Zápis
z 5. jednániRady městaTepIá,konanéhodne4.2.2016
Pfftomni: Karel Hermann' Martin Klepal, Martin Cáp, Roman Veselovský, Mgr. Vít
Červenka
omluveni: - RSDr. Jaroslav Businský
Hosté: Jiřina Růžková,Ing. Jiří Jirgl, Tomáš Erps
Zahájeru jednání rady města (dále jen RM) provedl starosta Karel Hermann.
Vyhotovením zápisu je pověřen tajemníkMÚ Mgr. V. Červenka.
Proeram 5. iednání radv
1. Kontrola úkolůz|-4.jednání RM v roce20|6
2. Majetkové zá|ežitosti
3. Doplnění veřejnésbírky na opravu kostela sv. Jiljí o pokladničkuv infocentru na
obdobíoď |.3.2016- 3I.|2.20|6.
4. Veřejnoprávní smlouvy o poslgrtnutíneinvestičnídotace
5. Žádosto schválení odpisového planu ZŠ
6. Darovací smlouvaNadačnífond Gaudeamus
7. Skladová cena dřevní }unotypro rok 2016
8. Veřejná zakéykamaléhorozsahu ,,Těžebrúčinnostharvestorovoutechnologií v lesích
na majetkuměsta Teplá pro rok 2016,,.
9. Žádosto schválení dodatku pro příjem dřevní tunoty v těžbědřeva
I}.Zprávao činnostiobvodní odděleníPolicie ČR Teplá zarok20|5
11.Technickýstav vozid|a ŠtoaaFelicia rcg. Zn. KVM 74-9I
I2.Žádosto doplnění ceníkuna prodej dřeva zveÍejnéze|eně
13.Příkaznísmlouva _ olivius, s.r.o.
l4.Kupní smlouvač.5519l|6_ Wood &Paper a.s.
l5.Jirgl EP
16.Danie1Mallý _ cenová nabídkana strojníslužbypro rok 2016
lT.Vlajkapro Tibet
18.Sazebníkcen pro odvoz dřeva pro rok 2016 _ Miloslav Bartkowiak
|9.Žádosto finančnípříspěvek - Sportovníunie Chebska
2O.Y ýzvake splněnípovinností oa ČBz Distribuce, a.s.
2l. 30.let od za|ožentdechovéhudbv Hasičankď.
Schválení programu rady:

PRo: 4

PRoTI: 0

zoP.Žnl'z 0

Ad 1) kontrola úkolů:
M.Klepal - zajištěníadministr.úkonůspojenýchse zveřejněnímdoplněni zadávací
dokumentacevčetněvyřizováni dotazi _ úkoltrvá
J. Růžková_ geometrickýplán ve věci prodejep.p.č.1080a částip.p.č.l08l v k.ú.
Beranov_ úkolsplněn
J. Ružková_ předložení
náwhu nalzavÍenísmlouvy o smlouvěbudoucíkupnís NB
_
Product,s.r.o. jejich vyjádření_ úkoltrvá
J. Ružková_ žádostna Krajský pozemkoqýúřad_ komplex.pozemkové
úpravyv k.ú.
_
Bezvěrov úkolsplněn
_ úkolsplněn
V.Červenka_ zpétvzetiffiovědi - zaslaníDr. Sedláčkové
M.Klepal - oslovenífirem k podanínabídekna YZ Těžebníčinnostharvestorovou
technologií20|6 _ úkolsplněn
V.Červenka_zas|žniobjednávky
na dodávkukotle - úkolsplněn
_ úkolsplněn
K.Hermann_ podpis smlouvyě.912016/001
Ad 2) Majetkovézáiůitosti
Předkladatelkouje paníJiřina Růžková:
a) Ve věci vedenépoa Či.+zltz0|6lPoz- ŽáÁostFrantiškaPlackao odkoupení
částip.p.č.
|6212ovýměře cca 250m2 v k.ú.Berarrovk4obecTeplá.Komise prodejdoporučuje.
Usnesení:RM doporučujeprodej částip.p.č.162D o výměře cca 250 m2 vkú.
Beranovka, obec Teplá Františku Plackovi a pověřuje paní Jiřinu Růžkovou
pffpravou návrhu geomefrickéhoplánu.
Hlasování: PRo: 4

PRoTI:O

ZDRŽF]LSE:O

p.p.č.
b) Ve věci vďené poa Č;.:ssl2}|6/Poz - ŽádostAlenyMourovéo odkoupení
črísti
16212ovýměřecca 150m2 v k.ú.Beranovk4obecTeplá.Komise prodejdoporučuje.
Usnesení:RM doporučujeprodej částip.p.č.t62D o ýměře cca 150 m2 v kú.
Beranovka,obec Teplá AIeně Mourovéa pověřuje paníJiřinu Růžkovoupffpravou
náwhu geometrickéhoplánu.
Hlasování: PRo:4

PRoTI: 0

ZDF.ŽFjLSE: 0

c) Ve věci vedenépoa Či.zlsl2ol6lPoz- Žádostmanželů
Elišky Kovaěicovéa Stanislava
Kovačiceo odkoupeníčastip.p.č.t62l2 o výměřecca 50 m2v k.ú.Beranovk4 obecTeplá
proýstavbupřísťeškupro
auto.Komiseprodejdoporučuje.

Usnesení: RM doporučuje prodej části p.p.č. 162t2 o výměře cca 50 m2 v kú.
Beranovka, obec Teplá manželům Elišce Kovačicové a Stanislavu Kovačicovi a
pověřuje paníJiřinu Růžkovoupffpravou návrhu geometrickéhoplánu.

Hlasování: PRo:4

PRoTI: 0

znnŽFJ.SE: 0

d) Komise doporučujevymat vlastríka st.p.č.40v k.ú. Beranovk4 obec Teplá paní Ivonu
Folkovou , zda takénemá zájem o odkoupení črástip.p.č.16212v k.ú. Beranovk4 obec
Teplá.
Usnesení: RM bere na vědomí doporučeníkomise vyzvat vlastníka st.p.č.40v kú.
Beranovka, obec Teplá paní lvonu Folkovou ,zdataké nemá zájem o odkoupení části
p.p.č.l622v kú. Beranovka, obec Teplá a pověřuje paníJiřinu Růžkovoupřípravou
a zaslánÍm předmětné výnv.

Hlasování: PRo:4

PRoTI: 0

ZDPŽ'JjLSE: 0

p.p.č.
e) Ve věci vedenépoa Či.:oll2}|6lPoz - ŽádostPety Brabcovéo odkoupeníčrísti
3237 ovýměře cca 25rr?v k.ú.Tepla obecTeplá.Komise prodejdoporučuje.
Usnesení:RM doporučujeprodej částip.p.č.3237 ovýměře cca 25m2v kú. Teplá,
obec Teplá Petře Brabcovéa pověřuje paní Jiřinu Růžkovoupffpravou návrhu
geometrickéhoplánu.

PROTI: 0

Hlasování: PRo:4

znpŽrlSE:

0

,I

Ve věci vedenépoa Č1.satzol6lPoz- ŽÁdost firmy NB produc! s.r.o.o odkoupení
p.p.č.1080ov.iměře
t522Í? ačastip.p.č.
1081ovýměře 2890Írivk.ú.Beranov,obec
Teplá.Komise prodejdoporučuje.
o výměře |'522m2 a částip.p.č.1081o
Usnesení: RM doporučujeprodej p.p.č.1080
výměře 2890m2 v kú. Beranov, obec Teplá. Firmě I\B Product, s.r.o.a pověřuje
paní Jiřinu Růžkovou vyvěsit záměr prodeje a věc posfupuje do zasedání
zasfupitelstva.
H|asování: PRo:4

PRoTI:0

ZDRZEL SE: 0

g) Ve věci Uzavřeď smlouvy o ňtzeÍu věcnéhobřemene služebnosti na kanďizační stoku
Havlíčkovaulice,právo vedení aiÁtžbý, mezi Městem Teplá (jako opnívněný) a
Pavlem Mundilem na st.p.č.364 v kat. izemi Teplá ,obec Teplá (povinný z věcného
břemene)a Janem Pokomým na st.p.č.365 ap.p.č.205711 v kat. iuemí Teplá,obec
Teplá (povinný z věcného břemene) a manže|i Jiřím Václavkem a Miladou
Václavkovou na st.p.č.367 ap.p.č.2058/1v kat. Ílzemi Teplá,obec Teplá (povinný
z věcnéhobřemene) amanželi Karlem Vondráčkem a Lidií Vondráčkovou na p.p.č.

3157 a p.p.č.2052l| v kat. tzemi Teplá,obec Teplá (povinný z věcnéhobřemene)
a manže|iManinem Klepalem a Z|atuši Klepalovou na p.p.č.205216 v kat. území
Teplá ,obec Teplá (povinný z věcného břemene). Komise s uzavřením smlouvy
souhlasí.
Usnesení:RM doporučujeUzavření smlouvy o zÍizenívěcnéhobřemene služebnosti
na kanalizačnístoku Havlíčkovau|ice,,právo vedení a údržby.. mezi Městem Teplá
(jako oprdvněný) a Pavlem Mundilem na st.p.č.364v l<at.Úuemí Teplá, obec Teplá
(povinný z věcnéhobřemene) a Janem Pokonrým na st.p.č.365 a p.p.č.205711v kat
úuemi Teplá' obec Teplá (povinný z věcného břemene) a manže|ů
Jiřím Václavkem a
Miladou Václavkovou na st.p.č.367 a p.p.č.2058/1 v kat. Únemí Teplá, obec Teplá
(povinný zvěcného břemene) a manže|iKarlem Vondráčkem a Lidií Vondníčkovou
na p.p.č.3157 ap.p.č.205211 v kat. územíTeplá,obecTeplá (povinnýzvěcného
břemene) a manže|iMartinem Klepalem aZ|atrši Klepalovou na p.p.č.205216 v
kat. území Teplá' obec Teplá (povinný zvěcného břemene) a věc posfupuje do
zaseČlánízasfupite|stva.

H|asování: PRo:4

PRoTI:0

ZDWBL SE:0

h) Ve věci vedené pod Čj.zsol2o|6lPoz - Žaďost ČEZ Distribuce,a.s. zastoupenou
firmou JH projekt s.r.o. o uzavření smlouvy o z}ízenívěcnéhobřemene _ služebnosti
IP-l2-000357lll pro stavbu ,,Heřmanov, p.č.1108/35-ld{N..nap.p.č.1108/18v k.ú.
Heřmanov u StaréhoSedla, obec Teplá. Komise doporuěuje uzavŤítsmlouvu.
Usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti IP-12-0003F71lLpro stavbu ,,Heřmanov' p.č.1108/35.kl[N" na p.p.č.
1108/18 v kú. Heřmanov u Starého Sedla, obec Teplá mezi městem Teplá a
společnosti črcz Distribucer 8.S. a posfupuje věc na vědomí do zasedání
zastupitelstva.

Hlasování: PRo:4

PRoTI:0

ZDRZF-L SE: 0

i) Ve věci vedenépoa Č1..:s8l20|6lPoZ- ŽádostMgr. Vlasty Vašutovéo zrušení
předkupníhopráva na p.p.č2Il4 v k.ú.HomíKramolín.Komise doporučuje.
Usnesení: RM doporučuje zrušení předkupního práva pro Mgr. Vlastu
Vašutovou na p.p.č 2114 v k.ú. Horní Kramolín a věc postupuje do zasedání
zastupitelstva.

Hlasování: PRo:4

i)

PROTI:0

ZDRžJ]LSE: 0

Ve věci žádosti MAS KÍaj žiých vod, z.s. se sídlem Teplá" Klďterní 237, zastoupené
Janem oroszem o pronájem nebýoých prostor o výměře 40,8 m2,umístěnýchv II.

naďzemtim podlůí budovy na adrese Masarykovo nám. č.p. |43 v Teplé, jako
součástiparcely st.p.č.3, zapsanépro katastráůnítaemíTeplá, obec Teplá.
Usnesení: RM bere na vědomí žádost MAS Kraj žiých vod, z.s. se sídlem Teplá'
Klášterní 237, zastoupené Janem oroszem o pronájem nebytových prostor o
výměře 40,8 m2,umístěných v II. nadzemním podlaží budovy na adrese
Masarykovo nám. č.p. 143 v Teplé, jako součásti parcely st.p.č.3, zapsané pro
katastrální úlzemíTeplá, obec Teplá a pověřuje paní Jiřinu Růžkovou vyvěsit
zámér o pronájmu.

H|asování: PRo: 4

PROTI: 0

ZDRŽIELSE:0

Ad 3) Žádosto doplnění veřejné sbírky na opravu kostela sv. Jiljí o pok|adničku
v infocentru na období od 1.3.20|,6_31.12.2016.
RM byla předložena žádost ekonomky paní Evy Řebíkové o schválení doplnění
veřejné sbírky na opravu kostela sv. Jiljí o pokladničku v infocentru na období od

-31.12.2016.
r.3.2016

Usnesení : RM schvaluje doplnění veřejné sbírky na opravu kostela sv. Jiljí o
pokladničku v infocentru na období od 1.3.2016_31.12.2016.
Hlasování:

PRO:4

PROTI: 0

ZDRŽE;L SE:0

Ad 4) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutíneinvestiční
dotace zrozpočta města Teplá
Radě města byly ekortomkdu paní Evou Řebíkovou předloŽeny k semámení
veřejnoprávnísmlouvy o poslq.tnutíneinvestiěnídotace zrozpoétu města Teplá
č.2l20|6lEKpro
evidenční
čísla: |l20I6lEK pro SDH Teplá na částku10.000,-Kč,
č.3l20|6lEKpro Českýsvazvčelďů_ z.o. Teplq
SPCCH Teplá na částku20.000,-Kč,
na částkul5.000,-Kč, č.4l20I6lEKpro TJ Sokol Teplá na částku150.000,-Kč,
pro Českýrybářskýsvtv' m.o.Teplána ěástku10.000'-Kč.
č^5l2OI6lEK
Usnesení: RM doporučuje schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí
neinvestičních
dotacíz rozpočtuměsta Teplá na rok 2016 dle příloh a postupuje
věc do zasedánízastupitelstvaměsta.
Hlasování: PRo:4

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad 5) Žádosto schválení odpisového plánu ZŠ

ředitelkou Mgr.
RM byla předloženažádostZákJadruškolyv Teplé,p.o. zastoupené
JanouLeheňovouo schváleníodpisovéhoplánu ZŠ,vekterémje uvedendlouhodobý
majetekpořizenýz fondu investic:Zá|ožnísystém(server)DELL PET320, svitch HP

Vl s tím, že pŤi odpisování majetku jsou dodrŽovrány zásady stanovenéve vnitřní
směmici orgatizace,,odpisový plán.. platný pro danéobdobí.
Usnesení: RM schvaluje odpisový plán dlouhodobého majetku Základní školy
v Teplé, p.o dle přítohy.
Hlasování:

PRo: 4

PRoTI:

0

ZDRŽF-L SE: 0

Ad 6) Darovací smlouva Nadačnífond Gaudeamus
RM byla předložena žádost Nadačníhofondu Gaudeamus, zastoupenéMiroslavem
Stulríkem o poslqrtnutí finaněního daru na orgatizaci největší dějepisné soutěže
sfudentu gymnazii z Českérepubliky a Slovenské republiky, která se uskutečď jako
)oCV. Ročníksoutěžedne24.||.20|6 v Chebu.
Usnesení: RM schvaluje finanční dar pro Nadační fond Gaudeamus, se sídlem
Cheb' Nerudova 7, zastoupené RNDr. Ing. Jaroslavem Kočvarou a Mgr.
Miroslavem Stulákem ve výši 4.000,.Kč a pověřuje starostu Karla Hermanna
podpisem darovací smlouvy.
Hlasování:

PRo: 4

PROTI: 0

ZDBiŽBjL SE: 0

Ad 7) Skladová cena dřevní hmoty pro rok 2016
RM byla předložena žádost účetníměsta paní Markéty Hlávkové o schválení ceny
dřevní luno$ pro rok 2016' kdy se jedná o podchycení skladoqých zásob stavůdřevní
.
,
trrnotyvúčebrictví.
Usnesení:RM schvaluje skladovéceny dřevní hmoty pro rok 2016 dle příIohy.
Hlasování:

PRo: 4

PRoTI: 0

ZDF(ŽF;LSE: 0

DosÍavilse radní RSDr. Businský,raroslav v 9.30hodin
Ad 8) Veřejná zakázka malého rozsahu ,,Těžební činnost harvestorovou technologií
v lesích na majetku města Teplá pro rok 2016".
RM vyhodnotila veřejnouzakázku malého rozsahu ,,Těžebníčinnost harvestorovou
technologií vlesích namajetku města Teplá pro rok 2016*. Bylo osloveno pět
podnikatelslcýchsubjektůzabývajícíchse touto činností.Na městský uřad přišla pouze
jedna nabídka a to od společnostiHAR-TECH s.r.o. Po otevření obálky s nabídkouje
nutrrékonstatovat, že by|a předložena nabídka na cenu díla ve ýši: 375.480,-Kčbez
DPH. Nabídka splňuje všechnynáležitosti.

s.r.o.'
Usnesení: RM
schvaluje uzavření smlouvy se společnostíHAR-TECH
zastoupenépanem Ladislavem Szabó ,lČ26384931za cenu díla ve výši 375.480,.
Kč bez DPH a pověřuje starostu Karla Hermanna podepsáním smlouvy. Zároveň'
pověřuje oLH Jaroslava Větrovce zajištěním prací podle smlouvy s vítěznou
Íirmou.
Hlasování:

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRŽF]L SE: 0

Ad 9) Žádosto schválení dodatku pro příjem dřevní hmoty v těžbédřeva
RM byla předložena žádost odbomého lesního hospodďe Jaroslava Větrovce o
schválení dodatku pro příjem dřevní tunoty v těžbě dřeva, kdy se jedná o ztráty pii
manipulaci dřevní }rrnoty na odvozním místě, kdy manipulací na výŤezy a následně
přepočtov;ými koeťrcienty dochár'í ke ztrátim. Přejímka dřevní hmoty se bude
provádět na odvozním místě, kde bude tato hmota uložena do hráď dle zadané
sortimentace. řIráně se změří dle Doporučenýchpravidel pro měření a třídění ďíví
v ČR. Pokud bude vyráběna dlouhá kulatina (8-12 m délky), bude následná přejímka
na odvozním místě dle kupírovacích tabulek. Po zaÍazení dřevní hmoty do
jednotli'r'ých porostních skupin, ze |ďeých byla tato dřevní hmota výěžena a
vyhotovení číselníků
se vyhotoví výrobně mzdoý lístek' na jehož záldadě se provede
fakturace dle schválenéhosmluvního ceníku.Při měření hriíníse provede odpočet5 %
z naměřeného množství.Pokud nejde tato výěžená hmota změřít v hráních, nawhuje
oLH na $o ztráty poružítpříjem dřevní tunoty v porostu o 5 %ozkažďého vytěženého
,,f . zay""1ících 5 %by by\o při pravidelnéměsíčnílzávěrce dáno do manipulačďch
ztrát.
Usnesení: RM schvaluje náirh oLH Jaroslava Větrovce s tím, že příjem dřevní
hmoty v porostu se ponížío 5 "Á zkaŽdého vytěženéhom3 a zbývajících 5 7o se
při pravidelné měsíčníuzávěrce převede do manipulačních ztrát.

Hlasování: PRo:4

PROTI: O

ZDRZEL SE:l

Ad 10) Zprávao činnostiObvodní odděleníPolicie ČR tepu zarok20!5
RM byla předloŽena zprávao ěinnosti obvodního oddělení Policie ČR v Teplé zarok
2015.
Na vědomí: RM bere na vědomí Zprávu o činnosti Obvodniho oddělení Policie
čR o Teplé zarok2015.
Ad 11) Techniclcý stav vozidla ŠkodaFelicia reg. zn. KvM

74-91

RM byl vedoucím střediska místníhohospodářství předložen protokol o technické
prohlídce vozidla ŠkodaFelicia, reg. zn. KVM 74-9t, kteréje v majetku města s tím,
Že vozid|o má vžŮnétechnické závady a mnoho lehlcých závad a jeho oprava se jeví

vzhledem kzůstatkové ceně vozid|a jako nerentabilní. Zdůvodu toho, že bude při
lepších klimatic\ých podmínkách nutné převážet zaměstnance města na vzdá|ená
pracoviště, je na místě zabývat se otázkou nákupu nějaké levné verze osobního
motorovéhovozidla pro potřeby střediska místníhohospodařství.Tajemníkem města
Vítem Červenkouj e nawhov ána možnostnákupu zétiladni v erze v ozid|a D acia Lo gan
MCV v ceně kolem 200.000,-Kč. Ztohoto důvoduje navrhováno zařazení nríkupu
vozidla do rozpočtuna rok 20|6.
Na vědomí: RM
bere na vědomí zpráva vedoucího střediska místního
hospodářství Jaroslava Kehrta o technickém stavu osobního motorovéhovozidla
Št.odaFelicia reg. zrn.KvM 74.91'a doporučuje zaÍazenínákupu nového vozidla
v ceně do 220.000,-Kčdo rozpočtu města na rok 2016.
Hlasování: PRO:5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad 12) Doplnění ceníku na prodej dřeva z veřejné zeleně
RM byl předložen návrh vedoucím střediska místního hospodrířství Jaroslavem
Kehrtem na doplnění ceníku na prodej dřeva z veřejné zelené,za prodej kulatiny a
jiných ýŤezil, kterévznikají těžboujehličnadch stromůzveŤejnézeleně. Tento ceník
vychazí zp|atného ceníku lesní qýroby města Teplá. Kvyhodnocování a zařazeni
sortimentu dle ceníkubude přizvánvždy odborný lesníhospodář.
Usnesení: RM schvaluje Ceník na prodej dřeva z veřejné zeleně pro místní
hospodářství dle přílohy.

Hlasování: PRo:5

PRoTI: 0

ZDRŽF'L SE: 0

Ad 13) Příkazní smlouva _ olioiosjs.r.o
RM byla předložena pŤíkaznísmlouva, kÍerá má byI vzavŤena dle 5 2430 a násl.
zákona č. 89120|2 Sb., občanskéhozákoníku, s přihlédnutím k $ |5I zlkona č.
13712006 Sb., o zadáváni veřejných zakázek ve zněni pozdějších předpisů mezi
městem Teplá a přikaznikem společnostíolivius' s.r.o.' se sídlem Hornická 2252/6,
Sokolov, IČ:28040872,zastoupenéjednatelem Mgr. Tomášem Správkou s předmětem
plnění zpracovénizadávací dokumentace, otgarizace hodnotícíkomise a ýběrového
Íízerij, vyhodnocování ýběrového Ťízeni, příprava podkladů pro rozhodnutí
zadavate|e, zajíštěru podpisu smlouvy mezi zaďavatelem a dodavatelem stavby
,,Rekonstrukce zdravottiho střediska č.p.237, Teplá, 2. etapa- oprava střechy v ceně
11.000'-Kčbez DPH.
Usnesení: RM
schvaluje uzavření pffkazní smlouvy mezi příkazeem městem
Teplá a příkazníkem společností olivius, s.r.o.' se sídlem Hornická 225216,
Sokolov, Ič: 28040872, zastoupené jednatelem Mgr. Tomášem Správkou
s předmětem plnění zpracováni zadávací dokumentace, organizace hodnotící
komise ^ výběrového řízení, vyhodnocování výběrového Ítzení, příprava

podkladů pro rozhodnutí zadavatele, zajištění podpisu smlouvy mezi
zadavatelem a dodavatelem stavby ,,Rekonstrukce zdravotního střediska č.p.237,
Teplá, 2. etapa _ oprava střechy v ceně 11.000'.Kč bez DPH a pověřuje starostu
města Karla Hermanna podpisem přkazní smlouvy.

Illasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDRŽF,LSE:0

Ad 14) Kupní smlouva č.5519/16- Wood &Paper a.s.
RM byla předložena odborn1ým lesním hospodařem Jaroslavem Větrovcem ke
schválení kupní smlouva č. 55|9116 nazékladě rámcové kupní smlouvy 16-0I/SVOL
od kupujícíhospolečnostiWOOD@PAPER, a.s. zastoupenéIng. Tomášem Paříkem,
se sídlem Hlína 18, č.p. 57, Ivančice,IČ: 26229854 spředmětem plnění - určení
množstvídle skupin sortimentůdříví, kterébude prodávajícímměstem Teplá dodano
v kupní ceně stanovenézapřevzatou jednotku danéhosortimentu dříví dle přiloženého
ceníku na 1.čtvrtleti2016. odbomý lesní hospodář uzavÍeníkupní smlouly schválil a
doporučil.
Usnesení: RM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 5519116 se společností
wooD@PAPER'
a.s. zastoupené Ing. Tomášem Paříkem, se sídlem Hlína 18'
č.p.57, Ivančice, Ičz 26229854 na 1. čtvrtletíroku 201.6a pověřuje starostu města
Karla Hermanna jejím podpisem.
Hlasování:

PRo:5

PROTI: 0

ZDRŽE]L SE: 0

Ad 15) SpolečnostiJirgl EP
Na jednání RM se dostavil.pan Ing. Jiří Jirgl, kteý předložil porovniání nové
individuální ceny plynu pro město Teplá a platný ceník, RWE Standard na rok 2016,
dále v'ýpočetdosďené úsporyna dodávce plynu pro obdobíod l.t.20|6 do 30.6.2016.
Pan Jirgl byI požádžnradou města o komentař k předloženým zprávátm. Jednráníby1
přítomen zastupitel Tomáš Erps. Ing. Jirgl podal vysvětlení o způsobu stanovenícen
plynu a administraci výběrového Ťízenlna dodavatele plynu.
Na vědomí: RM bere na vědomí zprávu Ing. Jiřího Jirgla.
Ad 16) Daniel Mallý - cenová nabídka na strojní služby pro rok 2016
RM byla předložena cenová nabídka na strojní služby pro rok 2016 od společnosti
Daniela Mallý - DAMALL .
Usnesení: RM schvaluje cenovou nabídku na strojní služby pro rok 2016 od
společnostiDaniel Mallý - Damall, Ič: 15740242, se sídlem Popovice, Teplá dle
přílohy.
Hlasování: PRO:5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad 17) Ylajka pro Tibet
RM byla předloŽena žádost Spolku Lungta, se sídlem Dlouhá 2, Praha 1 s tím, že
žádajío projednrínížádosti a připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2016 vyvéšením
tibetskévlajky dne 10. bÍenta20l6 na budově uřadu nebo jiném čestném
místě.
Usnesení: RM zamítá připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2016.

Hlasování: PRo:3

PRoTI: 2

ZDRŽB,L SE: 0

Ad 18) Sazebník cen pro odvoz dřeva pro rok 20|6 _ Miloslav Bartkowiak
RM byl předložen ke schváleď sazebníkpro odvoz dřeva pro rok 20|6 od společnosti
Miloslav Bartkowiak, se sídlem U pily 549lII, Marianské LáZně. Předložený sazebník
byl odsouhlasen odborným lesním hospodďem Jaroslavem Větrovcem.
Usnesení: RM schvaluje sazebník pro odvoz dřeva pro rok 2016 od společnosti
Miloslav Bartkowiak,Ič: 1671565g,se sídlem U pily s4glll,Mariánské Lázně.

Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDRŽF,LSE:0

Ad 19) Žádosto finančnípříspěvek- Sportovníunie Chebska
RM byla předloŽena Sportovď unií Chebska, zastoupenépředsedou Výkonného
qýboru JaroslavemPřibríněmŽádost o finančnípffspěvek na částečné
zabezpečení
společensko-sportovní
akceNejúspěšnější
sportovecokresuChebzarok 20l5.
Usnesení:RM zamítá poskytnutí Íinančního
příspěvku na částečně
zabezpečení
společensko-sportovní
akce Nejúspěšnější
sportovecokresu Cheb za rok2015 pro
Sportovníunii Chebska.
Hlasování: PRo:5

PRoTI: 0

ZDRŽE;L SE: 0

Ad 20 ) Yýn,a ke splnění povinností od CEZ Distribuce, a.s.
Měsfu Teplá byla doručena',Yýz;'ta ke splnění povinností dle smlouvy uzavřené na
zékJaděŽádosti o připojení ě.4|20763519.. od společnostiČBzoistrtbuce, a.s. . Je
konstatováno, že město Teplá se 31. |. 2012 zaváza|o ke ňízeru odběrnéhomísta
k plrínovanéstavbě ,,Centrum služeb sociální prevence v Teplé... S ohledem na
výsledek referenda konanéhove dnech 25. a26. Íijna2013 se výšejmenovaná stavba
nerealizovala a tím pominul důvod pro ňizení odběrnéhomísta. Ztéto příčinynelze
smlouvu plnit a město bude povinno uhradit náklady, které provozovate| distribuční
soustavy vynaloŽil se zamýšlenýmpřipojením dle smlouvy.

Usnesení:RM bere na vědrrmíYýn,u ke splněnípovinnostídle smlouvy uzavřené
od společnostiČtzDistribuce'a.s.a
na zák|aděžádostio připojeníč.4120763519
pověřuje paní Jiřinu Růžkovouvyrozumění uvedenéspolečnostio vznik|ých
skutečnostech.
Hlasování: PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽF"L SE: 0

Ad 21) 30.let od založenídechovéhudby Hasičanka..
městaTeplá při organizacioslav ,, 30. vyročí
RM projednalamoŽnostspolupůsobení
za|ožerudechovéhudby Hasičanka..dne |2.3.2016 vKulturním domě vTeplé za
podporyměstave výši l0.000,-Kč.
finanční
Usnesení:RM schvaluje spolupořádání města Teplá při organizaci oslav,, 30.
výročí za|oženídechovéhudby Hasičanka( dne 12.3.2016v Kulturním domě
v Tepléza finančnípodpory městaTeplá ve výši10.000'.Kč.
Hlasování: PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽFjL SE: 0

Jednáníradv města ukončenov l l.00 hodin.
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