USNESENÍ
ze24.jednání Rady městaTeplá, konanéhodne 19.11.2015
A) RM schvaluje:
1) program 24. jednánírady města Teplá.
2) pronájemnebytovéhoprostorukanceláře ve II. nadzemnímpod|ažiobjektu čp.743,
kteý je součástíst.p.č.3 v k.ú.Teplá, obec Teplá o výměře 20 m2 pro společnost
Agentura pro revitalizaci a sprálu podniků- ARES, v.o.S se sídlemKarlovy Vary,
Jáchymovská4Il73' 360 04 Karlovy Vary, IČ:26330351_ insolvenčnísprávce,
zastoupenéIng. .IaroslavemŠpičkou'Za cenu 6.000,-Kčměsíčněvč. poplatkůza
sluŽbya to od 1.12.2015.
3) provedenínutných oprav ltáze nacházejícíse na p.p.č.602, kterou sprar,ujív rámci
pachtuDavid Poláčeka Miroslav Homí a dá|ena p.p.č.601.
4) odměnu ředitelce Zžl<|adníškoly v Teplé, p.o. Mgr. Janě Leheňové ve výši
40.000.-Kč.
5) žádost Sboru dobrovolných hasičů Teplá o bezúplatnéposkýnutí prostor
Kulturního domu v Teplé na den 13.2.2016za učelemkonaní 66. Hasičského
plesu.
6) odměnupro ředitelku Mateřskéškoly Teplá, p.o. .IanuKasíkovou ve výši 23.000'Kč.
7) odměnu pro ředitele Zák|adníuměleckéškoly Teplá, p.o. Pavla Vohnouta ve výši
20.000,-Kč.
8) neúěelovýdar ve výši 3.000,-Kčpro Petru Brabcovou na vánočnísbirku pro psí
útuleka souhlasís konánímsbírkydne 11.12.20l'5v době od 16.30do 18.00hodin
před budovou bývaléhoMěstskéhoúřaduv Teplé.
9) bezup|atnéposkytnutí přebytečnéhoa neupotřebitelného majetku (staré nétŤadi
v tělocvičněškoly) zájemcůmpro soukroméúčely,eventuelnějeho odklizení do
sběrnéhodvora.
10) cenovou nabídkuspolečnostiolivius s.r.o.' se sídlemHornická 225216,
Sokolov, IC: 28040872, zastoupenéjednatelem společnosti Mgr. Tomášem
Správkou na zpracováni výběrového Ťizení a dotačního managementu
v projektech:
a) PoŤízenitechniky pro lesníhospodářství- město Teplá
b) Rekonstrukcelesnícesty lesnírybník- U kříŽkuv k.ú.Teplá
zaproveďenívýběrovéhoŤizenípro uvedenéprojekty za částkuve výši 14'000'-Kč
bez DPH zakaždý znich a Za Zpracovánídotaěníhomanagementupro uvedené
projekty zaěástku ve výši 10.000,-Kčbez DPH zakaždý znich.
11)Žádosto uzavřeníknihovny v době od28.12.2015do 3|.12.2015.
12)r,ryplacení
finančníodměny ve výši 3.000'-Kčpro členkyKPOZ města Teplá a to
pro Janu Kodýmovou, Janu Veselovskou, Mgr. Šárku Gabrikovou a Danu
Py1íkovou.

13)změnu článku 3.5 Povodňovéhoplánu správníhouzemí města Teplá a mění tak
složeníPovodňovékomise následovně:
- předseda- Karel Hermann _ starostaměsta Teplá
- tajemníkkomise - Martin Klepal - místostarosta
města Teplá
- člen_ Mgr. Vít Červenka_ tajemníkMÚ Teplá
- člen_ Karel Kyller _ JSDH - staniceTeplá
- člen_ Jaroslav Kehrt _ vedoucístřediskamístníhohospodářství
- člen_ npor. Bc. Jan Salva - Policie CR, vedoucíobvodníhooddělenípolicie
Teplá
. člen- RsDr. .IaroslavBusinský - členrady města Teplá.
|4)p|án inventur pro rok 2015 a sloŽení inventurních komisí pro provedení
inventatizacezásob,majetku,pohledávek azávazků města Teplá k3|.12,2015 tak,
jakjsou uvedenyv příloze.
15)návrhy zadávaci dokumentacea smlouvy o dílo předloŽenév příloze na podlimitní
veřejnou zakázku na stavebni práce ,,Město Teplá _ sídlištěŠkolní- stavební
práce.. s tím,Že je nutnéprodlouŽit termín rea|izace dí|a.
16)přidělení bytovéjednotky č. 125 v Domově s pečovatelskousluŽbouv Teplépanu
Karlovi Jančarovi
od I'12.2015.
L7)zaÍazenípaní Jany Chaloupkové do pořadníku zájemců o většíbyt v Domově
s pečovatelskouslužbouv Teplé.
sluŽby v Teplé,p.o. paní Petře
18) odměnu ve výši 7.000,-Kčředitelce Pečovatelské
Horské.
19) a pověřuje pana Martina Klepala k účastipři jednání Sboru zástupců pro
komplexnípozemkovéúpravyv katastrechobcíPěkovice, Mrázov, Beranovka.
B) RM pověřuje:

'

!

1) tajemníkaMgr. Víta ČervenkuřešenímžádostipaníStanislavyKučabovéna silničním
správnímuřadě MarianskéLazně a na Policii ČR.
2) tajemníkaMgr. Víta Červenkupoptanímdodavatelůse speciďizacina opravy polrchů
ve věci žádostio opravu a přeměnu prostranstvípřed č.p.535,536v ulici Sokolovská
v Teplé.
3) tajemníkaMgr. Víta Červenkuryžádárnmstanoviska fotbalovéhooddílu TJ Sokola
Teplá k žádostiJana Valenty o pronájem klubovny na hřišti TJ Sokol Teplá v budově
kabin pro rok 2016.
4) tajemníkaMgr. Víta ČervenkuzajištěnímúčastiPetry Horské na dalšímjednání
rady města.
5) vedoucího střediska místríhohospodařstvíJaroslava Kehrta áodnocením situace a
nawŽenímřešenímoŽnéoprav o zhodnocenístalu chodníkuv majetku města Teplá na
adreseK]aštemí390' Teplá.
6) tajemnil<aMgr. Víta Červenkur,ydáníma podpisem lyplatrrí listiny ve věci vyplaty
odměn pro členkyKP0Z.
schválenýchfinančních

7) místostarostuMartina Klepala jednáním se společnostíolivius' s.r.o. o dalším
postupu při přípravě podkladů Žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce sídliště
ulice.
Školní
8) tajemníka Mgr. Víta Cervenku ke zpracování návrhu úpravy obecně závazné
vyhlášky č,212011a k následnémuprojednánína zastupitelstvuměsta .
C) RM bere na vědomí:
l) Žádostpaní Stanislavy Kučabovéo lrytrazeru parkovacíhomístapro osobu vlastnící
před domem č.p'536 v ulici Sokolovská v Teplé.
ZTP1P s umístněním
2) zprávu vedoucíhostřediskamístníhohospodářstvíJaroslava Kehrta ve věci Žádosti o
opravu a přeměnuprostranstvípřed č'p.535,536v ulici Sokolovská v Teplé.
3) nabídku ZáI<Jadruškoly v Teplé, p.o. na bezup|atný převod přebytečnéhoa
neupotřebitelnéhomajetku(starénařadí v tělocvičně školy) na zÍizovateles tím, Že
zjizovate| o něho nemázi|em.
4) podnikatels|q záměr společnostiReal Aspekt, S.r.o., jakoŽ i komentař pana Bc.
Dmitrije Vajnera.
5) návrh ředitelky PečovatelskésluŽby v Teplé ,pffspěvkové orgaruzace na ňzeru
pracor,níhomístaúdrŽbářes tím,žetotopraco'urrí
místose nebudezatímňzovat'
6) žádostJiňho Zap|eta|ao zhodnocenístar,uchodníkuv majetku města Teplá na adrese
K]aštemí390, Teplá.
7) návrhy ředitelky DPS Petry HorskénapoÍízerunovételeforrníústřednyv DPS, dále na
pořizeru dvou kusůkamer urmitř objelcu a náwh na řešenírozh]asu uvnitř DPS s tím,
Že Íytoinvestičníakce odklád á z ťtnančruch
důvodůminimálně na rok 20 77.
e zaŤaditstavebníakci odvodu
8) sdělenímístostarostyMartina Klepala a doporučuj
dešt'ovévody ze vsi na pozemek 63817v k.ú.Rankovice do rozpočtuměsta Teplá
'
n
narok 2016.
D) RM zamítá:
1) přidělení býové jednotky v Domově s pečovatelskousluŽbou v Teplé pro paní
Annu Talajovou z důvodunemoŽnostiposkýnutí 24-hodinovépéěe.
E) RM odročuje:
l) rozhodnutío Žádosti Jana Valenty o pronájem klubovny na hřišti TJ Sokol Teplá
v budově kabin pro rok 2016,
F) RM ruší:
l) přidělení bytové jednotky č. 224 v DPS
Chaloupkovou.

od I.|1.20l5 pro paní Janu

G) RM doporučuje:
i) tajemníkovi města vyhlásit veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa
orgaruzačnípracovník _ manažerinfocentra s uzavřením pracovní smlouvy na
dobu určitoujednohoroku s nástupemod l.1 .2016.
Marfin Klepal
místostarosta
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