USNESEI{I
ze 12. jednáníRady města Teplá' konanéhodne 16.5.2017
A) RM schvaluje:
1) program12.jednánílady něsta Teplá.
2) propachtováníčástip.p.č.591 o výrněře cca 1300 nr2 v k.ú.Beroun u Starého
Sedla,obec feplá za cenr"r
pro zemědělce.tedy za 1800Kčihaa rok.
podání
3)
žádostina Ministerstvo kultury o prolrlášenínemovitosti naclrazejícíse na
parnátku.
st.p'č.84 v k.ú,Teplá, obec Teplá za kulturr-rí
4) zapsáni spolku Tepelský včelařský spolek z.s. na adrese Masarykovo nárn. 1,
Teplá.
5) uzavřenísmlouvy o dílo Č.l705 traznrětruČ.lUzenrnílroplánu Teplá mezi nrěstem
Teplá a Ing. arch. Alexandrou Kaskovou, projekčníkancelář tak, jak byla
předloženav příloze.
6) vydání souhlasu s výkonenr jiné zarněstnaneckéčinnostiMgr. Lenky Hubáčkové
pro organizaciZák|adníškolav Teplé,p.o. od 1.9.2017do 30.6.2018.
7) zakoupeníkladiny ECo pro požárrríSport od ýrobce Knězek s.r.o. v ceně do
40.000.-Kčvč.DPH.
8) dokuments názvem Aktualizace a optillalizace pojištěnímajetku města Teplá a
schvaluje pojištěníměsta Teplá a jelro příspěvkových orgalrizacídle přeclloŽené
přílohy.
9) ŽádostMar1inaKlepala o pronájenrKulturnílrodomu v Tepléna den27.5.201]od
15.00hodin do 22.00hodin za účelenr
oslavy narozeninza cenu242,.Kčvč.DPH
za hodinu pronájrnu.
10) ceník za chemickou likvidaci bolševníkuvelkolepélrove r,ryŠi
3.-Kčbez DPH za l m2
a poskýování slely ve Úši 33 % na likvidaci na pozemcích.kterénavazujírra
pozemky v majetkuměsta.
1l) cenovou nabídku pro město Mariánské Lázně na provedenílikvidace bolševrríku
velkolepéhona rok 20l7 na pozemcíclrrněstaMariánskéLázně městemT eplá za
cenu 22'698,-Kčbez DPH dle přílohy.
B) RM pověřuje:
přípravounávrlrr-r
geon-re
1) Jiřinu RůŽkovot-t
trickélroplrínuve věci vedenépod usnesenínr
RMč. 12lC/1.
2) Jiřínu Růžkovouvyvěšenímzáměru prodeje ve věci vedenépod usnesenímRM č.
12/C/2.
prodejníceny nemovitostíve věci odkoupenínemovítostí
3) .TiřinuRůŽkovouzjištěnírn
p'p.č.58414,58412'st,p.č.71,1e1ichŽ
pozemkrrje stavbač.p.70' doprava'
součástí
postavenána st.p.č.71 v k.ú.Poutnov a st.p.č.58,
pozemkuje bez čp./č.e.,
součástí
jirrá stavbapostavenána st.p.č'58' p.p.č.494/4 vk.ú. Popovice u Poutnova od
dopravnícesty.
Správy Železr.riční
4) JiřirtuRůžkovoupodánímŽádostive věci vedenépod usnesením
RM č.12lA/3.

tajemníkaMgr. Víta Cervenku vydánímsoulrlasuve věci vedenépod usnesenínr
RM č.12lA/6.
6) tajemníka Mgr. Víta Červenku vystar'ením objednávky ve věci vedené pod
usnesenímRM č.1.2/N].
pověřuje tajemníkaMgr. Víta Čerr'enkuzasláním stanoviska ve věci vedenépod
usnesení
RM č.12lF/1.
C)RM doporučujea postupuje do zasedánízastupite|stva
1) prodej částip.p.č.283814o výměře 29 trt2 a Částip'p.č'2993/4q l,ýměře cca 50
,,
tn.2 v ,k'ú. -Teplá,
obec Teplá Lence Saliové, pověřuje Jiřinu Růžkovoupřípravou

návrhugeometrického
plánu.
2) prodej p.p.č.1
193 o výrněře 407 m2 v k'ú'Heřtnanovu Starého
Sedla,obec
l epla Ďtepanovl LraJoosov|.

3) odkouperríčástip.p.č.153/4 o výnrěie J75 rn2 v k.ú.KláŠterTeplá, obec Tep|á za
cenu 10,-Kč/rn2od společnostiProbitas, s.r.o.

D) RM nedoporučuje
a postupujedo zasedánízastupite|stva
l ) prodejst.p.č.
33 o výrněře791m2 ap.p.č.679
o r,yměře525m2v k.ú'Jarrkovice,

obecTeplá manŽelům
.IiřírnuRiclrtersol'ia Evě Riclrtersové.
prodej
p,p'č'
2)
46218o výrněře220 rrr2v k.ú.Křepkovice,obec Teplá Ing.
Šimorrovi
Barczimu z dťrvoduplatnélropacl-ttuuvedeného
pozemku společrrosti
Probitas,s.r.o.
3) prodej částip.p'č.204114o výrněřecca l00 m2 v k.ú.Beranovka'obec Teplá
rnanŽelům
ViktoruKreibichovia Mi1errě
Kreibiclrové.
E)RM zamítá:
1) zaÍazenipana Alojze Lacilro do sez1,Iamu
uchazečůo přidělení bytovéjednotky
v DPS v Teplé'
2) finanční
příspěvekna provoz Linky bezpečí
v roce20|7,
F) RM bere na vědomí :
1) ŽádostPhDr..StanislavaMaškao vydánístanoviskak opravěkomunikacedo obce
Bohuslav.
2) zprfuu.IaroslavaKehrta ke zlrodnocenístavu a opra\y komunikacev Poutnově,p'č.
557 dle piílohy s tím.Že tato se v současné
době rrebudeopravovata realizovat se

budev rámcikompletní
oprar'ynávsi.
Karel Hermann

Maňin Klepa|
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