uĚsro
Masarvkovo

ŤČ:
m:::050,

Zapis
z 5' jednáni Rady městaTepIá, konanéhodne 1.4.2015
Přítomni:Kare|Hermann,Martin K|epal,RSDr'Jaros|avBusinský,
RomanVese|ovský,
Martin Čáp
Hosté:Mgr' Vít.červenka,
Jaros|avVětrovec
Zahájeníjednání rady města (dá|ejen RM) provedIstarosta Kare| Hermann.Vyhotovením
zápisuje pověřentajemníkvtÚ vgr' V. červenka.

Program 5. iednáníRadv městaTep|á dne l.4.2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Výběrové řízenína technika pověřenéhovedením střediska technických služeb
Informace o plánovaných opravách komunikací
Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Teplá za rok2014
Kupní smlouva s opera Silvatica _ prodej dřeva
Ceník za odvoz dřeva _ Miloslav Bartkowiak
Sazba za sbíránídřevní hmoty Mencl
Různé

Schválení programu rady:
PRO:5

PROTI:O

LDRŽEL| 0

Ad 1) Výběrové Íízenína technika pověřenéhovedenímstřediska technických sluŽeb
V rámci veřejné výny na obsazení pozice technik pověřený vedením střediska
techniclqlch služeb byly doručeny přihlášlql do výběrovéhořízení celkem od ]4-ti
uchazečů.
RM schvalujena zá|<|adě
provedeného
posouzenízaslanýchnabídekpostupdo druhého
ko|a výběrovéhořízeníosob:Jaroslav Kehrt, Milan Matějka' Martin Gabriko Miroslav
Hovorka, Jiří Cocula. RM pověřuje tajemníkaryrozuměnímlyřazených uchazečů
a
postoupivších
vyrozuměnímuchazečů
do druhéhokola výběrovéhořízení.
Hlasování rady:

PRo: 5

PROTI:0

ZDRZEL:0

Ad 2) Informace o plánovaných opravách komunikací
- místostarostaMartin Klepal seznómil přítomnéradní s nabídkami*
- Na MÚ Teptá byly doručeny '.
l) Nabídka firmy Asfalt QK
2) nabídkaspolečnostiUdržbysilnic KK'

RM pověřuje místostarostu Martina K|epala zpracováním přeh|edu nabídek a
rozes|áním tohoto přeh|edu zastupite|ům města. RM schva|uje svo|ání pracovního
jednání zastupitelstvak bodu opra}T silnic na den 8.4.2015v 17.00 hodin v budově MÚ
Tep|á. Pověřuje tajemníka města svo|áním pracovního zastupitelstva.
[I|asovánírady:

PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽEL: 0

Ad 3) Návrh Zprávy o výsledku přezkoumáníhospodařeníměsta Teplá zarok2014
RM bere na vědomí Návrh zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření města Tep|á za
rok 2014, č.j. 381/KN/14 předložený Krajským úřadem Kar|ovarského kraje, odborem
kontro|y a RM souhlasís jeho zněním.

Hlasovánírady:

PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽEL: 0

Ad 4) Kupní smlouva s opera Silvatica _ prodej dřeva
- Vysvět|eníprovedl OLH Jaroslav Větrov ec k předloŽenékupní smlouvě č.
5l20|51002se společností
opera SilvaticaS'r.o.SesídlemV Sadě1505,V|ašim,
okr.Benešov,
|C: 24287890
RM schvaluje znění před|ožené
kupní sm|oury č. 5120|51002se spo|ečností
Opera
Silvatica s.r.o. a pověřujestarostuměstaKarla Hermanna podpisemuvedené
sm|ouvy.
H|asování rady :

PRO:5

PROTI: 0

ZDRZEL: 0

Ad 5) Ceník za odvoz dřeva - Miloďav Bartkowiak
- Vysvětlení proved|oLH Jaroslav Větrovec - popsal nabídky na hodinovésazby
na svoz a sbíránídřevníchhmot od Miloslav Bartkowiak (sazebrríkodvozu dřeva)
RM schva|uje ceník za odvoz dřeva předložený Mi|oslavem Bartkowiakem v pří|oze.
Illasování rady:

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZEL: 0

Ad 6) Sazba zasbiráni dřevní hmoty Mencl
- Vysvětlení provedl oLH Jaros|avVětrovec - popsal nabídky na hodinovésazby
na svoz a sbíránídřevníchhmot od dodavatelePavel Mencl
RM schva|uje ceník za odvoz dřeva předložený Pavlem Menc|em v příIoze.
Hlasování rady:

PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽEL:0

Ad 7) Různé
a) Nabídka Ing. Zdeřky Michlové - REDI, s.r.o. na spolupráci ve věci zpracování
monitorovacich zpráv v riímci kontroly udržitelnosti. Vyfakturování pracovní
ěinnosti' kterou provedla spoleěnost pro Město Teplá v uplynulém období.
Nabídka dalšíspolupráce.
RM schvaluje vyfakturování dila od společnostiIng. Zdeňka Michlová - REDI ve
výši8.000'-Kč,
za provedenépráce.
lllasovánírady: PRo: 5

PROTI: O

ZDREEL: O

b) Convoy of Liberty 20|5 _ zajištění
akce spoleěností
JUNÁK - svaz skautůa skautekČR
RM schvaluje zajištěníoslav vzpomínkovéakce osvobozenínašehoměsta americkou
armádou v květnu 1945,kdy tuto akci zajistí svaz skautůa skautek čn - nnÁr'
středisko l[EREUs Terezíndne 8.5.2015.Rada městaschvaluje zajištěníakce do výši
10.000'-Kčna základě vystavenífaktury.
Il|asováníradv: PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZELz 0

Jednání rady města bylo ukončeno v 15.06 hodin.
.
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Zapsol:Mgr. Vít červenka- tajemník MÚ Teptá an. .?,
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