5) Zádost ZS v Teplé o poskytnutí prostor na školníakce
Ředitelka Zák|adni školy v Teplé' p.o. Mgr. Jana Leheňová předloŽila do zasedáníRM
žádosto bezplatnéposkýnutí prostorna školníakce následovně:
2I.5.2015od 9.00 hodin _ fotbalovéhřiště_ukazky dravců
22.6.2015 od 8.00 hodin do 19.00hodin _ Kulturní důmv Teplé_ Škol''iakademie
24.6.2015 od 16.00hodin - Kaple NejsvětějšíTrojice - rozloučenís žáky 9. Třídy

Usnesení: RM schvaluje žádost ZákJadní školy v TepIé, p.o. o bezplatné poskytnutí
prostor na školníakce a to následovně:
a) 21.5,2015od 9.00 hodin - fotbalovéhřiště
b) 22,6.2015 od 8.00 hodin do 19.00hodin _ Kulturní důmv Teplé
c) 24.6.2015 od 16.00 hodin _ Kaple NejsvětějšíTrojice
Hlasování: PRO:5

Ad 6) RENOMIA

PRoTI: 0

ZDRŽBI sB: o

- plná moc

Tajemníkem města Teplá byla předložena RM kprojednání plná moc společnosti
Renomia, a.s. Bmo za účelemzpracováni nabídkypojištění'zprostředkovánísjednání,
rozšíření,případněpřepracovánípojistných smluv mezi zmocnitelem a pojišt'ovnou.
Usnesení:RM schvaluje obsah plnémoci zaslanéspolečností
Renomia, a.s.IČ: 48391301
se sídlem Holandská 8' 639 00 Brno a pověřuje starostu města Karla Hermanna
podpisem plnémoci.
Hlasování: PRo:5

PROTI:0

ZDRŽF,L SE: 0

Ad 7) Doplnění ceníku infocentra
Paní Mgr. Kristýna Bílá předlož1|av pří|oze žádosto doplnění ceníku infocentra.
Usnesení:RM schvaluje doplněný ceník infocentra tak, jak byl předloŽenv příloze.
o '

Hlasování: PRo:5

PROTI:0

ZDP.ŽF,LSE:0

Ad 8) Cenová nabídka č.1Stará radnice - barokní mííže- Ivo Rudolf
V příloze byla předloŽenacenová nabídkač.1 na dodávku barokníchmříŽído oken
budovy MěstskéhoúřaduTeplá. Součástínabídkyje i stanovisko a rozhodnutíMÚ
- stavebníhoa územněplánovacího úřadu_ památkovépéěe.
Mariánské Lé";'ně
Usnesení:RM schvaluje cenovou nabídku č. 1 označenoujako Stará radnice - barokní
mÍíže,zaslanou uměleclým kovářem Ivo Rudolfem na částku 91.000'.Kč bez DPH ^
pověřuje tajemníka Mgr. Víta Cervenku zas|áním objednávky.

H|asování: PRo:5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad 9) Žádost o povolení hudební produkce na fotbalovémhřišti
Do jednaní rady byla předložena panem Rudolfem Kávou Žádost o pořádríníakcí
Turnaj starých gard _ Memoriál Zďeřka Hanuse s hudebníprodukcí skupiny Pralessanka na
den 27.6.2015 od 16.00 hodin do 22.00 hodin a 16. RočníkuTumaje vmalé kopanéo
putovní pohár starosty města Teplá s hudebníprodukcí skupiny Agnes Rock na den 4.7.20|5
v době od 17.00do 24.00hodin.
Usnesení: RM schvaluje žádost Rudolfa Kávy s pořádáním akcí na fotbalovém hřišti
v Teplé následovně:
a) Turnaj starých gard - Memoriál Zd,eňka Hanuse s hudební produkcí skupiny
Pralessanka dne 27.6.2015od 16.00hodin do22.00 hodin
b) 16. Ročníku Turnaje v malé kopané O putovní pohár starosty města Teplá
s hudební produkcí skupiny Agnes Rock dne 4.7.2015v době od 17.00 do 24.00
hodin.
a bere na vědomí,že toto projednáyízároveň nahrazuje souhlas vlastníka pozemku. RM
pověřuje tajemníka Mgr. Víta Cervenku rystavením povolení ke konání hudební
produkce.
Hlasování: PRO:5

PROTI:0

ZDPIŽF,L SE:0

Ad 10) Plná moc k zastupování členaSvazu měst a obcí českérepubliky

Usnesení: RM pověřuje starostu města.Teplá Karla Hermanna k podpisu plné moci
kzastupování členaSvazu měst a obcí.Ceskérepubliky na XIV. Sněmu stím, že jako
zmocněnec bude zmocněno M8sto Horní Slavkov zastoupené starostou města
Alexandrem Terekem.
Hlasování:

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Ad 11) Darovací smlouva
Usnesení:RM schvaluje poskytnutí neúčelového
finančniho daru ve vyši 5.000'-Kč pro
Mateřské centrum při farním sboru ČCE se síd|em Máchova 357, Teplá a pověřuje
starostu města Teplá Karla Hermanna podpisem darovací smlouly.
Hlasování:

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRŽF,L SE: 0

Ad 12) Různé
a) V průběhu zasedánírady města se dostavil pan Vlastimil Gregora' který žáďal radní,
aby se zabýva|ijeho Žádostío povolenípřekopu chodníkup.p.č.2856110v k.ú.Teplá,
obec Teplá a to z důvoduvýměny vodovodní přípojky pro dům ě.p. 46 postavený na
st.p.č.28011v Klášterníulici v Teplé.
Usnesení:RM bere na vědomí ústnížádost pana Vlastimila Gregora a v případě, že tuto
žádost podá písemně,rada města schvaluje žádost o povolení překopu chodnÍkup.p.č.
2856l|0 v k.ú.Teplá, obec Teplá a to z důvodu výměny vodovodní přípojky pro dům č.p.
46 postavený na st.p.č. 28011 v Klášterní ulici v Tep|é s tím, že Vlastimi| Gregor
zabezpečívykop proti vpádu osob řádným označením'po provedení výkopu uvede
chodník do původníhostavu.

Hlasování: PRo:5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

b) V pÍí|ozebyl tajemníkem města Mgr. Vítem Cervenkou předloŽen ke schválení
dodatekě.2ke smlouvě o dílo na opravu komunikacíve městě Teplá s tím' žesmlouva
byla dle $ 536 a násl. obchodního zákoníku uzavÍena dne 20.4.2015. obsahem
dodatku je úprava harmonogramu prací a změna čl.4. bod 4.2. nás|edně s tím' Že
termínukoněenípracíje stanovenna den 30.6.2015'
Usnesení : RM schvaluje dodatek č.2 ke sm|ouvě o dílo uzavřené dne 20.4,2015se
společnostíAsfalt OK s.r.o s tím, že dle článku 4.2. uvedenésmlouvy je termín ukončení
prací stanoven na 30.6.2015.RM pověřuje starostu' města Karla Hermanna podpisem
uvedenéhododatku.

Hlasování: PRo:5

PROTI: O

ZDR'ZEL SE: O

Jednánírady města ukončenov 9.55 hodin.
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Martin Klepal místostarosta

