,

Zápis

z 6. zasedáni Zastupitelstva města Tepláo konanéhodne 9.prosince2015
Přítomni: RSDr. Businský Jaroslav, Cáp Martin, Erps Tomáš, Hermann Karel, Klepal
Martin, Křetrký Karel, Matějka Milan, Purkyt Zdeněk, Josef Bílek, PhDr. Kreuzová Renata,
Mgr. Gabriková Šárka,Bc. Lorencová Jana
omluveni: Mgr. Novotná Eva, Veselovský Roman, Ing. ŠindelářVlastimil
občanů: 18
Starosta města zahájl| jednání zasfupitelswa města (dále jen ZM) v 1'7.00hodin. Přivítal
přítomné členy ZM a občany města. Zapisovatelem jednání určil tajemníka Mgr. Víta
Červenku.Dále konstatoval, že na jeďnáníje přítomno celkem 12 zastupítelů- zastupitelstvo
je usnášeníschopné.Dále uved|, že zjednání bude poŤízenaudio zéunampro potřeby
městskéhoúřadua upozornil, žepokud bude někdo dalšípořizovat audio nebo video záznam,
nesmí tím rušit pruběh a účeljednání. Pokud by jej chtěl zveřejnit, je povinen dodrŽet
ustanovenízékonačís|oI0112000Sb. o ochraně osobníchúdajůazákona číslo89/2012 Sb.
občanského zákoníku. Uvedl, že zasedání bylo řádně svoliíno a oznámení vyhlášeno
qvěšením na úřednídesce a webových stránkách města Teplá ďne 2.12.2015 s programem,
kteý dne 2.12.2015obdrŽelivšichnizastupitelé.
Návrh Programu:
1) Zahď1eni
2) Volba ověřovatelů zápisuze 6. zasedáníZM
3) ověření zápisu z 5. zasedáníZM
4) Kontrola úkolů
5) Maj etkov é záIežitosti
6) Rozpočtovéopatřeníč.8,9,10
7) Návrh změny vyhlášky č.2l20I1 _ schválenír,yhláškyč.2/2015
provizoria na rok2016 dle přiloŽenéhonávrhu
8) Pravidla rozpočtového
9) Plan inventur
10) Projekt regeneracesídlištěŠkolni
11) Strategickýplan sociálníhozačleňovánív Tepléna období2016-2020
12)Zám& prodlouŽení pracovního poměru manažeraprevence kriminality na celý rok
2016
13)Návrh na určenífunkce místostarosty,jako funkce uvolněného členazastupitelstva
l4)Návrh nazvýšeruodměn zastupitelůměsta Teplá
15) Různé
a) Darovacísmlouva MAS Kraj žiýchvod, z.s.
b) ŽádostMAS Kraj živýchvod' z.s. o půjčku
c) Prezentaceředitele ČSoB, a.s. Karlovy Vary Karla Bednáře
ozy ě'7l20I1
d) ozy č,.3l20I5o zrušení

e) Veřejnoprávní smlouva o poskýnutí dotace
16)Diskuse
17,tZávěr
Ad' 1. Zaháiení
Starostapřečetlnávrh doplněnéhoprogramu
Usnesení: ZM schvaluje program 6. zasedání zastupitelstva v doplněnémznění'
PRo:

|2

PRoTI:

0

ZpnŽrl

sn:

0

Ad 2. Volba ověřovatelůzápisu z 6. zasedání ZM
Starostaza ověřovatele zápisu navrhl paníBc' Janu Lorencovou a PhDr Renatu Kreuzovou.
Usnesení: ZM
Kreuzovou.
PRo:

12

vo|í ověřovatele zápisu - Bc. Janu Lorencovou a PhDr. Renatu
PRoTI:

0

ZnnŽnl

sn:

0

Ad 3.ověření zápisu z 5. zasedáníZM' konanéhodne 30.9.2015
Starostakonstatuje,Že ověřovateli zápisu z 5. zasedánízastupitelstvaměstabyli:
Milan Matějka a Martin Čáp.Dotázal se přítomných ověřovatelů, zda zápis zkontrolovali a
ověřili. Martin Cáp a Milan Matějka uvedli, že zápis zkontrolovali a ověřili jeho správnost
sými podpisy.
Na vědomí: ZMI bere na vědomí ověření zápisu z 5. zasedání zastupitelstva města
Martinem Čápem a Milanem Matěj[ou.
Ad 4 .Kontrola úkolůz 5 zasedáníZM ze dne 30.9.2015
Z usnesenípřijatých v rámci 5. zaseděníZMbyIy stanoveny následujícíúkoly:
- Mgr. Vít Červenka_ podání žáďosti na Krajský úřad Karlovarského kraje o zýšení
počtuodděleníškolnídružiny z 3 na 4 oddělení- zas|ánoa následně schváleno
Na vědomí: ZNI bere na vědomí kontrolu úkolůzeí.zasedáníZV
Ad 5. Maietkové záležitosti a smlouw o zřízenívěcnÝch břemen _
Starosta předal slovo paní Jiřině Růžkové.
a) Prodej častip.p.č. 500/1 o qiměře 257 fiř v k.ú.Klašter Tepla" obec Teplá Ivanovi
Žďoudíkovi. RM prodej doporučuje.Kupní cena je 50 Kč lfi:i..Záměr prodejebyl
do 29.10.2015.
zveřeiněnod 13.10.2015

Usnesení: ZM schvaluje prodej částip.p.č. 500/1o výměře 257 m2 v k.ú.Klášter Teplá,
obec Teplá lvanovi Žaloudíkovi za cenu 50,- Kč/m2.
Hlasování: PRo:

12

PROTI:

0

ZDRZEL SE:

O

b) Prodejčasti586/1o výměře 16 ft?, častip.p.č.587lI1 o výměře 727m2, častp.p.č.103/5
o qiměře 48 fi} a částip.p.č.587lIo výměře 453 m2,v k.ú.
o r,1měře 6 rr} ap.p.č.8912
o w-Íměřecca 453
KlašterTeplá, obec Teplá. RM doporučujeprodej bezčástip.p.č.58711
m2 v k.ú.Klašter Teplá Petrovi Toflovi. Kupní cena je 25 Kč l m2. Záměr prodejebyl
zveřeiněnod 13.10.2015do 29 'I0.2aI5.
Usnesení: ZM schvaluje prodej části586/1o výměře |6 m., částip.p.č.587l11 o výměře
|21 m2, část p.p.č.103/5 o výměře 6 m2 a p.p.č. 89/2 o lyměře 48 m2 bez části
p.p.č.587/1 o výměře cca 453 m2 v k.ú. Klášter Teplá Petrovi Toflovi za cenu 25,Kčlm2.
Hlasování: PRo:

12

0

PROTI:

ZDRŽELsE: o

c) Prodej časti p.p'č. 3O59lI o r,".írněře 60 Í.ď v k.ú. Teplá, obec Teplá. manŽelům
RM prodej doporučuje.Kupní cena je 50 Kč / m2.
FrarrtiškoviŠulcovia Ivaně Šulcové.
prodeje byl zveřejněn od 17.9.2015 do 5.10.2015.
Zétměr
Návrh Usnesení: ZM schvaluje prodej částip.p.č.3059/1o výměře 60 m2 v k.ú.Teplá,
za cenu 50,- Kč/m2.
obec Teplá. manželůmFrantiškovi šulcovi a Ivaně Šulcové
Hlasování: PRo:

6

PROTI:

ZDRŽEL sE:

4

2

Závěrz K danémubodu nebylo přijato žádnéusnesení.
d) Prodej ěasti p.p.č.3IIl2 o qiměře 74 m2 v k.ú.Tepl4 obec Teplá manŽelůmFrantiškovi
Gregušovia Monice Gregušové.RM prodej doporučuje. Kupní cena je 50 Kč l fiJ,
Záměr prodeje byl zveřejněn od 77.9.2015 do 5.10.2015.
Usnesení: ZM schvaluje prodej částip.p.č.31Il2 o výměře 74 m2 v k.ú.Teplá, obec Teplá
manželůmFrantiškovi Gregušovi a Monice Gregušovéza cenu 50,- Kč/m2.
Hlasováni:

PRo:

12

PROTI:

0

ZDRŽELsE: o

p.p.č.84514o qfměře 300 m2. častip.p.č.861l|5 o qÍměře I29 m2 a části
e) Prodej črísti
p.p.č.932 o qirrněře 13 m2 v k'ú. Hoštěc' obec Teplá Andree Gulabové.RM prodej
doporučuje.
Kupní cena je25 Kč / m2. ZérrÉrprodejebyl zveřejněnod 18.11.2015do

4.r2.20rs.

Usnesení: ZM schvaluje prodej částip.p.č.84514o ýměře 300 m2' částip.p.č.861/15o
výměře 12g m, a částip.p.č.932 o výměře 13 m2 a v k.ú.Hoštěc,obec Teplá Andree
Gulabovéza cenu 25..Kčlm2.
Hlasování: PRo:

12

PROTI:

0

ZDRŽELsE: o

D Prodej částip.p.č.2844lI o qiměře 3 m2 v k.ú.Teplá , obec Teplá Romanovi
Veselovskému.
RM prodejdoporučuje.
Kupď cena je 100 Kč t rr:i. zarncr prodejebyl
zveřejněn
od 2'I1.2015
do 18.1I.2015.
Usnesení: ZM schvaluje prodej částip.p.č.2844/t o výměře 3 m2 v k.ú. Teplá , obec
TepIá Romanovi Veselovskémr za cenu 100,- Kč/m2.

Hlasování: PRo: 12

PROTI:

0

ZDRZEL SE: O

g) Směna pozemkůčasti p.p.č. 3 o v'.Íměře 50 m2 (vlastruk manže|é
Milena Pušová a
JUDr. Jaroslav Puš) za častp.p.č.1130 o výměře 22 m2 (vlastru'kMěsto Teplá) v k.ú.
Beranovka , obec Teplá. RM směnu doporučuje.Kupní cena je 25,- Kělm2. Zéměr
prodejebylzveřejněnod 18.1I.20I5do 4.12.2015.
Usnesení: ZM schvaluje směnu pozemků části p.p.č. 3 o vyměře
50 m2 (vlastník
manželéMilena Pušová a JUDr. Jaroslav Puš) za částp.p.č.1130 o výměře
22 m2
(vlastník Město Teplá) v k.ú.Beranovka , obec Teplá za cenu 25,-Kč/m2.

Hlasování: PRo: 12

PROTI: 0

Z D RZ ELSE: O

a

h) Prodejp.p.č.1049l45
o výměře540m, a p.p.č.1049144
o výrrněře1334m, v k.ú.Teplá,
obecTepláMilanovi Hůlkovipro výstavburodinného
domu.Kupnícenaje 220,-Kčlmza
15.607Kč za plynovouskříňplastovoua elektroměrovou
sKíň plastovou.Zžměrprodeje
byl zveřejněn
od 23.1I .2015do 9.12.2015.
Usnesení:ZM schvaluje prodej p.p.č.|049l45
o ýměře 540 m2 a p.p.č.t04gl44o výměře
1334m2v k.ú.Teplá , obec Teptá Milanovi Hůlkovi pro ýstavbu rodinnéhodomu za cenu
220,,-Kčlm2
a15.607,.Kčzaplynovou
skřÍňp|astovoua elektroměrovou
skřÍňplastovou.
Hlasování: PRo: 12

PROTI: 0

ZDRZEL SE: O

i) Směna pozemkůp.p,č.48913o výměře 74 m, (spoluvlastnictvíVěra Salvová a Václav
Čubr)za čist p,p,ě, 48911o rn.funěřecca 74 m21vlastníkMěsto Teplá) a dále Žádajío
odkoupeníčastip.p.ě. 489lI o qiměře cca 500 m' ,, k.ú.Beroun u StaréhoSedla , obec
Teplá. Komise doporučilasměnu pozemkůp.p.č.. 48913o r,^-Íměře
74 m2 za častp.p.č.
489lI o r,"-iměře
cca 180*'. RM směnunedoporučila.

Usnesení: ZM zamítá směnu pozemkůp.p.č.489/3o výměře 74 m2 (spoluv|astnictvíVěra
Salvová a Václav čubr) za částp.p.č. 48911o výměře cca 74 m2(vlastník Město Teplá) a dáIe
žádosto odkoupení části p.p.č.489/1 o výměře cca 500 -2 o kú. Beroun u Starého Sedla ,
obec Teplá.

Hlasování: PRo: 12
j)

PROTI:

0

ZDRZEL SE: O

břemene mezi firmou ČBz Distribuce a.s. ,
IJzavÍeni smlouvy o ztízenívěcného
zastoupenoufirmou MONTPROJEKT a.s. a Městem Teplá č. IE-i2-0005i15 pro
nea|izovanou stavbu ,,Popovice čp.3 . TS,vNN na p.p.č. 45311 v k.ú. Popovice u
Poutnov4 obec Teplá'

Na vědomí: ZM bere na vědomí Uzavření smlouly o zťuení věcného břemene mezi
a.s. a mezi městem
firmou ČEZ oistribuce a.s. , zastoupenou firmou MONTPRoJEKT
pro
Teplá č.m-12.0005115
zrea|uovanou stavbu ,,Popovicečp.3' TS'vNN na p.p.č.453/1
v kú. Popovice u Poutnova, obec Teplá.
k) UsneseníZM - revokaceusnesení4.ZMl2015 - N7
Zastupitelstvuměsta bylo k jednání předloženoopravnéusnesenípod číslemN7 ze
4. zasedáníZM v roce 2015, na zák|adě kteréhomá bý schválen bezúplatnýpřevod
částíkomunikací p.p.ě. I292l2 a 129516v k.ú. Beranov (oddělenéGP od původní
p.p.č.1292 a I295l1) a p.p.č.26715vk.ú. Bohuslav u Poutnova (oddělenéGP od
původníp.p.č.26711)d|e zák. č.92lI99I Sb. a bere na vědomí'Že uvedenépozemky
jsou zatiženyuŽívacímiprávy třetíchosob...
Usnesení : ZM revokuje usnesení,č.4/N7 ze 4. zasedánízastupitelstva města Tep|á ze
dne 24.6.2015 a schvaluje bezúplatný převod částíkomunikací p.p.č. 1292/2 a 129516
v k.ú. Beranov (oddělenéGP od původní p.p.č.1292 a |295/1) a p.p.č.26715v k.ú.
Bohuslav u Poutnova (odděIenéGP od původníp.p.č.267l|) d|e zák. č.921199|Sb. a
bere na vědomí,žeuvedenépozemky jsou zatíženyužívacímiprály třetích osob...

Hlasování: PRo: 12

PRoTl:

0

Z D RZ ELSE: O

ad 6) Rozpočtové
onatřeníč.8"9.10
Starosta Karel Hermann předal slovo ekonomce paní Evě Rebíkové.Ta zdůvodnila všem
přítomnýmdůvodpřijetí rozpočtoých opatřeníč. 8,9,i0 a dále iďormovala o hospodaření
města do dnešníhodne s tím, že uvedla stavy úětů.Následně informovala podrobně o
jednotlirnýchrozpočtovýchopatřeních.
a) rozpočtovéopatřeníč. 8/2015 dle předloženépřílohy s označenímRozpočtové
opatření č. 8/2015, na zák|adě kterého dochází dle ust. $ 16 zákona č. 25012000

Sb., o rozpočtoých pravidlech územníchrozpočtůkúpravě rozpočtuo 43.363,Kč na straněpříjmůao,43.363,-Kčna straněvýdajů.
Na vědomí:ZM bere na vědomí rozpočtovéopatření č.812015dle předložené
přílohy.

b) rozpočtové opatření 912015 dle předložené pÍí|ohy s označením Rozpočtové
opatřeníč. 9120.!'5,na záHadě kteréhodochězí dle ust. $ 16 zákona ě. 25012000
Sb., o rozpočtoých pravidlech územníchrozpočtůk úpravěrozpočfuo 523.493,Kč na straněpříjmůa o 523.493'-Kčna straněvýdajů.
Na vědomi: ZM bere na vědomí rozpočtovéopatření č.9/2015dle předložené
přílohy.
c) rozpočtovéopatřeníč. 1'012015dle předloŽenépřílohy s označenímRozpočtové
opatření č. 10/20,]'5,na zékladěkterého dochazídle ust. $ i6 zákona č. 25012000
Sb., o rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtůk úpravěrozpočtuo 660.577,Kč na straněpříjmůao 660.571,-Kčna straněvýdajů.
Na vědomí:ZM bere na vědomí rozpočtové
opatřeníč.10/20|5d|e předložené
přílohy.
ad 7) Návrh změnv whláškv č.2/2011_ schválení whlášky č.2/2015
Starosta města Karel Hermann komentoval přítomným zastupitelům záměr změnit obecně
závaznou ryhlášku č,212011o místnímpoplatků ze psů tím, že schválí novou obecně
závaznouvyhláškuÓ.2l20I5 ornístnírnpoplatkůzepsů
sÍím,žedojdekezměněč1.5.
Do diskuse se postupně přihlásili zastupiteléMilan Matějka, Martin Čáp, Zdeněk Purky a
Martin Klepal, dále paní Eva Řebíková, paní Markéta Hlávková a paní Stanislava
Lambertová, kteří postupně diskutovali nad potřebnostíči nepotřebnostívyhlášky, jakoži nad
ekonomickou výhodnostíčinevýhodnostívybíranýchpoplatků Zapsy.
Poté přednesl návrh usnesení zastupitel Zdeněk Purkyt(a), po něm Milan Matějka (b), o
kterych nechal následně starosta Karel Hermann hlasovat. Dalším návrhem (c) byl původní
návrh usnesení.
Návrh Usnesenípod písm.a)
ZM schvaluje oZV č. 212015 o místním poplatků ze psů dle příIohy s tím, že se
v předloženémnávrhu změní čl. 5 odst. 1) s tím, že bude sazba poplatku za kalendářní
rok činit 200'.Kč za prvního a každéhodalšíhopsa téhoždržite|'e,který má trva|ý pobyt
v Tepléa spádových obcích.

Hlasování: PRo: 1
Závěrz Usnesenínebylopřijato.

PRoT|: 11

ZDRZELSE: O

Návrh Usnesenípod písm.b)
ZM schvaluje oZV č.2/20|'5o místnímpop|atkůze psůdle přílohy , která zrušuje OZV
č.212011ze dne |.4.Záíí 20||.
Hlasování: PRo: 5

PRoTl:

7

ZDRŽEL sE:

o

Závěr: Usnesenínebylo přijato.
Návrh Usnesenípod písm.c)
ZM schvaluje obecně závaznou ryhlášku č.2120|5o místním poplatků ze psů dle
pří|ohy' čímžse zrušuje obecně závažná ryhláška č. 2|2011 ze dne 14.září 20|1 o
místnímpoplatků ze psů.
Hlasování: PRo:

11

PRoTl:

1

ZDRŽEL sE:

o

Závěrz Usneseníby|o přijato.
ad 8) Pravidla rozpočtovéhoprovizoria na rok 2016 dle přiloženéhonávrhu
Starosta města Karel Hermann předal slovo předkladatelceekonomce paní Evě Řebíkové,
provizoria
která uvedla, že pŤedkládáke schválenízastupitelstvuměsta Pravidla rozpočtového
na rok 2016.
Usnesení: ZM schvaluje
předloženéhonávrhu.
Hlasování: PRo:

12

Pravidla

rozpočtového provizoria

PROTI:

0

na rok

2016 dle

ZDRZEL SE: O

ad 9) Plán inventur
StarostaKarel Hermann opětovněpředal slovo ekonomcepaníEvě Řebíkové,která předložila
do zasedánízastupitelstvaplán inventurna rok 2015 dle přílohy.
Na vědomí: ZM bere na vědomí plán inventur pro rok 2015 a složeníinventarizačních
komisí pro provedení inventarizace zásob, majetku, pohledávekazávazků města Teplá
k31,12.2015 tak' jak jsou předloženy v příloze.

ad 10) Proiekt reeeneracesídlištěSkolní

StarostaměstaKarel Hermarurpředal slovo místostarostoviMartinu Klepalovi' kteď předloŽil
do zasedánízastupite|sMa zptacovaný projekt regeneracesídlištěŠkolní,Teplá. K tomuto

uvedl' Že požadavkem Ministerstva pro místní rozvoj z důvodů žádosti o dotaci bylo
zpracovánípředloŽenéhodokumentu, ktery by bIížespecifikoval stavebně technická, funkčně
provozní a prostorové posouzení star,.u sídliště, jakož i charakteristiku jednotlivých
navrhovanýchúprav,čímžby bylo docílenoudrŽenípřitaŽlivosti danélokality pro současné
obyvatele a bylo by zabráněno vy|váření vyloučených lokaltt na uzemí města s napojením
dalšíchpřilehlých lokalit.
Usnesení:ZM schvaluje dokument s názvem Projekt regenerace sídlištěSkolní, Teplá a
souhlasí s jeho zasláním na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci žádosti o dotaci na
rekonstrukci ulice Škol.'i.
PRO: 12

ZDRŽELsE: o

PROTI:

ad 11) StrateeicK plán sociálníhozačleňovánív Teplé2016-2020.
Zastupitelstvuměsta byl předloŽen písemnýmateriál s názvem Strategický plán sociálního
začleňovánív Teplépro období 2016-2020.Starostaměsta Karel Hermann vyzvalpaní Bc.
Janu Lorencovou' aby jako zpracovatelka návrhu strategickéhoplánu tento okomentovala
zejménas ohledem na skutečnosti,ze kterych při zpracování plánu vycháze|a.
Usnesení: ZM schvaluje Strategický plán sociálního začleňovánív Teplé pro období
20|6-2020 předložený v příloze.

P Ro : í0

PROTI:

0

Z D RŽELsE:

2

ad 12) Záměr prodlouženípracovního poměru manažera prevence kriminality na celÝ
rok 2016.
{
,
Zastupitelstvu města byla předloŽena Žádost o odsouhlasení záněru na prodloužení
pracovníhopoměru manůera prevence kriminality s Bc. Janou Lorencovou na dalšíobdobí
roku 20Í6. Starosta Karel Hermann uvedl' že zastupitelům města byly předloŽeny
zpracovatelkou Bc. Janou Lorencovou písemnosti zpracované v průběhu trvání pracovního
poměru a dál'e písemnosti, které jsou podkladem pro plnění jejich povinností. YyzvaI
opětovně Bc. Janu Lorencovou, aby se k vyjádřila k tomu, co bylo obsahemjejího působení
ve funkci manažetaprevence kriminality vprůběhu roku 2015. Bc' Jana Lorencová si vzala
popsala její činnostod uzavřenípracovníhopoměru do současnostis tím'
slovo a ve z|<ratce
že nastínila její možné působení v budoucnu. Následně byla ďotazována paní Mgr.
Stanislavou Lambertovou, zda-|i má jíž r,yhlédnutý nějaký dotačnítitul, či projekt na
financováníjejí pracovní pozice, k čemuŽse kromě Bc. Jany Lorencové vyjádřil téžta1emník
města Mgr. Vít Červenkas tím, že na vyh|ášenítakových programůse v současné
době čeká.
Postupně se dále k problematice prevence kriminality a ťrnancovánípracovnípozice manažera
prevence kriminality vyjádřila téŽ pari PhDr. Renata Kreuzová, starosta Karel Hermann a
ekonomkaměstapaníEva Řebíková.
Pozn. V l8.45 hodin se dostavi|zastupite|Ing. Vlastimil Šinaelař.

Usnesení:ZM schvaluje uvolnění finančníchprostředků ve vyši 250.000'-Kčna výplatu
mzdy pro manažera prevence kriminality na rok 2016.
PRO: 1'l
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zastupitelstva.
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na určení funkce místostarosty' iako

funkce uvolněného čIena

Slovo si vzal starostaměsta Karel Hermann a přednesl návrh na určenífunkce místostarosty,
jako funkce uvolněnéhočlenazastupitelstva.Dále ktomuto návrhu uvedl, žebylraktomuto
návrhu zpracována důvodová zpráva, ve které byla nastíněnapracovní náplň místostarosty
v uvolněné funkci. Do diskuse k tomuto bodu se postupně zapoj1|zastupitel Milan Matějka,
který se dotazoval zejména k důvodovézprávě a konkrétně k bodu ohledně 7 ve věci
likvidace bolševďku, na základě čehožmístostarostaodpovědě|,že by chtěl touto likvidací
vzhledem kjeho odbomosti ušetřit městu finančníprostředky. Dále vystoupil zastupitel
Zdeněk Purkyt, který uved|, žeje častopřítomen tomu, žeMartin Klepal za město rrystupuje
v různýchpracovníchschůzkácha že pro město je jeho práce velkým přínosem.Postupně se
na jeho podporu zúčastnilidiskuse starosta Karel Hermann, RSDr. Jaroslav Businský, který
kromě jiného uvedl, Že je nutnévzhledem k chystanéinvestičníakci Rekonstrukce Škol''i
uIice zabezpečitneustálý dohled nad realízacíakce, což je možnéprostřednictvím výkonu
funkce místostarosty jako uvolněného zastupitele rea|izovat. Následně též na podporu
r,ystoupila téžpaníMgr. Stanislava Lambertová abyva|ý starostapan Pavel Charvát.
určuje v souladu s ust. $ 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 12812000Sb.' o
Usnesení:ZM
obcích, funkci místostarostyojako uvolněnou funkci členazastupitelstva a to s účinností
od 10.12.2015.
{
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Ad 14) Návrh na zvÝšeníodměn zastupitelů města Teplá
Starostaměsta Karel Hermann komentoval návrh na zvýšeníodměn zastupitelůměsta Teplá
tak,jak byl předloženv přehledovétabulce.
Usnesení: ZM schvaluje odměny zastupitelů města Teplá s tím, že odměna člena
zastupitelstva činí680,-Kč, odměna člena rady města činí2300,-Kč, odměna předsedy
výboru a komise činí1700,-Kča odměna členavýboru a komise činí1.200,-Kč,to všes
účinností
od 1.1.2016dle předloženépřílohy.
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Ad 15) Různé
a) Darovací smlouva MAS Krai živých vod. z.s.
Zastupitelstvu města byla předložena ďarovací smlouva, která má bý uzavřena v souladu
s ust. $ 628 občanskéhozákoníku mezi MAS Ikaj žiých vod' Z.S.,se sídlemK|áštemí237,
364 61Teplá, zastoupenáJanem oroszem' předsedouMAS' IČ: 26988925 a městem Teplá'
jejímžpředmětemje dohoda mezi dárcem a darovaným na předání majetku v účetní
ceně
677.750,-Kč.K tomuto je nutnéuvést,že tato darovací smlouva byla jíž schválena na 4
zasedénízastupitelstvaze dne 24.6.2015 pod číslemusnesení4lNI3, na záHadě kterébyl
ceně 743.750,-Kč.Po provedeníťyzické
dárcem převeden na obdarovanéhomajetek v účetní
inventury byly zjištěny některé nedostatky způsobenéWádežemi, či zničením majetku.
Ztohoto důvodu byla r,ypracována a předložena ke schválení nová smlouva, dle kteréje
majetek v ní uvedený smluvně odsouhlasen. Je nutné tedy revokovat původníusnesení č.
4lN13 ze 4. Zaseďání zastupitelstva a schválit usnesenínové. Místostarosta Martin Klepal
dále uvedl, žeby|a provedena fyzická kontrola darovanéhomajetku nazákladě předchozího
uzavÍenídarovací smlouvy, ěímžbyly zjištěny Íozpory,kteréjsou v nové darovací smlouvě
vyřešeny.
Usnesení: Zastupitelstvo města Teplá revokuje usnesení č. 4lN13 ze dne 24.6.2015 a
schvaluje uzavření darovací smlouvy dle $ 628 občanskéhozákoníku MAS Kraj živých
vod, z.s., se sídlemKlášterní 237, 364 61 Teplá' zastoupená Janem Oroszem, předsedou
MAS, IČ: 26988925 a městem Teplá, na záHadé které dochází k darování majetku od
MAS Kraj žilych vod, z.s. pro město Teplá v účetnícené677.750'-Kčtak' jak je uveden
v protokolu o fyzickém předání a převzetí majetku. ZM pověřuje starostu Karla
Hermana podpisem předmětnédaroÝacísmlouly.
PRO: 13
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b) Zádost MAS Krai živÝch vod' z.s. o
Do zasedánízastupitelstvabyla předloŽena Žádost MAS Kraj žilrychvod, Z.S.' se sídlem
Klášterní237, 364 61 Teplá, zastoupenáJanem oroszem, předsedou MAS' IČ 26988925o
poskýnutí půjčkyod města Teplá ve výši' kterou zastupitelstvozváží.Tato půjčkabude
pouŽita na předfinancování dokončeníintegrované strategie tzemí ISÚ a bude splacena
v roce 2016. StarostaKarel Hermann navrhujepůjčkuve výši 100.000'-Kč.
Usnesení:ZM schvaluje uzavření smloury o půjčcena částku ve výši 100.000'-Kčdle
přílohy pro žadatele MAS Kraj živych vod, z.S. se sídlem Klášterní 237, Tep|á,
Ič:26988925a pověřuje starostu města Karla Hermanna podpisem smlouvy o půjčce.
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Z jednání zastupitelstva odcházízastupitelka PhDr. Renata Kreuzová
c) Prezentace ředitele čSoB " a.s. Karlow Vary pana Karla Bednáře
Na zasedánízastupitelstvaměsta se dostavil oblastníředitel pro firemní bankovnictvípan
Karel Bednář, ředitel ČSoB' a.s. Karlovy Vary, který ve svéprezentaci představil moŽnosti
skýtajícíse pro město Teplá při eventuelnímoŽnostifinancováníněkterých investičníchakcí.
Starostaměsta mu předal slovo a pan Bednář okomentoval prezentaci.
Na vědomíz ZM bere na vědomí informaci ředitele ČSon, a.s. Karlovy Vary Karla
Bednáře o možnémfinancování některých investičníchakcí v Teplé.
d) Obecně závazná lryhláška č.3/2015 o zrušeníobecně závazné whlášky č.7/2011
Do zasedánízastupitelstvabyl předloŽennávrh obecně závaznévyhlášky č.3l20I5, kterou
mábfi zrušenaobecně závazná r,yhláškač.712017ze dne 1.10.2011,kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psůna veřejnémprostranství.
Usnesení:ZM schvaluje Obecně závaznou lyhlášku č.3l20L5, kterou se zrušuje Obecně
závazná lyhláška č,71201|ze dne 1.10.2011'kterou se stanovujípravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství.
PRO: 12
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PROTI:

Veřeinonrávní smlouva o noskvtnutí dotace z Kraiského úřadu Karlovarského
kaie

StarostaKarel Hermann opětovn8 prea.atslovo ekonomce paníEvě Řebíkové,která uvedla, Že
předkládá ke schválení zastupitelstvu města Veřejnoprávní smlouvy o poskýnutí účelové
neinvestiční
dotace Krajským úřademKarlovarskéhokraje ve qfši 100,-Kč.IGajský uřad KK
před podepsáním veřejnoprávní smloulry poŽaduje schválení uvedené smlouvy
zastupitelstvemměsta. Jedná se o dotaci na odbornou přípravu jednotek dobrovolných
hasičů.
Usnesení: ZM schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace Krajským úřadem Karlovarského kraje ve výši 100'-Kč na
odbornou přípravu jednotek sboru dobrovolných hasičů Karlovarského kraje
v předloženémznění.
Hlasování: PRo:
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Ad 16) Diskuse
o jeho účasti na Valné hromadě
Starosta města Karel Hermann iďormoval
Vodohospodářskéhosdruženíobci západníchCech, kterédle sdělenív tiskovézprávě bude od

nového roku navyšovat ceny. Pohyblivá sloŽka vodného a stočnéhose zýší každá o 57
haléřů. Dále uvedl, Že bude jednat se zástupci VodohospodářskéhosdruŽenío prodloužení
vodovodu aŽ do Heřmanova.
Dále se dotáza| zastupitel Milan Matějka, zda-|i by| vzat v úvahujeho písemný návrh
na řešenídopravnísituace v ulici Klášterníu pošty,kdy odpověděl tajemníkMgr. Červenka,
že by| domluven s Krajskou správou a údržbousilnic na změně vodorovnébo značení
v prostoru tétokřiŽovatky, kterése však i přes marnéurgence neuskutečnilo.Dále se dotázal
na parametry, které by|y zvažovany při schválení pronájmu rybníka v Rankovicích, na
základě čehož odpověděl místostarosta Mar1in Klepal, že se ruďa města přiklonila
k historickým skutečnostem,dle kterých byl již rybník v minulosti pronajat rodině pana
Králíčka s tím, že tento zachovává poŽadovanouhladinu. Nicméně byly vedeny jednání, které
byly ovlivněnyemocemi.
Dále vznes| dotaz pan Kutta ml. z Beranovky, který se dotazova| na výsledek řešení
petice' kterou předloŽiljeho otec. Na toto odpověděl tajemníkMgr. Červenkas tím,že dotaz
můŽe učinit písemnějeho otec jako osoba, která učinila podání, nicméně byla r,yřešena.
K tomu se dále vyjádřil místostarostaMartin Klepal, který uved|, že byIo svoláno v uvedené
věci pracovníjednání s místnímizemědělci, na kterése i přes řádnévyrozuměnípan Kutta st.
nedostavil. Dále se ďotáza| pan Kutta ml. na eventuelnívyčistěnírybníčkuv Beranovce, na
což opětovně uvedl místostarostaMartin Klepal, že je ve snaze města se těchto návesních
době nejsou žádnédotace, ale město
rybníkůnezbavovat a postupněje vyčistit.V současné
vyzkoušelo svépomocíprovéstvyčištěníněkolika tůní,což se osvědčilo.K tomu doplnil
starosta Karel Hermann, že zastupitelénemohou vědět o všech problémech, které jsou a
problémypřetrvávají z minulosti a z minu|ých zastupitelstev. Potédodal místostarostaMartin
Klepal, že by|y v současnédobě pronajaty některérybníky na vesnicích, kde však přetrvává
nadále problémnezmapovanýchodtokůod soukromých nemovitostí,kdy týo odtoky ústí
právě do pronajatých rybníků.
Dále vznesl dotaz pan I(adlec,zMrázova' který uvedl, že po opravě vody v Mrázově
je poškozena,kdy překop komunikace je bez asfaltu. K tomuto podala r,ysvětlenípaní
RůŽková, která uvedla, že oprava se prováděla mimo komunikaci na travnatéploše' Tuto
skutečnostpotvrdil téŽRSDr. Businský. Pan Kadlec poŽaduje,aby se zastupiteléobce na toto
zaměři|i a přijeli se do obce Mrázov podívat. Starosta Karel Hermann uvedl, že se na tento
problémměsto zarlěří.
Dalšídiskuse se vedla ohledně odvozu bio odpadu. Zastupite|Milan Matějka uvedl, Že
a
když se schvalovala vyhláška o odpadech, tak se slibovalo Že se bude bio odpad svétžet
následně se dotětzal,co se bude ohledně bio odpadu dělat pro občanyTeplé' kdyŽ například
pro obec Služetínse udělalo mnoho a pro tepeláky nic. Tepeláci většinouza odvoz odpadu
platí a občanéSlužetínapovětšině ne' neboť hraďí každý šestý občan.Dá|e upozom1l, že
v obsahu obecně závaznélyhlášky o odpadechje odkaz na č1.4 odst. 4,který tam ani není
uveden a lryzval radu města, aby se tímto rozporem ve r,yhlášce zabýva|a. Ktomuto se
r,yjádřil starostaKarel Hermann' který uvedl, že o odpadechby se mohli véstdlouhédiskuse.
Kažďý občanví, kam má odvést elektroodpad, takže ví, kam i s bio odpadem. Vedoucí
technických sluŽeb se pokoušel cedulkou upozomit všechny,kteří po města hromadili bio
odpad,jak s ním mají nakládat. Dále starostauvedl, že neni na místě,aby se tímto svozem
zabýva|y technickésluŽby města. Je na místě, aby zastupitelévymysleli a navrhii systém,

jakým by se měl bio odpad likvidovat. Milan Matějka uvedl opětovně uvedl, že pŤi
schvaloviínípředmětné lyhlášky býl svoz bio odpadu technickými službami přislíben, kdy
měl toto přislíbit i tajemník.Na toto reagoval tajemník Mgr. Vít Červenka' který uvedl, Že
naopak on byl hlavním kritikem toho, že se budou týo hromádky ve městě dělat a následně
svážet,neboť to není v silách technických sluŽeb a stojí to značnéfinančníprostředky. Na
toto reagoval i Martin Čáp,který uvedl, Že svoz těchto hromádek spoěítalvedoucí technik na
280.000,-Kč'Je nutnépřipravit a schválit systém,kteým svážetbio odpad. Vyjádřil setéž
vedoucí Jaroslav Kehrt, ktery pouze potvrdil týo slova. MístostarostaMartin Klepal uvedl, Že
každý, kdo seká trávu na sým pozemku, měl by se zbavit tétotrávy způsobemjako dříve,
tedy uskladnit na svémpozemku na kompost. Přidal se i Zdeněk Purkyt, ktery uvedl, žeje to
jen v mentalitě lidí. Celou věc ukončil starosta Karel Hermann, lcterý uved|, žeje nutnétuto
skutečnostdořešit.
Adl7) Závěr
Yéženíčlenovézastupitelstva, váženl spoluobčané,děkuji Yém za účastna dnešnímšestém
jednání zastupitelstva města Teplé.Popřál všem za město Teplá krásnévánoce' šťastn.'ý
nový
rok, mnoho zdravi pro všechny.Hezký večera dobrou noc.
Závér: 20.15 hodin
Zapsa|: Mgr. Vít Červenka
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Ověřovatelé:
Bc. Jana Lorencová
PhDr. Renata Kreuzová
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