USNESENI
ze 9. jednáníRady městaTep|á,konaného
dne 31.3.2017
Á) RM schvaluje:
1) prograrn
9.jednánír.adyměstaTeplá.
2) na ŽádostJosefaBílkaumístění
oknana rcstauraciKuŽelnadle zíkresuna st.p.č.
588,
součástí
pozegtkuječ.p.592v k.ú.Teplá.obecTeplá.
3) záměrsloučení
částip.p.č.
159i3do p.p'č.602v k.ú.Berounu Starého
Sedla.
4) dle ustanovení
pravidlechúzemníclr
Sb.,o rozpočtových
$ 16 zákonač,25012000
rozpočtů,
rozpočtové
opatřeníč. 2120|7,na zák|adékteréhodoclrázík úpravě
rozpočtu
o 471.093'-Kčna straněpříjnťra o 471.093'- Kčna straněvýdajů.
5) výsledekhospodaření
příspěvkové
MateřskáŠkola
organizace
Teplá,lČo: 606 i l 3
67,za rok 20l6 ve výši0 Kč.
6) výsledekhospodaření
příspěvkové
organizaceZák|adniuměleckáškolaTeplá'
IČo:663622 45,zarok2016
ve výši0 Kč.
7) výsledekhospodaření
příspěvkové
organizace
Pečovate|ská
s|uŽbav Teplé.IČo:
737 400 04' za rok 20|6 ve r,"ýši
0 Kč.
8) výsledek hospodařenípříspěvkovéorganizace Zák|adnÍškola v Teplé, ICo:
7 3 74 0 4 2 0 ' z a r o k 2 0 1v6e v ý š0i K č .
9) Úeetnízávěrkuza rok 2016.příspěvkové
organizace
MateřskáškolaTeplá,IČo:
606 11367.
10)Učetnízávérkuza rok 20l6 příspěvkovéorganizaceZákladni umělecká škola.
|Čo|663622 45.
11)UěetIrízávěrkuza rok 2016 příspěvkovéorganizacePečovatelská
sluŽbav Teplé.
ICO:737 40004.
12)Účemízáyérkuza rok 20l6 pi.íspěvkor,é
organizaceZák|adníško|av Tep|é.IČo:
737 40420.
13)navýšení
těŽbyharvestorovou
technologiív lesníchporostechve věkovékategorii
-40let o 200m3.
14)pronájemKulturníhodonru v Teplé pro Radka Kubíka za účelelt't
vystoupení
skupinyAgnesRock dne 12.5.20|7v doběod 20.00do 0l.00 hodinza cenl242'.
Kč/ltod.vč.DPH.
15)uzavřeníKupnísnrlor.rvy
na dodávkudřívímezi městemTeplájako prodávajícím
a
společností
optirnasilvas.r.o..se síd|enr
Černtínská
23. Touškov.
IC: 03022200
jako kupujícíns dobouplněnído 1'4'2017do 30.6.2017
tak'jak byla předloŽena
v příloze.
16)provozlékámyv Teplé do koncezÍn.í
20|7 tak,Že bude3x výdnu otevřeno.Pokud
nebudedo té doby obnovendenníprovoz,bude nrěstoTep|á zvažovatpronájem
jinérrru
prostorlékr{my
nájemci,kteý zajistídenníprovoz.
17)zařazenímanŽelů.Iana
a LibušePacindovýcha Pavla Moce do Seznanruuchazečů
BJ v DPS.
o ořidělení

18) cenovou nabídkuna prováděníteclrrrickélio
dozoru stavby ..Teplá. Mácl-rovar'rlice_
Stavebníúpraly komunikace..od společtrosti
StavirrgJnvests.l.o. za cenu 59.000.-Kč
bez DPH.
19) bezplatnýpronájernsportovníhaly lněsta Teplá pro potřeby Doniu dětí a rnládeŽe
Karloly Vary za účeletrr
pořádánísoustředěnízájmovéhokoužku rokenroluv tennítru
24.-29.7.20t7.
20) dodatekč.3k příkaznísnlouvě na zajištěníprojektovéhomanagementuze dne
15.10.2015s\eSpolečností
Šindlars.r..o.s předrrrětenrplnění.kteqim je závazek
příkazníkaza podnrínekuvederrýclrve smlouvě vykonávat pro příkazce dotační
n]anagenentpři prováděníprojektu ..Protipovodriováopatřeníplo nrěstoTeplá...
21) uzavřeníkupní srnlouvy č. 3120|71002se společrrostí
opera Silvatica s.r.o. se
sídlemV Sadě 1505,VIašiIn.]Č:24281890 dle přílohy.
22) cenovounabídkuod společnosti
JoseťVojtěclrovský_ StavebnísdruŽeníTeplá na
prol'edenídílaoprava podlahy v budor'ězdravotníhostřediskaulice Klášterníč.p.
237 'Tep|á za cenu díla78'550'-Kčvč.DPH dle přílohy.
23) cenovounabídkuod společnosti
.Ioseť
Vojtěchovský- StavebnísdruŽelrí
Teplá na
provedenídílaDodatečrré
odvodněrrí
zdi zdravotníhostřediskaulice Klášterníč'p'
237. TepIáza cenudíla60.678'-Kčvč.DPH dle přílohy.
24) cenovouriabídkuna zakoupenísestavyVari za cenu 75.960,.Kčdle přílohy.
B) RM bere na vědomi:
l) zprál''uPhann. Dr. Hany Sedláčkové.
2) zpráws'vedoucíhostřecliskamístnílrolrospodářství.IaroslavaKelrrla o technickém
stavuvozidla ŠkodaFelicia reg.zn. 3K3 36l6.
3) Výročnízprávu Pečovatelské
službyv Teplé.p,o, zarok20|6.
C) RM pověřuje:
1) Jiřinu Růžkovou přípravou návrl'tu geometrickéhoplánu ve věci vedené pod
usneseníIn
RM č.9/A/3'
2) správceKarla Maďaričezajištěním
akce vedenépod usnesenímRM č.9/A/14.
3) správceKarla Mad'aričezajištěnírn
pod usnesenímRM č.9/A/l9.
akce r,edené
D) RM doporučujezastupite|stvu:
1) schválitnákup novéhovozidla pro technickésluŽby
Karel Hermann
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