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Zápis z 22. jednání Rady města Teplá dne 12. prosince 2014
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É Přítomni:
ř
},Omluven:
Hosté:

I(alel l-Iennann. Martin Klepal, RSDr. .Jaroslav Br-rsinský.
Ronran Veselovský
Martirr Čáp
Eva Řebíková" Jiřina Růžková.

Program

1.

Kontrola ťrkolťr
2. Příspěvek 3000,- na psí útulek
3. Zařadit c1o rozpočtu 2015 příspěvek 10 000,- tra..Bačůvmenroriál" - hasiči
4, Termír:ry na rok 2015 pro uzavírání manželství
5. Změny tariíůpro riahodiloLr těžbu v lesích - zpracování polomťr po ledovkové
kalamitě
6. Zrrrěny cen materiálů v irríbcerrtru - zlevnční
7. Nabídka regioriálrrí televize TY Západ
8. Oslavy 630 let udělerrí nrěstských práv a 145 let založení irasičskéhosboru - ná.,,rlr na
poclání žádosti o dotaci
9. Petice - lekonstrukce kotrrunikace v ulici VIáclrova
10. Iníormace o programu zastupitelstva
1 1. Rozpočtovéopatření
12. Majetkové záležitosti pronájnry a prodeje
13. Prograrn legenelace nrěstské parrrátkové zórry
Zahájeníiednání racly lněsta (dále jen i{M) proved1 starosta Karel l,Iertnantt.
Vylrotovenírrr zápisu je pověřen místostarosta Martin Klepal.
Schváierrí pro gratnu racly.

PRO:4

ZDRZEL:0

PROTI:0

ad. 1 Evě Rebíkové- zaŤadit do rozpočtových opatření usnesení v bodech C) 4 a
aktualizovat přehled íinančrríclrtokťr čp1 - splněno
.iiřině Rťržkové- vyvěsit záměry pronájrnťr. viz seznam 1, 2 v boclě 11 zápisLr - splirěrro

ad.2

Petra Charvátová předložila žádost o finarlčnípi,íspěr,ek tra r,ánočnísbírkrr pl,o psí

útulek v Mariánských Lázníclr,
RM po projednciní ,ychyaluíe příspěvek tle llýši 3 000,- Kč na yánočnísbírlctt pro psí titulek
l,

itl[tl r i án s

bi r: h L cízníc h.

PRO:;í

PROTI:0

ZDRZELz0

ad. 3 Sbor doblovolných lrasičťrpclžádal o í'ir.ančrrípříspčvekna hasičskou soutěž ..F]ačůrv
nretrloriál".

ojednání ,s,chvttluíezař,clrlitdortlzpočtttntěsícttt.tlrtlk2()l5pří,spěvekvevvJ,ýi
n0 ;,lllíěžntlachic:h h ct s i čů,,B ct čtil,, m e m ot, iá l ",
RX,{ 1lo 1lt

PRO:4

PROTI:0

ZDF.ZEL:0

]0000,

4

Radní se seznámili s rrávrlrern tertrrínůna uzavírání nranželství,
y
A,'[ěstského
RM po prrlledttciní schl,cilttje íllíoterntítt1l pro tuallírání nutnželstl,Í obřucl.ní ,síni
l6. h'ětna, ]3, čen'nct,
tit,ac{u Teplá lJ roce 2015. ]7, leclna, l1. t?norct, ]1. března, l8. tlubna,
] ]. čet,l,ertce, 22. st,llna, I2. září, l7. října, l1. listopatlu, l2. 1lt,osince,
ZnP<ŽrL:O
ad.

PROTI:0

PRo:4

5

odborný 1esní liospodář požádal o povolení navýšení tarilŮ z roku 2014 v t'oz,tnezí 0oÁ
,30%pro zpracování nalroclilé těžby. Dťrvodenr je situace na 1estrím rrrajetku lrrěsta Po
námraze a ledovce, kdy jsou porosty značně poškozerry a polámárry. I(orrkrétnínavýšení
tarifů je plně v konrpetenci oLH J. Větrovce podle rnístrrísituace
RM 7lo prtlf etíttcíníschl,alt,tie n611,ýšení tcu,ifti z rtlktt 20] 4 l, t,tlzmezí 0% - 30% 1l'tl zPracollání
ad.

,

t,lahotlilé těžby

ZDR'ZEL:0

PltOTI:0

PRO:4

Mgr, I{ristýnir Bílá požádaia o úpravtt cen některých tiskovirr. které se prodár'ají
v ir-ribcentru. z dťlvodu velkélro nrnožství rra slrladě. Dále rravrhia vyřazerrí z inverltární
jako PloPagaČní
eviclence u tiskovir'. které dlotrhodobě ležírra skladě a jejiclr pouŽití

6

acl.

přcdInět5 zdat,tna.
Rx.í 1lo

_

prrlieclnťtní ,yclll,ctlttie násleútiícícen)) pr()plgačníchmcttericÍlťt; sutnolePku znalc tněsltl,

Kč, le1loreltl ,,Mě,yío Teplci" _ ]0,_ Kč, plán měslct 7-eplti l0,_ Kč. I1,t'ctzttjc
z irn,etttárttí elliclertce brožttrtL,,mě,slo Te1llá slol,em a obrctzem" a kalendtiř']-ePlrÍ 20l5.
10,_

PROTI:0

PRO:4

7,I)R.ZF.L,:0

,lY

ad.7

Západ.
Starosta sezrrárnil raclní s rrabídkor_r televize
RM 7lo prtljednání bere ncl l,ědontí nctbídktt TIl Zcilttd, l, ,s,tlttčct,snédobě

ii

nel'.l'ttŽiie.

8

Raclní se seznánrili se žádostí Sbolr.r clobrovolnýclr hasičťrTeplá o PřísPěrlel< na oslav-v
145. výročíza|oženi sbortl v T'eplé.
hasiČ,ské
RM 1lo 1lrojedncíní 1lol,ěř.t,tjí sí.arrlsíu a tní,tltl,slctt,osttt.jednáním o moŽtlosli s1lojií
/Q. 1l1iroČÍzaloŽení
tlslal,y s oslctvct.ttti 6]Q. 1lýročíttt]ělení měsr,slqich 1lt,til, Te1llé ct s' oslal'ou
ad.

t

ěl

oyýclloyné .j ednoív y Tepl

PRO:4

é.

ZDRZFL:0

PROTI:0

9

Místostarosta seznárrril radní s peticí ve věci ..Relrotrstrukce konunikace v trlici
Po
Máclrova v Teplé,,. V této lokalitě je r,_vdáno stavebrrí povolerrí na vybudovár-rí karralizace.
jednání na voclohospodář,skórlr sdružení je nložnost zařaclit trrto akci do plárru itrvestic tra rok
2016. Zár,oveň s vybudovátlírn kanalizace nrěsto opraví komurrikaci.
acl.

RM po 1lrojeclnání ttklátíti n,tístrlslat,o,slOvi
n ctll r ž e n é m

p

rl s í ttp

tt r

PRO:4

e

lrtl

n s í t, u

kc e kr l m

tt

PROTI:0

11))l,()ZLImět

n i, ku,c

občclnvl b)ldlíc:íy

lokaliíě fuIácho:,tt

e

ZDRŽF,I

0

rrd. 10 Místostarosta seztránrii radrrí s progranem zastupitelstva.
llere nct t,ědomí. }lrogrctnl l..iednťmí zus'tttpiíel,síllttměsÍct.
RlI po

1lrojetlnciní

o

ad. 11 Ekononrka úřadr-r seznárrila radní s rozpočtovýnr opatř,enírn číslo12.
RX,:t po proiednání scltllalttle rozpočíol,éopaíř,ení č. ] 2 a posltt1:lttf e ho do jedntíní
zct.síttllitelsfia.

PROTI:0

PRO:4

LIrP.ŽEl,j,|

ac\.12 J. Růži<ovápředložila rrásledující žáclosti o pronájern a prodej pozetnkťr:

t.Či.sllstzll4tpoz

Žádost ing. .Iana Rťržičkyo ukončenínájemní stnlouvy 3l2012lPOZ a uzavŤetlí nor,é
pachtovní stnlouvy rra část p.p.č.591 o výnrěř,e 530 rrr2 vk. ťr. Beroutr u Staréiro Sedla rra
obdobíod l. ].2015 do 1.1.2019.
z.Či. s+sstzlí4lpoz
Žádost firnry EURAGRI s.r,o., zastoupenou Milanem Zahradrlíkerrr o proclloužetií nájelrrní
stl-tiouvy č. 3|2O\Z|POZ dle přílohy č. 1. c1o konce roku 2020. Pozerrrky. které převedl ČR Státrrí pozetrrkový ťrr'ad privatizačním projektem 20l14 Městu Teplá p.p.č.76513. 76515 v k.ú
Pěkovice, p,p.č.434110 v k. ťt. Mrázov. p.p.č. 659,66212 a689ll v k. ir. Bezvěror, r-r Teplé.
p.p.č. 1 62129 v k. ir. Beratrovka. (náiemní smlouva 158N05/29 a 54N09/291. Žaaaii o zrušení
rrájernrrícl. snrluv na pozenrky. poneclrat pouze pozemelr p.p.č.659 v k. ir. Bezvěrov u Teplé.
RM po pt,o,|edntiní uklátlcí ,L Růžkové1ljl1l!3i( zťllttěr1l pt,ot,tdjmu viz seznant
zcípi,s,tt.

PRO:4

PROTI:0

l.

tl 2. l, bodě

]

]

ZPruŽFl-:O

Prodei p.p.č. i049146 o výnrěr'e 457 nr2 a p.p.č. 1049147 o výnrět'e 10l 1 in2 v k.ii. T'eplá. obec
Teplá .Iosefovi Blanišovi a Haně Bečvářor,é pro výstavbr-r rodinnóho donru.
15.607 Kč za plynovou slďíň plastovLrll et
I(upr-rí cena ie 338.567 Kč (ti. 220 Kčlm2
elektrotrrěrovou skříň plastovor"i.). .Tedná se o pozenlek v sadu v Tor-ržinrskéulioi. Radir tlěsta
3.

]

proclej doporučr-rie.

RM

trlo

proiednání postutrltlf

e zctsíttpiíelstytt tllěsítt ylroclej ul,edený v boclě ] ].3.

PROTI:0

PRO:4

ZDIRŽELz0

Ad. 13 .i. Rťržková seznátrrila RM s 2. aktualizací Plogramu nrěstské parrrátkové zóny Teplá
na loky 2Ur - 2020. Aktualizace bude po schválení zastr-pitelstvenr rlyvěšena na
irrternetovýcl

r

stránkáclr rněsta.

RM c{oporučuje zastullitelshltt nĚsía schyálit 2. ttkíualizací Progrunttt ntěstské pcttnátlrtlvé
zóny Teplá na rolql 20] I - 2020.
PRO:4.
PROTI:0
ZDRZEL:0

Zapsal Maltin i(lepal
1
1t (_

. ( X,,-_,_/
Marlin Klepal
7

/(

-

nrístostarosta

/,'

