Zátlis

z|2.zasedáníZastupitelstva
městaTep|á,konaného
dne 8. února2017
Přítomni: RSDI.. Businský .Iaroslav.Cáp Martin. Hennanrr Karel. Klepal Martin. Křelrký

Karel, Matějka Milan, PhDr. Kreuzová Renata.Bc. Lorencová Jana. Mgr. Novotná Eva,
Bílek Joseť'Mgr. GabrikováŠárka.Purky Zdeněk.Ing. ŠindelářVlastimil, Veselovský
Roman.Erps Tomáš
ZaMÚ Tep|á:Mgr. Vít Červenka.
Eva Řebíková.
.IiřinaRůŽková
Omluveni:občanů: 6
Stalostaměstazahájiljednánízastupitelstva
města(dálejen ZM) v 17.00hodin.Přivítal
jednání určil tajemníkaMgr. Víta
přítomnéčleny ZM a občanyměsta. Zapisovatelerrr
_ Zastupitelstvo
Červenku.
Dále konstatoval.
Ženajednáníje přítonrno
celkem15 Zastupitelů
je usnášenísclropné.
Dále uvedl' Že zjednárrí bude pořízen aldio záznam pro potřeby
městského
úřadua upozomil'Žepokudbudeněkdodalší
pořizovataudionebovideozáznam,
nesmítím rušitprůbělra účeljednání.Pokuclby jej chtěl zveřejnit'je povinendodrŽet
ustanovení
zákonačíslo101/2000
Sb.,o ochrarrě
údajťr
a zákonačíslo89/2012Sb..
osobr-rích
občanského
zákoníku.Uvedl' Že zasedáníbylo řádně svoláno a ozlrán]enívyhláŠeno
vyvěšením
na úřední
descea webovýclrstránkáclrllěsta Tepládne 30.l.2017s programenr'
kter}'dne30.|.20|7obdrŽelivšichnizastupitelé'
Návrh programuv dop|něném
znění:

.

|\ Zaha1ení
2) Určeníověřovatelů
zápisllz 12.zasedáníZM
3) ověřenízápisuz 11. zasedániZM
4) Kontrolaúkolů
5) Majetkovézá|eŽiÍo
sÍi
6) Rozpočtové
opatřeníč.1l
7) Inventarizační
zarok20|6
zprávaÚIK za rok 20l6, inventurní
rozdí|y
8) Zásadypro poskytovánícestovních
nálrradčlenům
ZM pro rok 2017
9) Veřejnoprávní
neinvestiční
dotacena činnost
orgarrizací
smlouvyna poskytování
z rozpočtu
městana rok 2017
_ Ceskýzápad.o'p.s.
poskytrrutí
10)Žádosto
neinvestiční
dotacena činnost
organizace
11)Zprávapředsedyfinančnílro
výboruo činnosti
FV
12)Zpráva předsedykorrtrolnihovýboruo činnostiKV
13)Rozpočet
městaTeplána rok 2017
kraje_ projekt
dotace Z rozpočtu
Karlovarského
14)Veřejnoprávnísn,llouvao poskytnutí
a pojd'..
..Nestůj
15)Různé
školyv Teplé.p.o.
a) Multifunkční
di|nyZák|adní
16)Diskuse
17)Závět

Ád 1. Zaháiení
Starosta navrlll doplnění progranu v bodu 15 o písmeno a) Multiťunkčnídílny
Základní školy v Teplé. p.o. Poté se zeptal. zda-|ímá někdo rrávrh na doplnění či
Změnu programu.

Usnesení:ZM schvaIujeprogram72.zaserJání
zastupitelstva
v doplněném
znění.
PRo:

15

PRoTI:

0

ZDRŽELSE:

0

Usnesení
bylo přijato.
Ad 2. Určeníověřovate|ů
zárrisu z 12.zasedánÍ
ZM
Starostaza ověřovatelezápisuurčujeMgr. Evu Novotnoua PhDr. RenatuKreuzovou.
Na vědomí:ZM bere na vědomíurčeníověřovatelů
zápisu - Mgr. Evu Novotnou
PhDr. RenatuKreuzovou.
Ad 3. ověření zánisuz 11.zasedáníZM. konaného
dne 7.12.201ó
Starostakonstatuje'
Že ověřovateli zápistr z l1. zasedání
ZM by|i:Mgr. Šárka
Gabrikováa JosefBílek. Dotázal se přítonnýchověřovatelů,
zda zápíszkontrolovali
a ověřili. oba shodněuvedli,Že zápis zkontrolovalia ověřili jelro správnostsqý'mi
podpisy.
Na vě<tomí:
ZM bere na vědomÍověřenízápisu z l1. zasedáníZM Mgr' Šárkou
Gabrikovoua JosefemBí|kem.
Ad 4. Kontro|aúko|ů
z 11.zasedáníZM ze d,ne7.|2.2016.
přijatýchv rámci l1. zasedání
Z usnesení
ZM nevyplynulŽádnýúkol.
Na vědomí:ZM berena vědomíkontro|uúkolůz 11.zasedáníZM'
Ad 5. MaietkovézáležitosÍi
a sm|ouwo zřízenívěcnÝchbřemen
Starostapředalslovo paníJiřině Růžkové.
Prodejčásti p.p,ě'597l1o rýměře cca 70 nl2 v k.ú.Teplá, obec Teplá rrranŽelům
RM prodejnedoporučila.
PavloviGabrikovia KvětoslavěGabrikové.
.

o výměře cca 70 m2 v k.ú.Tep|á,obec
Usnesení:
ZM zamítáprodej p.p.č.597/l
Tep|á manže|ům
Pav|oviGabrikovi a Květos|avěGabrikové.
H|asování: PRo: 15

PRoTt:0

ZDRŽEL sE:0

Usneseníbylo přijato.

ad 6) Rozpočtovéopatření č.11/2016

Starostaměsta Karel Hemann předal slovo ekonomcepaní Evě Rebikové.která
podala komentářk rozpočtovému
opatřeníč. 1112016kteréschválila rada města na
svém31.jednaní.Schválenýrozpočet
byl v roce 2016všemidvanáctirozpočtovými
opatřenímiupraveno částkuve výši 6.587.752'50'-Kč , kdy se jednalo v v podstatě
pouze o dotace. Dále uvedla, Že schoclek rozpočtuza rok 2016 byl ve výši
11.495,074,90
Školní
ulice
Kč. Informovalatéžzastupitelé
o tom, Že rekonstrukce
byla vyčíslena
na částku23.826.602'80Kč. Dotaz vznesl zastupitelMilan Matějka'
který se dotazovalna činnostobecně prospěšné
společnosti
KOTEC. K tomu uvedla
zastupitelkaBc. Jana Lorencová,že zpraclje přehled o činnostitétospolečnostia
rozešleho zastupitelům.
pří|ohy.
Na vědomí:ZM^berenavědomí.o"počtor,é
opatřeníč.11.12016dte
Ad 7) Inventurnírozdílvza rok 2016
Starostaměsta Karel Hermannpředal slovo ekonomceEvě Řebíkové,která uvedla
inventumírozdíly,kterébyly při inventarizacizjištěny.Ta upozornila,Že ústředrrí
jednání,nebot'dle
zprávuinventarizační
komisebudeprojednávatRM na následujícím
směrnice tuto schvaluje RM' inventarizaceprobíhalav souladu s vyhláškoua se
rozdílů,tak největšírozdíly byly na
směrnicemi. Co se týče inventarizačních
technických sluŽbách. Dále během inventarizace navrhují komise k vyřazení
následující
hmotnýmajetek:
. oplocení studny u Skolní ulice inventárníěislo 212014za pořizovacícenu
24.l 11'-Kč(r.2007)
- Počítačová
(r.2005)
sestavaIntelD330L pořizovací
cena40.603,-Kč
. Varhany_ pořizovací
cena49'990,-Kč
G.1990) nefunkční
_ poÍizovaci
- TraktorToRo 190DH (travní
(r.2003)
cena138.150'-Kč
sekačka)
změny a
Potéuvedla, Že v průběhuroku provádějísprávci jednotlivýchrozpočtů
přesunymajetku,kteréjsou tedy průběŽnězaznamenávány,
Dále popsalainventurní
rozdílyběheminventarizaceza rok 2016 :
. střediskotechnickésluŽbyorg. 1039_ při inventarizacinalezeno7 ks silničních
panelů_ Zbyly Z rekonstrukceŠkolnírrlice panely navrŽenyzaÍaditza 300,Kč/ks _ celkem tedy 2.100'-Kč návrh na zaúčtovánik 31.12.2016 na
028001MD/088001D
.

střediskotechnickésluŽby org. 1039 při inventarizacinalezeny2 ks přívěsy
traktorovésklápěcí_ byly v majetku nrěsta,by|y vyÍazenya rnají propadlou
Návrh
Zjištěno,Že se na přívěsyplatípojištění.
technickoukontrolu.Inventarizací

přívěsyzařaditza zůstatkovou
lrodnotr.r
10.000..Kč/ks
na účet
028002MD/088
002D' dle informaceJaroslavaKelrrtabude 1 ks opravenpro potřebytechnickýclr
sluŽeba l ks v roce 20|7 navrženk prodeji.
Usnesení:
ZM schvalujeinventurnírozdíly_ inventarizace2016dle přílohy.
H|asování: PRo:

15

PROTI:

0

ZDRZELSE:

O

Usneseni bylo přijato.
ad 8) Zásadv nro noskvtovánícestovníchnáhrad č|enům
ZM nro rok 2017
Starosta rněsta Karel Hermann předal slovo ekonomce paní Evě Řebíkové, která
uvedla, Že předkládá ke schválení zastupitelstvu rrrěsta Zásady pro poskytovárrí
cestovníclrnáhrad členůnzastupitelstvaIněstapro rok 20|7 a vypočítávalyse podle $
l89 odst. 1 zákona č.26212006Sb.. zákoníkpráce a Vyhlášky č.44012016Sb., ze dne
20. prosince 2016, vydanéMinisterstvernpráce a sociálníchvěcí o změně sazby
základní náhrady za pouŽívání silničních motorových vozidel a stravného a o
stanoveníprůměrrré
ceny pohonnýcli hmot pro účelyposkytování cestovníclrnáhrad,
je nutnéstanovit tyto zásady pro poskytovánícestovníclrnáhrad členůmZastupitelstva
městatak,jakjsou uvedenyv přiloze.
Usnesení: ZM schva|uje Zásady pro poskytování cestovnich náhrad čIenům
zastupitelstvaměsta Tep|á pro rok 20l7 tak' jak by|y před|oženyv pří|oze.
H|asování: PRo:

l5

PROTI:

0

ZDRŽEL sE: 0

Usneseníby|o přijato'

ad 9) Veřeinoprávnísm|ouw na Doskvtování
neinvestični
dotacena činnostorganizací
z roznočtuměstana rok 2017

'

StarostaKarel Hermannopětovněpředalslovo ekonomcepaníEvě Řebíkové'
která
uvedla, že zastupitelédostali v rárrrci pracovníhomateriálu před zastupitelstver-r-t
rrávrhy veřejnoprávníchsmluv na poskytováníneinvestičnídotace na činnost
z tozpočtu
nrěstaTepláevidenční
čisla:I120|7/EKpro SDH Teplána částku10.000..
pro SPCCH v ČR.z.s.základníorganizace
K{ č.2l2O17lEK
Teplána částku30.000._
Kě, č.3/2017lEKpro Českýsvaz včelařt.t z.s. Teplá na částku20.000.-Kč.
pro T.ISokol Teplá,z.s' rračástkul50.000.-Kč.
č.4l20|7/EK
č'5l20l7lEKpro Ceský
pro Dechovouhudbu
rybářskýsvaz' z,s.' Teplá na částku50.000,-Kč,
č,6120|7lEK
č.250/2000Sb.. o
Hasičanka,
Z.s.na částku50.000'.Kč.
.le nutnése říditzákonetrr
rozpočtovýchpravidlech úzenrníclr
rozpočtů,
ve znění pozdějšíchpředpisů.Tyto
smlouly byly zpracoványna základějednotlivýchŽádostíspolků.Týo částkyjsou

zařazeny v rozpočtuna rok 20:17.Pokud budou předmětnésmlouvy schváleny, není
probléms jejich financováním.
Usnesení: ZM schva|uje veřejnoprávní sm|ouvy o poskytnutí neinvestičních
dotaci z rozpočtu města Teplá na rok 2017 tak' jak byly předloženy v příIoze.

H|asování: PRo: 15

PRoTI:0

ZDRŽEL sE:0

Usneseníbylo přijato.
ad 10)
o.D.s.

Starosta
městak tomutoboduuvedl,Žebyli v měsíci1istopadu
2016na MÚ podány2
ŽádostiČeského
západu,o.p's.,kterýzastupujeředitelkaMgr. PetraVodenkovás tím,
že na zák|adě 1 žádostižádá poskýnutí dotace z rozpočtuměsta Teplá ve výši
30.000'-Kčna činnostv rámci projektu Terénníprogramyna rok 20|7. Y Ámci
druhéŽádostipak žádáposkýnutídotacez rozpočtuměstaTeplá ve výši 20.000'-Kč
na projekt s názvem Sociálně aktivizačnísluŽby pro rodiny s dětmi na rok 2017,
Zastupitelstvoměstavidí pomoc v zaměstnávání
lidí do pracovníhoprocesuu města
Teplá.
Usnesení:ZM zamítá poskytnutí dotaci z rozpočtu města Teplá na základě
pro Českýzápad,o.p.s.
žádostí
H|asování: PRo: 14

PRoTI:0

ZDRŽELsE:1

Usneseníby|opřijato.
ad ll) Zrrrávaoředsedvfinančního
výboru
Starostaměsta Karel Hermann předal slovo předsedovi finančníhovýboru panu
KaÍlovíKřehkému,kterýpředneslzprávu o činnostifinančního
výboruza rok 201ó.
Bylo konstatováno,Že se finančnívýbor (dále jen FV) v roce 2016 sešelke svým
jednanimdvakrát.Pro svéjednánívyuŽívaliinformacezaměstnanců
ekonomického
úsekuměstskéhoúřadu.PrůběŽněse seznamovalis rozpočtovýmiopatřenímič' 1
11, financovárím
některýchstavebních
akcí hlavněŠkolní
ulice a opravoustÍechy
s realizací nárožnívěžtcena zdravotnínrstředisku a další.o své činnostiFV
vylrotovujezápisy, kteréjsou k nahlédnutí
u ekonomky MěÚ paní Řebíkové.V
zápisech jsou uvedeny přesnédokumetrty,se kterými se FV zabýval na svých
jednáníclr.Za rok 2016 FV neshledalŽádnéúčetní
nedostatky.Zastupitelstvoměsta
FV neuloŽilov roce 2016 Žádnéúkoly.Dále se FV seznámils návrhemrozpočtuna
rok2017.
Na vědomí: ZM bere na vědomízprávu předsedyfinančního
výboru o činnosti
za rok20l6.

ad 12)Zpráva předsedykontro|ního
vÝboru
starosta města Karel Hermarrnpředal slovo předsedovikontrolníhovýbor.upanu
TomášoviErpsovi, kterýpředneslzprávu o činnostikontrolníhovýboruza rck 2016.
Předsedoubylo konstatováno,Že v průběhukalendářníhoroku 2016 nedošelžádný
podnět,stíŽnostani žádostobčanů.
Členové
kontrolnílrovýboruprůběŽně
kontrolují
plnění usnesenízastupitelstvai rady města Teplá, dodrŽováníprávníchpředpisů
ostatnímivýborya městskýmúřademna úsekltsamostatné
působnosti,
úřednídest<u
a
webovéstránkyměstaTeplá.
Na vědomí:ZM bere na vědomízprávu předsedykontro|ního
výboru o činnosti
za rok2016.
Ac| 13)RoznočelměstaTen|ána rok 20l7
StarostaměstaKarel Hermannuvedl,ženávrlrrozpočtuměstabyl zveřejněnna úředrrí
desceměstajak v elektronické,
podoběod I8.1.20|1.Návrh rozpočtu
tak i v tištěné
jako rozpočetschodkovýs celkovými přijmy 53.225.200,byl sestavenv paragrafech
Kč a výdaji včetněuhrazenýchsplátekúvěruve výši77.534.488'.Kč
a financováním
ve výši 24.309.288,-Kč.
Návrli můŽebýt v tétopodobě schválen,nebot'máme
dostatekfinančních
prostředkůna bankovnícl,t
účtech,
kdy tentonávrh neníkrft ani
Žádnou smlouvou o úvěru.Ke konci roku mělo město Teplá finančníprostředky
36,963.003'79'-Kč.
K dnešnímu
dni má městona účtech
39.723.94I,]3,-Kč.
Schodek
rozpočtuz největší
částičinízaÍazení
těchtoakcí:opravysilnic, nový veřejnýrozhlas,
traktor na lesníhospodářství,posledníčástopravy kostela,oprava KD a dráhy na
hřišti. Poté předal slovo ekonomceEvě Řebíkové,která uvedla' Že příjmy byly
navrženypodle skutečných
příjmůvroce 2016 a podle očekávanýchv roce 2017'
Daňovépříjmy by|y zaÍazenypouze přibliŽně ve výši 90 % skutečných
daňových
příjmůroku 2016 s tím,Žebudeponeclránarezervapro připad,ževýběrdaníby nebyl
v takovévýši'jako v roce 2016. Dále uvedla změny na zák|adězávěrůvyplynulých
z pracovního
Zastupitelstva
dne |6.1.2017
. K doplněnému
rozpočtu
uvedla,žepříjnryi
jsou
výdaje
stejné,pouze se změnilo poloŽkovéčleněnírozpočtu.Dotaz vznesl
zastupitelMilan Matějka,který se dotazovalna pořadíprojektů,kdyžje schvalována
částka500'000'-Kčna jejich zpracováni. Starostai místostarosta
odpověděli, Že
_
_
docházík plynu\émlzadáváníprojektů panu Gracovi Kulturni dům.paníŠťastné
_ komunikacedo Cíhanéa oprava ulice Pivovarská, společnostiBPo ostrov parkovištěv ul. Palackého.Dále upozornil Milan Matějka na to, aby nebyla
zkracovánakapitola veřejnézeleně.K tomu dodal starosta,že nemá dobý pocit při
podpisužádostío povoleníke kácenídřevirr,ale městomá v úmyslusázenínových
stromů,zejménapak v ulici Skolnía Palackého.
Město bude oslovovatpana Ing.
Šindeláře.K tomu pouze poznamenalMilan Matějka, Že v projektu cyklostezky
Betlém_ Klášterje sazenízeleněplánováno.

Usnesení:
ZM schvalujerozpočet
městaTep|ána rok 20l7 s tím,žepříjmybut|ou
ve lyši 53.225.200'-Kč'
výdaje ve výši 77.534.488,-Kč
a Íinancováníve výši
24.309.288'-Kč.
Hlasování: PRo: 15

PRoTI: 0

ZDRŽEL sE: 0

Usnesení
bylo přijato.
Ad 14) Veřeinonrávní sm|ouvao poskvtnutídotace z roznočtuKar|ovarskéhokraie nroiekt ..Nestůia noid'..
Starosta Karel Hernrann předal slovo tajenrníkoviMgr. Vítu Červenkovi,který uvedl,
Že bylo město Teplá osloveno paní Hanou Šnajdrovou'pracovlticíKrajskélroúřadu
Karlovarského kraje k zapojení se do projektu ..Nestůja pojd' II.. financovaného
v ránrcí operačnílro programu Zanrěstnanost z rozpočtu Karlovarského kraje.
Kraj ským úřadem byla následně zaslána dohoda k vytvoření dvou pracovníclr nríst.
jejichŽ náplň je totoŽnás projektenrÚřadu práce tzv. VPP. S ťrčinností
od 1.1.20l7
byli přijati dva zanrěstnanci,kteří jsou zařazeni na pozici uklízeč veřejného
prostranství ve Středisku místního lrospodářství v TepIé. Zdůvodu tolro, Že ce|ý
projektje financován Krajským úřadenrKK. je nutnéuzavřítVeřejnoprávní snrlouvu o
poskynutí dotace z rozpočtu Kár.lovarskélrokraje obci Teplá na mzdové náklady
spojenés obsazerrírndotovanéhopracovnílrorrrístaúčastníkem
projektu ..Nestťrja pojd'
II Ílnancovanélrov ránrci operačníhoprogramu Zaměstnanost rlrezi městem Teplá a
Karlovarským krajenr. Předložení této smloul'y se opozdilo z důvodu posunuté
ustavující schůze zastupite1stva Karlovarskélro kraje a jr-rrenováníčlenů Racly
Karlovarskéhokraje. Zastupitel Milan Matějka vznesl dotaz. z jakéhodůvodudoclrází
k zanrěstnávánílidí' kteří nemají trvalý pobyt v katastru obce Teplá, kdyŽ je u nás
taková nezaměstnanost.
Tajemník Mgr. Vit Cervenka uvedl. Že se jedná o projekt
Krajskéhoúřadu KK, kteď zaměstnávárovnou konkrétrrí
osoby. Kosobě ondřeje
jedná
oláha tajemníkuvedl. Že se
o osobll. která sice nemá trvalý pobyt v Teplé.ale
bydlí zde u své sestry. MístostarostaKlepal dále uvedl. Že s Milatrem Matějkou
soulrlasí'aleje na rnístěvyjítvstříctonrutoút'adu.

.

a) Usnesení:ZM schva|ujeuzavření Veřcjnoprávní sm|ouvy o poskytnutídotace
z rozpočtu Kar|ovarského kraje obci Tep|á na mzdové nák|ady spojené
s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkemprojektu ,,Nestůj a
pojd' II.. registračníčís|o: CZ.03.1.49/0.010.0115_||61000|769
financovaného
v rámci Operačního programu Zaměstnanost s poskytnutím dotace
z rozpočtu poskytovatele v ce|kovémaximální výši 128.640'-Kč,na základě
projektu
které se příjemce dotace město Teplá zavazuje obsadit účastníkem
ondřejem o|ahem pracovní místo s názvem profese Uk|ízeč veřejného
prostranstvína dobu nejméně6 měsícůod jeho vzniku.

H|asování: PRo: 13

PRoTI: l

ZDRŽEL sE: 1

Usneseníbylo přijato.
b) Usnesení:ZM schvaluje uzavření Veřejnoprávní sm|oury o poskytnutídotace
z rozpočtu Kar|ovarského kraje obci Teplá na mzdové nák|ady spojené
s obsazením dotovanéhopracovního místa účastníkemprojektu ''Nestůj a
Íinancovaného
pojď II.. registračníčíslo: CZ.03.1.49/0.0/0.0/15-11ó/0001769
v rámci operačního progřamu Zaměstnanost s poskytnutím dotace
z rozpočtu poskytovate|ev ce|kovémaximální výši l28.640'-Kč, na zák|adě
projektu
které se příjemce dotace město Tep|á zavazuje obsadit účastníkem
Jaros|avem Sivákem pracovní misto s názvem profese Uk|ízečveřejného
prostranstvína dobu nejméně6 měsícůod jeho vzniku.

H|asování: PRo: 13

PROTI: I

ZDRZELSE: I

Usneseniby|opřijato.
Ad 15)Různé
a) Multifunkčnídílny Zák|adní školyv Teplé'p.o
Starosta Karel Hermann uvedl, Že vederríZákladní školy v Teplé' p.o. má Zájem
opravit staroubudovu dílena vybavitji pro výuku dílen,pracovníhovyučovánía
výtvar.névýchovy. Akci chce spolufiIrancovatz evropských fondťrIRoP SC 2.4 _
Infrastrukturaoro základní vzdělávání.

di|ny..Zák|adníško|y
záměr ,,Mu|tifunkční
Usnesení:ZM schvalujeinvestiční
v Teplé p.o. a souhlasíse zařazenímtohoto záměru do Strategickéhorámce
v rámci projektu,,MAP oRP Kar|ovy Vary...
zpracovaného
H|asování: PRo: 15

PRoTI:0

ZDRŽEL sE:0

Usneseníbylo přijato.
Ad 15)Diskuse
-

-

Dotaz pan Baďura _ zjakého důvodujsou popelnice ve Skolní ulici daleko od
silnice a popeláři je musí přistavovatdaleko _ starostaodpověděl' Že se na to
město zaměří při dalšíchprojektech
Dotaz pan KříŽ uvedl ' Že je špatnýteclrnický stav Palackéhoulice a takéje tato
hospodářstvíJaroslav
ulice velmi znečištěna_ na to odpověděl vedoucí r]rístrrího
Kehr1, který uvedl, žepo zirně se brrdecelén,lěstouklíZeta odstraníse i poškozené
retardérv

-

Dotaz pan Vlček _ zdali se budou budovatkana\izaceči vodovod na malých
společnosti
vesnicích_ odpovědělstarosta,Že byla přislíbenapomoc pracovníků
VODAKVA Karlovy Vary, a.s. při hledání možnýchřešení(obnova studní,
čištění)
a moŽnostířešeníkanalizacea pomoc při realizaci.V loňskémroce byla
rea|izoyála dešťovákanalizace v Rankovicích.Získat dotace je těžké'např'
z rozpoětuKarlovarského
kraje_ dotaceobcímdo 2000 obyvatela z ministerstva
podlekoeficientůsouvisejících
obyvateli,kterétakénesplňujeme.
s trvaležijícími

Ad16) Zá*ér
děkuji Yám za účastna
VaženíčlenovéZastupitelstva,
váŽeníspoluobčané,
dnešním
zasedrání
zastupitelstva
městaTeplá.Hezký večera dobrounoc.
Závěr v 18.03hodin
Zapsal: Mgr. Vít Červenka
ověřovate|é:
Mgr. Eva Novotná
PhDr. RenataKleuzová
starosta-

Karel Hermann

_ Martin Klepal
místostarosta
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