USNESENI
ze25,jednáníRady města Teplá, konanéhodne 30.11.2015
A) RM schvaluje:
1) program 25. jednáni rady města Teplá.
2) žádost Miroslava Veselovského o změnu trasy rry'ústěnídeštbvé kana|izace
v Rankovicích s poŽadovaným výstěním do rybníka na p.p.č. 31 v k.ú.
Rankovice.
3) vyplacení finančníodměny ve výši 3.000,-Kč pro členy komise výstavby a
životníhoprostředípana JaroslavaBartoškua pana Mgr. Leo Mundila.
4) umístěnísíd|aZák|adníorganizaceČeskéhosvazu včelařův Teplé,IC 63552922
v budově Městskéhoúřaduv Tepléna adrese:Masarykovo nám. č'p.1'
jako
5)
dodavatelepokácení31 ks smrlď vkatastru Betlémfirmu Jarr Pokorný Zacenl
900'-Kč/ks s tím,Že veškerénzika a odpovědnosÍZaškodynesedodavatel.
6) cenovou nabídku na dodávku 2 ks informačníchvitrín typu L60-24B o rozměrech
1000xl780x60 mm Se spodním výklopem za cenu 25.572,-Kčvč. DPH od
společnosti
Forplastsystemss.r.o.Se sídlemLorencova3791,Z|ín.
7) termínpřerušeníprovozu Mateřské školy Teplá, P.o. V období vánočníchprězdnin
od 23.12.20I 5 do 3 1.12.2015s tím,Že provoz bude zahájen4.1.20I6.
8) návrhy zadávaci dokumentace apŤikaznísmlour,y na podlimitní veřejnou zakázku
,.Město Teplá - sídliště Školní- technický dozór investora.. tak, jak byly
předloŽeny v ptí|oze s tím, Že dojde ke změnu bodu č. 6lI, který se mění na
,,předpokládané ukončení stavební prací : do 8 měsíců od zahájení prací na
stavbě...
9) pro členkupreventivnp sociální komise města Teplá Mgr. Martinu Vlčkovou Ve
'qÍši3.000'-Kč.
l0)rozpočtovéopatřeníěíslo 10120|5,nazákladěkteréhodojde vsouladu sust. $ 16
zákona ě. 25012000 Sb. o rozpočtoých pravidlech územníchrozpočtůk úpravě
rozpočtuo 660.571'-Kčna straněpříjmůa o 660.577,-Kčna straněvýdajů.
11)umístěnísídla SdruŽeníhasičůČech. Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných
hasičůTeplá, IC: 63557304 v budově hasičskézbrojnice na adrese TouŽimská
381,Teplá.
12) umístěnísídla SdruŽenízdravotně postiŽenýchv ČR - smíšenáorganizaceTeplá,
IC:669 84 173 v budově Městskéhoúřaduv Teplé na adrese: Masarykovo nám.
č . p 1. .
B) RM pověřuje:
1) tajemníkaMgr. Víta Červenkusjednánímschůzkyna Krajskémuuřadě Karlovarského
kraje s vedoucíodboru sociálníchvěcípaníIng. Správkovou Ve věci pobýové socialní
sluŽbyv Domově s pečovatelskouslužbou.
2) tajemníkaMgr. Víta Červenkuvydáníma podpisem qfolatní listiny ve věci r,'yplacení
finančníodměny ve qfši 3.000,-Kčpro členykomise ýstavby a Životníhoprostředí

3)
4)

5)
6)
7)

pana Jaroslava Bartoškua pana Mgr. Leo Mundila a pro členkupreventivně sociální
komise městaMgr. Martinu Vlčkovou.
parríJiřinu RůŽkovour,1věšerumzfuněrupronájmu místnostiv prostorách Zdravotního
střediskav Tepléod I.3.2016zacenu 10 Kč ,am2 bezDPH za rok.
tajemníka Mgr. Víta Červenku vystavením objednávky na dodávku 2 ks
informačníchvitrín typu L60-24B o rozměrech 1000x1780x60 mm se spodním
výklopem Za aenu 25.572,-Kčvč.DPH od společnostiForplast systemsS.r.o.se
sídlemLorencova379I, Z|ín'
Bc. Janu Lorencovou r,yhledránímpříslušnéhodotačníhotitulu na r,ybudování
víceúčelového
hřištěTeplá _ sportovníareál.
místostarostuMartina Klepala učiněnímpotřebných kroků vedoucíchk vyhlášení
na veřejnou zakázku Město Teplá - sídliŠtěŠkolni.
ýběrového Ťízení
místostarosfuMartina Klepala dopracováním a rozesláním kompletrríhoprojektu
regenerace,,sídliště
Školní..Zastupitelům
města.

C) RM bere na vědomí:
1) předpoklad rozšířenínájmu o jednu místnost v prostorách Zdravotruho střediska
v Teplépro společnost
MAS lšrajŽiýchvod, Z.S',se sídlemKlaštemí237,Tep|á,IC:
26988925zastoupenépředsedou Janem oroszem od I.3.2016 za cenu 10 Kč ,a ^2
bez DPH za rok s tím,Že původněstanovenézá|ohyna elekřinu, Vodu, teplo a úklid
společnýchprostorby se nezměnily.
2) Žádost Krajského sdruŽeníhasičůKarlovarského kraje na podporu XXI. Plesu
dobrovolnýchhasičůs tím,že poÍádáníplesu finančněnepodpoří.
3) zprálu vedoucíhotechnika střediska místníhohospodařstvíJaroslava Kehrta ve věci
pokácení31 ks smrlď v kat4struBetlém.
4) předběŽné
nabídkové
rozpočý označené
CN-2015-254-1-1a CN-2015-254-2-1,jako
varianý na r,1'budovaní
víceúčelového
hřištěTeplá - sportormíareál buď s rovinkou,
nebo s oválem za celkovou cenu vč.DPH ve výši 3'389.940,-Kč v pn,rríverzi a ve
Úši 3.874.398,-Kčve druhéverzi, kterénechala r,yhotovit Bc. Jana Lorencová od
společnosti
TUBEKO, s.r.o..
5) prezentacispolečnostiRespect, a.s. s tím, že na dalšíjednání rady města předloŽí
návrh na přijetíusneseníohledně doplněnípojistnýchpodmínek.
6) předloženýStrategickýplan sociálníhozačleňování
v Teplé20|6-2020.
7) protokoly o výsledku veřejnoprávní kontroly u příspěvkových organizací:
o Mateřská školaTeplá'P.o., IČ:60611367
o Záklaďníškolav Teplé,p.o. IC: 73740420
o Pečovatelská
sluŽbav Teplé.p.o. IČ:T74OOO4
o Zák|adníuměleckáškolav Teplé'p.o.' IČ:66362245
s tím,ženebyly zjištěnyžádnénedostatky.
8) informaci místostarosýo rozpracovaném
projekruregenerace,,sídlištěŠkolní...

D) RM navrhuje:
vyistěním
kanďizace v Rankovicích s požadovartým
1) zařadítakcivyristěnídeštbvé
městana rok 2016.
do rybníkana p.p.č.31 v k.ú.Rankovicedo rozpočfu
E) RM postupujedo zasedánízastupitelstva:
1) předloŽenýStrategickýplrínsociá]níhozaě|eňovániv Teplé20|6-2020.
pracovníhopoměruBc. Jany Lorencována celý rok20l6
2) zám& prodlouŽení
3) náwh na určení funkce místostarosty,jako funkce uvolněného ělena
zastupitelstva.
F) RMdoporučuje:
prevence
prostředkyna pracovnímístomanažeta
l) vyčlenitfinanční
rok 2016.
Karel Hermann

Martin Klepal
místostarosta
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