USNESENI
ze 26. jednání Rady města Teplá, konanéhodne 15.12.2015

A) RM schvaluje:
1) program26. jednánírady města Teplá.
2) bezp|atný pronájem nebýového prostoru kanceláře ve II. nadzemním pod|aží
objektu čp.143,kterýje součástíst.p.č.3 v k.ú.Teplá' obec Teplá o výměře 24 m2
Mgr. Jitkou Sůvovou.
divadelnímusouboruBez Pýliku zastoupeného
3) lrydání souhlasu se stavbou ,,Yrtaná studna na st'p.č. 29 v k.u. Heřmanov u
s.r.o.'
Starého Sedla, obec Teplá.. na zák|adě Žádosti firmy VODOVRTY,
jednatelemBedřichem Veselým dle plnémoci od Vasila Popoviče.
zastoupené
4) pronájem nebytovéhoprostoru o celkové výměře 40,63 m2 v pŤizemív budově
č.p.237,stojícína st'p.č.270lI vk.ú. Teplá, obec Teplá pro MAS Kraj Žir,ych
vod, z.s. Klášterní237,IČ 26988925,zastoupenéJanem oroszem, předsedou,za
cenu nájemnéhove výši 10,-Kčzam2 s tím,Že měsíčnízáIohy na elektřinu' vodu,
teplo a úklid společnýchprostor se nemění.
5) obsah a znění dokumentace B0ZP včetně příloh A) Všeobecná část - složka
B)ZP a B) Technická zařízení _ samostatná sloŽka pro Městský úřad Teplá na
adreseMasarykovo nám.1' Teplá.
ochrana včetněpříloh pro Městský úřad Teplá
6) obsah a zněnídokumentace Požžtrní
na adreseMasarykovo nám. 1, Teplá.
7) obsah a znění dokumentace BJZP včetněpříloh A) Všeobecná část - sloŽka
- samostatnásloŽka pro Technické sluŽby města na
B)ZP a B) Technická zaŤízení
adreseLidická 358, Teplá. .
8) obsah a zněrúdokumentace Požárníochrana včetněpříloh pro Technické sluŽby
městana adreseLidická 358' Teplá.
9) cenovou nabídku na zpÍacováníprojektovédokumentace a konstrukčníchvýkresů
v rámci rekonstrukce nátožnívěžice zdravotního střediska v Kláštemí ulici č.p.
237 od dodavatele díla Ing. HanaHanzlíková, autorizovaný architekt ainŽenýr pro
pozemní stavby se sídlem Suvorova 17, P|zeřt, IC: 11623004 za částkucelkem
17'100'-Kč
bez DPH.
10) žádost Lucie Bartoškové a Martina Schónwaldera o bezp|atný pronájem
Kulturniho domu v Tepléza účelempoŤádiniMysliveckéhoplesu dne 16.1.2016.
ll)dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7l20I5 uzavŤenéSe společnostíJosef
Vojtěchovský _ Stavební sdruŽeníTeplá, Lidická č.p. 403, 364 61 Teplá, IČ:
46874984s předmětem dodatku lyúčtovánívíce a méněprací ve výši 40.922,20
pracído 30.6,2016.
Kč vč'DPH a změny termínudokončení
12) cenovou nabídku na opra\u skladu v zázemi knihovny v budově MÚ Teplá od
společnostiJosef Vojtěchovský * stavebnísdruŽeníTeplá' v ceně 57.523,40 Kč
vč.DPH.
13)termínykonání zasedánízastupitelstva města Teplá dle předloŽenépřílohy.

|4)bezp|atný pronájem sportovní haly v ulici Sokolovská v Teplé pro Folklorní
soubor Stázka v obdobíod ledna 2016.
15) dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2/20|5lNP předloŽený v při|oze, jehoŽ
předmětem je vymezení povirrrrostínájemce klubovny v šatnách fotbalového
hřiště.
16)podání Žádosti o finančnípříspěvek zptogramv Podpora bydlení podprogram
Regeneracesídlišťna rekonstrukciŠkolníulice.
17)cenovou nabídkufi.my olivius, S.r.o.Se sídlemHornická 225216,Sokolov, IČ:
280 40 872, zastoupenéjednatelem Mgr. Tomášem Správkou na administraci
Žádostive výši9.000,.Kčbez DPH.
l8)jmenování členůhodnotícíkomise k hodnocenínabídekzakázky '.Město Teplá sídlištěŠkolní- technický dozor investora.. ve složení:Martin Klepal, Josef
Vojtěchovský , RSDr. Jaroslav Businský
Dále jmenuje jako náhradníky
předmětnéhodnotícíkomise: Karla Hermanna, Mgr. Víta Červenku, Martina
uapa.
19) finální verzi zadávacídokumentacena zakázku,,Město Teplá - sídlištěŠkolnistavebnípráce..'
20)na zák|adě cenové nabídky z|edna 2075 znění kupní smlour,ryč. 151214 se
stanovenoucenou díla ve výši 78'256,-Kčvč. DPH od společnostiSmart Lumen,
s.r.o., se sídlem Výstaviště 40511, Pisarky, Brno, IČ: 02326647 zastoupené
obchodnímředitelem Jiřím Švandou.
B) RMpověřuje:

1 ) Jiřinu Růžkovouv}věsit zé:něrprodeječastip.p.č.285714o ýměře 5m2 ačástip.p.č.
285719o rn.iměře7 rď v k.úlTeplá , obec Teplá.
? \ Jiřinu Růžkovouvyvěsit zénněr
prodejep.p.č.500/1 o q1hněřecca26 m2 a častip.p.č.
50312o výměře cca57 m2 v k.ú.K]áŠterTepla obec Teplá.
3) tajemníka Mgr. Víta Červenku zasirinim objednávky a starostu Karla Hermanna
podpisem smlour,y o dílo na zpracování projektové dokumentace a konstrukčních
ýkresů v rámci rekonstrukce nérožrivěžice zdravotního střediska v Klaštemí ulici
č.p.237od dodavateledílaIng. Hana Hanzlkovéyautorizovanýarchitekta inženyrpro
pozemní stavby se sídlem Suvorova 77, P|zeň, IČ: ||623004 za častkucelkem
l7.l00'-Kčbez DPH.
4) tajemníkaMgr. Víta Červenku zas|funmr,yjádřenína pffslušnýÚřad práce ČR ve věci
vedenépod číslem
usnesení26lDl1'
s) tajemníka Mgr. Víta Červenku zas|áním objednávky a starostu města Karla
Hermanna podpisem smlouvy o dílo na opravu skladu v zéuemi knihovny
v budově MÚ Teplá od společnosti.IosefVojtěchovský _ stavebnísdruŽeníTeplá,
v ceně 57.523.40Kč vč.DPH.
6) Jaroslava Kehrta zhotovením opra\Y chodníku v ulici Klaštemí č.p' 390 v Teplé
v iamíchměsících
roku 2016.

7) starostu města Karla Hermanna jednáním s panem Jaroslavem Vacatou ve věci
orgarizacefarmařskýchtrhův Teplé.
8) starostu města Karla Hermarura podpisem dodatku č. i k nájemní smlouvě č.

2t20rs/NP.
Martina Klepala ke spolupráci s firmou olivius, s.r.o.se sídlemHomická
9) místostarostu
225216,Sokolov, IC: 280 40 872, zastoupenéjednatelem Mgr. Tomašem Správkou
v rámci příprar,ya podání žáďostina Ministerstvo pro místnírozvoj.
10) starosfuměsta Karla Hermanna podpisem smlouvy o dílo s firmou olivius' s.r.o. se
sídlem Homická 225216,Sokolov. IC: 280 40 872, zastoupenéjednatelem Mgr.
TomašemSprávkou na administraciŽádostive qýši9.000,-Kčbez DPH.
11) místostarostu
Martina Klepala ve spolupráci s firmou olivius, s.r.o se sídlemHomická
225216,Sokolov, IČ: 280 40 872, zastoupenéjednatelemMgr. TomašemSprávkou,
zajištěnímadministrativníchkrolď k r,yhlašeníýběrového Ťizeruzaěátkemroku 20 16.
12)starostu města Karla Hermanna podpisem kupní smlouvy č. I5I214 Se
stanovenoucenou díla ve výši 78.256,-Kčvč. DPH se společnostíSmart Lumen,
S.r.o.' se sídlem Výstaviště 4O5l1, Pisarky, Brno, IČ: 02326647 zastoupené
obchodnímředitelem Jiřím Švandou.
C) RM bere na vědomí:
1) zprávuvedoucíhotechnikaMH na opra\u chodníkuv Teplév ulici Klaštemíč.p.390.
2) žádostJaroslavaYacaty o moŽnostorganizovatv Tepléfarmařskétrhy.
D) RM zamítáz
1) udělení souhlasu s tím, aby orgán pomoci v hmotnénouzi v případechhodných
zvláštního zŤete]eurčil, že za osobu uŽívajici byt na adrese Ubýovna Teplá'
Masarykovo nám. č.p. 4 povaŽuje osobu Michal Dudáš užívajícína zák|adě
smlouvy za účelem bydlení ýše uvedenéubytovacízaŤízenidle $ 33 a odst. 3
zikona o pomoci v hmotnénouzi a to na základě $ 8 zákona č, 12812000Sb.' o
obcíchve zněni pozdějšíchpředpisů'

E) RM postupuje do zasedánízastupitelstva:
1 ) Věc prodeječástip.p.č.285714o výměře 5m2ačástip.p.č.285719o ýměŤe 7 m2
v k.ú.Teplá, obec Teplá.
2) Věc prodejep.p.č.500/1o qýměře cca26 m2 a částip.p.č.5O3l2o výměře cca57
m2 v k.ú.KlášterTeplá, obec Teplá.

F) RM doporučuje:
1) prodejčastip.p.č.285714
o qiměře 5rď ačastip.p.č.285719
o qfměře 7 m2vk.ú.
Teplá' obecTeplá.

o qpněře cca 57 m, v k.ú.
2) prodejp.p.č.
500/1o výměře cca26 t} a častip.p.č.50312
KlašterTeplá'obec

q-,{-ž<}L
Martin Klepal
místostarosta

