Záqis
jednání
z 9.
Rady městaTep|á,konaného
dne31.3.20l7
Přítomni: Karel Hernrat,m.
MartirrKlepa|.RSDr' .Iaroslav
Businský. Ronrarr
Veselovský
Omluveni: MartinČáp
Hosté:
Mgr.Vít Červenka.
JiřinaRůŽková
jedIránírady města(dálejen RM) pror.ccllv 9.00 hodin starostaKalel Hermann.
Zahájení
Vyhotovenínr
zápisuje pověřentajernník
Mgr. Vít Celvenka.
Program 9. iednání radv

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7'
8.

Kontrolaúkolů
ze 7 a 8 RM
Majetkové
záleŽitosti
Rozpočtové
opatření
č.212017
Schválení
výsledků
hospodaření
příspčvkových
or.ganizací
za rck 2016
Schválení
účetníclr
závěrekza rok 20ló trpříspěvkovýclr
organizací
zádosto navýšení
těŽbyv LH
ZáC|oýo pronájenrKD v Tep|é
optinraSilva s.r.o._ kupnísnrlouva

9. Zádosto vyjádiení_ |ékárna
v Teplé
l0. Zádost o zaÍazenido seznamuuclrazečů
v DPS
11. Zhodnocerrí
automobilrr
12. Cenová nabídkana prováděníteclrnickélro
dozorustavby
l3. Žádosto poskytnutísportovrrí
haly
14. Výročnízpráva Pečovatelské
sluŽbyr,Teplé,p.o. za rok 20|6
l5. Dodatekč.3k příkazní
smlouvě_ Širrdlar
s.r.o.
_
16. opera Silvaticas.r.o. kupnísnrlouvač'3120|7
/002
_
l7. Cenová nabídka '.oprava podlahyv budovězdravotníhostřediska..
l8. Cenová nabídka. .,Dodatečné
odvodněníu zdi zdravotrrílro
střediska..
|9. Nákup sestav1Val.i
^

-,1

SchválenÍprogramu rady:
H|asování: PRo:4

PRoTI:0

ZDRŽEL|0

Ad 1) Kontrola úkolůz 7 a8 RM
Rada nrěstapověřila :
1) tajenrníkaMgr. Víta ČervenkuoslovenítuadvokátIlíkanceláře .IUDr..Václava
Krondla k vylrotovenírlávrl-runájenltríchsmluv mezi nrěstetrrTeplá a rrájertlci
DPS _ úkolsplněn.
2) starostupodpisenrsnrlouvys vítěznýnruclrazečetrr
ve věci vedenépod usnesením
RM číslo8/A/3_ úkolsplněn.
3) nrístostarostu
Martina Klepala rozeslánínlýzev ve věci vedenépod usnesenínrRM
číslo8/A/5_ irkol splněn.

Ad 2) Majetkovézáležitosti
je Jiřina Růžková:
Předk|adatelkou
podČj.:957l2o17lPoZ-ŽádostpanaJosefaBílkao soulrlass umístěním
a) Ve věcivedené
v k.ú.
pozemkuje č.p.592
588.součástí
KuŽelna( dle zákesu) st.p.č.
oktranarestauraci
udělitsouhlas.
Teplá,obecTeplá.Komisedoporučuje
okna na restauraciKuže|nadle
RM schva|ujena žádostJosefaBí|kaumÍstění
Usnesení:
pozemkuje č.p.592v k.ú.Teplá, obecTep|á'
588,součásti
zákresuna st.p.č.
Hlasování: PRO: 4

PRoTI:0

ZDRŽELsE:0

(lesnípozernek) clop.p.č'602 (vodníplocha- rybník)
částip.p.č.l5913
b) Návrh na sloučení
vk.ú. Berounu StaréhoSedla.Důvodernje opravahrr{zerybníka, po kterése zvětŠila
připravit tiávrh
vodIrí plocha a zalila část lesníhopozenrku.Kornise doporučuje
o znrěnukulturyčástilesního
georr-retrického
plzuruna odděleníčástipozenrku a požádat
pozemkuna vodníplochu,qn.rŽití
rybník'
602v k.ú.Berounu
159/3do p.p.č.
částip.p.č.
záměrsloučeni
RM schvaluje
Usnesení:
p|ánu.
přípravounávrhu geometrického
StaréhoSedlaa pověřujeJiřinu Růžkovou
H|asování: PRO: 4

PRoTI:0

ZDRŽEL sE:0

opatření č,'2120|7
Ad 3) Rozpočtové
Radě městabylo v přílozeekonolrrkoupaníEvou ŘebíkovoupředloŽenoke scl-rválerrí
{ 16 zákona č.250/2000Sb., o
rozpočtové
opatřeníčis|o2l2O17a to dle rrstanovení
rozpočtových pravidleclr ťtzetnníclrrozpočtů.na základě kterélio doclrází k ťtpravě
a o 471.093'-Kč na straněvýdajů.
lozpočtuo 47 |.O93.-Kč na straněpříjmťr

Usnesení:RM schvaluje dte ustanovení$ 16 zákona č. 250/2000Sb.' o
opatřeníč.2120|7,na
rozpočtové
pravidlechúzemníchrozpočtů,
rozpočtových
zákla<|ěkteréhodocházík úpravěrozpočtuo 471.093,-Kč na straně příjmůa o
Kč na straněvýdajů.
47|,093,H|asování: PRo: 4

PRoTI:0

ZDRŽELsB:0

Ad 4) Schvá|enívýs|edkůhospodařeni příspěvkorych organizacíza rok 2016
Radě městabyly v přílozeekonomkoupaníEvou ŘebíkovoupředloŽenyke schválení
výsledky lrospodařenípříspěvkovýc1rorganizacírněstaTeplá. Je konstatovánoŽe:

.
-

příspěvkové
Výsledek lrospodaření
tltganizaceMateřská škola Teplá' ICo:
6 0 61 1 36 7 ' j e z a r o k 2 0 | v6 e v ý š0i K č .
Výsledekhospodaření
příspěvkové
ot.ganizace
Zák|adníuměleckáškolaTeplá.
I C o : 6 6 36 2 24 5 , j e z a r o k 2 0 1v6e v ý š0i K č .
Výsledekhospodařerrí
příspěvkové
organizace
Pečovatelská
sluŽbav Teplé,ICo:
je
737 40004, za rok2016ve výši0 Kč.
Výsledek lrospodaření
příspěvkové
ot.ganizace
Zák|adníškola v Teplé,ICo:
737 40420,.ieza rok20|6ve výši0 Kč.

a) Usnesení: RM schvaluje výsledek hospodaření příspěvkovéorganizace
Mateřská ško|aTeptá,IČo: 606 11367, za rok 2016ve výši0 Kč'
H|asování:PRo:4

PRoTI:0

ZDRŽEL SE:0

b) Usnesení:RM schvaluje výs|edek hospodařenípříspěvkovéorganizace
Zák|arJní
umě|eckáškolaTeplá. Ičo: ('('3622 45,zarok 201óve výši0 Kč.
H|asování:PRo: 4

PRoTI:0

ZDRŽEL sE: 0

c) Usnesení: RM schvaluje výsledek hospodaření příspěvkovéorganizace
Pečovate|ská
IČo: 737.t0004,za rok20|6 ve výši0 Kč.
s|užbav Tep|é,
H|asování: PRo: 4

PRoTI: 0

ZDRŽEL sE: 0

d) Usnesení:RM schvaIuje výslet|ek hospodařenípřispěvkové organizace
Zák|adníško|av Teplé,IČo: 737 40420,za rok 2016ve výši0 Kč.
H|asování:PRo: 4

PRoTI: 0

ZDRŽEL sE: 0

Ad 5) Schvá|ení
účetních
závérekza rok 20l6 u příspěvkových
organizací
Raděměstabyly v přílozeekonomkouparríEvou ŘebíkovoupředloŽeny
ke schválerrí
účetní
Závěrkypříspěvkových
organizací
nrěstaTeplápro rok 2016.
a) Usnesení:
organizace
RM schvalujeÚč"t''iz'ině.ku za rok20|6 příspěvkové
MateřskáškolaTeplá,lČo: 606 l |3 ó7.
H|asování:PRo:4

LDP.ŽF,L|0

PRoTI:0

organizace
b) Usneseni:RM schva|ujeÚčetnízá''ě.ku za rok 20|6příspěvkové
Zák|adníumě|eckáško|a,|čo: 663 622 45.
H|asování: PRo:

4

PRoTI:

0

ZDRŽLL| 0

c) Usnesení:
RM schvalujeÚčetní
za rok20|6 příspěvkovóorganizace
"ánčrku
v Teplé,
Pečovatelská
IČo:7.r740004.
s|užba

H|asováni: PRo:

4

PROTI:

0

ZDP.ŽEL,:0

d) Usnesení:
RM schva|ujeUčetní
závěrku za rok 20ló příspěvkové
organizace
Zák|adniškolav Tep|é.tČo: 73740J 20.
Hlasování: PRo:

4

PROTI:

O

ZDRZEL:0

Ad o Žádosto navýšení
těžbyv LH
Raděměstabyla}ředloŽena
žádostodborného
Větrovceo
lesního
hospodáře
.laroslava
povolenínavýšení
ve věkové
těžbylrarvestorovou
teclrnologií
v lesnícliporostecl,t
pÚ
kategorii-40 let.Původní
odlradtěŽby -+0tetfa MALESA les a zvěřinas.r.o..byl
ve výši 300 nr3,ale po provedeníčástiplánovanýchtěŽeboLH zjistil' Že tento
poŽadavek
byl podhodnocen.
Z tol'totodťrvodu
Žádáo navýŠelrí
o 200 rn].V měsíci
únor2O|7bylo vykázánov těŽběPÚ -4O1et227,18 nr3a v těžběPÚ +40let 182,03
m3'v celkovéčásÍce
204.728'-Kčbez DPH.
Celkovávýšezakázkytoutofirnrou'i po tol11to
navýšení,
nepřekročí
500'000'.Kč.
Usnesení:RM schvaluje navýšenítěžby harvestorovoutechno|ogiív lesních
porostechve věkovékategorii.40 let o 20()mJ.

H|asování:PRo:4

PRoTI:0

ZDRŽEL sE: 0

Ad D Žádosto pronájem KD v Tep|é
RaděměstabylapředloŽena
ŽádostpanaRadkaKubíka,bytemKbelnice7, Blovicena
pronájem Kulturního domu v Teplé pro vystoupenískupirry Agnes Rock dne
12.5.2017
v doběod 20.00do 0l.00 hodin.
Usnesení:
RM schva|ujepronájemKulturníhodomu v Tep|épro Radka Kubíka
za účelem
rrystoupení
v doběod 20.00do 01.00
skupinyAgnes Rock dne |2.5.2011
hodin za cenu 242,-Kč/hod.
vč. DPH a pověřuje správce Kar|a Maďariče st.
předmětnéakce.
zajištěním

Hlasování:
PRo:4

PRoTI:0

ZDRŽEL sE:0

Ad 8) optima Silva s.r.o.- kupnísm|ouva
RM byla předloŽenaodbomým lesním hospodářem JaroslavernVětrovcem Kupní
smlouva na dodávku dříví , která má být rrzavřena dle ust. $ 2079 a násl. zákona č.
89/2012 sb,. občanského
zákoníku,která rrrábýt uzavřena se společnostíoptima silva.
s.r'o, se sídlem Čenrrínská23, Touškov jako kupujícínr.na základě kteréjsou

specifikovány kupní cena a platební podmínky. odborný lesní hospodář Jaroslav
Větrovec uzavření smlouvy schváli1 a doporučil.
Usnesení:RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy na dodávku dřívi mezi městem
Tep|á jako prodávajícíma spo|ečností
optima silva s.r.o.nse síd|emČermínská
23, Touškov, Ič: B022200 jako kupujícím s dobou p|nění do |.4.2017 do
30.6.201'7tak' jak by|a předložena v příloze.

H|asování: PRp: 4

PRoT|:0

ZDRŽEL SE:0

Ad 9) Zádost o vyjádření_ lékárnav TepIé
RM bylo předloženoozrámení nájemkyně lékrtny v Teplé parrí Pharm Dr. Hany
Sedláčkové
poměrv lékarr-rě
o tom,Žepracovní
končí
ke dni 30.4.2017
Pbarm.Dr. oldfich
je
Rojíček'Ve snazesehnatnovéholékámíka,
coŽ velice obtíŽné,
má moŽnostobsadit
je
jezdit
pracovní
pozici důchodcem
z KarlovýchVaru' kteý všakochoten
max.3x ýdně.
Z tohotodůvoduby byla lékámatakétakto otevřena.Paní Sedláčkovážádáo qjádÍení
radyměsta'zdali by s tímtozpůsobem
provozulékámysouh1asila.
Usnesení:RM bere na vědomízprávu Pharm. Dr. Hany Sed|áčkové
a souh|asído
koncezáÍí2017s provoz€ m |ékárnyv Tep|étak, žebude3x v týdnuotevřeno.Pokud
nebude do té doby obnovendenníprovoz, bude město Tep|á zyažovatpronájem
prostor|ékárnyjinémunájemci'kte4i zajistídenníprovoz.
H|asování: PRo: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL sE: 0

Ad 10)Pečovate|ská
službav Teplé'p.o. - návrh na přidělení bytovéjednotky
Radě města byla předloŽena Žádost ředitelky PečovatelskésluŽby v Teplé, p.o. Mgr.
Lenky Hubáčkovéo zařazenído Seznamu uchazečťt
o přidělení B.I v DPS pro manŽele
Janaa LibušiPacirrdovya pro Pavla Moce.

Usnesení:RM schvaluje zaíazenímanže|ůJana a Libuše Pacindových a Pav|a
Moce do Seznamu uchazečů
o přidě|eníBJ v DPS.

H|asování: PRo: 4

PROTI: O

ZDRZEL SE: ()

Ad ll) Zhodnocenítechnickéhostavu automobilu - 3K3 3613
.

Radě městaje předloŽenazpráva vedortcíhornístnílrohospodářstvíJaroslava Kehrta o
zhodnocenítechnickéhostavu vozidla Skoda Felicia reg. značky3K3 36|6 bílébarvy.
Byly konstatovány závady a nedostatky: Velká vůle v převodce řízení.destičky.
poloosy, lanovody ručníbrzdy, clrladič,termostat,naklápění světel' komplet
manžeÍa

výfuk. rozvodový řetěz a práce.'Clrybav řídícíjednotcena vstřik paliva . auto se do
zahřátíhltíbenzínem.Stáří 16let odpovídástavuautomobiluajeho karoserie.oprava
těchto rredostatkťr
v neodbomém( levnějším) serwisuby činila cca 13.650'-Kč +
jednotkavstřiku 10.000'- Kč. Z důvoduneekonomičnosti
řídící
opravy tolrotovozidla
kdy cena opravy přesahuje cenu vozidla a vzlrledem ke stáří a jelro stavu navrlruje
vozidla.
nákup novéhouŽitkového
Usnesení:RM bere na vědomízprávu vedoucíhostřediska místníhohospodářství
Jaroslava Kehrta o technickémstavu vozidla ŠkodaFelicia reg. zn. 3K3 3616 a
doporučuje zastupite|stvu města schválit nákup nového vozidla pro technické
sIužby.

Hlasování: PRo: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL sE: 0

Ád 12)Cenová nabídka na provádění technickéhodozoru stavby
Radě rrrěstabyla předloŽenacer-rovánabídkarra prováděnítechnickélrodozotu stavby
.,Teplá _ Máchova ulice _ Stavebníúpravykonunikace..od společnostiStaving-Invest
s.r.o.se sídlenrRokycanova 1929, Sokolov zastoupenáIng. .}anenrClryškoujedrratelem,
kdy cenová nabídkajestanovenana cenu ve výši59.000,-Kčbez DPH .

Usnesení:RM schvalujecenovÓunabídkuna prováděnítechnického
dozorustavby
Staving,,Tep|á Máchova ulice Stavebníúpravy komunikace..od spo|ečnosti
Invests.r'o.za cenu59.000'.Kč
bez DPH'
Hlasování: PRo: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL sE: 0

Ad 13)Žádosto poskytnutísportovníha|y
RM byla předložena
ádost Mgr. KateřirryMiillerové'vedoucíDorlru dětía mládeŽe
Karlor,yVary o poskýnutísportovní
haly nrěstaTeplána soustředění
zájInoých kouŽků
rokenroluv termínu
24.-29..7.20|7.
Usnesení:
RM schva|ujebezplatnýpronájemsportovníhaly městaTeplá pro potřeby
pořádání soustředěnízájmového
Domu dětí a m|ádežeKarloly Yary za úče|em
a pověřuje správce Kar|a Mad'ariče
kroužku rokenro|u v termínu 24.-29',7,20|7
zabezpečením
akce.
H|asování:PRo: {

PRoTl: 0

ZDRZEL SE: O

Ad 14)Výročni zpráva Pečovatelské
s|užbyv Teplé,p.o. za rok 2016
službyv Teplé'p.o. paníMgr.
Radě města byla předloŽena ředitelkouPečovatelské
sluŽbyv Teplé,p.o' zaÍok2016.
Lenkou HubáčkovouVýročnízpráva Pečovatelské

službyv Tep|é'p.o.
Na vědomí:RM bere na vědomíVýročnízprávu Pečovatelské
za rok2016.
Ad l5) Dodatekč.3k příkaznísm|ouvě_ Šind|ars.r.o.
RM byly zástupkyníspo|ečnosti
Šindlars.r.o. pani Evou Hláskovou pťedloŽeny
dodatky k Příkazní smlouvě na zajištění projektového n,lanagementu.Dodatky
upřesňujídle pokynů projektovéhomanaŽerana straně SFŽP předmétplněni v
návaznosti na uzňatelnénáklady' V uzavřenéstnlouvě bylajejich činnostzasmluvněna
aŽ do doby udržitelnosti projektu. Konkrétně se jednalo o vypracování výročních
monitorovacíclr zpráv, které se vypracovávají následujících5let po Závěrečném
vylrodnoceníakce. Projektový manažervysvětlil, Že dle jejich názoru jsou uznatelné
pouze činnostido Závěrečného
vyhodnocetríakce a vyzval společnostŠind|ars.r.o.'
aby v co nejkratšídobě uzavřeli dodatek.
Usnesení: RM schva|uje dodatek č.3 k příkazní smlouvě na zajištění
projektového managementu ze dne 15.10.2015 se spo|ečnostíŠind|ar s.r.o.
s předmětem p|nění, kterym je závazek příkazníka za podmínek uvedených ve
sm|ouvě lykonávat pro příkazce dotačnímanagement při provádění projektu
,,Protipovodňováopatřenípro město Teplá...

Hlasování: PRo: 4

PROTI: O

ZDRZELSE: O

opera Si|vaticas.r.o
Ad 16)Kupní smlouvač.3l20I71002
kterámá být
ke schválení
kupnísnrlouvač'31201'71002,
Raděměstabyla předloŽena
znění
zákoníku,
v platném
Sb.,občanského
uzavřenadle $ 2079a násl.zák. č.8912012
se společností
opera Silvaticas.r.o.se sídlenrV Sadě l505, VlaŠim,IC: 24287890
jako kupujícím
(městoTeplá) zavazuje
s předmětemplnění,dle kteléhose prodávající
a dle sortimentní
specifikaceuvedenév přiloŽené
dodatkupujícímu
dřívív množství
tabulcea převéstna kupujícíhovlastnicképrávo k dřívía kupujícíse Zavazujetoto
za něj dohodnutoukupnícenu.odbornýlesníhospodařJaroslav
dřívípřevzíta zap|aÍit
Větrovecuzavřeníkupnísmlouvydoporuči1.
Usnesení:RM schvalujeuzavřeníkupní smlouvy č. 3l20l71002se spo|ečností
opera Silvaticas.r.o.se sídlemV Sadě 1505,Y|ašim,IČl.24287890dle přílohy.
H|asováni: PRo:

4

PR0TI:

0

ZDP.ŽEL|0

Ad 17) Cenová nabídka_ Oprava podlahy v budově zdravotníhostřediska
Radě rrrěstabyla předloŽena cenová nabídka od společnostiJosef Vojtěchovský Stavební sdruŽení Teplá na provedení díla oprava podlalry v budově zclravotního

střediskaulice Klášterníč.p'237' TepIá za cenu díla 78.550,-Kčvč.DPH. Bouracía
výkopovépráce provedou technickésluŽby.
Usnesení:RM schvaluje cenovou nabídku od společnostiJosef Vojtěchovský StavebnísdruženíTep|á na provedenídí|aoprava pod|ahy v budově zdravotního
střediska u|ice K|ášterní č.p.237, T ep|á za cenu díIa 78'550'-Kčvč. DPH dle
pří|ohy.

H|asování: PRo: 4

PRoTI:0

ZDRŽELSE:0

Ad 18) Cenová nabídka- dodatečné
odvodněnízdi zdravotníhostřediska
Radě města byla předložena cenová nabídka od společnostiJosef Vojtěclrovský _
Stavební sdruŽení Teplá na provedení díla Dodatečnéodvodnění zdi zdravotnílro
střediskaulice Klášterníč.p.237, Tep|á za cenu díla 60.678'.Kčvč' DPH. Bouracía
výkopovépráce provedou technickés1uŽby.

Usnesení:RM schvalujecenovounabíd|<u
od spo|ečnosti
Josef Vojtěchovský_
Stavebnísdružení
Teplá na proved€ n í dílaDodatečné
odvodněnízdi zdravotního
střediska ulice K|ášterníč.p.237' Tep|á za cenu dí|a60.678'-Kčvč.DPH dle
pří|ohy.
H|asování: PRo: 4

PROTI:O

ZDRZELSE:O

Ad 19)Nákup sestalyVari
Radě města byla předloženažádostvedoucíhostřediskamístníhohospodařství.Iatoslava
Kehr1a o svolení k nákupu sesta\T Vari na zakladě nabídky zaslané od společnosti
Husqama Sokolov. V rozpočtuměsta schválenéhona rok 2017 by| ziáměr zakoupení
sněhovéfrézyza cenu 56.590,-Kč.SestavaVari je nabízenavčetněsněhovéftézyza cenu
75.960,-Kčvčetněbubnovésekačky.
Usnesení:RM schva|uje cenovou nabídku na zakoupení sestavy Vari Za cenu
75.9ó0'.Kčd|e pří|ohy.

Hlasováni: PRo:4

PRoTl:0

dne
Jednání
radyměstarrkončeno

ZDRŽEL sE:0
31.3.2017 v 10:25
--,

Zapsal:.

.4 - ./

Mgr' Vit Červenkatajemník ,]"* '..:'.1..(|Í'
Karel Hermann
Martin Klepal

starosta dne
místostarostadne
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