Zápis
z 1ó. jednáníRady městaTep|á' konanéhodne 30.6.2017
Přítomni:
omluveni:
Hostéi

Karel HermanÍL
Martin Klepal' RSDr. JaroslavBusinský,Martin Čáp
Romanveselovský'
Mgr. Vit Červenka,
Jiňna Růžková.
Eva Řebíková

Zahájeníjednrínirady města(dálejen RM) provedlv !!![hodin
Vyhotovením
zápisuje pověřentajemníkMgr. Vít Červenka'

stalostaKarel Hemann.

Přoeřam 16. iednáníradY
1. Kontrolaúkolů
z 12'13.l4,l5RM
2. Majetkovézáležitosti
3. Návrh na zařMenído sezllamuuchazečů
o BJ v DPS
4. Návrhodměn)pro ředitelku
ZŠ
5' Návrh odměnypro ředitelkuDPS
6. Kupni smlouvač'7/20I.l LsT a's'
7. Výpověď z nájmubyu
8. Žádosto pronájemspoltovníhaly
9. Smlouvao veřejném
provedení
uměleckého
výkonu
l0. Rozpočtové
opatřenič.5/2017
l l. Pořizenitechnikypro lesníhospodářství
12'Dodatekč'l Vidests.ř.o.
13' Cenovánabídkana opravuvenkovníchšpaletKD
schváleníprogramu rady:
Hlasování: PRo:

4

PRoTI:

0

ZDR.ŽEL| 0

Ad l) Kontrolaúko|ů
z 12'13'14'15
RM
Radaměstapověřila:
l) tajenmíkaMgr' víta ČeÍvenku
přípravouozv, do kterébude zapracoviínoposunuti
dobyzačátku
nočního
kliduod 0'00hodindo 06.00hodinv doběkonánipraúdelně
se
_
opakujících
akcí úkolsplněn.
Ád 2) Majetkovézáležitosti
Předk|adate|kouje Jiřina Růžková:
a) Teplá' kostelsY.Jiljí, cenaza repasovánidveří_ veřejná s|rírka
Raděměstabyla zaslánacenovánabídkaod zaměstnance
společnosti
Bolid, s'r.opana
JanaRiessena lepasoviíní
dveříkostelasv. .Iiljís tím.žes památkářivyřizujezávaa1é
stanovisko.Navlhujeopralu plovéstz veřejnésbírky.
Cenovánabidkaobsahuie:

- repasevstupních
dveřínajiŽni fasádě- ccnabez DPH ...'.36.400..
- repasevstupních
d\.eřina sevemifasádě. cenabezDPII ..'..36'400..tytod\,cřejsou
. repasevstuplrích
d\,eřia nadsvčtlíku
na \ Íchodnífasáděbez DPH ...'..2ó'000..
- Iepasevstupt ch dveři a nadsvětlíku
na \'ýchodnifasáděbez DPH ...'..2ó'000..
(dveřeu schodiště)
. dveřena výclrodní
fasádě52.000..Kč
bez Dl,H tedy62'920.-Kč
včetněDPIl'
Usnesení:
RM ňhva|uje použitívcřejnésbírkyna oprayu dveří kostelaSv. Jiljí na
l.ýchodnífasáděza nabídkovoucenu 62.920,-Kč
vč.DPH a rozdílceny po odečtení
veřejnésbírkyuhradiměstoTcp|í.
H|asot'áni: PRo: J

PROTI:0

ZI)RZEL SE:0

b) Žádost Maíiny sobotkové.která zastupÚe stavebníka
Pavla Gaškao vy'jádřcnike
stavbě..Klášter
Tcp]á-novoslavba
rck).eačnilro
dollrunast-p.č'
23I ap.p.č.279l17-.
Usnesení;RM souhlasíse stavhou,,KlášterTcplá _ novostavbarekrcačního
domu na st.p'č.231 a p.p.č.279ll7.. s podmínkou'žc přístupové
komunikacc
jsou ve vlastnictví
jinýchv|astníků
a město neodpovídá
za kvaIitukomunikacía
nezajistízimníúdržbu
a odvozkomunálnihoodpadu.
Hlasol'áni: PRo: {

PRoT|:0

ZDRŽELsE:0

Ad 3) Návrh na přiděleníbytovéjednotk]'v D|'s
Radě měslabyla předložena
žádostředitclk)'Pečovatelské
sluŽbyv Tcplé.p'o. Mgr.
Lcnky Hubáčkor'é
o přidělení
bybvéjednotkyč'320 vDPS v,l.epléod l'7.2017
paníJaně l't.itlcové,
dále o vyřazenízc scznalnuuchazečů
o přiděleli BJ v DPS pani
Jany Šimovéa zaidzenído scznamu uchazečů
přidělcni
o
BJ v DPS parraJana
Kulhánka'
a) Usnescní: RM schva|uje přidělení b1tové jcdnotky č' 320 v Domově
s pečovate|skou
s|užbouv Tep|épaní.|aně
Princor'é
od 1'7.20|7'
H | a s o \ . á n i :P R o : 4

PRoTt|0

ZDRŽEL sE:

0

b) Usnesení:
RM schvalujevyřazení pnníJan1'šimovéa zlřazení pana Jana
KuIhÁnkado seznamuuchazcčů
o ořiděleníBJ v DPS.
H | a s o v á n í :P R o : , |

PRoTll 0

ZDRŽEL sE:

0

Áa 4; xa'rh na odměnuřcditc|ceZák|adníškol1r'Teplé,p.o.
Radčlnčslabyl pŘdloženke sch\dlení
ná\' r na odnlěnuředilelcepřispěvkor'é
orgarrizacc
p.o.paníMgr..lal]ě
Z,ákladníškola
v Teplé.
Lcheňové'

Usn€ s ení: RM schvalujeodměnu pro ředite|ku příspěvkovéorganizacezák|adní
školav Tep|é'p'o. Mgr' Janu Leheňovoud|epřílohy'
HlasovánÍ:PRol4

PRoTI:0

ZDRŽEL sE| 0

Ad 5)Návrh na odměnu ředitelcePečovatelské
službyv Teplé,p.o'
Radě městabyl předloŽenke schváenínívdr na odměnuředitelcepřispěvkovéorganlzace
Pečovatelská
sluňa v Teplé,p'o' pani Mgr. I,enceHubáčkové'
Usnesení: RM schvaluje odměÍu pro ředitelku příspěvkové organizace
Pečovatelskáslužbav Teplé,p.o.Mgr. Lenku Hubáčkovoudle příIohy.

H|asování:PRo:3

PROTI:0

ZDIIZEL SEt 1

Ad 6) Kupní smlouvač.7/2017_ LsT a.s.
odbomým lesnímhospodářemJaloslavemVětrovcembyla ke schválenípředložena
kupnísmlouvač'7/2017včetněoznačení
soúimentu
a jeho cen,ktelá má být uzavřena
se společÍostí
LST a's. se sídlemTrhanov48' Trhanov'IČ:60706805.zastoupené
ředitelemIng. Miloslavem Konopíkem'odbomý lesni hospodářJaroslavVčtrovec
uzavřenikupnism]ouvydoporučil.
Usnesení:RM schva|ujeuzavřeníkupnísmlouly č.7/2017se společností
LsT a.s.
se sídlemTrhanov 48,IČ 601 06 805 zastoupenéj€ d natelem Ing. Miloslavem
Konopíkemna obdobíl.7.2017_ 30.9'20l7dle pří|ohy'
H|asovánírady :

PRo: 4

PROTI 0

ZDF.ŽEL| 0

Ad 7) Výpověď z nájmu bytu
Radě města byla předloŽenaMgr. Ivou Kulhánkovou, DiS', rrypověď nájemní
smlouvyuzavřené
dne3J,.7
'2u'3 na pronájen]
bytuč.l o Ve|ikosti
71,2Im2naadrese
Kláštemí237 v Teplé z důvoduukončed pracovniho poměru v Základní škole
v Teplé'p'o. s výpovědnílhůtou1 měsicea výpovědíke dni 31.'l'2017.
Na vědomi: RM bere na vědomí ukončenínáj€ m ní smlouvy s Mgr. IYou
Kulhánkovou, DiS'' ke dni 3l.7.2017na pronájem bytu č.1o velikosti 71'21m, na
adreseKlášteřní237 v TeDlé.
Ad 8) Žádost o pronájem spořtovníhaly
RM byla předložena
žádostKateřinyzidkor i. býem Vodárenskál0, Karlovy Vary, o
-2.I.8.201.7plo účely
pronájem spoltovní haly v Teplé v ternrinu od 25.8.2017
sportovního
ťodičů
soustředění
s dětmi(dětiškolnívěk 5-12).

Usnesení:RM schYa|ujebczp|atný proDájem sportovníhaly ýTep|é pro účc|!'
sDortovníhosoustřcděnív termínuod 25.8.20|7do 27.8.20|7.
H|asováÍtí:Pllo:4

PRoTl:0

ZDRŽELSE: 0

Ad 9) Sm|ouvao vcř€ j ném prov€ d € n í umčlcckého
výkonu
RM bylapředloŽerra
Mgr. Šárkou
Snlouvao veřcjném
provedení
Gabrikor'oL|
unrěleckóho
výkonu' která má bý uzavřenamezi RadinrenlSchwabema něstem TepIás předměten
sm|ourykoncertní
\Tstoupcni
dne 25'l l.20l 7 r' kostclesv.Jiljí.
provedení
Usncscní:RM schYalujcuzávřenísmlourl' o t'eřejném
uměleckóhor"ýkonu
s Rarlimemschrvabemna koncertnílTstoupenídne 25.ll.20t7 v kostelesv. Jiljí dle
pří|ohy.
H|asování|PRo:3

PROTI:0

ZI)RZEL SE:1

Ad 10)Rozpočtové
opatřeníč.5/2017
Radě ntěstabylo v přílozeekonoňkoupani Evou liebikovoupřed|oŽeno
ke sclrváleni
Íozpočlové
opatření
čislo5120|.']
a|o dle ttstanovení
Sb'. o
$ 16 zákonač.250/2000
Íozpočtových
pravidlcchúzenrnichrozpočlů.
na základě kteréhodocházi k úpravě
rozpočtu
o 167.493.-Kčna straněpřijmůa o |67.493.-Kčna stlaně\,ýdaiů'
Usnesení:|lM schl,a|uj€ dle ustanot'ení$ l6 zákona č. 250/2000 Sb.' o
rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů'řozpočtovéopatření č. 5120|7,aa
základě kteróhodocházík úpřaÝěrozpočtuo 167.493'Kč na strančpříjmůa o
l67.493'.Kč na straněvýdajů.
H|asováni|PRo:4

PRoTt:0

ZDRŽF:LsE| 0

Ád ll) Pořízcní
technik1'prolesníhospodářsh'í

'

RM byl předloženriýs|edcko provedeníadnrinistrati\'ní
kontro|)'Žádostio dotaci
z Progranruroz\'ojevenliovana projekt..[,ořízcní
tcchnik.Yplo lesníhospodářst\'iměstoTeplá'.z operace8.6'l _ Tcchnikaa lecl ologiepro Ies]1i
hospodářství'
v rámci
kontroly žádosti o dotaci a předloŽcnýclrdokumentůk výběťovému
řízení na
dodavateleteclrniky nebyly 7-jištčny
Žádtrézávady. Technika se skládá z lesni]ro
příkopovélro
traktoru.vyváŽecího
vlcku s hy'dtarrlickým
ramenenr.
ranrenc
speciálního
s mu|čovací
lrlavoua navijáku.vše vccnč 3'493'000bez DPH. Podílnlěstana
llnancovánitechnikyje 50%. Akce byla plánovánauŽ vrocc 2016 a je zařazenc
v rozoočtu
městana rok 20l7.
a) Na r'ědomí: RM berc na Yědomi \'ýs|edeko provedení administraÍivní
kontro|!'žádostio dotaci z Progranru rozr'ojevenkova na přojokt ,,Pořízcní

techni\ pro lesníhospodářství_ městoTep|á..z operacc8.6.1_ Technika a
technologie pro Iesní hospodářsfví.v řámci kontroly žádosti o dotaci a
předloženýchdokumentůk qýběrovémuřízenína dodavateletechniky neby|y
zjištěnyžádnézávady.
b) Usn€ s eníi RM pověřuje tajemníka MěÚ Mgr' Víta Čenenku \Tstavenim
objednávky dle článku5.1. kupní smloutT se společností
Agroobchod-seveř
Vodárenská
s.r.o.,
55l,2?3 03 Slochor.|Č28420ó59'

Hlasování:iRo: 4

PRoTI:0

ZDRŽEL sE:0

Ad 12)Dodatekč'1Vidests.r.o.
RM byl předloŽenke schváenídodatekč.i surlouy o dílouzavřenémezi městemTeplá a
společností
videst s.r.o.pod čislemsmlor-rq']7021schválené
na 13.jednáníradyměsta'
Přednětem dodatku č.1 uvedenésmlour1 o dílo je úpravaceny díla na záldadě
schválených
víceprací
z původní
ceny |.6,72'163,16
se ^ryšením
o črístku
374.50l'93Kč
na současnou
cenuve qiši 2'046.655'09
KčbezDPH.
Usnesení;RM schvalujedodat€ k č' l smlouw o dílo yedenó pod číslem17021
uzavřenése společností
Videst s.r.o.s konečnoucenouve yýši2.046.655'09
Kč bez
DPH.
Illasování: PRo:4

PRoT|:0

ZDRŽEL sE: 0

Ad 13)Cenovánabídkana opraru vcnkovníchšpaletKD
RM byla předloženacenová nabídkana opr.ar'rrvenkor'níchšpaletKulhm1iho domu
v Teplé,I{eroupředložila
firmaRomanBabej.se sídlemHavlíčkova
283'Teplás cenouve
wýši58.877,-Kč
bezDPI{.
Usnes€ n í: RM schvalujeuzavř€ n í smlouiT o dílo na opravu venkolŤíchšpalet
Kulturníhodomu Y Teplés firmou Roman Babej za cenu 58.877'-Kč
bez DPH d|e
cenové
nabídkv.

Hlasování|PRo:4

PRoTI:0

JednáníÉdyměstaukončeno
dne
zaqs^|,.

30.6'20I.7 v 12'00 hodin

Mgr' vít Červenkatajemník
Karel Hermann

ZDRZEL SE: O

o*...!,.!.;.(!./*..

starostadne 3.:'Ť',.ěG.,

MartinKleoal místostarosta
d"" 3:.y*..'?íť'.

