,

Zátlis
z 13. zasedáníZastupitelstva města Tep|á, konanéhodne 26,dubna2017
Přítomni: RSDr. Businský Jaroslav,Cáp Martin. HerntatrnKarel, Klepal Mar1in, Matějka
Milan,
Bc. Lorencová .Tana,Mgr. Novotrrá Eva, Bílek Josef. Mgt.. Gabriková Šárka'
VeselovskýRoman' Erps Tomáš
Za |/.IJ Teplrá:Mgr. Vít Červenka,Eva Řebiková. .|iřinaRLiŽková
OmIuveni: Ing. Širrdelríř
Vlastimi1. Křehký Kare1. Pl-rDr.Kreuzová Renata. Purkyt Zdeněk
o b č a n ů: 4
Starostanrěsta zalrájil jednárrízastupitelstvaměsta (dále jen ZM) v 11.01 hodin. Přivítal
pt'ítomnéčleny ZM a občatryt-lrěsta.Zapisovatelern jednání určil tajel-rrl-ríka
Mgr. Víta
Červenku.Dále konstatoval,Že na jednáníje přítot-t-tl-to
celkem l1 zastupitelů zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Dále uvedl, Že zjednátrí bude pořízen audio záznam pro potřeby
r.rrěstskél-ro
úřadua upozornil, žepokud bude někdo dalšípořizovat audio nebo vtdeo záznan,
nesmí tínr rušit průběha účeljednání. Pokud by jej chtěl zveřejnit,je povinen dodr.Žet
ustanovenízákona číslo101'12000
Sb.' o oclrraněosobníclrťrdajů
a zákona číslo89/2012Sb..
občanského zákoníku' Uvedl' Že zasedání bylo řádně svoláno a oznámení vyhlášeno
vyvěšenírn
na úřednídesce a webových str.ánkáchrněstaTeplá dne 18.4.20l7 s pfogran.lem'
k t e 1 1d n e l 8 . 4 . 2 0 l 7o b d r Ž e lvi Š i c h rz rai s t u p i t e l é .
Návrh programuv <ioplněnóm
znění:

|) Zahájení
2) Určení
ověřovatelů
zápisuz 13. zasedáníZM
3) ověřenízápisuz 12. zasedání
ZM
4) Kontrolaúkolů
5) Majetkovézá|eŽitosÍl
- 12/2016
6) Zptáva o uplatňovániUzet-trnílro
plánu Teplá v uplynulérrr
období1212012
7) Rozpočtová
opatření
č.112017,
č.2/2017
8) Státníúčelor,á
rreinvestiční
dotace_ akceschopnost
.ISDFI
9) Veřejnoprávníslrrlouvao poskýnutí dotace Z rozpočtuKK na zajištěnísociálních
sluŽebv roce20l 7
10)Strategický
plán městaTeplá
11)Nákupnového
vozid1a
l2) Nákup sestavyVari
13)Různé
a) Návrlr na uděleníčestr-rélro
občanství
14)Diskuse
15)Závěr

Ad 1. Zaháiení
přečetlnávrlr programua navrhl doplnit pr.ogram
Starostaměsta Karel Hermar-rn
_
v bodu 13) Různéo podboda) Návrh na uděleníčestného
občanství.
Potése zeptal
přítomnýchZastupitelů,
zda-li rná někdonávrlrna doplněr-rí
čizměnuprogranru.
Usnesení:ZM schvaluje program 13. zasedánízastupitelstvav dop|něnémzněni.

PRO:

1l

PROTI:

0

ZDRŽELSE:

0

Usnesení
byIopřijato.
Ad 2. Určeníověřovatelů
zárrisu z 13.zasedáníZM
Starostaza ověřovatele zápisu určuje Mar1ina Cápa a TonrášeErpse.
Na vědomí: ZM bere na vědomí určeni ověřovatelůzápisu - Martina Cápa a

TomášeErpse.
Ad 3. ověření zápisuz 12.zasedáníZM, konaného
dne 8.2.2017
Starostakonstatuje,že ověřovateli zápisu z 12. zasedániZM bylli: Mgr. Eva
Novotná a PhDr. RenataKreuzová. Dotázal se přítomnéověřovatelkyMgr. Evy
Novotné,zda zápis zkontrolovalaa ověřila' Starostadále konstatoval,Že riepřítornná
PhDr. RenataKreuzová zápiszkontro1ovala
a ověřila.
Na vědomí: ZM bere na vědomí ověření zápisu z |2. zasedáníZM Mgr. Evou
Novotnou a PhDr. Renatou Kreuzovou.
Ad 4. Kontrola úkolůz 12. zasedáníZM ze dne 8.2.2017,

přijatýclrv rámci 12, zasedání
Z usnesení
ZM rrevyplynulžádnýúkol.
Na vědomí:ZM berena vědomíkontrolu úkolůz 12.zasedáníZM.
Ad 5. Maietkovézá|ežitosti
Starostapředals1ovopaníJiřině RůŽkové.
a)

Prodej p.p.č.
24111o ýměÍe3 974m2 v k.ú.Bezvěrovu Teplé,obec Teplá finně Bezvěrov
druŽstvo.RM prodejdoporučila.
Kupní cena je 25,- Kčlm2 + 5000.-Kčza porostyna
pozemku.Záměrprodejebyl zveřejněnod 27,2.2017do 15.3'2011'ZastupitelMilan Matějka
pomníkupo dornluvěs JanemČečilem.
Paní.]iřirra
vmesl dotaz,zdaJi došlok přenístěrií
jeho
pozemku
pro
přesrrrr.
Ružkováodpověděla.žetechnickésluŽbyprovádějíúprary

Usnesení:
ZM schva|ujeprodej p.p.č.241ll o výměře 3 974 m2 v k'ú.Bezvěrov u
+ 5.000,-Kč
TepIé,obec Teplá firmě Bezvěrovdružstvoza cenu 25,-Kčlm2
za porosry
na pozemku.
H|asování: PRo: 10
Usneseníby|opřijato'

PROTI:0

ZDRŽEL SE: 1

b)
Prodej částip'p.č.696/11o v.ýnrěře 1997m2 v k.ú.Kladruby u Beranova firmě NB Product
s.r.o.RM prodej doporučila.Kupní cena je 57.000,-Kč. Zžnněrprodejebyl zveřejnělrod
27.2.2011do 15.3.2017.

prodej částip.p.č.696/11o výměře |997 m, v k'ú.K|adruby
Usnesení:
ZM schva|uje
u Beranova firmě NB Products.r.o.za cenu57.000'-Kč.
H|asování: PRo: 11
Usneseníby|opřijato.

PROTI:0

ZDRZEL SE: O

c,

odkoupeníp.p.č.261
o výměře 1421m2 v k.ú.DobráVoda u TouŽimi,obecToužimod
firmy NB products.r.o.RM odkoupenídoporrrčila.
Kupní cena je 57.000'.Kč.
Rozdil
v ceněza m2.je dan kvalitnějšímpoťostema většírrr
mrroŽstvímdřevníhmoty na pozenrku
kupovaném
od firmyNB Products.r.o.
Usnesení:
ZM schvalujeodkoupení
p'p.č'261 o výměře |42| m2 v k.ú'Dobrá Voda u
Toužimi'obecToužimod firmy NB products.r.o.za cenu57.000,-Kč.
Hlasování: PRo: 1l
Usneseníby|opřijato.

PROTI:0

ZDRŽEL sE: 0

d)
Prodejčástip.p.č.i049l3 o ýměře 1426nJ v k.ťr.
Teplá,obecTeplá firmě PRoBITAS spol.
s'r'o.Kupnícenaje 10,-Kč/ď.Záměrprodeje
byl zveřejněn
od27.2'2017
do 15.3'2017.
prodejčástip.p.č.1049/3
Usnesení:
ZM schva|uje
o výměře 1426mz v k.ú.Teplá, obec
TepIá ÍirměPROB|TAS spol.s.r.o.za cenul0,.Kč/ m2.
H|asování: PRo: l0
Usneseníbylo přijato.

PROTI:0

ZDRŽEL sE: 1

e)
Žádost manželůJiřího Liceharnra a Dagmar Licehaltrrovéo souhlas města s převodem
předkupnihoprávana p.p'Č'l049/34(ornápůda)o výrněře589 m2 a
pozemkua nevyuŽití
p.p.č.104o/35(ornápůda)o lýrněŤeI I82 ln) r k.ú.Teplá . obecTeplá za cenu4O5'227.-

Kč včetněskříně plastovéa elektrotněrovénabyvatelůmJanovi Bílkovi a Lucii Mikulove.
RM doporučilasouhlasit s převodernpozemkťr.
Usnesení:ZM schvalujena žádostmanže|ůJiřího Licehamra a Dagmar Licehamrové
převod pozemku a nelyužití předkupního práva na p.p.č.1049/34 (orná půda) o
výměře 589 m2 a p.p.č.1049/35(orná půt|a)o výměře 1182 m2 v k.ú. Tep|á , obec
Tep|á za cenu 405.227,- Kč včetně skříně plastové a e|ektroměrové nabyvatelům
Janovi Bí|kovi a Lucii Mikulové.
Hlasování: PRo:11
Usneseni bylo přijato.

PROTI:0

ZDRŽEL sE:0

f)

ZádostIng.VlastimilaSindelďeo příspěvek
navýměnustřešní
krýiny a opraw komílradomu
v
parnátkově
č'p.62 Teplézapsané
v rejstiíku
na
chraněných
objektupod č.1075.Rozpočet
_
jižni
je
r1ý'měnu
střešníkq,tiny
částa opla}u kor-rrína 201.l8l'-Kč. Pracovnískrrpina
doporučuje
zastupitelstwměstapro rok 2017 odsouhlasitčástku 20.118'-Kčpodle zásad
programuregenerace
MPZ.
Usnesení:
ZM schvaluje
žádosttng.V|astimiIaŠin.|.|ář.o příspěvekve výši20.1I8,-Kč
na výměnu střešníkrytiny a opravu komína domu č'p.62 v Tep|ézapsané
v rejstříku památkově chráněnýchobjektůpod č. 1075' kdy rozpočetna výměnu
střešní
krytiny - jižníčásta opravukomínaje stanovenna částku201.181'-Kč'
Hlasováni: PRo: 11
Usneseníbylo přijato.

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

c)

Smlouva o zŤízenivěcnéhobřemene mezi Jiřím Kuncern (vlastníkpozemku a povinný
z věcnélrobřemenesluŽebnosti)a městemTeplá (oprávněnýz věcnéhobi.emeneslužebriosti)
právo vedenía údrŽbyvěcnéhobřemene kabelu veřejnéhoosvětlení p.p.č.993/1v k.ú.Teplá,
obec Teplá. RM uzavření smlour,y doporučila..Iednorazoý poplatek za zřizeni vécného
břenrene 3.940'-Kč.
Usnesení:ZM schva|uje smlouvu o zíízenívěcnéhobřemene mezi Jiřím Kuncem jako
vlastnftem pozemku a povinným z věcného bř.emene s|užebnostia městem Teplá jako
oprávněným z věcnéhobřemene s|užebnosti- Právo vedení a údržbyvěcnéhobřemene
kabe|u veřejnéhoosvět|enína p.p.č.993/l v k.ú.Tep|á, obec Teplá s tím' že jednorázoý
pop|atek za zÍízeni věcného břemene v částce3.940'-Kč uhradí město TepIá Jiřímu
Kuncovi.

H|asování: PRo: 11
Usneseníbylo přijato.

PROTI:0

ZDRŽEL sE: 0

h)
Smlouva o ňzeru věcnéhobřemenemezi firmou DABL X SPORT s.r.o.( oprávněný
pozemkua povinnýz věcnélro
z věcnéhobřemeneslužebnosti) a městemTeplá (vlastttík
pro stavbus názvenr,,Teplá'Beranovka-Betlém,
elektrickápřípojkapro
břemeneslužebnosti)
mobilnídomyna pozemkup.p'ó.162/2v k.ú.Beratrovka,
obecTeplď..RM uzavřenísmlour'y
pop|atek
věcnél-ro
21%DPH.
doporučila.
Jednoriízoqý
za zÍizení
břenrene3.850,-Kčvčetně
Usnesení:ZM schva|ujesmlouvu o zÍízenivěcnéhobřemene mezi firmou DABL x
sPoRT s.r.o.jako ůastníkempozemku a por'innýmz věcnéhobřemene služebnostia
městemTep|á jako oprávněnýmzvěcnéhobř.emeneslužebnostipro stavbu s názvem
e|ektrická přípojka pro mobi|nídomy na pozemku p.p.č.
,,Tep|á,Beranovka.Bet|ém,
Í6212v kÍt. Beranovka,obec Teplá..stím,žejednorázovýpop|atekza zÍízení
věcného
břemenev částce3.850'.Kčvčetně2l7o DPH uhradífirma DABL X SPoRT s.r.o městu
Teplá.
Hlasování: PRo: l1
Usneseníbylo přijato.

PRoTI:0

ZDRŽELsE:0

ch)
Smlouvao zřízenivěcnéhobřemenemezi městemTeplá a firmou GasNet,s.r.o.pro akci
..RekoVTL 42202.Tep1á-p1ynovod
pro RS, číslostavby:57725,,na p.p.č.21'87/4a 296916
v k.ú.Teplá.obecTepIá.
Na vědomí:ZM berena vědomípodpisSmlouly o zřízenívěcnéhobřemenemezi městem
pro RS' čís|o
Tep|á a Íirmou GasNet,s.r.o.pro akci ..RekovTL 42202-Teplá-plynovod
stavby:57725..
na p.p'č.2Í8714
a296916vk.ú.Teplá'obecTep|á.

D

v k.ú.Teplá.obecTeplá
pozerrrků
p.p.č.2594l2
ZádostMilenyVachouŠkové
o odkoupenÍ
předkupního
právaproměsto
v k.ú.KlášterTeplá,obecTepláa nebozrušení
ap.p,č.43013
Teplá.
o zrušenípředkupníhopráva
Usnesení:
ZM schva|uie
na žádostMi|eny Yachouškové
v k.ú.
pro městoTeplá u pozemkůp.p,č,2594l2
v k.ú.Teplá' obecTepIáa p.p.č.430/3
K|ášterTepIá'obecTeplá.
H|asování: PRo:11
Usneseníby|opřijato'

PROTI:0

ZDRŽEL sE: 0

12/2016
Starostaměsta Karel Henrrann piedal slor'o paní .Iiřině RťrŽkové,
která okon-rentovala
piedloŽený dokumerlt s niízveIrrZpráva o uplatriování Úzenrni|ro plálru
Teplá v
uplynulém obdobi 1212012 12/2016.
Usnesení: ZM
'schva|uje Zprávu o uplatňování Územního p|ánu Teplá
up|ynu|éobrJobi |2/20|2-|212016tak, jak by|a předložena v příloze.

Hlasování: PRo: l0
Usneseníby|opřijato.

PROTI:0

ZDRŽEL sE: l

ac]7\ Rozoočtové
ooatÍeníč,|12017
, č.2/2077
Starosta n]ěsta Karel I-{errr-rarrn
předal slovo ekonomce parrí Evě Řebíkové' která
podala komentář k rozpočtovér-l-lu
opatřeníč. |/2017' kter.éschválila rada tněsta na
svém 5. jednání. Dále podala konrentář k rozpočtovénru
opatřeníč' 2/2017. které
schválilaradanrěstana svérrr
9' iednání.

Na vědomí:ZM bere na vědomírozpočtové
opatřeníč.|t20|,|a ě.2t20|7d|e
předIožené
pří|ohy.

Starostaněsta Karel Hermannpředal slovo ekonomcepaníEvě Řebíkové.
kteLá
předloŽilav příloze návrlry na uzavřerrí r'eřejr-roprávrrí
smlouvy na poskýnutístátní
účelové
neinvestiční
dotacena zabezpečerrí
jednotkySDH kategorieJPo II
akceschopnosti
a na mzdovéqidaje a zákonnépojistnena sociálnízabezpečení
členůrn
r,ykonávaj
ícírl
sluŽbuvjednotceSDH r,ybrané
obcekategorieJPo II Krajskýrnťrřadem
Karlovarského
krajese sídlenr
Závodni353/88.KarlovvVarl,.
Usnesení:ZM
schvaluje na záklattě RozhodnutíMinisterstvavnitra _ GŘ
Hasičského
záchrannéhosboru Českérepubliky č.j.: MV-23l40 -|/PoilZS-2017 ze
dne22.2.20|7přidě|enístátníúče|ové
neinvcstiční
dotace:
a) ve lyši l50.000'.Kčna zabezpečení
jednotky SDH kategorie
akceschopnosti
JPO II
b) ve výši l50.000'.Kč na mzdovévý<|ajea zákonnépojistnéna sociá|ní
zabezpečeníčlenůmlykonávajícínrslužbuv jednotce SDH vybranéobce
kategorieJPo II neboJPo III jako svojezaměstnánív pracovnímpoměru
d|ezákona č,26212006
Sb.,zákoníkpráce,ve zněnípozt|ějších
předpisů.
Hlasování: PRo: 1l
Usneseníbylo přijato.

PRoTI: 0

ZDRŽDL sE: 0

sociá|ních
ad 9) Veřeinonrávnísmlouvao rroskvtnutí
dotacez rozrročtu
KK na zaiištění
služebv roce2017
Starostaměsta Karel Hernrannpředal slovo ekonomcepaní Evě Rebíkove.která
předloŽilav přílozenávrlrna uzavření Veřejrroprávní
snrlouvyna Zajištění
sociálníclr
sluŽeb pro příspěvkovouorganizaci Pečovatelskáslužbav Teplé' kdy tuto dotaci
poskytneKrajski úřadKarlovarského
Závodní353i88'KarlovyVary.
kraje.se sídlern
Usnesení:ZM schva|uje přijetí dotacc pro Pečovatelskouslužbu v Tep|é,
příspěvkovouorganizaci,IČo: 737 40 004, ve lyši l'434.700n-Kč
na zák|adě
Veřejnoprávnísmloury o zajištěnísociálníchslužeba zároveřtve stejnévýši
zkrátit pro tuto příspěvkovouorganizaci příspěvekna činnostpro rok 2017'
ktery by| schvá|env rámci rozpočtuměstaTep|ápro rok 2017.
H|asování: PRo: 11
Usneseníbylo přijato.

PROTI:

0

ZDRZELSE:

O

ad 10) Strategický D|án města Teplá

StarostaměstaKarel Hermannchtěl předatslovo zástupkynidodavatelezpracovanélro
Plánu rozvojeměstaTeplá na ob.dobí
2017-2023paníKarnile Prchalové,kteráse však
ze zasedáníomluvila. Proto předal slovo místostarostovi
Mattinu Klepalovi, který
předrreslkornerrtářpouzek doplrrěné
tabulce.Dotaz vznesl zastupitelMilan Matějka'
plánu řečeno,Že
který uvedl, Že bylo při pracovnínrjednáníohlednězpracovanél,lo
bude ještě diskutováno o zapracováníčil-rnostiorganizace Kotec a nyní je jiŽ
v oředloŽeném
olánu uvedena.
Usnesení:ZM schvaluje P|án rozvoje města Teplá na obdobÍ 20|,|_2023
předIožený
v příloze.
Hlasování: PRo: 11
Usneseníby|opřijato.

PRoTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

ad 11)Nákun novéhovozid|a

Starosta města Karel Hermann předal slovo tajemníkovi MU Mgr. Vítu Cervenkovi,
kte{ý zdůvodnil ťtnysl nakoupenínovéhor'ozidla pro středisko tnístníhohospodářství.
Z důvodu nerentabilnostiopravy motorovéhovozidla ŠkodaPick-up, které uŽívá
hlediska výhodnějŠíZakoupení
elektrikář Miloslav Kelrrl, se jeví z ekonor-r-rického
úplně nového vozidla. Cena opravy tohoto vozidla v neautorizovanémservisu by
činilacca 24.000'-Kča tedy oprava značněpřevyšujezůstatkovouhodnotuvozidla.
Z tolrotodůvodubylo poptánonovévozidlo u prodejceDacia, kdy se jedná o model
vozid|o za cenrr252.093,-Kč.Do
Dacia Dokker Van. .]ednáse o užitkovédvottmístné

diskuse se přihlásil zastupitel Milarr Matějka. který uvedl, Že by bylo nroŽnávlrodnější
pro potřeby SMH dát k dispozici bývalévozidlo, kteréuŽívalstarostaa raději zakoupit
nové vozidlo pro úředníky'Nato uvedl tajemník, Že toto vozidlo není v dobrém
technickénrstavu a potřebiímSMH nevyhovujetírn,Že je prosklenéa musely by se
odstrarrit sedačky' Následně uvedla ekorlonka Eva Řebíková na dotaz zpťrsobu
financování nákupu vozidla, že vozid|o by se mohlo financovat z prostředků
vrácenýcl,t
pečovatelskou
sluŽbou.Do diskuse se ještěnáslednězapojili .losefBílek a
starostaKarel Hermann.
Usnesení: ZM schva|uje zakoupení vozidla Dacia Dokker Van pro středisko
místníhohospodářstvíd|e nabídky v ceně do 260.000'.Kčvč.DPH.

Hlasování: PRo: 11
Usneseníby|opřijato.

PROTI:0

ZDRZEL SE: O

ad 12)Nákun sestawVari
StarostaměstaKarel Hermannpřeclalslovo tajernníkovi
MgL. Vít Červenka.
kter.ý
uvedl. Že dle poŽadavkuvedoucílrostřediskamístrrílro
hospodářství.Jaroslava
Kehrta
předkládák rozhodnutíZastupitelstvu
nákupusestavyVafi
městaŽádosto zakouperrí
dle nabídkyfirnry HusqamaSokolov v ceně 75.960,-Kč.
V rozpočtu
nrěstana rok
20|7 byl poŽadavekna zakoupenísnělrové
frézyza cenu56.590'-Kč'avšaktentostÍoj
nrá pouze ojedinělévyuŽitía to při ťtklidusněhu. Zamýšlenýnákup jiŽ zmíněné
sestavyvýrobceHonda nrá více vyuŽitía to jako fréza'sekačkana vzrostloutrávu,
Zan,letač
chodníků'
čijako malý taŽnýtraktorpro přepravunrateriálu.EkonomkaEva
Řebíková následněuvedla, Že prostředkyrra financovánítétosestavymá vedoucí
.Taroslav
Kehftv rozpočtu
na poloŽcedrobného
majetku.
Usnesení: ZM schva|ujenákup sestirvyVari d|e nabídky firmy Husqarna
Soko|ovza cenu do 80.000'-Kč
vč.DPH.
Hlasování: PRo: 11
Usnesení
by|opřijato.

PROTI:0

ZDRŽEL sE: 0

Ad 13)Různé
a)

Návrh na udělení..Cestného
občanství..
chtěl bych Vás
StarostanrěstaKarel Hennann uvedl následující:
.,VáŽeníZastupitelé,
dnes poŽádat o souhlas s udělerrínrčestnélroobčanstvírněsta Teplá, nranŽelůtrr
Mauderovýtrr.Na úvod chci říci' žejsetlr se nezbláznil a ani nezačalkopat za KDU'
Ingu a Horsta Mauderovi znám něco nrálo přes dva roky, měl jsem trroŽnost
vysleclrrroutsi jejich příbělra navštívitspolečněs některýrniz Vás i jejich městečko
Wiesental nedaleko Butzbacl,ru.Pan inŽerrýrHorst Mauder byl starostou Wiesentalu.
rrrěsta'kterévzniklo v roce 1948 jako osacla vysídlenců'kde našli donrov i lidé

pocháZejícíz Teplé a okolí. Tak vlídnéa upřírnnépřijetí'j srrresi ani nedokázali
představit. Velnri chtěli dát trajevo,jak rr-rocjin záIežína ton], co si o nich budenre
myslet a jak irpřímněchtějíbýt bráni jako přátelé.Ti co tanrbyli, ni to jistě potvrdí.
KdyŽ přijali pozváni a na oplátkuv loňskémroce přijeli do Teplé,odjíŽdělise slzami v
očícha velmi dojati.Vťrbecnevěděli,jakým způsobernbudou občanyTeplépřijati a
jejiclr
pocllejejich slov se báli' i po tak dloulrécloběod událostí30 a 40 let, navštívit
rodný kraj. Nechci vťrbecnavracetani syrrrbolickyobčanství
lidem, kteřítady páchali
zvěrstva na konci 30 a začátku40 let. Nechci tím omlouvat to. co se v některýcli
připadechdelo pii rrásledném
případě.Chci' aby město Teplá
odsltnu,to l' Žádnérrr
tímto význanrnýlrr symbolickým aktem dalo na vědomí, Že jsou u nás vítáni lidé s
dobrýnriúmyslya s čistýrnsrdcetrr.Ze pokud k nánl kdokoli přijedejako přítel,bude i
jako přítel přijat. Jsern přesvědčerr,
že právě ted'je ta nejvhodnější
doba učinittoto
ještě
gesto,dokud
Žijí ti. kteří se zde narodili a odcházeliiako maléděti. Věřírn' Že
pt.ávětito dva skvělí lidési toto oceněnía projev ťrctyzaslouŽí.Horst sice nepoclrází
přímo z Teplé,ale jelro paníInge ano. Z,|.epléodcházelijako 10 letí.Dnes jirn je 80
je mohli symbolicky přijrrroutmezi sebe a tím i všechnyty.
let. Věřím' Že bycl-rorn
kteří bez nárokůa podmínekchtějíbý přáteli. Ti ostatníat,to zkoušíjinde. Pročprávě
ted'? V květntr přijedou na návštěr'uTeplé a tento nápad přišel nálile. Přesto, Že všenr
přeji dloultá léta a zdravi, věk nelze Zastavit. Nevínre.jak dlouho serrrjeŠtěbudorr
moci jezdit. Vír-n,Že rozhodnout se takto rraryclrlomůŽebýt problérrr,ale přesto Vás o
to Žádánr a dovolírnsi k tonrutobodu otevřítdiskusi..'Následně ještěpředal slovo
místostaÍostovi
Martinu Klepalovi. který.ieštěpředstavil osobu Gefta Reipricha a
uvedl, Že se rrarodil v Teplé po válce a trroŽt-tá
byl jako jeden z posledních pokřtěn
v kostelev Teplé.Bydlí v Mnichově (SRN). ale častojezdído Tepléa zajimá se velmi
intenzívněo historii i sor"rčasnost
Tepelska. Byl takéu zakládání partnerskéhovztahu
mezi Butzbachen-ra Teplou. V diskusi d{|g r'ystoupili pan RSDI.. Businský, Milan
Matějka a Martin Cáp, kteří se slrodli tla totn. Že rrávrlrje předloŽen opt.avdunarychlo
a tudíŽnen-rohou
udělit sorrhlass tak výjimcčnýrrr
a vzácnýnroceliěnín.jako je Čestné
občanstvíměsta. Navíc osoby. o kterých je řeč. neznajítak důkladně'Všichni se
v diskusi slrodli. Že je opravdu vhodnéudělit nějakéoceněrría shodli se udělení
oceněníve formě předání pamětníclrlistťr.StarostaKarel Hennann poděkoval za
vstřícnoua velmi důstojnoudiskusi na toto témaa doplnil. Že t-trubude ctí ocetrěníza
městoTeplá předat.
Usnesení:ZM schva|ujeudělenípamětních|istůměsta Tep|á manže|ůmHorstovi
a Inge Mauderovým a Gertu Reiprichovi za ve|mi významný přínos k rozvoii
partnerských vztahůmezi městem Tep|á a městem Butzbach.

Hlasování: PRo: 11
Usneseníby|opřijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL sE: 0

Ad 14) Diskuse
zastupitel Milan Matějka vznesl dotaz r-ravyřešenísituace kolem zákazu vstupu clo
honitby v Kladrubech a kolik majetku v uvedenéhonitbě je města Teplá. Starosta
Karel Hermann uvedl, Že na MU pr.oběhlojednáriíza účastimajitele honitby a
úřednice Magistrátu K.Vary, která je pověřenou úřednicív předmětnévěci, kdy
rrámitky rrrěsta byli vzaty v úvahrj a opatr'ení obecné povalry je již s novýnr
vyvěšenona Úřední desce' MístostarostaMartin Klepal uvedl, že
odůvodněním
procentuálně*mámev uvedenéhonitbě ocihaderntak 1O% majetku (1esy).
Zastupitel Milan Matějka vznesl dotaz na situaci koletrr lekonstrukce Sokolovské
ulice. Starosta Karel Hennann odpověděl. Že pravděpodobně v letošním roce
neprobělrne.
Zastupitel Tornáš Erps vznesl dotaz na kolaudaci Školníulice. Místostarosta
ko1audacepřeložky elektrickéhovedení,
Mar1in Klepal uvedl, žejakmile proběhr-re
,-, x-kterou prováděl CEZ, tak bude ihrred zaŽádáno o kolaudaci ulice. Tornáš Erps
následněvznesl dotazohledněparkovánív ulici Školnís tírn,žese zde parkujei na
místechmimo vyhrazená parkovištětak. Že tyÍovozidIa nás1edněblokují například
odvoz komunálního odpadu' či příjezd sanitníchrrebopoŽárníchvozidel. Starosta
Karel Hermantr uvedl, že parkování vyplývá ze zákona a z místní úpravy rra
základě dopravníhozrračení.
Dále uvedl' že na uvedený problémbude upozorněna
Policie ČR'

Ad 15)Závěr
váŽeníspoluobčané'
děkuji Yán za účastna
VáŽeni členovéZastupitelstva,
dnešním
zasedániZastupitelstva
městaTeplá. Hezký večera dobrounoc.
Ziněr

v 18.47 hodin

Zapsa|:Mgr. Vit Čeryenka
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dne
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