Zápis
z 4. jednáníRadyměstaTep|á,konanéhodne 27.3.2015
RadaměstaTep|á
Přítomni:Kare|Hermann,Martin Klepa|,RSDr.Jaros|avBusinský,
RomanVese|ovský,Martin Čáp
Hosté:Mgr. VítČervenka,
JiřinaRůžková,
Eva Řebíková
Zahájeníjednánírady města (dá|ejen RM) proved|starostaKare|Hermann.Vyhotovením
zápisuje pověřentajemníkvÚ vgr. VítČervenka.
Program 4. jednání rady 27.3.20|5
l.
2.
3.
4,

kontrola úkolůz3. jeďnání Rady města Teplá
Maj etko v é zá|ežitosti
Kácení stromů v rekreačníoblasti Betlém
Žádost o vyčištěnípříkopu azprovoznění Vo v obci Mrázov

5. Výběr uŽitkovéhovozu pro technickéslužby
6. Rozpočtovéopatřeníě, 112015
7. Schváleníopravy ceníkuv těŽbědřeva.
8. Pronájem DK v Teplépanu Robertu Kučovi
9. PŤíkaznísmlouva na provedeni zadávacíhoŤízení
10. Žádost o přidělenímístnostina bývalémúřaděproKP)Z
||. Žáďost o pronájembytu _ byva|áknihovna
12. Žádost o opra\u výtluků v Popovicích
13.Návrh na rozděleníhospodiířského
výsledku Mateřskéškoly
14.Návrh na rozděleníhospodářskéhovýsledku Pečovatelské
sluŽby
15. Návrh na rozděleníhospodářskéhovýsle dku Zik|adní školyv Teplé
l6. Návrh na rozděleníhospodařskéhovýsledku Zakladníuměleckéškoly Teplá
17. Žádosto poskytnutímístnostiv budově zdravotníhostřediskaza účelemprovádění
masáŽi
18. ŽádostMateřskéškoly o uzavřenív době letníchprázdninod 13. 7 2015 do 7. 8. 2015
19. Zápis do Mateřskéškoly
20. Doplněnípřestupkovékomise
27. ZÍizenípracovníhomísta
22. Sociální fond
23. Zřizení přípravného
ročníku
24' Povoleníředitelskéhovolna v Zák|adni školev Teplé
25. Žádost o posouzenía odstraněnízávad vlhkéhozdivaa plísněv kotelně ZŠ
26.IJpozoměníPolicie ČR na nebezpečnýstav vozovky v Lidické ulici.
27. Seznam akcíInfocentraTeplá
28. Nabídkana nová vrata u garážetechnickýchsluŽeb
29. Nabídkana opra\u věŽe hasičské
zbrojnice a na opravu fasády
30. Cenová nabídkana zajišt'ovaní
sluŽebv oblastiprevenceBOZP, Po a provádění
revizí a kontrol

3I. Žádost o umístěníznačkypro vozíčkáře
32. Žádosti o zatazenído seznamu uchazečůo přidělení BJ v DPS
33. Nabídkananerezová dvířka do kolumbaria
34. Informaceo plánovaných opravách komunikací
35. organizačnířád MěstskéhoúřaduTeplá
_ opera Silvaticas.r.o.
36. Dodatekč.1 ke kupnísmlouvěč.5120151001
37. Různé
Rada městaschvalujeprogram 3. zasedánírady městaTeplá
PRo:5

PRoTI: 0

ZuRŽBt,: o

Ad1)Kontrolaúkolů:
J. RuŽková _ vyvěšenízáměri prodeje, pachtu, zŤízenivěcnéhobřemene a připravení
geometrických plrínů- splněno
K. Hermann_ podpissmlouvyna těžbuharvestorovou
technikou_ splněno
J. Větrovec - zahájit odstraňováníkalamity - splněno
V. Červenka_ body a) _ e) _ splněno
M. Klepal a J. RůŽková- jednríníse společností
Geospol - splněno
R. Veselovský _ oslovenífirem - splněno
Ad 2) Majetkové zá|ežitosti
A) Ve věcech prodeiůpozemků:

-

1)Či.:osslzot
4lPoZ

-

2)Č1zststzot4lPoz

Zádost pana Zdeřka Popoviěe o odkoupeníčastip.p.č.lÍ25l1 o výměře 235 rn2, ěasti
p.p.č.1184 o lyměře34m2 m2 a st.p.č'66 o u.ýměře|7 m2 vk.ú. Heřmanov u Starého
Sedla obec Teplá 'Komise prodej doporučuje.
Vyvěsit zánněrprodeje.
Rada města doporučujeprodej a předkládá věc do zasedánízastupitelstva.
H|asovánírady:
PRo: 5
PRoTI: 0
ZDF.žF'L|0

ZádostIng.Ludmily Ardalanovéo odkoupení
častip.p.č.l I25l1 o qfměře I04 m2 a časti
p.p.č'l184 o qiměře 44 m2 v k.ú.Heřmanovu Starého
Sedla obecTeplá .Komiseprodej
prodeje.
doporučuj
e.VyvěsitzÍ:rněr
Rada městadoporučujeprodej a předkládá věc do zasedánízastupitelstva.
Hlasovánírady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRžF'L.0

, Čfi057l2\I4lPoZ
Žádostmanželů
VladimíraPešulia JúliePešulové
o odkoupeníčastip.p.č.112511o
qiměře 168 m2 a ěastip.p.č.1184o qýměře82 m2 v k.ú.Heřmanovu StaréhoSedl4
obecTeplá.Komiseprgdejdoporuěuje.
Vyvěsit zámĚrprodeje.
Rada městadoporučujeprodej a předkládá věc do zasedánízastupitelstva.
Hlasovánírady :

PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽnr: o

4) Cj.129t201s/POZ
ZádostLucie Drabíkové o odkoupeníst.p.č.
2612o w-Íměře120 m2 a p.p.č.I9l2 o
prodatp.p.č.I9l2 o qiměře
výměře 52 m2 v k.ú.Teplri obecTeplá.Komise doporučuje
52m2, častst.p.č.
2612o qfoněře26m2 v k.ú.Tep14obecTeplá. Vyvěsitzáněrprodeje.
Rada městadoporučujeprodej a předkládá věc do zasedánízasfupitelstva.
Hlasovánírady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRŽnrz o

, Čj,592l20|5lPoz
SouhlaspanaJiffhoHodarras nabídkou
odkoupeníčástist.p.č.
2612o qiměře 43 m2 v k.ú,
Teplá"obecTeplá.Komiseprodejdoporučuje.
Vyvěsit zánněrprodeje.
prodeja předkládá věc do zasedánízastupitelstva.
Rada městadoporučuje
Hlasovánírady :

-

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZELz 0

6)Či.rclnotslPoz

Zádost manŽelůoldřicha Popoviče a Michaely Popovičové o odkoupení častist.p.č.
349/2 o výměře 3| m2 v k.ú. Tepl4 obec Teplá pro ýstavbu garáže.Komise prodej
doporučuje. Vyvěsit zÍnněrprodeje.
Rada města doporučujeprodej a předkládá věc do zasedánízastupitelstva.
Hlasování rady :

"

PRo: 5

PRoTI: 0

znP(Žrrz o

7)Či3o+2otsnoz

Zádost manŽelůVladislava Kociotka a BoŽeny Kociotkové o odkoupení častist.p.č.
34912o v'.iměře 35 Ín2 v k.ú. Teplá , obec Teplá. pro výstavbu garáže.Komise prodej
prodeje.
doporučuje. Vyvěsit zétměr
Rada města doporučujeprodej a předkládá věc do zasedánízasfupitelstva.

Hlasovánírady :

PRo: 5

PRoTI: 0

znP(Žnrzo

8) Čj.103/2015lPoZ
pozemkuje stavbaKlďter ěp.26)o
ŽádostPetra Tofla (vlastnft st.p,ě.22, součastí
p.p.č.89l2
odkoupeníěastip.p.č.587lI o výměře1033m2, črísti
o ýměře cca 107m2 a
p.p.č.92o qfměře 52 m2 v k.ú.KlašterTepl4 obecTeplá . Komiseprodejdoporučuje
Rada městadoporučujeprodej a předkládá věc do zasedánízastupitelstva.
Hlasovánírady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZEL:0

D Čj.124l2015/PoZ
p.p.č.
ŽádostťrrmyBezvěrov o odkoupení
100/1o qýměře 7672m2,p.p.č.101
o qiměře
p.p.č.
qfměře
p.p.č.
126m2,
190o
2464m2,
191o výměře 367 m2,p,p.č.24111o
u-iměře 2155m2,p.p.č. 699 o l^.Íměře
90 m2, p.p.č.700o qiměře 245 m2vk.tl.
Bezvěrovu Teplé.
Rada městapověřujeJiřinu Růžkovouvyvěsitzáměr k prodeji' doporučujeprodej a
posfupujevěc do zasedánízastupitelstva.
HlasovánÍ rady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZELz 0

_

10)cj.606l20rslPoz

ZádostÍirmyEURAGRI s.r.o.o odkoupení
častip.p.č.24|11o ýměře 2055 m2 v k.ú.a
ěást 535/4o ýměře cca2500 m2 v k.ú.Bezvěrovu Teplé,obecTeplá.Komise prodej
doporučuje.
Rada městapověřuje Jiřinu Růžkovouvyvěsit záměr k prodeji,doporučujeprodej a
postupujevěc do zasedánízastupitelstva.
Hlasování rady :

.

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZELz 0

11.)Č1.st+tzotsnoz

Zádost Věry Krejčovéo odkoupeníčastip.p.č' 76513 o výměře cca 150 m2 vk.ú.
Pěkovice, obec Teplá. Komise prodejnedoporučuje.
Rada města prodej nedoporučujea posfupuje věc do zasedánízastupitelstva.

Hlasovánírady :

_

PRo: 5

PROTI:0

zopŽnl': o

r2.)cj.r07st20r5/Poz

Zádost Jiffho Vaweka o odkoupeď nebo pronájem časti p.p.č. 48911cca 45 m2 vk.ú.
Beroun u StaréhoSedl4 obec Teplá. Komise prodej doporuěuje.
Rada města nedoporučuje prodej ani pronáje.m a doporučuje provedení místnÍ
úpraly a posfupuje věc do zasedánízasfupitelstva.

Hlasovánírady :

-

PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽEL:0

13.)Č1.
t t t3l2015lPoz

Zádost Andrei Gulabové o odkoupeníčastip.p.č.84514o qýměře cca 3788 m2 v k.ú.
Hoštěc, obec Teplá. Komise prodej nedoporučuje,doporuěuje nabídnoutpronájem
pozemku.
Rada města prodej nedoporučujea postupuje věc do zasedánízasfupitelstva.
Hlasování rady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRŽrrz

o

B) Ve věcech náimů a pachtů:

-

1.) Či.eostzosnoz

Zádostfirmy EURAGRI s.r.o.o propachtování
p.p.č.76513o qiměře |925 m2 a76515o
výměře 810m2 v k.ú.Pěkovice, obecTeplá.Komisepachtdoporučuje.
Rada městapověřujeJiřinu Růžkovou
vyvěsitzáměr pachtu.
Hlasovánírady :
PRo: 5
PROTI: 0
ZDRZELz 0

2.) Cj.676t201stPOZ

Žádost fi.-y NB product , s.r.o. o propachtování pozemkůpro zemědělskou činnost
p.p.č.1298 o výměře 1I11m2 a p.p.č.1294 o ýměře 2.805 m2 v k.ú.Beranov,
obec Teplá, p.p.č.1068/1o výměře 284 m2, p.p.č.104411oýměře 3188 m2, p.p.č.
104414o výměře 1053 m2, p.p.č.1060lI
o ýměře 6496 m2, p.p.č'1050 o q1iměře

7093 m2 a p.p.č.34812o ýměře 324 m2 v k.ú.Kladruby u Beranova' obec Teplá.
Komise s propachtováním pozemků souhlasí s podmínkou komunikace neuzavírat,
kde není moŽné ji vyrrŽívat proto , že neexistuje, dále umoŽnit jiný přístup
k pozemkůma lesnímporostůmv majetku Města Teplá.
Rada města
nellzavírat.

schvaluje

Hlasovánírady :

propachtování

PRo: 5

pozemků s podmínkou

PRoTI: 0

komunikace

ZDP(ŽF-L 0

3.)Cj.22v2orslPoz
Žáďost Jiřího Králička o nové uzavÍenísmlouvy na pronájem p.p.č. 31 (vodní nádrž
umělá) o výměře 3749 m2 v k.ú.Rankovice , obec Teplá. Přesto, Že učinil opatřenía
to sníženíhladiny rybníka , jak mu bylo nařízeno radou města, přesto mu byla nájemní
smlouva na rybník vypovězena. Komise doporučuje propachtovat pozemek p.
Králíčkovi.
Rada města odktádá rozhodnutí ve věci a ukládá Martinu Čápovi ve spolupráci
s techniclými službami zjistit stav a výškovépoměry dešt'ovékanalizace.
Hlasování rady :

PRo: 5

PROTI: 0

znpŽnl.: o

4.) Cj.687/2jrs/POZ
Zádost pana Pavla Veselovskéhoo pronájem p.p'č. 31 o výměře 3749 m2 vk.ú.
Rankovice, obec Teplá. Komise doporuěujepropáchtovatrybník p. Králíčkovi.
Rada města odkládá rozhodnutí ve věci a ukládá Martinu Čápovi ve spolupráci
s techniclými službami zjistit stav a vyškovépoměry dešt'ovékanalizace.
Hlasování rady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZEL:0

5.)Čj.903/2015lPoZ
Žádost Jakuba Vlčka o pronájem p.p'č. 31 o výměře 3749 m2 vk.ú. Rankovice ,
obec Teplá. Komise doporučujepropachtovatpozemek p. Králíčkovi.
Rada města odkládá rozhodnutí ve věci a ukládá Martinu Cápovi ve spolupráci
s techniclými službami zjistit stav a vyškovépoměry dešt'ovékanalizace.
Hlasování rady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDR.ZELz 0

6.) Cj.871l201s|POZ
Žádost Ing. Jana RůŽiěky o ukoněení nájemní smlouly č.2l20I0/PoZ dohodou a
pozemky částp.p.č.40414o výměře 2100 m2 a P.P.č'40413o výměře 38]9 m2 v k.ú.
Popovice u Poutnova' obec Teplá přidat do pachtovnísmlour,y č. 11/2015/PoZ. Cást
p.p.ě. 40414 nepronajímatdle nového zákresu a ponechat stávajícístav uvedený
v nájemní smlouvě 2l20I0lPoZ. Cást p'p.č. 40414 o kterou pan RůŽičkažádá má
pronajatoupan Pavel Mundil. Komise doporučujer,yvěsit záměr změny pachtu.

Rada města pověřuje Jiřinu Růžkovouvyvěsit záměr změny pachtu.

Hlasovánírady :

PRo: 5

PRoTI: 0

aDRŽF-L:0

7) Čj.855l2015/PoZ
Žádost Milana Coculy o ukončenínájemnísmlouvy na p.p.č'274416o ýměÍe 822
m2, částp.p'č.302213o výměře 485 m2 a částp.p.č.3036110o ýměře 830 m2
vk.ú. Teplá, obec Teplá dohodou ke dni 27.2.2015.Komise doporučujeukončit
nájemnísmlouvuke dni 27.2.2015.
Rada města schvaluje ukončenínájemní smlouvy ke dni 31.3.2015.
Hlasování rady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZEL:0

s.)Čj.965/2015lPoZ
Žádost pana Aleše Chmely o propachtování p.p.č.503120o výměře 16I m2 v k.ú.
Služetínu Poutnova, obec Teplá. Komise doporučujepropachtovatpozemek. Vyvěsit
zám& pachtu.
Rada města pověřuje Jiřinu Růžkovouvyvěsit záměr pachtu.

Hlasovánírady :

PRo: 5

PRoTI: 0

znpŽu; o

C) Ve věcech nabídek odkoupení pozemků:

1) Či.lsotzosnoz

Nabídka Milana Adamce a Martiny Hermannové na odkoupení podílu 2l5 pozenktt
zapsanéna LV 74I v k.ú.Tepla obec Teplá o celkovéqfměře 126352 m2, p.p.č.I02 o
výměře 2448m2,p.p.č.104o výměře 577m2,p.p.ě.I049l15o w.iměře77137m2,
p.p.č.I049l16o r,".Íměře
13146m2'.p.p.č.1049lI7
o qfměře 3662 Ír2,p.p.ě.2|65l5o
qfměře 9248 m2, p.p.č.2179l2o výrrněře760 m2, p.p.ě.2310l14o výměře 13607m2,
p.p,č.2310l15o qýměře II713 m2, p.p.č'2335l4
o výměře II4 m2. Komise doporučuje
zpracovat zna|ecký posudek ke stanoveníceny na odkoupení pozemlď a pak učinit
nabídkuvšemspoluvlastní<ům.
Rada města bere na vědomí již vyhotovený zna|ecký posudek a pověřuje Jifinu
Růžkovoujednáním se spoluvlastníky pozemků ohledně odkoupení výšeuvedených
pozemků.
Hlasování rady :

PRo: 4

PROTI: 0

ZDRZELz 1

D) Ve věcech ostatních
1.)Požádat Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj o úplatnýpřevod
p.p.č.2801/8o qýměře 186 m2 v k.ú.Teplá, obec Teplá. Komise doporučuje.
Rada města pověřuje Jiřinu Růžkovou zasláním žádosti na Krajský pozemkový
úřad pro Karlovarský kraj o stanoveníceny za iry|atný převod.
Hlasování rady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZELz 0

2.) Požádat Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj o bezup|atý
převod p.p.č.204212 o výměře 345 m2 v k.ú. Teplá, obec Teplá. Jedná se o
přístupovoukomunikaci k čp.359 Havlíčkovaulice, kterou město udržuje.
Rada města pověřuje Jiřinu Růžkovou zasláním žádosti na Krajský pozemkový
úřad pro Karlovarsky kraj o bezúplatnýpřevod.
Hlasování rady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDR.ZELz 0

3.) PožádaÍIfuajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj o benry|atný
převod p.p.č.92213 o výměře 1525 m2 v k.ú.Mnichov, obec Mnichov. Jedná se o
částpřístupovékomunikace kterou město udržuje.
Rada města pověřuje Jiřinu Růžkovou zasláním žádosti na Krajský pozemkový
úřad pro Karlovarsky kraj o bezúplatnýpřevod.

Hlasovánírady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZELI 0

4.) Čj.5239lz\I4lPoZ
Žádost lng. Jana RuŽičky o ňízeru věcného břemene- právo přístupu za účelemrevize,
vlastníka st.p.č'19/2 vk.ú.
opravy a rekonstrukcevodovodnilro řádu pro oprárrrrěného
zaseďánt, kterése konalo
Teplá.
Rada
města
na
svém
9.
Beroun u StaréhoSedla , obec
dne 25.6.2014udělila souh]ass vý.rněnouvodovodníhopotrubípod komrrnikacíp.p.č.615
v k.ú. Beroun u StaréhoSedla obec Teplá. Vyvěsit zÍrněr zÍízenivěcnéhobřemene.
Navrhovaný jednorr2oý poplatek za zjizerlt věcnéhobřemeneje 1000 Kč včetněDPH.
PředloŽit zastupitelstvuměsta.
Rada města doporučuje zřuení věcného břemene a
zastupitelstva.
Hlasování rady :

PRo: 5

PROTI: 0

věc postupuje do zasedání

ZDRZEL:0

5.) Čj'1152l20I5lPoZ
UzavÍítsmlouvu o zÍízenívěcnéhobřemene - služebnosti č. IE-l2-0004157l01 pro
stavbu..Čitranau Poutnova,vNIN..na pozemku p.p.č.501/1 v k.ú.Číhanáu Poutnova
mezi Městem Teplá a Čpz Distribucí' a.s. zastoupenou firmou GA Energo technik ,
s.r.o.
Rada města schvaluje věc uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene do
zasedání zastupitelstva a věc dává na vědomí zastupitelstvu města.

Hlasovánírady :

PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽnl'z 0

6.) Komise navrhujeodkoupit částp.p.č.736 o ýměře 6 m2 v k.ú.Pěkovice
od firmy PROBITAS.spol. s.r.o. Na pozemku stojí nemovitá kulturní památka Boži
muka.
Rada města pověřuje Jiřinu Růžkovoujednáním s firmou Probitas, spol. s.r.o..
Hlasování rady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDP.ŽF,L| 0

7) ŽádostpaníMileny Herákovéo odklizeníplechovéboudy na p.p.č. 2721/1
v k.ú. Teplá. Bouda je částečněrozebraná a pruchozi na její pozemek. Komise
doporučujeboudu odstranit a pozemek vyklidit, srovnat terén a upravit, aby bylo
moŽnépozemek pravidelně sekat. Pozemek se nacházív záp|avovémuzemi.
Rada města schva|uje odstranění plechové boudy a pověřuje Karla Mad'ariče
s tím, aby technickés|užbyměsta zaháji|y uvedenépráce.
HlasovánÍrady :

PRo: 5

P RO TI:0

ZDRZEL: O

Ad 3)
Kácení stromův rekreačníoblasti Betlém
RM bere na vědomí vydání povolení k pokácení 31 ks nelesnízeleně a pověřuje
odbornéholesníhohospodáře Jaroslava Větrovce k zajištěníkácení ve spolupráci
s technickými službami města.

Hlasovánírady :

PRo: 5

P ROTI:0

zp.p<ŽF,l':o

Ad 4)
Žádost o vyčištěnípříkopu a zprovoznění Vo v obci Mrázov. Jaroslav Píbal _
nabídkana elektroinstalaci osvětlenív obci Mrázov.
Kontrola byla provedena no místěza účastitajemníkn,starosty,p. Kehrta a
Mad'ariče.
RM bere na vědomí žádost o vyčištěnípříkopu ^ zprovoznění veřejného osvětlení
v obci Mrázov a splněním těchto úkolůpověřuje Karla Mad'ariče st. a Mi|oslava
Kehrta. Rada města na základě předloženénabídky na elektroinstalaci osvět|ení
v obci l|r4rázov schvaluje zprovoznění dalšího veřejného osvětlení na zák|adě
nabídky Jaroslava Píbala ve ýši l0.390'-Kč vč.DPH.

Hlasovánírady :

PRo: 5

PRoTI: 0

zD.PtŽrcrz
o

Ad s)
Výběr uŽitkovéhovozu pro technickésluŽby
PředloŽenénabídky cena včetněDPH
Ducato Light
708267,-Kě
Ford Transit
6 9 24 |4 , - Kč
Renault Master
667 687,-Kč
Záruky a dalšípodrobhosti podal Roman Veselovský.
RM schvaluje na základě předloženýchnabídek zakoupení užitkovéhovozu pro
technickéslužbyzn . Ford Transit ve výši 692.414,.Kčvč.DPH.

H l a s o v á ní
rady :

PR o : 4

PROTI:0

zlpŽrcrz t

Ad 6)
Rozpočtovéopatřeníč.1
RM v souladu s ust. $ 102 odst. 2) písm. a) Zákona č.12812000Sb., o obcích a dle
předložené pří|ohy s označením Rozpočtové opatření č. ll2015 schvaluje
rozpočtovéopatření č. 1120|5,na zák|adě kterého dochází v sou|adu s ust. $ 16
zitkona č. 25012000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů k úpravě
rozpočtu o 486.|'19,-Kčna straně příjmů a o 486.ll9,-Kč na straně vydajů.
Celková změna Íinancováníse nemění.

Hlasovánírady :

PRo: 5

PRoTI: 0

LDP(ŽF,L| 0

Ad 7)
Schválení opravy ceníku v těŽbě dřeva.
V ceníkudošlo k písařskéchybě. C^enau těžbylapáků bez rozlišeníhmotnatostise
měníz 85,-Kč/]m' na ]85,- Kč/m'
RM schvaluje opravu ceníku u těžby lapáků bez rozlišeníhmotnatosti na částku
185..Kč/m3

Hlasovánírady :

PRo: 5

PRoTI: 0

znpŽnr: o

Ad 8)
Pronájem DK v Teplépanu Robertu Kučovi
Komentař místostarostyKlepala: V současné
doběje nájem 720,- Kč,za 1 hodinu.
Podle méhoje to hodně a nikdo kulturnídům nelyuŽívá.Navrhuji pronájemza242,Kč pro subjekty'kterénejsou orgatýzační
sloŽkouměsta.Škola,hasiči'Sokol atd.
majípronájem zdarma
RM schvaluje nájemné za pronájem Domu kultury v Teplé na částku ve výši
242,.Kčvč.DPH pro složky,kterénejsou organizačnísložkouměsta. organizační
složky města mají pronájem zdarma.
Hlasování rady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDR.ZELz 0

Ad 9)
Přikazni smlouva na provedenízadávaciho řízení
Schválení smlouvy na administraci výběrovéhořízení na Rekonstrukci zdravotního
střediska - ]. etapa. Sfirmou QCM' s.r.o. (provozovatel portólu ury,v,.vhodneuvere.ineni.cz.Cena službyje 50 820,- Kč včetněDPH.
RM schvaluje na zák|adě předložené cenové nabídky uzavření Smlouly na
administraci qýběrového řízení na akci Rekonstrukce zdravotního střediska - 1.
Etapa se spo|ečnostíQCM' s.r.o. a pověřuje starostu města Karla Hermanna

podepsánímpříkaznísmlouvy.nadodávku uvedenéslužbyv celkovéceně 50.820,Kč vč.DPH.
Hlasování rady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRŽrr:

o

Ad 10)
Žádost o přidělení místnostina bývalémúřaděpro KPoZ
RM schvaluje přidělení místnosti v budově byvalého městského úřadu v Tep|é
pro Komisi pro občanskézá|eŽitostis tím, že komise bere na vědomí skutečnost,
žese v budoucnu bude řešit ryužití celéhoobjektu.
Hlasování rady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRŽF,L| 0

Ad 11)
Žádosto pronájem bytu - byva|áknihovna
Radek Daniel + Jarmila Adamová- proě to nemá Jiřina R
RM schvaluje pronájem bytu v budově bývalé knihovny v Teplé na adrese
Masarykovo nám. č.p.66 na dobu určitou za podmínek, které byly vyvěšeny na
úřednídesce panu Radku Danielovi a Jarmi|e Adamové.
Hlasování rady :

PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽnr:

o

Ad 12)
Žádosto opraw výluků v Popovicíchosobou Romana Dobrovolného.
RM schvaluje opravu výtluků na komunikaci v Popovicích a pověřuje Karla
Maďariče zajištěnímopraYy.

Hlasovánírady :

PRo: 5

PRoTI: 0

zlruŽrl': o

Ad 13)
Návrh na rozděleníhospodářského
výsledkuMateřskéškolyzarok2014
HV je 46 259,-rozdělenídofondurezerý23 ]09,-a dofonduodměn23 150'RM schvaluje výsledek hospodařenípříspěvkovéorganuace Mateřské školy
v Teplé za rok 20|4 a schvaluje rozdělení hospodářskéholysledku ve výši
46.259,-Kč
následovně:částkave výši 23.109'-Kčse převádí do fondu rezew ^
částkave výši 23.150'-Kčse převádí do fondu odměn. RM schva|ujeúčetní
závěrku za rok2014.
Hlasovánírady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL2 0

Ad 14)
službyzarok2)I4
výsledku Pečovatelské
Návrh na rozděleníhospodařského
HV je 3]3 363,- rozdělenído FR ]56 683,- a do Fo ]56 680,-.
RM schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Pečovatelskéslužby
města Teplá za rok 201.4 a schvaluje rozdě|ení hospodářského výsledku ve lyši
313.363'-Kč následovně: částka ve výši 313.363'-Kč do fondu rezery a částka ve
závěrku za rok2014.
\.ýši0'-Kč do fondu odměn. RM schvaluje účetní
Hlasování rady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZELz 0

Ad ls)
výsledkllZák|adní školyv Teplézarok2014
Návrh na rozděleníhospodrířského
HV 39 500,- rozdělenído FR 7 900,- a do Fo 31 600,RM schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Zá|ďaďní ško|y v
Teplé za rck 2a14 a souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku ve lyši
39.500'-Kčnásledovně: částka ve výši 7.900'-Kčdo fondu rezerv a částkave výši
závěrku za rok20|4.
31.600'-Kčdo fondu odměn. RM schvaluje účetní

Hlasovánírady :

PRo: 5

P ROTI:0

ZDRZEL: O

Ad 16)
Návrh na rozděleníhospodářskéhovýsledku Zakladní uměleckéškoly Teplá
HV 89 653,- rozdělenído FR 29 653,- a do Fo 60 000,RM schvaluje výsledek hospoduř.oi příspěvkové organuace Zák|adní umě|ecké
školy Teplá za rok 201'4 a schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ve výši
89.653'-Kčnásledovně: částkave výši 60.000'-Kčdo fondu rezera a částkave výši
29.653'.Kč do fondu odměn. RM schvaluje účetnízávěrku za rok 2014. Rada
města pověřuje ekonomku paní Evu Řebíkovou přípravou převodu majetku na
příspěvkovou organiz aci Zák|adní uměleckou školu v Teplé.
Ad 17)
Žádost o poskýnutí místnosti v budově zdravotního střediska za uěe\em provádění
masáží
- ŽódostpodalapaníDrlna Bóbíčková
RM zamítá pronájem místnosti v budově Zdravotního střediska v Teplé za
účelemprovádění rekondičnícha regeneračníchmasáŽíz důvodu pfipravované
rekonstrukce s tím, že tyto prostory budou připravené k pronajmutí od zimních
měsíců.
Hlasování rady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL:0

Ad 18)
Žádost Mateřské školy o uzavřeniprovozu v době letních préndninod 13. 7 2015 do 7.
8.2015
RM schvaluje uzavření provozu Mateřské školy v Teplé v době letních prázdnin
v období od13.7.2015do 7.8.2015.

Hlasovánírady :

PRo: 5

P ROTI:0

ZDRŽF-L| 0

Ad 19)
Zápis do Mateřskéškoly
umístit33 dětí.Na
Proběhne15.4.2015od l3:00hodin.K 1.9. 2015te možné
vědomí
zápisu do MŠ
RM bere na vědomíoznámeníředitelky MŠv Tepléo uskutečnění
v doběod 13.00do 16.00hodin.
dne 15.4.2015
Ad 20)
komiseměstaTeplá
Doplněnípřestupkové
RM jmenujeza členapřestupkovékomiseměstaTeplá tajemníkaMÚ Mgr. Víta
Cervenku.
Hlasovánírady :

PRo: 5

PRoTI: 0

zvpŽnl': o

Ad 21)
ZŤizenípracovníhomísta

. f

RM schvaluje v souladu se zákonem č.26212006Sb., zákonik práce a dle nařízení
vtády č.56412006Sb., o platových poměrech zaměstnancůve veřejných službách
a správě, lytvoření pracovnÍho místa s pracovním zaŤazením 33433 _ odborní
pracovníci organizace a řízení, s označením funkce Manažer prevence
kriminality a pověřuje tajemníka města k stanovení platového výměru, náplně
práce a k uzavření pracovní smlouly s Bc. Janou Lorencovou na dobu určitou od
1.4.20|'5do 31.12.2015se zkráceným 3Ápracovním úvazkem.

Hlasovánírady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZELz 0

Ad22)
Sociálnífond

Informace a podklady k novémuzněnísociálníhofondu města Teplá předložil tajemník
města Mgr. Vít Červenkrl.
RM schvaluje znění předloženéhoSociálního fondu města Teplá s účinnostíod
1.4.2015. RM schvaluje složenísprávní rady fondu ve složeníPředseda fondu
Mgr. Vít červenka, čIenky fondu - Eva Řebíková, Soňa Bílková. Přílohou je

předložený návrh. RM bere na vědomí,že tímto zaniká p|atnost Sociálního fondu
z roku 2012vč.dodatku č.1.
Hlasování rady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDP.ŽF,L| 0

Ad 23)
ZŤízenípřípravnéhoročníku
RM doporučuje zřízení přípravného ročníkuv Zá|<|adníškole v Teplé pro žáky
s odkladem školní docházky ve školním roce 2015-2016 a postupuje žádost
k rozhodnutí do zastupitelstva města Teplá.
Ad24)
Povoleníředitelskéhovolna v Zák|adníškolev Teplé
29. a 30. června20]5
RM schva|uje a povoluje ředitelské volno v Základní školev TepIév Termínu
29. a30. června2015.
Hlasování rady :

PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽnr:

o

Ad 2s)
Žádost o posouzenía odstraněnízávad vlhkého zdivaa plísně v kotelně ZŠ
RM bere na vědomí a ukládá úkol k vyřešenítajemníkovi města.
Hlasování rady :
PRo: 5
PROTI: 0
ZDRŽrcr: o
Ad 26)
UpozorněníPolicie ČR na nebezpečnýstav vozovky v Lidické ulici.
RM bere na vědomí upozornění Policie ČR ''a nebezpečnýstav vozovky v ulici
Lidická v Teplé a pověřuje tajemníka města vyrozuměním Policie ČR o brzkém
odstranění nerovnostívozovky.
Hlasování rady :

PRo: 5

PROTI: 0

zlpŽrr:

o

Ad27)
Seznam akcíINFOCENTRA

Teplá

RM bere na vědorrtí seznam plánovaných akcí Infocentra Teplá tak' jak ho
předložila Mgr. Krisfýna Bílá. Realizace akcí bude schválena po konzultaci
s ekonomickým odborem města.
Ad 28)
Nabídka na nová vrata u garéžetechnických služeb
nabídkafirmy Vesmontve výši55 87],- Kč

J.

RM schva|ujena základě předložené
nabídkyna instalacinovýchvrat do garáže
technickýchs|užebv Tepléza cenu ve lyši 55.871'.Kč
vč.DPH společností
VEs
mont a pověřuje tajemníkaměstak zas|áníobjednávky.
Hlasování rady :

PRo: 4

PROTI: 0

znpŽrcl'z t

Ad 29)
Nabídka na opravu věŽe hasičskézbrojnice a na opravu fasády
Nabídkafirmy Josef Vojtěchovslql,stavebnísdruženíTeplá ve ýši ] 94 270,RM schvaluje na zá|<]aděpředloženénabídlry Opravu věže a opravu fasády
(římsy, špalety) Hasičské zbrojnice v TepIé za cenu 194.270,-Kč vč. DPH
společnostíJosef Vojtěchovský, stavební sdružení Teplá a pověřuje tajemníka
města k zas|ání objednávky a zajištění uzavření smlouly o dílo s uvedenou
společností.
Hlasování rady :

PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽEL:0

Ad 30)
Cenová nabídka na zajišt'ovánísluŽeb voblasti prevence BJZP, Po a provádění
revizí a kontrol
Nabídka .fi,.y Apostav pro technické služby a pro městslry úřad v celkové výši
46 706,-včetněDPH
RM schvaluje na základě předložené nabídky Zajišťování služeb v oblasti
BOZP, Po a provádění revizí a kontrol společnostíApostav, spol. s.r.o. za cenu
46.706,-Kčvč.DPH a pověřuje tajemníka města k zaslání objednávky a zajištění
uzavření smlouvy o dílo s uvedenou společností.

Hlasovánírady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZEL:0

Ad 3r)
Žádosto umístěníznačkypro vozíčkáře
Masarykovo náměstí* Anna Štefanová
RM schvaluje umístěníjednoho místa pro parkování osob užívajícíchomezení
ZTP|P před domem na ulici Masarykovo nám. č.p. 147 s tím, že toto místo
nebude určenopro parkování konkrétních osob . RM pověřuje tajemníka Mgr.
Víta Cervenku zahájením řízeník jeho umístění.

Hlasovánírady :

PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽEL:0

Ad 32)
Žádostio zaŤazeni
do seznamuuchazečů
o přiděleníBJ v DPS

a) RM schva|uje zaŤazenído Seznamu uchazečůo přidělení BJ v DPS a následné
přiděleníBJ č.2I7 v Domě s pečovatelskousluŽbouv Tepléke dni I.4.20I5 paní
Jiřině Šarkóziové,nat. 6.1I .I9 53 byem Albeřice 22, Hradlště
b) RM schva|uje zařazení do Seznamu uchazečůo přidělení BJ v DPS a následné
přiděleníBJ č.225 vDomě spečovatelskouslužbouvTeplé ke dni kI.4.20|5
paníBlaŽeně obermajerové,nar. 27.9,195I bytem PalackéhoI75,Tep|á
c) RM schvaluje vyřazení paní rvy Žaekové,nal. 17.6.1931 bytem Rovná 7 ze
o přidělení byové
zdravotníhostavu a jejího nezéi1mu
seznamu z důvodušpatného
jednotky.
d) RM zamítá žádostpaníRůŽenyGáborové,nar.31.1.1958,byem Nová Farma 476
o zaŤazení do seznamu uchazečů o přidělení BJ z důvodu neuhrazených
pohledávek zanájemnéu města Teplá.
Hlasování rady :

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZEL:0

Ad 33)
Nabídka na nerezová dvířka do kolumbária
Nabídkafirmy Valko za 50 ks - 28 3]4,- včetněDPH
RM schvaluje na záHadě zaslané cenovénabídky zakoupení 50 ks nerezových
dvířek do kolumbária na Hřbitov v Teplé za cenu 28.314'-Kčvč.DPH a pověřuje
tajemníka města lystavením objednávky na uvedenou dodávku.

Hlasovánírady :

PRo: 5

P ROTI:0

ZDF(ŽF,L:0

Ad 34)
Informace o plánovaných opravách komunikací
Komentář místostarosý Martina Klepala - Nabídkafirmy Asfalt oK, zatímnedorazily
nabídlql Úd,zby silnic KK
RM bere na vědomí cenovou nabídku společnostiAsfalt oK a rozhoduje o
vyčkání na zaslání nabídky Úa,ruy silnic Karlovarského kraje. Rozhoduje o
svolání pracovního jednání zastupitelstva města s tím, že dojde ke stanovení
priorit oprav komunikací v roce 2015.

Ad 3s)
organizačnířád MěstskéhoúřaduTeplá
RM schvaluje organizační řád Městského úřadu Teplá v předloženémznění
včetně příloh s účinnostíod 1.4.2015. RM bere na vědomí, že se tímto ruší
Organizačnířád Měštskéhoúřadu Teplá z roku 2012.

Hlasovánírady :

PRo: 5

PROTI: 0

znptŽnrzo

Ad 36)
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č,' 5l20l5l001 - předloŽený společnostíOPERA
Silvatica' S.r.o. - změnabodu 1.3 smlouvy _ kdy se doplňuje sortimentSM III.A/B/C,
čep15-19cm ajeho cenana 1.600,-Kčbez DPH zaMJ
a pověřuje starostu
RM schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č.51201,51001
předmětného
podpisem
dodatku.
města Karla Hermanna
Hlasování rady :

P ROTI:0

PRo: 5

znpŽrcrzo

Ad 37)
Ruzné
a) Žádost Bc. Petry Horské o nákup panoramatických kukátek k jednotlivým býům
v Domě s pečovatelskousluŽbou_ náklady na 3 1 ks ve výši 3.131,-Kč
RM schvaluje nákup 31 ks panoramatických kukátek za částku 3.131'.Kča
pověřuje nákupem správce Domu s pečovatelskouslužbou Karla Maďariče
Hlasování rady :

PRO:5

PROTI: 0

ZDRŽnrz o

b) Nominace ZaMěsto Teplá do voleb Škotskerady ZŠv Teplé
RM bere na vědomí návrh Města Teplá na nominování Bc. Jany Lorencové a
Josefa Bílka ml. do voleb Št.otst.orady Zák|adní školy v Teplé.
Hlasování rady :

PRO:5

P RO TI:0

ZDR'ZEL: O

c) Rada města bere na vědomí rezignaci ze dne 27.3.20|5 na mandát člena
zastupitelstva podaný v souladu se zákonem č. 49112001Sb. o volbách do
zastupitelstev obcí a dle $ 55 odst. 2 o zániku mandátu člena zastupitelstva
obce zastupitelkou Pavlínou Valečkovou a pověřuje starostu města Karla
Hermanna vystavením osvědčenío nastoupenído funkce člena Zastupitelstva
města Teplá, kterym se s účinnostíod 28.3.2015stal Vlastimil Sindelář.
Hlasování rady :

PRO:5

PROTI: 0

Jednánírady města ukončenov 13.00hodin.

-tajemníkMÚ Teptá ,,"1.,!./.,Íz..
Zapsal:Mgr. VítČervenka

Karel Hermann

Martin Klepal

ZDR.ZELz 0
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