Zápis
z 3. jednáníRadyměstaTep|á,konanéhodne 26.února7015
RadaměstaTeolá

Přítomni:
Kare|Hermann,
MartinK|epa|,
RSDr.jaros|av
Businský,
RomanVese|ovský,
MartinČáp
Hosté:
Mgr'VítČervenka,
JiřinaRůžková,
lng.OtakarReiser
jednáníradyměsta(dá|ejen RM) provedIstarostaKareIHermann'Vyhotovením
Zahájení
zápisuje pověřentajemník
tvÚ Mgr.VítČervenka.
Program3. jednánírady 26.2.2015
1.
2'
3.
4,
5.
6.

Výběr dodavateletěžbyharvestorovoutechnikort
korrtrola úkolůz 2 jednánírady
Majetkovézá|eŽitosti . parríJiřina RůŽková
Žádost o odkoupenínepojízdného
traktoruna nálrradnídíly
Nabídkana instalaci žaluziív budově rněstskélro
úřadu
Návrh postupuolrledněnestrhávanýchsráŽekze tnzdy dle exekučního
př.íkazupaní
Mgr..IaněČizkove
7, Žádost o prominutíplatby za komunálníodpad ze zdravotníchdůvodů- Eliška
Setlíková
8' Žádost o rozšířerrí
veřejnéhoosvětlénína Nové Farrrrě
9, Výběr nabídekna službygeoportálu
10.oslovení firem na nákup uŽitkovéhoVoZu S korbou na technickésluŽby
l 1. Vyřazení paníBoŽeny TurkovéZe seznamurrclrazečů
o unrístění
do DPS
12.Dodatek ke ztizovacílistině Domu s pečovatelskousluŽbou aZák|adníškolyv Teplé
- změna aclresy zŤizovatele
13. Inventarizaěnízptáva ústředníinventarizační
kornise za rok 2074
14.Různé
Radaměstaschvalujeprogram3. zasedání
radyměstaTep|á
P R o :5

P R o T |0:

ZDRŽEL:o

Ad 1) Ve věci výběru dodavatelétěžbyharvestorovoutechnologiíprobělrlootevírání
obálek, kdy byly doručenycelkem 2nabídky :
a) NabídkaLesníspolečnosti
Teplá, a.s.celkovánabídrrutá
cenabezDPH ie 1.116.000.-Kč
- PoŽadovanépřílohy byly sorrčástí
rrabídky
b) Irrg.FrantišekNovák - celková nabíclnutá
cenabez DPH je 928.500,-Kč
- PoŽadovanépřílohy byly součástí
nabíclky
- PřítornnýIng. Reiser vzal výsledek výběru clodavateledle nabídekna vědomí
a nemá žádnénámitky.
Raclaměstakonstatuje,Že nejniŽšínabídkouje nabídkadodarrálrrg.Novákem.
Rada města ukládá starostoviměsta podepsats vítěznýmuclrazečenrsmlouvu. Dále
rada pověřuje odbornéholesrríhohospodáře spojit se s vítěznýnruclrazečemazahájit
odstraňovárrí
následkůprosincovékalamity.
Rada města schvaluje uzavření smlouvy s vítězným uchazečemIng. Františkem
Novákem.
Hlasováníradv:

PRo: 5

PRoTI: 0

znnŽnrz o

Ad 2) Kontrola úkolůz minuléhojednání Rady města Teplá
-

.I'RůŽková
o geometricképlány * splněno,
o oslovit pana Hodana - splněno
o

.

Dohoda farma Bezvěrov x Euagri - splněno

o Vyvěsit zátněr pachtu - splnětul
K. Hernrann- výzva na dodavateletěŽbyharvestorenr- splněno
V. Červenka- změny v evidenci vozidel - splněno
- jednánís Policií ČPt-splněno

Ad 3) Majetkové záIežitosti - paní.IiřinaI{ůŽkovápř.eclloŽila
RM Zápis z3. jednání
I(omise výstavby a životrrílroprostředíze dne 23.2.20|5. Rada tento zápis bere na
vědomía rozhoclujenásledovrrě-

J.

A) Ve věcech prodeiůpozemků:
1) Čj'3058/2OI4lPoZ
Žádost pana ZdeňkaPopovičeo odkoupeníčástip.p.ě, ||2511 o výrněře 235 m2, části
p'p.č.1184o vyměÍe34n2 rn2 a st.p.č.
66 o výnrěře17 m2 vk.ú.Heřmanovu Starého
Vyvěsit záměrprodeje.
Sedla,obecTeplá .Konriseprodejdoporučqje.
Racla města pověřuje Jiřinu Růžkovouv1věsit záměr k prodeji. Rada města prodej
doporučuje.
ZDRZEL:0
Hlasovánírady :
PRo: 5
PROTI:0

2) Cj.26t6l2014lPOZ
Žádost Ing. Ludnrily Ar.dalanovéo odkouperríčastip.p.č.l I25lI o ýměře 104 n2 a části
p.p.č.l l84 o 1ýměÍe44 n2 v k.ú.Heřmallov u StarélroSedla'obec Teplá .Komise prodej
doporučtrj
e. Vyvěsit záměr prodeje.
Rada města pověřuje Jiřinu Růžkovouvyvěsit záměr k procleji. Rada města prodej
doporučuje.

Hlasovánírady :

PRo: 5

PIiOTI:0

ZDRZELz 0

3) Cj.30s7l2\r4lPoz

častip.p.č.
1125lIo
Žádost rnanŽelůVlaclirrríraPešuli a .]úliePešulovéo odkor.rpení
Sedla,
výrněře 168 rn2 a částip.p.č.1184 o výrrrěře82rn2 vk.Út. Heřmarrovu Starélro
obecTeplá.Komise prodejdoporučuje.
Vyvěsit záměrprodeje.
Rada města pověřuje Jiřinu Růžkovouvyvěsit záměr k prodeji. Rada města prodej
doporučuje.
Hlasování rady :

PRo: 5

PROTI:0

znpŽnr: o

q Čj,129l2OI5lPoZ

Žádost Lucie Drabíkové o odkoupení st.p.č.2612o r,yrněře 12On2 a p.p.č.|9l2 o
prodatp,p.č.1912o výrněře
výnrět'e52 m2 v k.ú.Teplá, obec Teplá. I(orrrisedoporučuje
52m2, částst.p.č.2612o
výrněře26m2 v k.ťr.
Teplá,obecTeplá. Vyvěsit záměrprodeje.
Rada města pověřuje Jiřinu Růžkovoulyvěsit zámér k prodeji. Rada města prodej
doporučuje.

Hlasovárrí
rady :

PRo: 5

P RO TI: 0

Z D RZ EL:0

, Čj592D015Doz

SoulrlaspanaJiřílroHóclarras nabídkotroclkotrpeníčástist.p.č.2612o výrrrěře43 rrr2v k.ir.
Teplá' obec Teplá. Komise prodej doporučuje'V1věsit záměr prodeje.
Rada města pověřuje Jiřinu Růžkovouvyvěsit záměr k prodeji. Rada města prodej
doporučuje.
Hlasování rady :

PRo: 5

PROTI:0

znpŽr,r: t

q)cj. l67tzolstPoz

částist.p.č.
Zádost rnariŽelůoldřiclra Popovičea Micliaely Popovičovéo odkotrper-rí
34912o výrněře 3| mZ v k'ú. Teplá, obec Teplá pro výstavbu garáŽe.Konrise prodej
doporučtrj
e. Vyvěsit zánlěr prodeje.
Rarla města pověřuje Jiřinu Růžkovouryvěsit záměr k prodeji. Racla města prodej
doporučuje.
Hlasování rady :

PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽnrz o

7) Cij04D0t5:POZ
Žádost manŽelůVladislava Kociotka a BoŽeny Kociotkovéo odkouper-ríčástist.p.č.
34912o výrrrěře35 n2 v k.Úr.Teplá , obec Teplá pro výstavbu garáŽe.Konrise plodej
doporr-rčuje.
Vyvěsit záměr prodeje.
Rada města pověřuje Jiřinu Růžkovouq,věsit záměr k prodeji. Rada města prodej
doporučuje.
Hlasovánírady :

PRo: 5

I,RoTI:0

ZDRŽrl': o

8) CJ.I24|2OI5lPoZ
o rýrrrěř.e
ZádostfirrrryBezvěrov o odkoupeníp.p.č.100/l o výměře |672 m2, p.p.č.101
|26m2, p.p.č.190 o výrrrěře2464n2, p.p.č'191 o výměře 367 m2,p,p.č.24|l| o
výrněře 8184 rn2, p.p.č. 699 o výrněře 90 n2, p.p.č.700 o v1rněře 245 m2 v k.ú.
Bezvěrov u Teplé. l(omise prodej doporučilapokrrdfirma EURAGRI , která má p.p.č.
paclrtu.Firnra EURAGRI
190 a p'p.č.241l| propaclrtované,
bude sor-rhlasit
s ukončetrím
pachtupři prodejip.p.č.190a24111v k.ú.Bezvěrovu Teplé'
s.r.o.souhlasís ukorrčerrírrr
obec Teplá za podrnírrky.Že částp.p.č. 24111, 'kterouzemědělsky využívájirrrbude
proclárra.
Rada města pověř.ujeJiřinu Růžkovoupřípravou geometrickéhoplánu.
H|asovánírady :

PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽnr: o

9) Cj. 606t201stPOZ
ZádosÍfirmy EURAGRI s.r.o.o odkouperlíčástip.p.č.24Il1 o rýnrěře cca 2700 m2
vk.ú. a část 535/4o r'ryrrrěře
cca 2500 tn2 y k.ú.Bezvěrov u Teplé.obec Teplá. Korrrise
prodejdopor.Lrčrrje'
Rada města pověř.uje .Iiřinu Růžkovou přípravou geometrickélroplánu, ale část
535/4 o qýměře cca 2500 m2 v k.ú. Bczvěrov u Teplé,obec Teplá, navrhuje racla
zahrnout kjednání ve věci uzavření paclrtovní smlouvy a proclej této části
ne<loporučuje.

H|asování
racly:

PRo: 5

PROTI:0

ZDRŽnt: o

r0) cj.697l2\r5lPoz

Žádost.IiřílroLicelram1ao odkoupeníp.p.č.535/4o výrrrěře 6200 m2 vk.ťr.Bezvěrov u
Teplé,obec Teplá. S dělerrímpozemku sor"rhlasí
a riavr.lrr-rje
,aby částp.p.č. 53514by|a
smětrětra
zap.p.č, 7|3lI v k.ú.Bezvěrov tr Teplés tím, Že by parceluodkorrpilod města.
Parcela navazuje na dťrrrrve vlastnictvíjeho rodičťr.TiříhoLicelramr.aa Miloslaly
Licel.ramrové'Konrise s navrŽeným řešerrítrrsotrhlasí a doporučuje vyzvat í.irmtr
EURAGRI s.r'o.k q,jádřeník navrlrované
snlěněpozerrrkťr.
Racla městapověřuje.Iiřinu Růžkovoupřípravougeometrickóhop|ánu .
H|asovánírady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZEL: A

11)Čj.53Il20I5lPoZ
Žádost Miroslary Slepičkové
o odkor-rpení
částip.p.č.480/24o výměřecca70 rn2 v k.ú.
Klášter Teplá, obec Teplá. Důvoclenje , Že nemůŽevjíŽdětna svůjpozemek pro neustále
zaparkovarr
á auta.Komise prodejnedoporučuj
e.
prodej
Rada města
nedoporučujez důvodupřístupu k vodníploše.
Hlasování rady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZEL:0

72)Cj.s239t20r4tPOZ

Žádost Ing. .IanaRůŽičkyo zřízenívěcnéhobřemene-právo přístupttza ilčelenrrevize,
opravy a rekonstrukcevodovoclníhořádu pro oprávněnélrovlastníkast.p.č'1912v k.ú'
Beroun u StaréhoSedla , obec Teplá. Rada rrrěstana svém 9, zasedání, kterése
konalo dne 25,6.2014 uclělila souhlas s výměnotr vodovodního potr.ubípod
komrrnikacíp.p.č.615 vk.ú. Beroun u Star.élioSeclla' obec Teplá. Vyvěsit záněr
zřízení věcného břemene' Nawhovaný jednorázový poplatek za zÍizení věcrrého
břenreneje 1000Kč včetněDPH.
Rada města doporučuje zÍízenivěcného břemene, pověřuje Jiřinu Růžkovou
vyvěšením záměru zřízení věcného břemene a věc postupuje do jednání
zastupitelstvaměsta.
Hlasování rady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZEL:0

13)Čj.103/2015lPoZ
Žádost Petra Tofla (vlastník st.p.č.22' součástípozenrku je stavba Klášter čp,26)o
odkoupení částip.p'č.587l1o ýnrěř.e 1033 rn2,částip.p.č.89l2
o l,ryměl'e
cca 107m2 a
p,p,č,92o výměře 52 m2 v k.ú.KláštelTeplá, obecTeplá . Konriseprodejcloponrčuje
Rada města pověř.ujeJiřinu Růžlrovouv1věsit záměr k prodeji. Rada města prodej
doporučuje.
Hlasování radv :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRŽnr. o

B) Ve věcech náimů a rlachtů:

1.)Cj.s9s4l20r4EOZ

Žádost Viktora Kleina a Petra Kůrky o úpraw rrájernnísrrrlour,y na p.p.č.465 o r,1,měře
je parr
360 m2 a 46214 o vý,rněře2734 n2 v k.ú.Mrázov, obec Teplá ' kde nájerrrcerrr
Viktor Klein, aby na nájemrrísmlouvě byli trvedeni oba. Komise dopor.trčuje
souhlasit
s úpravounájemrrísrnlouvy .
Rada města schvalujqúpravu nájemnísmlouvy.
Hlasování rady :
PRo: 5
PROTI: 0

?) ci 3st2otstPoz

ZDRŽBl-z o

Zádost Sárky Mejstř.íkové
o pr.opachtování
částip.p'č.613lI o výrněře 100 m2 vk.ir.
Teplá, obec Teplá' Komise cloporučujepropaclrtovánípozemktr. Schválit propaclrtování
pozemku.

Rada městaschva|ujepropachtování
pozemkuŠárceMejstříkové.
Hlasovánírady :
PRo: 5
PRoTI: 0
ZDRŽrr: o

i.) cj.606t2otstPoz

Zádost finny EURAGRI s.r'o. o prorrájetrr
p.p,č'76513o r,yměře 1925 m2 a 76515o
qiměř.e 810 nr2 v k.ťr.Pěkovice , obecTeplá. Komise prorrájernpozerlkůcloporučr-rie.
Rada města pronájem zamítávzlr|edemk tomu, žese jedná o veřejnécestyv obci.
Hlasování racly :
PRo: 5
PROTI: 0
ZDRŽnrz o
D Čj'676l2O15lPoZ
Žádost firrrryNB product , S.r.o.o propaclrtorlánípozernkůpro zemědělskoučinnost
p.p.č.1298 o výnrěře 1111m2a p.p.č.1294 o výrněře 2'805 tn2 v k.ťt.Beranov,
obec Teplá,p'p.č.1068/1o výtnět'e284n2^p.p'č.lO44l1o výměře 3188 rn2,p.p.č.
104414o výrrrěře 1053m2, p.p.č.106011o
výrrlěře 6496 tn2,p.p.č.l050 o výměře
7093 n2 a p.p.č.34812o výrrrěře324 rn2 v k.ú.Kladruby u Beranova,obec Teplá.
Komise s propaclrtováním
pozemkůsotrlrlasís podnrírrkoukonrurrikaceneuzavírat,
kde není rnoŽnéji využívatproto , že neexistuje, dále trmoŽnitjiný přístup
k pozernkůnra lesnírnporostůnrv rnajetkuMěsta Teplá. Vyvěsit záněr paclrtrr.
Rada města pověřuje Jiřinu Růžkovouvyvěsit zátmérpachtu.
Hlasování rady :
PRo: 5
PROTI: 0
ZDRŽBI-. o

s.)cj.221t2ors|POZ
Žádost.IiříhoKrálička o novéuzavřenísnrlouvyna pronájernp.p.č. 31 (vodnínáúž
unrělá)o výnrěř.e3749 m2 v k'ú.Rarrkovice' obec Teplá. Přesto.Že učinilopatřerrí
a
to sníŽeníhladiny rybníka, jak nru bylo trat'ízeno
radou města,přesto rnu byla.nájernní
smlottva na rybník vypovězetra.,Konrise doporučtrjepropachtovat pozernek p.
Králíčkovi.Vyvěsit záměr paclrtu.
Rada města pověřuje Jiřinu Růžkor,ouvyvěsit záměr pachtu.
Hlasování rady :
PRo: 5
PROTI: 0
ZDRŽrrz

0

6.) Cj.687t2O1s|POZ
Žádost parraPavla Veselovskélroo pr.onájerrr
p.p.č. 31 o výměře 3749 n2 vk.ú.
Rankovice. obec Teplá. Konrise cloporučrrje
propaclrtovatr.ybníkp. Králíčkovi.
Útrot vyvěsit zitměr paclrtu vypl}ryá z předclrozího boc|u5.)

Hlasovánírady :

PRo: 5

PROTI:0

ZDRŽnr: o

C) Ve věcechnabídekodkounenínozemků:
1) Cj.739t2O1s/POZ
Nabídka Milarra Adamce a Martirry Het.nrannovéna odkouperrí podílu 2l5 pozenktl
zapsanéna LV 741 v k'ťr.Teplá. obec Teplá o celkovévýnrěře 126352mz,p.p.t,.t1z o
výněře 2448m2, p.p.č.104
o ýrrrěře 517rn2,p.p.č.10
49115o ýniěře ]1137 m2,

p'p'ě.1}49l|6 o výrněře 13t46 rn2,p.p.č.1049l|7o výrněře 3662 n2,p.p.č,2I65l5o
qýnrěře 9248n2, p.p.č.2179l2o výrněř.eJ6O n2, p'p.č,2310l14o r,yměře 13607n2,
o výrrrěře 114 nt2. Konrise doporučuje
p"'p,č.2310/l5
o r,"inrci.e11713m2,p,p.č'2335l4
Lpracovat znalecký postrdek ke stanoveníceny na odkouperrípozenrkťra pak učirrit
nabídkur,šenrspoluvlastníkťrrrr.
Rarla města souhlasí se zpracováním znaleckélro posudku ke stanovení ceny
jednotlirých pozemků
ZDRZELz I
PROTI: 0
PRo: 4
Hlasování rady :

2) q.\\Uz\tstPoz

o souhlasse stavbottgarážeriap.p.č.258lI v k.ú.Teplá. obec
ŽaaoštZdeřkaKoškor'ského
Teplá u dotnučp.389 v Teplé.
Racla města souhlasíse stavbou garážes podmírrkoudodrženíochrannéhopásma
od kanalizačnílrosběrače.
Hlasovánírady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZELz 0

D) Ve věcech horriteb:
pozemkťrclle čl.IV.
rrálrradyzaužívánílronebrríclr
Írrrarrční
1) U dohod o poskytrrtrtí
rok 2014 o 0,4 ,Á .
irt1]ace.za
dle ročrrí
zvýšitv roce 20i5 nájernné
Rada města vzhleclem k nízkévýši ročníinflace pro rok 2014 nevyuŽíváčlánku
IV. Dohod o poskytnutífinančnÍnáhratly za uŽiváníhonebníclrpozemků.
Hlasování rady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRŽEJ, o

traktorr:na náhraclnídíly .
Ad 4) Ve věci Žádosti o odkoupetrírrepojízdnélro
Racla města z clůvoclu většího zájmu schvaluje prodej traktoru obáIkovou
metodou s tím, že otevíráníobálck proběhne nn příštímzasedání zastupitelstva
města.o způsobuproclejezájemce vyrozumí tajemníkMÚ.

PROTI: 0

ZDRZEL: 0

Ad il Ve věci nabídkyna instalaci Žaluziív brrclověnlěstskélroťrřaduv Teplé
- Racla města v prťrbělrupr.ojednánízl-roc1rrotila
rrabíclkuna itrstalaci _ 29 ks . á
2.139.-1(č.celkenr za 62.041,- Kč. kdy tuto nabídktrpř.edloŽil.TosefTiclrori,
Drmoul,
Rada města schvaluje př.edloženounabíclku a pověřuje tajernníka Mgr. Víta
Cervenku vystavenímobjednávky.
Z D RZ EL:0
P RO TI: 0
PRo: 5
Hlasování rady :

Ad 6) Ve věci návrhr-rpostupuolrlec1rrě
trestrlrávanýclr
sráŽekze mzdy dle exekučnílro
příkazu .
- Radu města informoval místostarostaa přeclneslsvéstanoviskoo řešerrí
problérnu
jeho
a nawlrl postup
řešerrí.
Rada města souhlasís navrženýmpostupem místostarostypana Martina Klepala
tak' jak je uveden v příloze ze dne 16.2.2015.Rada pověřuje tajemníka úřadu
k postihu mzdovéúčetní
města Soni Bílkové.Zároveň pověřuje tajemníka úřaclu
k oslovení advokátní kancelář.e JUDr. Vác|av Kroncll k sestavenísplátkového
kalendáře a uzavření dohody s Mgr. Janou Čížkovou.
Hlasování rady :

PRo: 5

PROTI:0

znruŽnr:o

Ad 1 Ve věci žádosti o prominutíplatby za konrunálníodpad ze zdravotníclidůvoclťr
- paníEliška Šetlíková,
kteráje pro l1emoctrvale nepř.ítomna
v Teplé.
Rada města soulrlasís prominutím p|atby za komunální odpad.
Hlasování rady :

PRo: 5

PROTI:0

znnŽtr.l-:g

Ad 8) Ve věci Žádostio rozšíření
veřejnéhoosvětlenína Nové Farrrrě.
Rada města uklátlá tajemníkovi městského úřadu Mgr. Vítu Červenkovi
odpovědět žaclatelůms tím, Že pan Miloslav Kehrt vytipoval 5 nových míst na
umístněnínovéhoveřejnéhoosvětlení.
Rada města navrhuje zaÍaditakci rozšířeníosvětlenína NovéFarmě do rozpočtu
na rok 24rc.
H | a s o r ' á nría d 1 ':
PRo: 5
PROTI: 0
ZDRŽuu, o

Ad 9) Ve věci nabídek rra sluŽby geopor1álu - rada města byla seznámena
s prezentacífirmy Geo Data, s.r.o. proti |rrnrěGESPoL. s.r.o.provozujícígeopor.tál
MISYS.
- Místostarosta inÍbrrnoval radrrí o tottt, Že vzhleclem k tornu, Že část iiž
provozujemev systénruMISYS, tak doporrrčuje
v něrn pokračovat.
Rada města schvaluje a využije nabídku firmy GESPOL na rozšíření a
alrtualizaci systémugeoportálu MISYS. Rada města uktádá paní Jiřině Růžkové
a místostarostovipanu Martinu Klepalovi spojit se a jednat se společností
GESPOL. s.r.o.

Hlasováníraclv:

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRŽnl'z o

Ad 10) Ve věci oslovení firenr na rrákrrpuŽitkovéhovozu s korbou na techrrické
s1uŽby.
Rada města pověřuje Romana Veselovskéhok oslovení firem, kteréjsou schopné
předložitnabídky na doclávku užitkovéhovozu s korbou na technickéslužby.
Hlasování rady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRŽnl;

o

Ad 11) Ve věci vyŤazenipaníBoŽerryTurkovéZe Seznamlltrchazečťr
o umístěníclo
DPS - úrrrrtí
Rada města souhlasí s vyřazením paní Boženy Turkové z důvodu Ítmrtíze
seznamuuchazečů
o umístněnído DPS.
Hlasování rady :
PRo: 5
PROTI: 0
ZDRŽBU: o
Ad 12) Ve věci dodatkuke zŤjzovacílistirrěDonlu s pečovatelskousluŽboua Zák\adní
školyv Teplé- znrěnaadresy zÍizovatele.
Rada města předkládá do zastupitelstvaměsta ke schválenídodatky ke zřizovací
listně Domu s pečovatelskouslužboua Zák|adní školyv Teplé.
Hlasování rady :
PRo: 5
PROTI: 0
ZDRŽnrz o

Ad 13) Ve věci Inventarizační
zptávy ústr'eclní
inventarizační
korrrisezarck2014 .
Rada města schvaluje Inventarizačrrí
zprávu ústř"ední
inventarizačníkomise za
rok2074 ze dne 23.2.2015předloženév příloze.
Fllasovánírady :
PRo: 5
PRoTI: 0
ZDRŽBl.z o

Ad 14) Různé
-

-

-

Starosta města seznámil přítonrnés přílohou Protokol o kontrole , vystarlený
Úřadem regiorrálnírady v K'Vareclr ze ďne 25.2.2015' Paní Michlová se dostaví
dne 3'3.2015'kdy se bucleřešitrrroŽnost
podánínámitek.
Starostaměsta seznárrrilpřítonrnés vyvčšením
výzvy na obsazenípozice teclrnika
pověřenélrovedenímteclrnickýclrslužeb
Starosta města infonnoval přítonrnés tínr,Že byl předárr ve funkčnínrstavu do
užíváníteclrnickýclrsluŽebtraktorzn. DeittsclrFahr včetrrědoplrikťl.
Martin Cáp vznesl požadavekna řešeníproblémuohledrrěirluady za proveclení
změny v Uzemním plánu
Rada nrěstaschvalujejako stavebnídozor na akci Rekonstrukcetopnélrosystémrt
v Mateřské školce v Teplé par-raJosefa Vojtěclrovskélroza cenu díla ve výši
2.000,-Kč
vč.DPH
Hlasování racly :
PRo: 5
PRoTI: 0
ZDRŽnrz o
Rada města vydává osvědčenío nastouperrído funkce členazastupitelstr,aměsta
Teplá pantrTornášiErpsovi a Mgr. PavlírrěValečkové

Jednárrírady nrěstaukončenov 12.16hodin.

Zapsal: Mgr. Vít Červenkq_ tajemník MÚ Teptó dne 26.2.2075

KaretHermann

Martin K|epa|
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