Zápis
z3. zasedáníZasfilpitelstvaměsta Teplá, konanéhodne 22.dubna2015
Přítomni : Bílek Josef, Businský Jaroslav RSDr., Čáp vtartin, Erps Tomáš, Gabriková Šárka
Mg'., Hermann Karel, Klepal Martin, Křehký Karel, Lorencová Jana Bc', Matějka Milan,
Veselovský Roman' ZdeněkPurky.t, ŠindelarVlastimil Ing.,
omluveni: BenčDušanIng.,
Bez omluvy : ČížkováJana, Mgr.
o b č a n ů 1: 9
Starosta města zahájiljednání zastupitelstvaměsta (dále jen ZM) v 17.01 hodin. Přivítal
přítomnéčleny ZM a občanyměsta. Zapisovatelem jednání určil pana Mgr. Víta Červenku.
Dále konstatoval, že na jednání je přítomno celkem 13 zastupitelů- zastupitelstvo je
Dále uvedl, žez jeďnéníbude pořízen audio záznam pro potřeby městského
usnášeníschopné.
úřadua upozornil, že pokud bude někdo dalšípořizovat audio nebo video záznam, nesmítím
rušitpruběh a účeljednání.Pokud by jej chtěl zveřejnit,je povinen dodržetustanovenízák,č.
I0Il2000 Sb. o ochrarrě osobních údajůa zákona ě. 89l20I2 Sb. občanskéhozákoníku.
Uvedl, že zasediní bylo řádně svoláno a oznittnenívyhlášeno v1wěšenímna úřednídesce a
webových stránkách města Teplá dne 13.4.2015s programem,který následně dne 16'4,2015
obdrželi všichni zastupitelé.Dále informoval zastupitele i veřejnost, že ke dni 27.3.2015
podala paní Mgr. Pavlína Valečková rezignaci na mandát zastupitele města Teplá a od
následujícíhodne, tedy 28.3.2015 tím dle $56 zák. č. 49Il200I Sb. o volbách do
zastupitelstev obcí, vznikl tng. Vlastimilu Sindelářovi. Dále starosta města informoval
všechnypřítomné'že dne 22.4.2015 byly doručenydalšídvě rezignace na mandát zastupitelů
města Teplá Ing. DušanaBenčea Mgr. Jany Čízkové.Následujícíden, tedy 23.4.2015vzniká
mandát dle ust. $ 56 zak. č.49Il200| Sb.,b volbách do zastupitelstevobcí Mgr. Evě Novotné
a PhDr. Renatě Kreuzové. oběma bude doruěeno oznámení o vzniku mandátu.
Návrh Programu:
1) Zahájeni
2) Rezignace na mandát a slib novéhočlenazastupitelstva
3) Volba ověřovatelůzápisu z3. jednáruZM
4) ověření zápisu z2. jednáníZM
5) Kontrola úkolů
6) Dodatek ke z}izovací listině PečovatelskésluŽby Teplá
7) Dodatek ke zřizovací listině Zék|adníškoly v Teplé
8) ZŤízenípřípravnéhoročníkuv Zák|adníškolev Teplé
9) Volby do školskérad1,
10)Rozpočtovéopatřeníč.I12015
11) a) Z.ávěrečtýúčetměsta
b) Uěetní závěrka za rok 2014
I2)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníměsta Teplá
l3)Nápravné opatření_ zpráva auditora
14) Prodej traktoru Zetor 69|I_ otevíráníobálek

15)Prodej Renault - otevíráníobálek
16)Majetkovézá|ežitosti- prodejepozemků
l7)Změna č.1 územníhoplánu Teplá
18)Informacestarosty
19)Různé
a) Plrínoprav komunikací
b) Realizace opravy kostela sv. Jiljí v roce 2015
c) Zásaďy pro poskýování cestovníchnáhrad ělenůmzastupitelstva
d) Vyjádření kontrolníhovýboru
20) Diskuse
21\Závěr

Ad 1) Starostaměstado jednánízastupitelstvanavrhl zařadit dop|něnído bodu |1 a 19
Starosta přečetlnávrh na doplnění programu do bodu 11 a) - stávajícíznění a do bodu 11 b)
účetnízávěrka za rok 2014, dále do bodu 19) rtlzné- a) plán oprav komunikací, b) realizace
opravy kostela sv. Jiljí v roce 2075, c) zásady pro poskyoviíní cestovních náhrad členům
zastupitelstva, d) vyjádření kontrolního ýboru a poté nechal hlasovat o takto doplněném
programu.

Usnesení:
PRO:
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PROTI:

ZDRŽEL sE:

Ad 2. Rezignace na mandát a slib nového člena zastupitelstva
Starostavšechnypřítomnéseznámil s rezignacíMgr. Pavlíny Valečkovéna mandát zastupitelkyměsta
Tep|á ze dne 21'3.2015 stím, Že dne 28.3.20|5 vznikl mandát Ing. Vlastimilu Šindelárovi,kteý
následněsIoŽilsIibzastupitele.
Starosta ještě uved|, že musí zastupitelstvo města schválit odměnu pro neuvolněného čIena
zastupitelswas platnostíod22.4,20|5 a to ve Ýyši 660,-Kčměsíčně.
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PROTI:

ZDRŽEL SE:

Ad 3. Volba or'ěřovatelůzáňisu z dnešního3. iednáníZM
Starostaza ověřovatelezápisunavrhl pana Karla Křehkého a pana JosefaBílka
Usnesení:
PRO:
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PROTI:

ZDRŽEL sE:

Ad 4.Or'ěření zápisu z 2. zasedání ZM' konaného dne 11.2.2015
Starostakonstatuje,Že ověřovateli zápisu 2, jednánízastupite|stvaměsta byli:
TonrášErps a Milan Matějka. Dotáza| se přítomnýchověřovatelů,zda zápis zkontrolovali a ověřili?
Tito uvedli, Že zápis zkontrolovali a ověřilijelro správrrostsým podpisem.
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Ad 5.Kontrola úko|ůz 2 zasedáníZM ze dne 11.2.2015
Z usnesenípřija!ýchv rámci 2, ZasedáníZM nebyly stanovenyŽádnéuko|y.Z diskusek rozpočtu
pouzer,yp|ynulúko|místostarostovi
vypracovatpřeh|edkomunikací,
navržených
k opravě,viz bod 19
a) a dá|eúkolkontrolnímu
výboruohledněchybuvedenýclr
v zápisechRM, viz bod 19 d)
Navědomí,

ZM

Ad 6. Dodatek č.2 ke zřizovací listině u příspěr,kor'é
organizace Pečovatelskás|užbav
Teplé
Starostauvedl, že se v uvedenémpřípadějedná o změnu síd|azÍizovatelese sídlemul. Masarykovo
nám. č.p.1, Teplá

LIsnesení:
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i
. Á'..

TspJá:
PRO:

13

Ad 7. Dodatek

PROTI:
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č.3 ke zřizovací listině u rrřísněl.kové organizace Zák|adnÍ škola v Teplé

Starostauvedl, že se v uvedenémpřípadějedná o změnu sid|a zřizovatele se sídlemul' Masarykovo
nám. č.p.l' Teplá

Usnesení:
::::::::::::=::::
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Ad 8. ZÍízení
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PROTI:

ZDRŽEL SE:

rar,néhoročníkus odk|adem školnÍdoc

0
ro ško|nírok 2015-

Teplá
Starostauvedl, žebyla na 4. jednáníRM dne 2] .3.2015posouzenažádostZákladníško|yv Tep|é,p'o'
podaná prostřednictvímředite|ky Mgr. Jany Leheňovéo povo|enízříditpřípravnýročníkZŠ pro Žáky

sodkladem školnídocházky ve školnímroce 2015-2016.RM po projednánízřízenítolroto ročníku
doporučuje.
Usnesení:
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Ad 9. Volba do školskéradv
Starosta uvedl, že by|a prostřednictvímředitelky Zák|adni školy v Teplé Mgr. Jany Leheňové
předloženažádosto schválenítermínuvoleb do Skolskérady a dále žádosto jmenováníjednoho člena
zastupitelstvado přípravnéhovýboru voleb. Termín voleb byl navrženna den 28.5.2015 s tím, že
první zasedánípřípravnéhovýboru by rnělo probě|rnoutďne 23.4.2015 v 14.30 hodin. Jako členku
zastupitelstvado přípravného
ýboru voleb navrhuji ŠárkuGabrikovou'
Usnesení:
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PROTI:
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Ad 10. Rozpočtovéopatření č.1/2015
Starosta poprosil paní Evu Řebíkovou a předal jí slovo. Poté paní Řebíková seznámila přítomné
sobsahem přílohy ýkajicí se Rozpočtového'opatření
č. |12015' Uvedla, že toto opatřenímusí vzít
zastupitelépouze na vědomí,neboťho schválila na svémzasedáníRada města.Toto opatřeníje velmi
krátké,neboťje město na zaěátku čerpánirozpočtu.Jsou zde zařazeny pouze dvě dotace a původní
rozpočetse nemění.Stejná částkaje zaÍazenajakdo příjmové,tak ýdajové části.Jedná se o dotaci
zúÍadupráce a průtokoý transferpro pečovate|skou
službu'obojí dohromadyve výši 644.519,-Kč.
poloŽky příslušnýchparagrafů.
Cástka dotacíse zařazujena příslušné

Ad 11.
Starosta uvedl, že body II, 12,13 budou odhlasoványspolečněpoté'kdy paní Řebíková
provede k iednotlivým bodůmkomentář.
a)

Starosta poprosil paní Evu Rebíkovou a předal jí slovo. Poté paní Rebíková seznánila
přítomnés obsahempříloh tykajícíchse Závěrečnéhoúčtuměsta Teplá za rok 2014. Veškeré
podklady k bodu a) a b) byly zveřejněny na elektronickéa ýzické úřednídesce města Teplá a
visely tam od 1,4.2015 do dnešníhoďne. Závěrečnýúčetje ýsledkem hospodařeni za ce|ý

kalendářnírok 2014, tzn. že se tam promítly veškerépohyby jak na bankovníchúčtech,
tak i
v pokladně, jak příchozí, tak i odchozí. Zastupite|édostali podklady e-mailovou poštou
k dispozici. Schválený rozpočetv příjmovéčásti byl 50.84ó.000,-Kča ve výdajovéčásti
Bylo provedenoběhemroku
68.380.200,-Kč.
Schválenýsclrodekby| ve výši 17'534.200,-Kč.
celkem 13 rozpočtoýclr opatřenía byly upravenypříjmy na 60.59l '802,74,ýdaje pak na
Kč. Schodek se snížildíky tomu, že
80.454.657,01'-Kč
a schodekse snížilna 12.866.854,2,7
přišly penízez dotaci. Skutečné
hospodařeníměsta pak činí- příjmy ve ýši 77',720.580,-Kč
a l"ýdajeve q'ši 72,031.995,57
Kč, čilipřebytekčinil5.688.584,53,-Kč

b) U četnízávěrka za rok 2at4
Starosta opětovně předal slovo paní Evě Rebíkové, která seznámila přítomnés obsahem
přílolryýkajících se Učetnízávěrky města Tep|á za rok 2014. Výsledek hospodařeníměsta za
po předepsánídaně z příjmuje 16.352.425,56
Kč, náklady mělo
rok 20|4 je 18.234.995,56,
město ve výši 46.532.655,48a ýnosy ve l"ýši 62.885.081,04Kč. Aktiva město Teplá má ve
wši 322'156.203,76Kč' PotépaníRebíkovávysvětlila krátce rozdílnostvšechčástek.
Ad 12. Zrrráva o ví'sledku přezkoumání hospodaření města Teplá za rok 2014
Starosta předal slovo paníEvě Rebíkové,která seznámi|avšechnypřítomnése zprávou auditora.Tato
obsahuje 17 listu se závěrem, že pÍi přezkoumáníhospodařeníměsta Tep|á za rok 2014 byly zjištěny
ménězávaŽnéchyby a nedostatky'Byl porušenzákon č. |2812000Sb., o obcích a to $ 77 odst. 2,Ízn.
že zastupitelstvo obce na svém ustavujícímzastupitelstvu nestanovilo den, od kterého bude
neuvolněnýmčlenůmzastupitelstva poskyována odměna. Tím je nutnépřejítk dalšímubodu, čímž
je přijetínápravnéhoopatření v souladu se zákonem o obcích'

Ad 13. Nápravné opatření
Starosta předal slovo paní Evě Řebíkové,která seznámi|a všechny přítomnés návrhem na přijetí
nápravnéhoopatřenív souladu se zákonem č. 12812000Sb', o obcích a dle $ 77 odst.2 tzn., že při
zvolení nového neuvolněnéhočlenazastupitelstvaschválí výši odrněny a datum' od kteréhobude
odměnavyplácena.
městi Teplá iá-iok 2ÓíZ v
Usnesení 11 a) :
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PROTI:

2014 švýhre
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Komentář starosý: Tento uvedl, že chyby, kterése zastupitelsťvo
dopustilo'je chybou všeclra jedná se
od kdy budou vypláceny neuvolněným
o nedostatekve znalostech zákona, kdy nebylo odhlasovár-ro,
náhrady.
zastupite|ům

4d 14.ProdeitraktoruZETOR 6911.ree.zn. K00 5016
Starosta předal slovo tajemníkovivÚ vgr. Vítu Červenkovi,kteý sezrrámil přítomné se všemi
doručenýminabídkami.By|o konstatováno,že ve Stanovenédobě byly zas|ány nabídky zájemců
a
Zdeněk Gulaba, Zdeněk Purl<yt,Milan Matějka a Vác|av Najman. obálky byly řádně označené
pověřen
předseda
přistoupeno
Poté
k
obá|ek.
otevíráním
obálek
byl
nerozlepené.
bylo
otevírání

kontrolního výboru pan Tomáš Erps. Následně byly otevřeny obálky . Po otevření obálek bylo
konstatováno, Že uchazečinavrh|i následujícíčástky:
.Zdeněk Gulaba _ 22.000,-Kč,Vác|av Najman - 33.500,-Kč,Milan Matějka - 30'101,-Kč,Zdeněk
Purkr,.t- 25.000.-Kč

Usnesení:

{3500,-Kč. WI bere na vědonii
C
řít.kupníštr
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Ad 15. Prodei vozidla Renault Master combi. reg. zn. 3K18379
Starosta předal slovo tajernníkovivÚ vtgr. Vítu Červenkovi,kteý seznámil přítomné se všemi
doručenýminabídkami.Bylo konstaÍováno,že ve stanovenédobě byly zaslány nabídky zájemcts
a nerozlepené.Potébylo
Zdeněk Gulaba, Milan Malý a Richard Beníšek.obálky byly řádně označené
přistoupeno k otevíráníobálek' otevíráním obálek byl pověřen předseda kontrolního ýboru pan
Tomáš Erps. Následně byly otevřeny obálky . Po otevření obá|ek bylo konstatováno,že uchazeči
navrhli následujícíčástlry:
-ZdeněkGulaba - 10.000.-Kč.
Milan Malý - 23.000.-Kč'Richard Beníšek- 46.000'-Kč
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ZDRŽEL SE:

PROTI:

Ad 16. Maietkové zá|ežitostia smlouw o zřízenívěcnÝch břemen _
Starosta předal slovo paní Jiřině Růžkové.
a)
66 o
Prodejčastip.p.č.II251I o qiměře 235 m2 , ěastip.p.č.1184 o výrněŤe34 m2 m2 a st.p.č.
Teplá
Zdeňkovi
Popovičovi.
17
m2
v
k.ú.
Heřmanov
u
Starého
Sedla,
obec
ýměře
ZátměrpÍodejebyl zveřejněnna uřednídesceod 2,3'2015 do 17.3.2015.Cena pozemkuzan2 je
25 Kč,,za stavebníparcelu je 50 Kč.

PRO: 13

PROTI:

0

ZDRZEL SE:

O

b)
44 m2 v k.ú.Heřmanovu
Prodejčastip.p.č.112511ovýměře I04 m2 a častip.p.č.1184 o qíaněŤe
StaÍéhoSedl4 obec Teplá Ing. Ludmile Ardalanové . Zérněrprodeje byl zveřejněn na uřední
desceod 2.3.2015do 17'3,2015.
Cenapozemkuzam2 je25Kč.

ďl{Ho

Usnesení:
@:
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PROTI:
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ZDRZEL SE:
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c)
Prodejčástip.p.č.I125lI o výměře 168m2 a častip.p.č.1184o v-Íměře82 m2 v k.ú.Heřmanovu
StaréhoSedl4 obec Teplá manŽelůmVladimírovi Pešulovi a Júlii Pešulové. Zéměrprodejebyl
zveřejněnna uřednídesceod 2,3.2015do 17.3.2015.Cena pozemkuzam2 je 25 Kč.

U s n e s e n í:

PRO: 13

PR OT I: 0

Z D RZ ELSE: O

d)
Prodej p.p.č,.I9l2 o výměře 52 m2 , částst.p.č.2612 o ýměře 26 m2 v k.ú.Tepla obec Teplá
Lucii Drabíkové.
Zéměrprodejebyl zveřejněnna úřednídesceod 2.3.2015 do 17.3.20|5.Cena
je
pozemkuzam2 50 Kč ,zastavebtiparcelu je 100Kč.

PRO: 12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE: 1

e)
Prodej častist.p.č.2612o qfměře 43 m2 v k.ú.Teplá, obec Teplá Jiřímu Hodarrovi' Záněr prodeje
Cena pozemkuje zam2l00,-Kč
byl zveřejněnna uřednídesceod 2,3.2015do 17,3.2015.

ffi
Z D RZ ELSE: 1

PRO: 12
f)

Prodej částist.p.č.34912o qfrněře 31 m2 v k.ú.Tepla obec Teplá pro ýstavbu garáže
prodejebyl zveřejněnna uřední
Zé:měr
manželům
oldřichovi Popovičovia MichaelePopovičové.
je
pozemkLr
zam2 100 Kč.
desceod2.3.2015do I7.3.20t5.Cena

PRO: 13

PROTI:

0

ZDRZEL SE:

O

s)

Prodej částist.p.č.34912o ýměře 35 m2 v k.ú.Teplá , obec Teplá pro ýstavbu gaÉlžemanŽelům
Vladislavovi Kociotkovi a BoŽeně Kociotkové , Zéměrprodejebyl zveřejněn na uřednídesceod
pozemkuzam2 je 100 Kč .
2.3.2015do 17.3.20I5.Cena

je l00'-Kč za n
ppzelq|<lt
PRO: 13

PROTI:

0

Z D RZ ELSE: O

h)
Prodej častip.p.č.587lI o výměře 1033 m2, častip.p.č.89l2o ýměře cca I07 Ín2 ap.p,ě.92 o
qfměře 52m2 v k'ú.Klďter Teplá, obec Teplá Petrovi Toflovi. Záměr prodejebyl zveřejněnna
zam2 je25Kč.
uřednídesceod 2.3.2015do I7.3.20l5.Cenapozemku

PRO: 13

PROTI:

0

ZDRZEL SE:
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ch)
o výměře 726IT2, p.p.č.190 o vyměře 2464
Prodej p.p.č.100/1o qfměře 1672m2, p.p.č.101
p.p.ě. 699 o ýměře 90
p.p.č,24Il1 o ýměře 2755 ÍTo.,
m2, p.p.č.191 o ýměře 367 m2, čé.st
m2,p.p.č.700o ýměře 245 m2 v k.ú.Bezvěrov u Teplé,obec Teplá firmě Bezvěrov druŽstvo.
Záměr prodejebyl zveřejněnna uřednídesceod I.4.20Í5 do 17'4'2015.Cenapozemkuza m2 je
25Kě.
Usnesení:
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PROTI:
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ZDRŽELsE: o

r)
Prodejčástip.p.č.24IlI o uÍměře2055 m2 v k.ú. Bezvěrovu Teplé,obec Teplá firmě
prodejebyl zveřejněnna úřední
desceod I.4.20I5 do 17.4.2015.Cena
EURAGRI s.r.o.Zžnněr
pozemku
zam2 je25Kč.
Usnesení:
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RM
Prodej častip.p.č.76513o qýměře cca 150 m2 v k.ú.Pěkovice, obec Teplá Věře Krejčové.
prodej nedoporučila.
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k)
Prodej časti p.p.č. 48911cca 45 m2 v k.ú.Berorrnu StaréhoSedla, obec Teplá Jiřímu Vavrekovi.
RM prodej nedoporučila.
-!.g-4esen!:.'fuú

gbecTeptá
PRO: 13

t

Ý''rckovi'
PROTI: 0

ZDRŽELsE: 0

l)
Prodej častip.p.č.84514o výměře cca 3788 m2 v k.ú.Hoštěc,obec Teplá Andree Gulabové.
RM prodejnedoporučila.
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f]snesenÍ:
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m)
Prodej častip.p.č. 480124o výměře cca 70 m2 v k.ú.Kiďter Teplá, obec Teplá Miroslavě
RM prodejnedoporučila.
Slepičkové.
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Rozprava a připomínky:Místostarosta- uvedl, Žeby by| tád, aby se v zápise objevila připomínka
vezmou zastupitelé
paníMarkéý Hlávkové,že ceyy isou uvedeny bez DPH a navrhl zněttj, kŤeré
na vědomí.Da]e uvedlapaníRebíková,žeta cenanapř. 100,-Kčzam" jebez DPH a pro kupující
občarryse ta cena zvedáo 2I oÁu stavebníchparcel d|e zékonao DPH. Týká se to pouze pozemků,
kteréjsou v územnímpliínuvedeny jako pozemky stavební'ale i pozemek, ktery je veden jako
nestavební,ale stojína něm jakakoliv stavba"tímokamžikemse stává pozemkem stavebním,čilije
zattžen2l %DPH. MarkétaHlávková dále uvedla Že to je nutnépřl uzavírintkopoísmlour,ypoté
o
rozpifuat,zda-Iije to s DPH, nebo bez DPH. Místostarostauvedl, Že se jedná o zrněnu zél<ona
DPH. Starosta poprosil paní Hlávkovou, aby to ještějednou zopakovala. Paní Hlávková poté
uvedl4 že zněntmá bý tak,žeuvedenéceny jsou bez DPH.
Na vědomí:

n)
Požáďat Itajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj o bezilp|atnýpřevod p.p.č.204212o
výměře 345 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá. Jedná se o přístupovoukomunikaci k čp. 359
Havlíčkovaulice, kterou město udrŽuie.
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o)
PožádatKrajský pozemkoý úřad pro Karlovarský k'aj o bezúplatnýpřevod p.p.č.92213 o
výměře 1525 m2 v k.ú.Mnichov, obec Mnichov. Jedná se o částpřístupovékomunikace
kterou město udrŽuje.
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p)
Smlouva o zÍizeruvěcnéhobřemene- právo přístupu za uče|emrevize, opravy a rekonstrukce
vodovodníhořádu pro oprárměnéhovlastníkast.p.č.1912v k.ú.Beroun u StaréhoSedla , obec
Teplá lng. Jana Ru.Žičku.Nawhovaný jednorazoý poplatek za zÍ1zeruvěcnéhobřemeneje 1000
Kč včetněDPH.
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q)
věcnéhobřemene - sluŽebnosti č.IE-12-0004157l01pro stavbu..
UzavŤenásmlouvu o zŤízení
Číhanáu Poutnova,vNN.. na pozemku p.p.č.501/1 v k.ú.Číhanáu Poutnova uzayřená mezi
Městem Teplá aCEZ Distribucí,a.s. zastoupenoufirmou GA Energo technik ' S.r.o.
Na vědomí:
'

řepá'.qgzi Měštém

iify'f1.;lE: i .:af!,t

i:.Ě.Ť.:

r)
'.
Nabídka pozemkůk odkoupeni vymezenýchv Uzemním plánu Teplá dle $ I0I zákona
183/2006
S.
Josef Kříž a Anna Radová
110/18,II0l23' |75/3,1089,|126lI, 1|8014,
k'ú.Beranov p.p.č.4511,II0|I, 11011,6,
1293ll
k.ú.Kladrubyu Berarrovap.p.č.348lI,385
NB product s.r.o.
110/15,II0|I9,|75l9,1126/3,
II75,|306
k.ú.Beranov p.p.č.
k.ú.Kladrubyu Beranovap.p.ě.34814,st.33
NATRURE-WAY s.r.o.
k.ú.Babiceu Poutnovap.p.č.2,37
HORSE-WAY s.r.o.
k.ú.Pěkovicep.p.č.722
1268122,
1268123
k.ú.Teplá p.p.č.7268118,
Vlasta Novotná
k.ú.Tepláp.p.č.
|268/4
Halina Rašková
k.ú.Jankovicep.p.č.
31
k.ú.HorníKramolínp.p.ě.I52

Vladislav Raška
k . úT. e p l á p . p . č . 2 I 9 0 l 9 , 5 9 7 / 7 , 6 2 2 , I 2 4 3 l , 1 , 1 2 6 8 l I , I 8 2 I / 4 , I 9 9 8 / l , 2 0 9 4 / I , 2 I 7 0 / I , 2 7 9 0
219012,2190/3,2190I4, 2357I r,
k.ú.Babiceu Poutnovap.p.ě.40I,415
p.p.č.46lI
k.ú'Hoštěc
k.ú.HorníKramolínp.p.č.
2Il I, 25l |, 206lI, 344,348
PROBITAS s.r.o.
k.ú.Tepláp.p.č.
55911
5,2382l17,2814l 6, 2829l I
k.ú.Křepkovice43517
k.ú.Berounu Starého
Sedlap.p.č.
547,5912
k.ú.Mrazovp.p.č.522l7,52218,54815,54818,59215,592/8,59219,592/10,592/II,
k.ú.Pěkovicep.p.č.
738,74I
k.ú.Staré
Sedlou Teplép.p.č.
86/10
k.í. Zahrádkap.p.č.
311/3
Madimír E.ps, Jiří Váňa
L049lI,104912,
|04914,108616,
k.ú.Tepláp'p.č.381/1,39211,
559lI,559lI0,559l12,559115,
20r2lt, 201212,2012I3,20T2I4, 2382Ir, 2382I17,2734Ir, 28r4Ir
49,9l, 92,II5l2, 35012,
k.ú.Nezdiceu Křepkovicp.p.č.
k.ú.Křepkovicep.p.ě.439/I,435l I0
k.i. ZalttáďkauStarého
31/1
Sedlap.p.č.
k.ú.Jankovicep.p.č.
677,67I

k.ú.KlášterTeplá p.p.č.208, 38912,404lI
Komentiář - Paní RůŽ<ováprovedla představení všech zučastrrěnýchstran a účastnílďŤizerua
práva. MístostarostaKlepal uvedl, Že se jedná se o pozemky'
uvedl4 co je obsahem předk.upního
u kteých vznikl automatický zápis předkupního práva, kdy se jedná o pozemky tvořící silniční
obchvat Teplé a pozemky k potencionáIní že|eznčnítrati zTep|é do Bezdružic. Zékon zde
umoŽňujetéžlyvlastněnípozemků.
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ad 17) Změna č.1 Uzemního rrlánu Teplá
Zastupitelstvoměsta na svém22. zaseďání,kterése konalo dne 9.6.2014, schválilo výzvu pro
občanya otganizacek podávání a podnětůke změně č.1Uzemního plánu Teplá. Vysvětlení
navýzvu starostyprovedla paníJiřina Růžková.
Návrh na změnu ÚP Teplá podali ,Vladimír Erps a Jiří Váňa, PROBITAS s'r.o., Halina
Rašková, Vladislav Raška' Vlasta Novotná, firma HORSE-WAY, společnostLUKRAY
INVESTMENTS' a.s. - poŽadujívýmaz předkupního práva , kteréby|o zÍízenona pozemcích
pro veřejně prospěšnéstavby , technickou infrastrukturu a veřejná prostranství.
Návrh na změnu ÚP Tepla podal Jaroslav Bartoška- zaÍaditčástp.p.č.480116v k'ú.Klášter
Teplá pro výstavbu chat pro Autokemp Betlém.
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ad 18) Informace starostv
Starosta města informoval občany a přítomnézastupitele zejménao obsazení místa
vedoucího technika Technických sluŽeb Teplá' kdy byl vybrán do této pozice pan Jaroslav
Kehrt' kterémupotécoby přítomnémumezi občanyv hledišti poblahopřál a popřál mu mnoho
trpělivosti a sil. Dále uvedl, žedo svéfunkce nastoupípo dohodě od 1.6.2015.
Starosta dále informoval o nově vznikajících webových stránkách města sjejich
spuštěnímpravděpodobně od 1,6.2015. Ještě dodal, Že proběhne školeníobsluhy těchto
stráneks tím' Že nikdo s úředníků
s těmito stránkami dosud nepracoval,takžepoprosil občany
o shovívavostpři doplňování.iďormací.
Potévysvětlil problematikuumístěnípobočkyČesképoštyv budově Městskéhoúřadu
v Teplé. Probíhá jednání s představiteli Česképošty,kdy bylo nabídnutomísto v bývalém
městskémúřadě, v b;ývaléknihovně. Představitelůmpošty se prostory současnéknihovny
velmi líbily. Problémemje všakudrŽitelnost5 let dle smlour,yo dotaci, kdy potébude moŽné
pobočkuČesképoštydo budovy současnéhoměstskéhoúřadupřestěhovat.
návštěvěpředstavitelůpartnerského
města
Následně informoval občanyo uskutečněné
ze SRN z města Butzbach, jakož i o návštěvě našídelegace v dalšímpartnerskémměstě

Konnersreuth. Uvedl, že informace o obou návštěvách byly uveřejněny ve zpravodaji s tím'
Že zástupci obou měst byli vyzváni, aby se zúčastnilina připravovaných slavnostech města
Dále
Teplá vsrpnu tohoto roku, kdy tito byli velmi nadšeniztoho, že se mohou zúčastnit.
uvedl, že zástupci města Konnersreuth byli pozváni na konec měsíce květen tohoto roku na
přátelsképosezenía sehráníutkanív kuželkách,kde bude předmětemjednánítéžjejich účast
na slavnostech.Pokud se týčeměsta Butzbach, tak starostapředstavil toto město s tím,že zde
Žije několik původníchob1vatel města Teplá. Uvedl závérem,Že partnerstvís oběma městy
bude i nadále rozvíjeno.
ad 19) Různé
Slovo si vza| místostarosta
Martin Klepal, který informoval přítomnézastupitelenásledovně:
a) Dne 8. dubna 2015 proběhla pracovní schůzkazastupitelů.Byla předloženatabulka
s cenovými nabídkami na opravu 9 rizných úsekůsilnic na Tepelsku. Po projednáníje
navrŽeno rca|izovat a zaÍaďit do rozpočtu 2015 opravu těchto úseků: Lidická ulice,
ulice ČSA' Klášterníulice _ část před obchodem ,,Enapo...Bude nutnépřipravit
rozpočtovéopatření, které zahrne finanční prostředky na týo akce. Dále popsal
metody' kterými bude moŽnéopravy provádět. Dále uvedl, Že bude nutnéprovést
přeložku elektrickéhovedení ze vzdušnéhodo podzemního. Problémem se jeví
r,yspádovánídešťovýchvpustí.Zmíni| se téŽo problematicevývaření obrovské|ouže
na ulici Klášterní,' Enapo... Dále se do diskuse přihlásil pan ŠindeláŤ,kterývznesl
dotaz ohledně oprav dalšíchsilnic, jako do Babic, či Číhané.K tomu se opětovně
vyjádřil místostarostas tím' že oprava silnice do Babic a Cíhanépřijde takénařadu
déle a je plánována' Nicméně uvedl, Že ulice Lidická je v katastrofalnímstavu a
opla\u si již vyžaduje.opětovně reagoval pan Šindelář' který uvedl, že jsou jím
uvedenésilnice v opravdu špatnémStavu,nicméněchápe, že napŤ.ulice Lidická též
vyžadujeopra\u. Dále se k opravě ulice Lidická r,yjádřil téŽstarosta,ktery uvedl' že
se k opravě ulice Lidická zvolí kva|itnějšítechnologie. Dále se vyjádřil k ýše
uvedeným opravám dalšíchl|ic, Závěrem uvedl, Že je nutnétéŽprovéstmenšíopravy
dalšíchsilnic v obvodu Teplé. Ze strany občanůbyly vznes eny též ďotazy k opravě
chodníkůna ulici Kláštemí ve směru od budovy městskéhoúřadu,k čemuŽopětovně
místostarostaodpověděI, že se jejich oprava chystá, ale jejich oprava proběhne aŽ
poté'kdy na ni budou finančníprostředky
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b) Starosta uvedl, že po jednáních se zástupci kláštera a firmy Bolid M, realizující
stavební práce na rekonstrukci kostela Sv. Jiljí navrhujeme opravu v rozsahu
l.0II.664,-Kč vč. DPH. Podíl městaje 50 oÁ apoďíI klášteraje také50 %. VPDF
pří|oze je náčrt situace, kde jsou vyznaěeny rekonstruovanéplochy. Vše bylo
projednánona pracovníporadě zastupitelů.Dále uvedl' žemá vedeníměsta obavu' Že
pokud by se s opravou kostela přestalo' tak se již nebude nikdy pokračovat.Firma
Bolid M navrhla dalšíčást opravy a to ve směru zparku. Poté vznes| dotaz pan
Košarko s tím' že by ho zajíma|o'proč se opravuje nemovitost, která není majetkem
města. Raději by byl rád, kdyby se investice použily na opravu chodníků.opětovně

uvedl StarostaHermann, Že se jedná o dominantu města a měli bychom se na její
opravě určitěpodílet a dále uvedl, Že město obdrŽelo dotaci na opravu kulturních
památek, kdy ty'toprostředky budou užityna opravu zdravotníhostřediska, kteréby se
jinak financovalo z prostředkůměsta a takto ušetřené
prostředky se pak mohou použít
právě na opra\u kostela. Vyjádřil se téžo sbírcena opravu kostela. Tétosbírceby se
dle něho dalo pomoc např. při plánovaných oslavách města V Srpnu tohoto roku.
Vyjádřil se téŽk tomu, Že je nutnérozvíjetvztahy s vedenímkláštera.Vyjádřil se též
pan Martin Čapa místostarostaKlepal, kteří pouze potvrdili, Že musí bý město při
opravě města iniciativní. Závěrem uvedl, že částečnáoprava je výsledkem
kompromisu a jednání vedených mezi městem a klášterem.TéŽ vysvětlil, proč se
opraví strana zparku a to proto, abychom se donutili k opravě dalšíchčástí.Toto
potvrdil místostarosta.
Že i německá stranamá zájem
Dá|e poznamenalpan ŠindeláŤ.
Sena opravě kostela spolupodílet.Po návrhu usnesenídále uvedla paníRebíková,žeje
nutnépočítatpŤi realizaci stavebníchprací s DPH a víceprácemi s tím, Že je nutnési
rezervu'
nechatpři zúčtování
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c) Zásady pro poskytovánícestovníchnáhrad členůmzastupitelstva
Starosta města předal slovo paní Evě Rebíkové'která informovala přítomnéčleny
zastupitelstvao poskýování cestovníchnáhrad členůmzastupitelstva.Zásady jsou
k dispozici.
stanovenypodle vyh|.32812014.Týo informace mají zastupitelév pŤí|oze
Potépřečetlacitovanoupřílohu.
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d) Vyjádření kontrolníhovýboru
Starosta města předal slovo předsedovi kontrolního výboru panu Tomáši Erpsovi,
kteý informoval přítomné zastupitele o výsledku kontroly zď1ménas ohledem na
korespondenci s odborem kontroly Ministerstva vnitra , územním pracovištěm
v K.Varech' kde probíhalakorespondences Mgr. Martinou Muchnovou s tím,že tímto
orgánem ani kontrolním výborem nebylo kontrolou zjištěnoporušenízákona.
Na vědomí:
ad 20) Diskuse
Starosta města uvedl, že měl připraveno něco krezignacím zastupitelů,ale jiŽ se
k tomu nechce vyjádřit. Uvedl, že doufá, že nová zastupitelka paní Kreuzová zůstane

Zastupitelkou, která uvedla' Že si nechá vše projít hlavou a že není z*ryHá dělat hned
rozhodnutí. Starosta uvedl, že paní Kreuzová obdrží poštou oznárnenío vzniku mandátu,
kteý jí vznlká až následujícíden, tedy dne 23.4.2015.Následně se přihlásil do diskuse pan
Matějka, který se dotána|,zda-Ii město od 1.4'2015 třídíBIo odpad. Na toto reagoval starosta
s tím, že se pracuje na vyhlášce města s tím' že odpad se již třídí podle zákona s tím, Že je
možnosttřídit ve sběrnémdvoře. To samése týká Že|eznéhoodpadu. Následně si vza| slovo
tajemník města Mgr. Červenka, který uvedl, Že je vyhláška připravena a byla zaslána ke
konzultaci na odbor kontroly MV na pracovištěv K.Varech. Starostanásledněuvedl, žeby se
měla vyhláška schvalovat příštízastupitelstvo. Následně uvedl pan Matějka, že se domnívá'
že by měly bý po Teplé rozmístěnykontejnery na sběr bioodpadu.Následně se do diskuse
přihlásil pan Košárko, kteý uvedl, že očekává.Že pokud poseká tráru, tak předpokládá, že
technické sluŽby ji svezou. Na toto reagoval pan Jiří Purkyt s tím, Že by v kontejnerech na
bioodpad byl i jiný odpad' než tráva. Tento odpad by se musel následně třídit. Dále reagoval
pan Karel Maďarič st., ktery uvedl' že rozmístěníkontejneru stejně nic neřeší.Tajemník
města následně reagoval s tím, Že kontejnery na bioodpad bude muset město ze zákona
zajistit. Starosta uvedl, že tuto problematiku řeší i jiné obce, které na ruzných školeních
k tomuto zarrĚÍenýchřešímnoho problémůa variant,jak svoz bioodpadu zajistit. Uvedl, Že
problematiku budeme dále řešit. Dále uvedl pan Businský, že Žijeme všichni na vesnici, kde
jsme bioodpad do současné
doby nějak řešili a měli bychom to řešit i dále' Dále se zmínil o
převodu movitéhomajetku naZék|adníuměleckou školu. opětovně se ještěvyjádřil tajemník,
kteý uvedl, ženeexistujenic takového'aby město sváŽelo do sběméhodvora bioodpad s tím,
že toto nebude určitě povinností města, povinností města bude zajistit místo, kam můŽou
občanébioodpad sváŽet. Toto sběrnémísto bude muset odpovídat technickým parametrům
sběrnéhomístapro bioodpady. Potéuvedl pan Košárko, žejsme maléměsto,kterémusíumět
vytlžítvšech sluŽeb města. Uvedl, Že si nedovede představit, že poveze tři koleěka posekané
trály na sběrný dvůr.Následně uvedl pan Šindeléř,že lze tuto posekanou trávu kompostovat.
Závěrem uvedla paní Hlávková, že Zák|aďni umělecká škola s majetkem jiŽ hospodaří
několik let. Bude nutnépřipravit soupis majetku a schválit Žastupitelstvem města převod
majetku.
ad2|\ Závěr
děkuji Yámzaúčast na dnešnímdruhém
Yážeručlenovézastupitelstva,váženispoluobčané,
jednrínízastupitelstvaměsta Teplé. Hezký večera dobrou noc.
Z á v ě r : 1 9 . 5 3h o d i n
Zapsa|: Mgr. Vít Červenka
ověřovatelé: Karel Křeh[ý
Josef Bílek
starosta- Karel Hermann
místostarosta_ Martin Klepal
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