Zápis z 1. jednáníRady města Teplá dne 19. ledna 2015
Přítomni:
Hosté:

Karel Hernranrr.Martin Klepal. RSDr. .IaroslavBtrsirrský,
Ronran Veselovský, Martin Čáp
.Iir'inaRťrŽková,Milan Matěika
Program

l. kontrola úkolůz minulélrojedrrárríRM
2. zemědělsképronájmy _ př.edloŽí.I.RůŽková
3. majetkovézá|ežitosti- věcnébřemeno ČEZ, soulrlass dělerrírnpozenrkťr_ žadate|
CHKO Slavkovský les, prorrájen-r
v DPS
4. doplněníkomise pro občanskézáležitostio.IatruKodýrnovou
5' odkoupeníultrazvukovélropřístroje- vyvěsit zálněr
6. Žádosto příspěvek- hospic Sv. Jiří, Clreb- 5 000'7. Žádosto příspěvek- Sportovníunie Clrebska
8. Žádosto příspěvek_ Aragonit_ lrudebrrí
festivalSouznění
9, Žádosto prominr:típoplatku za konrunálníoclpad zarcky 2014 a2O15 -Lubonrír
Hudák (ve výkorrutrestudo roku 20|6)
10.nabídkana inzerci prodejeparcel- Retail House
11. Žádost.I.Větrovce o souhlass uzavřenítnsnrlouvy r-raodběr dřeva se společrrostí
Opera silvaticas.r.o.
- Betlérrr
12' žádosto pokácerrí31 strorrrů
13. vyhlášenívýběrovél.ro
řízení těžbaharr,estotovciu
techrrologií
14. stav teclrnikyna teclrnickýchsluŽbáclr- pr.opacllé
STK' neÍtrnkčrrí
Ilovéstroie
l5. soudníŤízenis.TUDrPodkorrickýnr- exekucena nrzdu bývaléstarostky
_ preventivníkonrise
l6. zŤízenisociá1rrě
l7. termínyjednárrírady a zastupitelstvana 1. pololetí tŮztté
|8. zaÍazenído seznanruuclrazečů
o přidělerríbytovéjeclnotkyv DPS pana .TanaKot5,111
2
současně
přiděleníbytovéjednotky314 panr'rKotyrovi
Za|lájeníjednáníraclyrrrěsta(dálejerr RM) provedl starostaKare1Hermantl.
Vyhotovenímzápisuje pověřenmístostarosta
MartirrKleoal'
Sclrváleníprogramurady.

PRo:S

PRoTI:0

zDpŽrcr:o

- pracovnísclrťrzka
ad. 1 Místostarosta
se zemědělciprobělrla7. ledrraza účasti
všecltč1errů
RM a odbornéholesrríhohospodár'e.Byly domltrvetlypodnrínkypachtovníchsnrluv.r,stupťt
na pozenrky' Dále bylo dolrodnutorravýšení
ceny paclrttrz | 4OO,-Kč zal-rektarna l 800.- Kč
jsou předloŽenyke schválerrí
za hektar.Srrrlotrvy
v bodě 2.
.I.Businský 8. ledrraprobělrlojednáníveclenínrěstase zásttrpcifirrrry..Vojáček--,
s projektarrtempanenrHoblern, ekononrkour-r-rěstsliélro
ťrřadtr
a zástupcemstavebnílroťtřadu
v Teplé.Havariiní stav rozvodťri vybuclovárrínovékotelrrybude zařazenoclo lozpoČtu
nrěsta
na rok 2015.

ad.2 Paní.T.RůŽkováseznámila RM se závěry sclrůzkyse zenrěclělci.Předložilavzor
pachtovnísmlouvy na pronájrrryzemědělskýchpozemkůa pr'ílohyobsalrujícíseznam
pozemkůk jednotlivým smlouvánr.Vzor paclrtovnísnrlouvyje přílolrouzápisu RM'
RM po projednťiníschvaltje..
a) vzor pachtovnísmlouvy na zemědělsképozernky dle př.ílohyna dobu rrrčitou
od 19. 1.2015 do 31. 12.2020.nájemrré
1800Kč/lralrok
b) firmě HORSE-WAY s.r.o.,zastoupenouVlaclislavem Raškou paclrtovnístnlouvu
nájmr.rdohoclou na
na pozemky pro zerněclělskoučinnostdle přílohy č.1..ukončení
p.p.č.183419 o výrněře 1110 rrr2 vk.ú. Teplá, obec Teplá. Ukončenírrájerrrní
smlouvy 7 12009
IPOZ dohodou.
c) Jiřímu Kodajkovi paclrtovnísmlouw na pozerrrkypro zernědělskoučinnostdle přílolry
č.2.
d) firmě Farma Poutnov, zastoupenou jednatelem ing. Petrem Novotným paclrtovní
smlouvuna pozemky pro zemědělskoučinnostdle příloliy č.3.Ukončenínájnrudolrodou
rra p.p.č.938/1o výrněře 210| m2 v k.ú.Rarrkovice,p.p.č.494o výtněře7951n2 v k.u.
SluŽetínu Pouttrova, p.p.č.550/1o výrněř.e10476m2 , p.p.č.555 o výnrěře 1439 n2
v k'ú.Poutnovp.p'č.869o výměře270 m2,p.p.č'87516o ýněře |067 n2, p.p.č.896o
výměře 3183rrr2,p.p.č.897o výměře 1'429m2 v k.ir.Hoštěc.
e) Pavlíně Dvorské pachtovnísmlour'una pozemky pro zerněclělskou
činnostdle přílohy
c.+.
firmě Probitas , spol. s.r.o. zastoupenou jednatelem Vladimírem Erpsem pachtovní
smlouvu na pozemky pro zemědělskoučinr.rost
dle přílolryč.5.s podninkou pachtýřje
povinen pr'i oblrospodařovárrípozerrrků rT,rrŽívatna stávajícíchcyklostezkáclr v k.ú.
KlášterTeplá sjezdy a tnístaurčenák pr'ejíŽdění
cyklostezek, aby nedošlok poškozerrí
pnrhy.
cyklostezek.Místa pr.opřejezdyjsou r,ryznačena
sloupky s čemoŽlutýrni
Ukončenínájrntrclohodoup.p.č.2811/9 o rryměte176 rn2 , p.p.č.288812o výntěře441
m2 v k.ú'Teplá, p'p.č'746lI o výměře 147| n2 vk,ú. Zafuáclkau StarélroSedla, p.p.č.
1283lI o výměře 4372n2,p.p.č'I283l2 o rýrněr'e207n2 v k.it.Beratrov.
firmě NB product s.r.o zastoupenoujednatelkou Annou Radovou paclrtovnísmloulu
na pozemkypro zemědělskoučinnošt
dle přílohyč.6.
paclrtornrí
h) Ing. Milošovi Václaví|<ovi
snrlouvuna pozemkypro zemědělskotrčinnostdle
pr"ílolry
č.7.
Miroslavovi Veselovskémupaclrtovttí
dle
stnlour,una pozemkypro zernědělskoučirrnost
příloltyč.8.
i ) Ing. Janovi Růžičkovipaclrtor,nísmlouvtt tra pozemky pro zenrědělskoučinnostdle
přílohyč.9.a ukončení
nájerrrní
snrlouvy3lz}IzlPoZ dohodou
k) firmě EURAGRI s.r.o.' zastoupenou Milanem Zahradníkem paclrtovnísnrlour,rrna
pozernkypro zerrrědělskoučinrrostdle pr'ílohyč.10 s podrrrínkoupachtýřse zavazť1e,
Že po
celou dobu pronájrrrubude hadit náklady (el.energie)spojerrés pfovozeln studny na
st.p.č.46 v k.ú.Pěkovice, která zásobtrjevoclou častobce. V případěpotřeby vstupu na
pozemky za účelernbudování vodovodrrího řadu náiemce trmoŽnívsttip na pozernky.
Ukončení rrájenrnísmlor-rr'yč. 3l20I2lPoZ clolrodou. Ukončenínájrnu dolrodotr na
p.p.č,76513
o výnrěře.|925 m2.765l5 o výrněře 810 nr2 v k.ťr.
Pěkovice,p.p.č.434lI0
o
výnrěř.e306n.0vk.ú.Mrázov,p'p.č.662l2ovýměŤe
23n2,689lI ovýměře 1664n2v
k.ťr.Bezvěrovu Teplé,p.p.č.162129o výrněře384 n2 v k.ú.Beranovka'
Martinovi Jersákovi paclrtovnísnrlouwtrrapozenrkypro zenrědělskotrčinnostdle pr"ílolry
č.11.Ukončení
rrájemrrí
smlour,y2l2009lPoz dohodou
PRO:S

PROTI:O

ZDRZEL:O

ad. 3 PaníJ. RťržkováseznánrilaRM s rnajetkovýrrrizáležitostnri,kterébyly projednárry
v kornisi výstavby a Životrrílroprostr'edí.
PředloŽila Žádosto prolrájenrnebytovýclrprostor
v DPS.
RM po pro.jednáníschl,alujapronáiem neb1tol,úcll
pt.tls|or() yýněř.e ]8,6 m2 vI. naclzanmínt
podlažív budollě Donru s pečollct|e|skou
službottv Te}lléčp.333' s|ojícína sÍ.1l.č.
270/I] v k.ti.
TeplápaníAnně Blažkové.

P RO:S

PR OT I: 0

znp.Žrcrzo

Byla předloŽenažádostfiruny
CEZ Distribtrcea.s.zastottpenou
Í]rtrrouJHprojektS.r.o.o uzavření
srnlour,yo zÍízení
věcnéhobřenrene čísloIV-l2-0009086/l
k uloŽeníkabeludo zenrěpro akci Teplá. Škohrí
pč'897"Valečka.kNN
RM po pro.jednáníschllaluie žádostfinn1, ČEZ Di,s'n.ibttce
a.s. zas|ottpenott
,finnou JH pro.jekt
S.r.o.O uzaln,ení
smloul,yo zř.ízenívěaúho
bř.emene čísloIV-]2-0009086/]kuloženíkabeluc{o
zelně1lro akci Tepló,Školní
pc.8o7, Valečka,kNN'

PRO:5

PROTI:O

ZDRZELz0

Zádost CEZ Distribuce.a.s.zastoupenoufinnou.TH projektS.ť.o.
o uzavřeníbudoucístrrlour,yo
zÍízenívěcrrélrobř.enrene sluŽebnostia snrlouvtr o prálu provéststavbu ..Heirnarrov,p.č.
1108/3s-kNN..nap.p.č.
1108/l8v k.ťr.
Heňrranovtr Starélro
Sedla,obecTeplá'
Komise doporučujetrzavřítstrrlour,u.
RM po projednáníscln,alttÍeuzat,řeníbucloucísntlouvyo zřízenívěaúho bř.entene- s,lužellnos,|i
ct
sntlottl,tlo prál,t,tprollés|sÍttvbu ,,Heřntanoll ,1l.č.I108/35-k|ÝN,,ttct1l.p.č'1108/18 vk.t?.
Heřutculoll u Startjho Seclla, obec Teplťi Žudatel Č:r,Zntsn"tbttce.o's' zctstouoentiÍit.tttott
,JH
proielrÍs.t..o.

PRO:S

PROTI:0

zonŽrcr:o

Zádost parraTonrášeSkurky, jako zpracovateledokunrentacepro ČR- Agerrttrruoclrranya přírocly
a laa.iiny Žádá o stanoviskoMěsta Teplá k Žádosti o r,ydárrípovolerrík nakládanís voclatrria
k Žáclostio sclrválenímanipulačrrího
a provozrrílro
řádr-r,.Malá vodrtínádrŽRarrkovice...
Kornise doporučuj
e soulrlasit.
RM po projec{nánísouhlttsí,yvlc{tiním
pol,oleník nak|aclánís voclantia schllóleníntnrunipulačního
yodní
a provomího řádu pro dílo ,,Maló
nácrt.ž
Rankoyice,,bezpřipotnínek.

PRO:5

PROTI:0

ZDRZEL:O

Žádost Agerrturyochrany přírodya krajiny ČR, Správa CHKO Slavkovský les a krajskéstřeclisko
Karlovy Yary Žádá o soulrlassclělenírrr
pozenrkťt
p.p.č.754.p.p.č,78414,
p.p.č.78415vk.Ú,
Rankovice, obec Teplá (pozemkyrná propaclrtovatré
pan Jiří Veselovský),potřebnélro
k zápistr
vodníliodíla..MVN Rankovice..do katastrunenrovitostí.
Komise doporučujeudělit soulrlas s dělenírrrpozerrrkůa upravit výnrěry pozerrrkťrpaclrtovrrí
snrlouvya nájemnísmlouvtt.
RM po projec{nánísouhla,yí,ydělením1lozentkťt
p.p.č.754,p'p,č' 784/4,p.}).č.7B4/5v k.ti.
Rankoyice,obec Teplá

PRO:5

PROTI:0

znp.Žgr:o

Komise rravr.lruje'
aby bio odpad,kteý je navezenýna neprodané
parcely v TotrŽirrrské
ulici byl
odklizerra nenaváŽelse tam.
yltodnéhonlí.,;Ía
RM po pt"ojedncÍní
uklddciZdeňku Gulabol,i zctiiš|ěltí
pro meziskladbio
ocl1lctc|u
a uklizenípcu.celv Toužintslré
t'tlici.
PRO:S
PROTI:0
ZDRZELz0

aíJ.4 Přeclsedkyněkornise pro občanskézáleŽitosti,Mgr..ŠárkaGabriková. požádalao
doplněníkorrriseo Janu Koclýrrrovou.
RM po p.ojednání doplňujeKPoZ o Janu Kodýmovou.
PRo:S
ZDP.ŽF,L2}
PRoTI:0
ad. 5 MUDr. KarelValečka poŽáda|o odkoupeníultrazvukovéliopřístroje.Tento přístroj
nrěstov současné
době nevytrživá.Z inventárníhozápisr-rvyplývá rok pořízení1994.Radní se
vzlrledem ke stářípřístrojerozhodli vyvěsit záměr prodejeza2000,- Kč.
RM pollět1tljeJ. Rftžkot,y1,yvěšením
záměru prodeje ultraztnkoyéhopřísÍroje.
PRO:S

PROTI:0

ZDP.ŽELZI

ad. 6 obecně prospěšnáspolečnostHospic Sv. .Iiřív Clrebu požáda|ao finančnípříspěvek
ve výši5 000,-Kč.
příspěykuo. 1l' s. I{ospic Sll.Jiř.í,
RM po projednónízamítáposlrytrultí

PRo:4

PROTI:I

zlP.Žpr:o

ar],7 Spot.tovnítrnieClrebskapoŽádalao Íjnanční
př.íspěvekna zabezpečetrí
slavnostního
vylrlášerrí
nejťrspěšněj
šíhosportovceokresu Clieb.
RM po projednónízamítáposlqlÍnutí
pt,íspěyktt
Sportoyníunii Chebska,

PRo:5

PROTI:0

zopŽr'r:o

ad. 8 občanskésdruŽeníAragonit požádaloo Í-rrranční
pr'íspěvekna zabezpečení
lrtrclebnílro
festivalrrzdr.avotněpostižený Sotrzrrění
RM po projedn(tt,tí
zantítáprlslqltnuíípř"íspěykuobčcuts'kénttl
sdruženíAt.agonit.

PRo:5

PRoTI:O

zlpŽrt-:o

ad. 9 LtrbomírHudák podal Žádost.oprominutípoplatku za komunálníodpad zarcky 20|4
a2015 z důvoduvýkonu tresttt.
RA,[po proiednání schyaltie v sotlladu 5 yyltlťtškott
prontinutípoplatku za konnlnálníodpad
za rolty 20I 1 a 20l 5 panu LubomírtlHudákovi'
PRO:S
PROTI:O
ZDRŽEL:O
ad 10 Společnost
Retail House s.r.o.nabídlaprezentaciprodejepozenrkťr
v TouŽimskéulici.
V případěprodejeprostřednictvínr
společnosti
by provize činila15 000,-Kč.
RM po prolednánísot'thlasís umístěním
nabídlqlprodeje pozentkůnq ylgbg1l1ich
s|ránkáclt
-l
wvrt. rc ta i I tttuse.t z
PRO:S
PROTI:0
zotlŽFJ':o
ad. 11 oclborný lesníhospodár'pr'edloŽilŽádosto uzavřenísmlouvy s dalšírnodběratelenr
dřeva - společností
opera Silvatica s.r.o.Společrrost
nabícllapro trrěstozajímavéceny a oLH
chce vyzkoušetvzájerrrrrotr
spolupráci.
RM po projednáníschvalrie kupnísmloul,t,t
nlezi ntěsÍemTeplá a společttos,|'í
opera Siltlcttica
s'.t'.o.

PRo:S

PRoTI:O

znP.ŽFJ.zo

J.

ad.12 FrantišekPlacek,Alena Mourová a.IiříHornísi poclaližádosto pokácení31 strornťr
v k.ú.Beranovka (Betlém).Pro posottzeníŽádostisi RM vyžádástanoviskoodbor.nélro
lesníholrospodáře.
RM po projednóní ukládá oLH J. VěÍrovcol,il,1ljcidři|se k žádostio prlkócení3 ] strontťtv k.ti'
Beranoýka.
ZDP.ŽF,L|O
PRO:S
PRoTI:0
r,ýběrovéhoŤizeni- těžbadřeva
ad. 13 MístostarostapředloŽil návr.lrna vylrlášerrí
V roce 2015je plánovanátěžbazltruba
5 000 m], z toho polovina
lrarvestorovou
teclrnologií.
jednání
dřevorubci,zda
M. Cáp poŽáclalo
s místnírni
by proběhlaharvestorovouteclrnologií.
kvalitě a ekononrickévýlroclrrosti.
by poŽadovanýobjern těžbyzv1ád|iv dostatečné
RM po proiednání uklddd A[. Capovi s'yolatschůzkus |emtt|ikouzpůsob|ěžb)ldřeya.

PRo:S

PRoTI:0

znP.Žvrzo

aď.14 Místostarostaseznámil RM se zjištěnýrnizávadami na strojíchv technickýclr
propadla11. prosinceSTK. STK byla obnovena29. prosince.
sluŽbách'Dvětnatraktorůnr
ve veřejnésluŽbě)propadla
Renaultu (dodávka slouŽícípřevážněpro dopravu zanrěstnanců
jednárrí
STK 19. prosince.Na
RM byl pŤizvánM. Matějka. který se vyjádřil k provozu
doclávky.Přiklání se k moŽnostivozidlo opravit a pÍovozovatdál. Není ovšemzátuka,žese
neobjevírravozidle da1ší
novéhoVoZLlSepr'ikláník variarrtě
závada.V případěpořízer-rí
s korbou ataŽnýn.lzaÍizenitn.Místostarostashrnul náklacly- auto bylo zakoupenoza
165 379,-Kč'
180 000,-v ťtnoru
2012, od tédoby stál provoz (bezpoliorrrrýclr
lrmot)clalších
RM rravrhujeRenault vyr'aditze strojovéhoparku a vyčlenitv rozpočtufinance na pořízení
novéhouŽitkovélrovozu.
Dále rnístostarosta
RM seznámil s nefunkčnimzaŤizenímclodanýnrk traktoruAgrokid
převzatýrnv létě2014 tehdejšít-n
Rozrrretadloi srrěhová
místostarostou
Ing. .Tanenr
Růžičkou.
radlice nebyly ř.ádtrěvyzkoušeny nejdou na traktor ani rrasadit' Závady byly v leclrru20 15
technikenrspolečrrosti
Agrafa vznány.
po
projetlnání
RM
uklťidcimísto,;tarostolli
a sÍat.osÍolli
]lt.ojednatzát,aclys techniketttmíslního
panen1
hospodářství,
ZdeňkemGu|abou.

PRo:S

PROTI:0

zntlŽBrzo

ad. 15 MístostarostaseznárnilRM s předsoudnívýzvott k zaplacenídluŽrrýclrsráŽekze tnzdy
bývaléstarostkyMgr. .Tarry
Čizkoveve výši 170 312.-Kč. Výzvu poclalaadvokátkaMgr.
rrárokuje
Soňa Bernardová,zastuprrjící
společnostCASPER CoNSULTING a.s.,která částkr"r
pr'íkazusotrdníhoexekutora.IUDr..iur.ajePodkonického.Věc byla
dle exekučního
konzultovánas advokátníkanceláříJUDr. Václava Krondla, která zastupujenrěstoTeplá.
Advokátní kancelář.rrepředpÓkládá,Že by město v případěsoudníhoSporubylo úspěšné
a
doporučuječástkrrzap|atíta potéjedrrato úlradě s Mgr. J. CíŽkovou.
RM po projednóní doporttčuje
zařadit do rozpočttttttěstačástlat170 3 ]2,- na úhradtt
dlttžnýchsrážekze mzc{ybývatés|arostlqlMgt,' Jtut1'Čí:kot,é.
RM pol,ěř,tljenlí,stoslttrostrl
Martina Klepala lledenímjednání s Mgr' Čížkol,ott
o ttlu.azení
l,znikléškot{ymě,ytttTeptó.
yšepředaÍadt,okótníkanceláři.
V případě neúspěšného.fednání

PRo:5

PROTI:0

zP].Žnr:o

ad. 16 StarostainformovalRM o jednáníchohlednězŤízení
Preventivněsociálníkomise.
Spolupráce s Agenturou pro sociálnízačleňovárrí polze vzdá|enápomoc _ 30 lrodin za
_ pomoc s administrativou.
čtvrtletí
RM po projednánízřizuje Preventivněsociální komisi ve složení
předsed|ryněJana
Lorencová, členovéJan Marek (zástupcePolicie ČR),Martina Wčková(zcístupcezákladní
školy)a Anna Juráčková (zástupce neziskol,ého,sekÍoruČesbýzápad).

PRO:5

PROTI:0

ZDRZEL:O

ad. |7 RM předběŽněurčujetermínyzasedánízastupitelstvaměsta: 11. února,15. dubna a
24. Červnavždyod 17.OOv kulturnímdomě. .Iednárrí
rady městajedrrou zaÍŤiýdny. Přesné
tenníny budou dány po zapracovánínovéhotajemníkave funkci.
ad. 18 Ředitelka DPS předlo ži|aŽádosto zaŤazenido seznamu uchazečůo přidělení bytové
jednotky v DPS pana Jana Kotyru azároveň rnu přidělit BJ ě. 314.
RM po projednání schva|ujezařadit do seznamtl uchazečůo přidělení bytovéjednoÍlqlv DPS
jednotlq č' ] ] 3 od 1, 2, 20I5 panu Janu
pana Jana Koíyru. RM schvalujepronájem bytol,é
Kottrovi.
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