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Zastupitelstvo města:
A/ sghvéluie:
1) program3. zasedánív doplněnémměru.
2) odměnu pro lng. Vlastimila Sindelďe - neuvolněnéhočlenazastupitelstva města ve ýši
660,-Kčod22.4.20l5.
3) Dodatek č. 2 ke zŤízovacílistině Pečovatelskéslužby v Teplé, p.o. IČ: T74O004
k bodu I _ zÍizovatel:změna sídlana Masarykovo nám. č.p.1, 364 6I Teplá.
4) Dodatek č.3ke zÍizovacílistině Zék|aďníškoly v Teplé,p.o. IČ: 73740420k bodu I. zÍizovatelr:
změna sídlana Masarykovo nám. č.p.1, 364 61Teplá.
5) ňízen přípravnéhoročníku ZákJadru školy v Teplé, p.o. pro žáky s odkladem školní
dochazky pro školní rok 2015-2016 a pověřuje tajemnfta MU Mgr. Víta Cervenku
zasláním Žádosti na Krajský uřad v Karloých Varech o vydání souhlasu se zřizeru
příprarméhoročníku.
6) termín 28.5.2015,jako termín voleb do Skolské rady ZáHaďru školy vTeplé' p.o. a
schvaluje SáÍk-uGabrikovou jako ělenku zastupitelstvado přípravnéhoýboru voleb.
7) závěrečný účetměsta Teplá za rok 2014 vč,etnězprávy o ýsledku přezkoumiíní
hospodďeníměsta Teplá zarok2}I4 s ýhradou a přijímá nápravnéopaťeník odstranění
zjištěnýchchyb a nedostatkův předloŽenémzněru.
8) ZM schvaluje účetnízávěrku města Teplá za období od 1.1.2014do 31.12.2014na
zák|adě předloŽených výkazů: rozvahy, výkazu zisku a ztrát a přílohy.
9) prodej traktoru ZETOR 69II, rcg. zn. K00 5016 uchazečiVáclavu Najmanovi, který
nabídlza uvedenýtraktor obálkovou metodou částkuve výši 33.500,-Kč.ZMbere na
vědomí pořadí uchazečůa ukládá tajemníkovi města Mgr. Vítu Červenkovi uzavŤít
kupní smlouvu s vítězným uchazečem.
10) prodej voádla , Íeg.zÍ|'3K|8379 uchazečiRichardu Beníškovi,kteý nabídlza uvedené
vozidlo obiilkovou metodou částk.uve qýši 46.000; Kč. ZM bere na vědomí pořadí
uchazečůa ukládá tajemníkovi města Mgr. Vítu Cervenkovi vzavŤit kupní smlouvu
s vítěmým uchazečem.
p.p.č.lI25lI o l".iměře235n},častip.p.č.l l84 o qfměře 34 m2 a st.p.č.
66 o
11)prodejčrísti
zacenu
Sedla,
obec
Teplá
Zdeňkovi
Popovičovi
výměře 17 ý v k.ú.Heřmanov u Starého
25,-Kě,a,,? a 50,-Kč,am, za stavebníPa{celu.
44 m. vk'ú.
l2)prodej častip.p.ě. II25|I o výnněřeI04 m" a častip.p.č.1184 o r,".ýměře
Heřmanov ušt*eno Sedl4 obóc Teplá Ing. Ludmile Aráďanové zacenu2s,-Kč za^rr?.
l3)prodej častip.p.č.II25l1o výrněře 168 m' a častip.p.č.1184 o qiměře 82 m, vk.ú.
Heřmanov u StaréhoSed14 obec Teplá manŽelůmVladimírovi Pešulovi a Júlii Pešulové
Za cenu 25,-KčZam"
. 2612o výměře 26 m2 v k.ú.Teplrá,
14)prodej častip.p.č.I9l2 o qýměře 52 m2 , častst.p.č
je
obec Teplá Lucii Drabftové s tÍm,Že cenapozemku 50,-Kčzam2 a 100,-Kčzarrť za
stavebníparcelu.
15) prodej častist.p.č.2612o v}"meře43 m2 v k.ú.Teplá obec Teplá Jiřímu Hodanovi s tÍm,
že cenapozemkuj e 100,-Kčza m".
16)prodej častist.p.č. 34912o výměře 3I fiJ v k.ú'Tepl4 obec Teplá pro výstavbu ga#tže
'
manželům
olďichovi Popovičovia Michaele Popovičovés tím,Že cena pozemkuje 100,Kčzam2.
l7)prodej črístist.p.č.34912o výrrněře35 m2 vk.ú. Teplá , obec Teplá pro ýstavbu garáže
manŽelůmVladislavovi Kociotkovi a BoŽeně Kociotkovés tím,Že cenapozemkuje 100'Kčzarď.

18)prodejčrísti
p.p.č.58711o ýměře |033 1712,
častip'p.č.89l2o vlrněře cca 7O7m2 a p.p.č.
92 o v.fměře 52 m2 v k.ú.Klašter Teplá obec Teplá Petrovi Toflovi s tím' že cena
pozemku je 25,-Kčza r'}.
19)prodejp.p.č.100/1o rn.i'rněře1672ffO, p.p.č.101
o výměře 126ÍTO,p.p.č.
190 o vý,rněře
2464|12,p.p.ě.191ovýměře 367 m2,častp.p.č.24|/| o rn.Íměře
2|55m2,p.p.ě. 699
o ýměře 90 m2, p.p.č.700 o v'.írrněře
245 m2 v k.ú.Bezvěrov u Teplé,obec Teplá firmě
Bezvěrov druŽswos tím,Že cena pozemkuje 25.-Kčzam,.
20) prodej črísti
p.p.č.24|lI o výrrněře2055 m2vk.ú. Bezvěrov u Teplé,obec Teplá firmě
EURAGRI s.r.o's tímžecenapozemkuje 25,-Kě zA ^, .
2l)podarli Žádosti na Krajsky pozemkový uřad pro Karlovarsky kraj o beáplatrrý převod
p.p.ě. 2042/2 o vyměŤe 345 m2 v k.ú. Tepl4 obec Teplá. Jedná se o přístupovou
komunikaci k čp.359 Havlíčkovaulice, kterou město udrŽujeaZM pověřuje paníJiřinu
RůŽkovoupodánímtétoádosti .
22) podani Žádosti na Krajsky pozemkor,"ýuřad pro Karlovarsky kraj o bezúplatnýpřevod
p.p.ě. 92213 o výměře 1525 m2 v k.ú. Mnichov' obec Mnichov. Jedná se o čast
přístupovékomunikace kterou město udrŽuje a ZM pověřuje paní Jiřinu Růžkovou
podánímtétoŽádosti.
23) ňzent věcného břemene - právo přístupu za uěe|em revize, opra\y a rekonstrukce
vodovodnÍrořádu pro oprárrrrěného
vlastrríkast.p.č.19/2v k.ú.Beroun u StaréhoSedla ,
obec Teplá lng. Jana Růžčk-ua schvaluje s nawhovarrýjednorazový poplatek za z}ueru
věcnéhobřemeneje l.000,- Kč včetněDPH.
24)že oprár,něná osoba Město Teplá nevyuŽije předkupního práva na pozemky určené
Uzemním planem Teplá pro veřejně prospěšnoustavbu a veřejná prostranstvíuvedené
v bodě 16 r) v pŤi|oze.
25)poilzerunněný č.l Územního planu Teplá.
26)rea|izaci a zaŤazerlí
do rozpočtu2015 opravu těchto úseků:Lidická ulice' ulice ČSA'
Kláštemíulice _ částpřed prodejnouEnapo.
27) rea|izaci celkových nákladůna stavebníúpravykostela Sv. Jiljí
Vroce 2015 společněsKanonií Premonstrátůspodílem města Teplá ve výši 50 %.
Plocha nově rekonstruované
fasádyje přílohou.
28) poskýoviání cestovních náhrad členůmzastupitelstva ve výši dle přílohy s platností
od 1.5.2015

B/Volí:
29) ověřovatele zápisu - pana Karla Křehkého a pana Josefa Bílka
C/ Bere na vědomí:
30) ověření zápisu z 2. jednání zastupitelstva města Tomášem Erpsem a Milanem
Matějkou.
3 1) kontrolu úkolůz 2, jednáníZM
32)rozpoětové opatře4í č. 1/20|5 tak' jak bylo předloŽeno v pří|oze, čímŽ dojde
v souladu s ust. $ 76 zékonaě. 25012000Sb., o rozpočtoých pravidlech územních
rozpočtů
k úpravěrozpočtuo 644.519,-Kčna straněpříjmůa o 644.519'-Kčna straně
výdajů.
33)skutečnost,Že uvedenéceny parcel vbodě 16 zápisu zezasedátí zasfupitelstvajsou
vždyuváděny bez DPH
34)uzavřenou smlouvu o zřizeni věcnéhobřemene - sluŽebnosti č. IE-l2-0004|57l\t
pro stavbu,, Číhanáu Poutnova, vNNo. na pozemku p.p.č.501/1 v k.ú. Číhanáu

Poutnova uzavŤenámezi Městgm Teplá a Čpz Distribucí,a.s. zastoupenoufirmou
GA Energotechnik, s.r.o.
35) zprávu kontrolníhovýboru
Dl

Zamítáz
36)prodejčástip.p.č. 76513o výměře cca 150 m2 v k.ú.Pěkovice,obec Teplá Věře
Krejčové.
37)prodejčástip.p.č.489ll cca45 m2 v k.ú.Berounu StaréhoSedla' obec Teplá Jiřímu
Vawekovi.
38)zaritá prodej črístip.p.č. 84514o qýměře cca 3788 m2 vk.il. Hoštěc,obec Teplá
Andree Gulabové.
39)zatnítáprodejčastip.p.č. 480124o výměře cca70 m2v k.ú.KlášterTep14 obec
Teplá Miroslavě Slepičkové.
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