UsNESENÍ

Z6.ZAIEDÁNÍzasrUPITBLsTva vrĚsra rrpr-Á roNaNÉrro DNE 9.|2.2015
v sÁr-n
KULTURNÍHonon,ru v rnplÉ
Zastupitelstvoměsta:
A/ Schvaluie:
1) program 6. zasedárnv doplněnémzněru.
2) prodej částip.p.č. 500/1 o vyměře 257 m2 v k.ú. Klášter Teplá, obec Teplá Ivanovi
Žaloudíkovi za cenu50,- Kč/m2.
3) prodejčasti586/l o výměře 76 m2,částip.p.č.587l|ito výměře I27 m2,částp'p.č.103/5o
ýměře 6 m2 a p.p.ě.8912o ýměře 48 m2 bez částip.p.č.587l1o qfměře cca 453m2 v
k.ú.K]ašterTeplá Petrovi Toflovi Za cenu 25,- Kělm2'
4) obecně závaznou lyhlášk.u č.212015o místnímpoplatlď ze psů dle přílohy' čímžse
zrušujeobecně závažnávyhlaškač.212017ze dne 14.záři201I o místriímpoplatkůze psů.
5) obecně závaznou lyhlašku č,.312015,kterou se zrušuje obecně závazná lyhlaška č.
7l20II ze dne I.|0.2011, kterou se stanor,ujípravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství.
6) předloŽenou Veřejnoprávní smlouvu o poskýnutí účelovéneinvestičnídotace
IGajským úřadem Karlovarského kraje ve qfši 100'-Kč na odbornou přípravu
jednotek sboru dobrovolnýchhasičůKarlovarskéhokraje v předloŽenémznění.
7) prodej črísti
p.p.č.31112o r,".fměře74 m) v k.ú.Tepl4 obec Teplá manŽelůmFrantiškovi
Gregušovia Monice Gregušové7Acenu50,-Kč/m2.
prodej
8)
črástip.p.ě.84514oqfměře300
mzčastip.p.č.861115ovýměře 129 fi} a časti
p.p.č.932 o qýměře 13 m2 a v k.ú.Hoštěc,obec Teplá Andree Gulabovéza cenu 25,Kčlfi}.
prodej
9)
časti p.p.č. 2844lI Q Úměře
3 m2 v k.ú. Teplá , obec Teplá Romanovi
Veselovskémuza cenu.100.-Kč/m,'
l.0)směnu pozemkůčásti p.p.č. 3 o výměře 50 m2 (vlastníkmanže\é
Milena Pušováa
JUDr. Jaroslav Puš) za částp.p.č.1l30 o výměře
22 m2 (vlastníkMěsto Teplá)
v k.ú.Beranovka, obec Teplá zacenl] 25,-Kčlm2.
11)prodejp.p.ě,|O49l45o ýměře 54Om2 a p.p.č.IO49l44o v..foněře1334m2 v k'ú.Teplá '
obec Teplá Milanovi Hůlkovi pro výstavbu rodiruréhodomu za cenu 22O,- Kčlrt} a
15.607,-Kčzaplynovou sKíň plastovoua elektroměrovouskříňplastovou.
12) bezup|atnýpřevod častíkomunikacíp.p.č.I292l2 a 129516v k.ú.Beranov (oddělenéGP
od původníp.p'ě. 1292 a I295l1) a p.p.č.26715v k.ú' Bohuslav u Poutnova (oddělené
GP od původníp.p.č.26711)dle zék. č. 92lI991 Sb a bere na vědomí,Že uvedené
pozemky j sou zatiženyuŽiv acimi právy třetíchosob.o.
13) Pravidla rozpoětovéhoprovizoria na rok 2016 d|epředloŽeného
náwhu.
14) dokuments názvem Projekt regeneracesídlištěŠkobrí,
Teplá a souhlasís jeho zas|énsmna
Ministerstvopro místnírozvoj v rámci Žádostio dotaci na rekonstrukciulice Štotni.
15) Strategický plan sociálního zaě|eňovélru
v Teplé pro období 2016-2020 předložený
v pffloze.

16) uvolnění finančníchprostředlď ve r,yši 250.000'-Kč na qýplatu mzdy pro manaŽera
prevencekriminalityna rok 2016.
17) odměny zastupitelůměsta Teplá s tím, Že odměna členazastupitelstvačiní680,-Kč,
odměnačlenarady městačiní2300,-Kč.odměnapředsedyýboru a komise činí1700,-Kč
a odměna členaýboru a komise činí1.200,-Kč,to vše s účinností
od 1.1.2016dle
předloŽenépřílohy.
18) uzavřenídarovacísmlouly dle $ 628 občanskéhozákoníkuMAS IGaj žiých vod, Z.s.,Se
sídlemK]aštemí237,364 61 Teplá, zastoupenáJanem oroszem, předsedouMAS, IČ:
26988925 a městem Tepla na zéú<7adě
kterédocházi kdarovéri majetku od MAS Kraj
žiých vod, z's. pro město Teplá v účetní
ceně677.750'-Kčtak,juk j" uvedenv protokolu
o $zickém předání a pÍevzetimajetku. ZM pověřuje staÍostuKarla Hermana podpisem
předmětnédarovacísmlour,y.
19)uzavÍerusmlouly o půjčcena částkuve lyši 100.000,-Kčdle přílohy pro žadate|e
MAS
Ikaj Žiých vod, z.s' se sídlem Kláštemí237, Tep|á, IC:26988925 a pověřuje starostu
městaKarla Hermannapodpisem smlour,yo půjčce.
B/ Volí:
20) ověřovatelezápisu - pani Bc. Janu Lorencovou a PhDr. Renatu Kreuzovou.
21)rozpočtové
přílohy.
opatřeníč.8l20I5 dle předloŽené
22) r ozpoětovéopatřeni č,.9l 20 I 5 dle předloŽenépřílohy.
23) rozpoětovéopatřeni č.10l20Í5 dle předloŽenépřílohy.
Cl Bere na vědomí:

24)ověření zápisu ze 5. zasedánízastupitelstvaměsta Milanem Matějkou a Martinem
Lapem.
25) kontrolu úkolůz 5. zasedétní
ZM.
26)UzavŤen smlouvy o ziizeru věcnéhobřemene mezi firmou Čpz oistribuce a.s. ,
zastoupenoufirmou MONTPROJEKT a.s. a mezi městemTeplá č.IE-12-0005115
pro
zrea|izovanoustavbu ,,Popovice čp.3 ' TS, vNN na p.p.č.453ll v k.ú.Popovice u
Poutnova,obec Teplá.
27)p|án inventurpro rok 2015 a sloŽeníinventumíchkomisí pro provedeníinventarizace
zásob, majetku, pohledávek a závazků města Teplá k31,12.2015 tak, jak jsou
předloženyv příloze.
28) informaci ředitele ČSoB, a.s. Karlovy Vary Karla Bednáře o moŽnémfinancování
některýchinvestičníchakcív Teplé.

Dl

Zamítáz
29) směnu pozemkůp.p.č.48913o ýměře 74 ftJ (spoluvlastrrictví
Věra Salvová a Václav
Čubr)za částp'p.ě, 48911o vyměře cca 74 m21vlastníkMěsto Teplá) a dále Žádost o

Seďa , obec
častip.p.č.48911o vyrněřecca 500 ,,f , k.ú.Berounu Starého
odkoupení
Teplá.
E/ Určuie:
31) v souladu s ust. $ 84 odst. 2 písm' n) zékonaě, 12812000sb., o obcíctr'funkci
jako uvo|něnou
odI0.I2.20I5'
místostarosty,
funkcičlenazastupitelstva
ato s účinností
F/Revokuie:
městaTepláz-edne24.6.20l5.
32)usnesení
ě.4lNI3 zs 4. zasedéni
zastupitelstva
městaTeplázp dne24.6.2015.
č.4/N7 ze 4. zaseÁéni
zasfupitelstva
33)usnesení

ft-<z(2
Martin KIep-ď

starosta

a

místostarosta

