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USNESENI

V SÁLE
z 4' zAsEDÁxíznsruP|TELsTVAMĚSTATEPLÁKoNANÉHoDNE24.6.2015
KULTURNÍHo
DOMUV TEPLÉ
Zastupite|stvo města:
A/ Sghy4luie:
1) program4.zasedáru.
2) odměnu pro PhDr. Renatu Kreuzovou a Mgr. Evu Novotnou - neuvolněnéčlenky
zastupitelstva
městave ýši 660,-Kčode dne 24.6.2015.
3) uzavření smlour,y o zŤizeruvěcnéhobřemene č. A.0390-00393 na p.p.č.225 o ýměře
97730 m2 - lesnípozemek a p.p.č.28Il2 o ýměře 2446 m2 - lesnípozemek v k.ú.
Nezdice u Křepkovic' obec Teplá a pověřuje starostuměsta Karla Hermanna podpisem
ur'edenésmlour,y.
4) uzavŤenismlouly o zÍizeruvěcnéhobřemene č.A.0390-0032 na p.p.č.247lI o výměře
112282m2 lesnípozemek v k.ú.Babice u Poutnova,obec Teplá a pověřuje starostuměsta
Karla Hermannapodpisemuvedenésmlour,y.
5) prodejčástip.p.č.53514o qfměře 3540 m] v k.ú.Bezvěrov u Teplé,obec Teplá Jiřírnu
Licehamrovl,za cenu25,-Kčza m, .
6) podání žádostlna Krajsk7 pozemkoý uřad pro Karlovarsky kraj o bezúplatnýpřevod
p.p.č.267lIo ýměře 8430 m2 v k.ú.Bohuslavu Poutnova,obec Teplá a podaníŽádosti
pověřujepaníJiřinu RůŽkovou.
7) podání Žádosti na Krajsky pozemkový úřad pro Karlovarsky kraj o bezuplatý převod
p'p.č.1292o ýměře 625m2 a částip.p.č.129511o vjrrněře 239 m2 v k.ú.Beranov, obec
Teplá a podánížádostipověřuje paníJiřinu RůŽkovou.
8) dle pravidel pro poskýování příspěvlď zrozpočtaměsta na obnovu objektu nacházejících
se na územíMěstské památkovézóny města Teplá příspěvekve ýši 26.331,- Kč, na
pivovaru ěp. 2I3 v Teplé manželůmFrantiškoviGregušovia
opra\u fasády b1ýrualého
Monice Gregušové.
9) schvaluje starostuKarla Hermanna jako určenéhozastupitelepro poÍizovéniúzemního
planu.
10) bezuplatn.ýpřevod majetku města Teplá v celkovéhodnotě I.203.06I,50Kč na ZáI<Jadni
393, IČ: 66362245
uměleckou školuv Teplé,příspěvkovouorganizaci, se sídlemŠt<olni
tak,jakje uvedenv přiloŽenéminventumímsoupise.
11) obecně závaznoulyhláškuměstaTepláě.Il20I5 vpředloŽenémzněrubezpříloh.
12) zrušerupředpisu Pravidel a zásad poskytovánípůjčekz Fondu rozvoje a obnor,ybydlení
městaTeplá.
13) uzavřeníDarovacísmlouly mezi MAS I<raJŽiých vod, z.s. se sídlemKláštemí237,364
61 Teplá, IČ:26988925 coby darcem a Městem Teplá, se sídlemMasarykovo nám. č.1,
v přílozeč.
364 61Teplá,IČ:00255050coby obdarovanýms předmětemdaruuvedeného
cenou darovanéhomajetkuve
1 protokol o szickém předaníapŤevzetímajetku s účetní
výši 743.750,-Kč a pověřuje starostu města Karla Hermanna podpisem předmětné
darovacísmlour,y.
lf)vyřazeru osobníhomotorovéhovozidla zn. ŠkodaFelicia Combi LXI, r.z. 2K4 1335
z majetkuměstaTeplá stltn, žeJDH doložípotvrzeruo ekologickélikvidaci vozid|a.
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Bere na vědomí:
16)ověření zápisu ze 3. zasedéni zastupitelstva města Karlem Křehkým a Josefem
Bílkem.
17) kontrolu úkolůze 3 ' zasedaniZM.
18)náwh smlouvy o budoucí smlouvě o zÍízenísluŽebnosti mezi Městem Teplá a 02
Czech Republic a.s. zastoupena firmou ŠrNoy a.s. podzemním komunikačním
vedenímveřejnékomunikaění sítěpomocí novéhooptickéhokabelu na p.p.ě. 2879,
I0||l3, |0II/4,2880, I0|713a l023ll v k.ú.Teplá, obec Teplá.
19)rozpočtové
opatřeníč.2l20I5 dle předloŽenépřílohy.
2D)rozpočtové
opatřeníč.3120|5dle předloŽenépřílohy.
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Zamítá:

2l)prodej částip.p.č.2o4ll4 o výměře cca 150 r,} ,k.ú. Beranovka,obec Teplá
Ludmile LeŽatkové.
p.p.č.279713o výměře cca 30 m'p.o výstavbu
22) prodejčástist.p.č.34912
a č,asti
garéňemanželům
PetřeBabejovéa JaroslavoviBabejovi.
23)prodejčástip.p.č.53514o výměře 2660m2v v k.ú.Bezvěrovu Teplé, obecTeplá
firměEURAGRI s.r.o..
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Karel Hermann

Martin Klepal

starosta

místostarosta
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