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Zápis

z 19. jednéní
Rady města Teplá, konanéhodne |6.9.2015

Přítomni: Karel Hermann, Martin Klepal, RSDr. Jaroslav Businský, Martin Čáp, Roman
Veselovský' Mgr. Vít Červenka
Omluveni: Hosté: Jiřina RůŽková' Eva Řebíková, Jaroslava Dvořáěková
Zahájení jednríní rady města (dále jen RM) provedl starosta Karel Hermann.
Vyhotovenímzápisu je pověřen tajemníkMÚ Mgr. V. Červenka.
Program 19. iednání radv
1. Kontrolaúkolůz78.zasedání RM
2. Majetkové zá|ežitosti
3. Lékáma Teplá _ sdělení
4. Zhodnocenítechnickéhostavu vozovéhoparku Střediska místníhohospodářství
5. Makléřská společnostRenomia
6. Makléřská spoleěnost Respect - rea|izace navtženýchzměn
7. ČSSD _ Žádosto pronájem sálu v KD Teplá
8. Nové ceny laminování Knihovna Teplá
9. ŽádostÚp Čn o souhlas obce
l0.Bezvěrov druŽstvo_ žádosto prodlouŽenílhůtysplatnosti
11'olivius, s.r.o._ nabídkasluŽeb
12. QCM _ přikazni smlouva
13.TJ Sokol Teplá, Jan Valenta - Rgzloučenís létem
14. Dohoda o rea|iz:acimanageňentoiýchopatřeníSCHKO
l5'Pravidla pro hodnocenía poskyování dotacízrozpočtl:města
16.Veřejnoprávnísmlouva o poskýnutí dotacez rÚ rr
17.Roáodnutí ÚHoS o pokutě 50.000'-Kč
18.opera Silvatica _ dodatekke kupnísmlouvě
19.Žádosto povolení výjimky z počtudětí MŠ Teplá.
20. Žádost o úpravuceníku za služby,techniku a práci, prováděnéměstem Teplá,
21.Malesales a zvěřina S.r.o.,smlouvao díloč.Il20I5
22.Ford Fišer_ vyjádření
23.Yýkazvýměr _ stavba kana|izaěníhosběračenapojenéhona ČSov
24.Cenová nabídka_ Vojáček,s.r.o.
25. oprava chodníkuulice Klášterní
26. Cyklotoulky _ nabídka
27 'kozpoětovéopatřeil ě.712015
Schválení programu rady:

PRO:5

PR OT I:0

ZDRZELz 0

Ad 1) kontrola úkolů:
V.Červenka- nákup cen pro zŠ - ritol splněn
V.Červenka- svolánípracovníschůzkys místnímizemědělci - úkol splněn
V.Cervenka - jednánís Plzeňským projektovýmateliérem- úkoltrvá
V.Cervenka - příprava směrnice k zajištěnípožáruv lesích_ úkol trvá
K.Hermarrrr- podpis dohodč.PPK-I07a/849ll5 a PPK-103a/849l15_ úkolsplněn
K.Hermann - podpis dohody o jednorázovénáhradě za omezeniuživání- úkol splněn
K.Hermann - podpis smlouvy č. Z*114_12_8120048497 - rea|izace přeložky
distr.zaŤízení
k dodávce energie - úkol splněn
prodejep.p.č.750 - manže|é
Purkytovi - úkol splněn
J.RůŽková_ lyvěsit zé.lrtěr
J'RuŽková - přípravy návrhůgeometrickéhoplanu - Ža|oldík, Gulabová, Gregušoviúkol splněn
J.RuŽková _ r,1wěsitzáměr pachtup.p.č.644lI a p.p.č.710 _ úkol splněn
J.Ružková- r,1věsitzáměr pachtu p'p.č.34 - úkol splněn
J.RůŽková_ q,věsit záměr výpůjčky- Modemizace silnice Homí Kramolín - úkol
splněn
J.Ružková _ svoláníjednání - obnova 2 tůni- úkol splněn
J.Lorencová _ grantovéÍízenioranžovéhřiště- úkol trvá
J.RuŽková _ iednánís Janem Cečilem- úkol solněn

Ad 2) Majetkové zá|ežitostl
Předkladatelkou je paníJiřina Růžková:
a) Ve věci vedenépoa Č1.:+:?l2O15/PoZ- Žádost Věry Salvovéa Václava Čubrao směnu
pozemku p.p,č:,48913o ýměře 74 m2 ( spoluvlastrrictvíVěra Salvová aYáclav Čubr)za
častp.p.č. 489lI o výměře cca 74 m21vlastru'kMěsto Teplá) a déiežáďajio odkoupení
črístip.p.č.48911o qýměře cca 500 m2 v k.ú. Berotrn u StaréhoSedla , obec Teplá'
Komise doporučujesměnupozemlď p.p.č.. 48913o qfměře 74 fi} za částp.p.č.489/1 o
výměře cca i80 -2. Rada města se k]oní k návrhu odkoupenípředmětnéhopozemku do
vlastrrictví města a směnu doporučuje zastupitelstr,u zamítrout z důvodu zachovánt
dlouhodobétradici neprodávatpozemky ve směruk návsím.
Usnesení: RM nedoporučujesměnu pozemků p.p.č.489/3o výměře 74 m2
( spoluvlastnictví Věra Salvová a Václav Čubr) za částp.p.č. 48911o lyměře cca 74
m2(vlastnik Město Teplá) a ve věci odkoupení částip.p.č.489/1 o výměře cca 500
-'
v l<.ú.Beroun u Starého Sedla , obec Teplá. Rada města věc postupuje do
zasedánízastupitelstva.

Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDRZEL SE: O

b) Ve věci vedenépoa Č3.::o2/2015/PoZ-Žádostmarrželů
FrantiškaŠulcea Ivany Šulcové
o odkoupeníčrísti
p.p.č.3O59l1,o
výměře 60 Í} vk.ú. Teplrá"obec Teplá. Komise prodej
doporučuje.Vyvěsit záněr prodeje.
Usnesení:RM doporučuje prodej části p.p.č.3059/1 o výměře 60 m2 v kú. Teplrí,
obec Teplá manželůmFrantiškovi a lvaně Šukovým , pověřuje Jifinu Růžkovou
vyvěsit záměr prodeje a věc posfupuje do zasedánízasfupitelstva.

Hlasování: PRo:3

PROTI:2

ZDRŽELSE:O

c) Ve věci vedené
poa Čj.::+|lzolslPoz- ŽádostEvyPušové
o směnupozemků
čiístip.p.č.
3 o qfměře cca 30 m2 1,,last''ík
Eva Pušová)začastp.p.č.
1130o výměře cca 30 m2
(vlastní<Město Teplá) vk.ú. Beranovka, obec Teplá. Komise směnu doporučuje.
Připravit náwh geometickéhoplanu.
Usnesení: RM doporučuje směnu pozemků části p.p.č. 3 o výměře cca 30 m2
(vlastnft Eva Pušová) za částp.p.č.1130 o ýměře cca 30 m2 (vlastnik Město Teplá)
v kú. Beranovka , obec Teplá, pověřuje paní Jiřinu Růžkovou pffpravou návrhu
geometrickéhoplánu a věc posfupuje do zasedánízastupitelstva.

H|asování: PRo:5

"nl

PROTI:0

ZDPAEL SE:0

d) Ve věci vedenépod Či. s+estzo|5lPoz- ŽÁdost Pefoa Tofla o odkoupeníčásti p.p.č.
ss7lll o výměře cca l30 m2, částp.p.č.587lI o výměře cca 20Om,, částp.p.č.
t03/5 o
rrýměře cca 10 m2 a p.p.č.8912ovýměře 48 m2 v k.u. KliíšterTeplrá"obec Teplá. Komise
doporučujeprodej bez čiístip.p.ě.587l| o qiměře cca 2OOfi] v k.ú.KlrášterTeplá.
Připravit náwh geometrickéhoplránu.
Usnesení:RM ve věci odkoupení částip.p.č.587l11o ýměře cca 130 -2, částp.p.č.
587t1 o výměře cca 200 m2, část p.p.č.103/5 o výměře cca 10 m2 a p.p.č. 8912o
vyměře 48 m2 v ku. Klášter Teplá, obec Teplá doporučuje prodej bez části p.p.č.
58711 o výměře cca 200 m2 v kú. Klášter TepIá Petru Toflovi, pověřuje Jiřinu
Růžkovouvyvěsit záměr prodeje a pffpravou geometrickéhoplánu a věc posfupuje
do zasedánízasfupitelstva .

Hlasování: PRo:5

PROTI:0

ZDRŽELSE:0

e) Ve věci vedenépod Cj'3084l20l5lPoz-Žádost marrŽelůFrantiška Greguše a Moniky
Gregušovéo odkoupeníčastip.p.č.3|112 o ýméÍe 74 m2 v k.ú.Teplá, obec Teplá
prodeje.
Komise prodejdoporučuje.
Vyvěsit zétrněr
Usnesení:RM doporučujeprodej částip.p.č.31|/2o výměře 74 m2v k.ú.TepIá, obec
Teplá manželům Františkovi a Monice Gregušoqým, pověřuje Jiřinu Růžkovou
vyvěsit zámérprodeje a věc postupujedo zasedánízastupite|stva.

ť
i

Hlasování: PRo: 5

PRoTI: 0

ZDPŽF,L SE: 0

0 Ve věci vedenépod Cj.2583l20I5lPoZ- Rada města na svém 12. jednání projednala
žádost Jitky Klsákové o prodlouŽení lhůty pro zahájení stavby na pozemku p.p.č.
p.p.č.101|l44 a p.p.č. 1011l45vk.ú. Teplá, obec Teplá do 1.9.20l5.Projektová
nebvlv
dokumentace a žádost o ohlášení stavbv do dnešníhodne ti.9.9'20l5
stavebnímuúřadudoručenv.

Usnesení: RM doporučujeodstoupit od kupní smlouly a věc postupuje do zasedání
zastupitelstva a pověřuje paní Jiřinu Růžkovoupřipravit podklady pro zpětnénabytí
pozemku do vlastnictvíměsta Tep|á.
Hlasování: PRo: 5

PRoTI: 0

ZDP.ŽE,L SE: 0

8) Ve věci vedenépod Cj. 3579l2015EoZ - NabídkaKaziNatalie k prodejipodílu % p.p.č.
235513o ýměře 478m1 a2355l4o r{měře 297m2 v k.ú.Teplá obecTeplá.
Usnesení:RM doporučuje,,"ouu..oonatpodil % p.p.č.2355/3ovýměře 478m2 a
235514o ryměře 29l m2 v kú. Teplá, obec Tep|á od Kazi Natalie a posfupuje věc do
zasedánízastupitelstva.
Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDRŽF'L SE:0

h) Ve věci vedenépod Cj,2770l2015lPoZ-Žádost Jiřího Licehamra o propachtování
pozemkup.p.č.644lIo ýměře 697m2 a p.p.č.7l0 o q1iměře1023
m2 v k.ú.Bezvěrov u
Teplé,obec Teplá. Komise propachtovánípozemku doporučuje.
Usnesení:RM schvaluje propachtovánípozemku p.p.č.64411o výměře 697 m2 a
p.p.č.710 o lyměře1023 m2 v kú. Bezvěrov u Teplé,obec Teplá Jiřímu Licehamrovi.
Hlasování: PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

D Ve věci vedenépoa Čj.:o:9l2OI5lPoZ- Žádost Jana Tokoše o pronájem p.p.č.
34 (vodní plocha) o výměře 336 m] r' k.ú. Zaklrádka u StaréhoSedla. Komise
doporučuj
e propachtovánípozemku. Schválit pacht.

Usnesení:RM schvaluje pronájem p.p.č.34 (vodníp|ocha) o ýměře 336 m. v k.ú.
Zahrádka u StaréhoSedla na dobu určitou1 roku od 1.10.2015Janu Tokošovi.

Hlasování: PRo: 5

PROTI:0

ZDRŽEL SE: 0

j) Ve věci vedenépod Cj.3040l20|5lPoz - Žádost Moniky Harnové o pronájem garáže
o výměře na st.p.č.84u domu čp.66 v k.ú'Teplá, obec Teplá.

Usnesení:RM odkládá věc schváIenípronájmu garáŽena st.p.č.84 v k.ú.Teplá, obec
Tep|á Monice Harnové z důvodu neryřešenésituace s lékárnou v TepIé s tím, že
město Teplá můžeuvedený byt ryužítjako služebníbyt pro případnéhonájemce
uvedenélékárny.

Hlasování: PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZEL SE: 0

k) Ve věci vedenépod Cj.3239l2015lPoz-Žádostondřeje Gozdíkao pronájembytu v
domě ěp' 66 postaveného
na st.p.č.84 v k.ú.Teplá, obec Teplá. Jedná se o by l+3 s
příslušenstvímo celkové výměře 113.31 m2 v I. nadzemnim poďlažídomu čp.66
Masarykovo náměstí,Teplá, včetněgaráŽena st.p.č.84 v k.ú.Teplá, obec Teplá.
Usnesení:RM odk|ádá věc pchválenípronájmu bytu v domě č.p.66 na st.p.č.84
v k.ú.Teplá, obec Tep|á ondřeji Gozdíkovi z důvodu nelyřešenésituace s lékárnou
v Teplé s tím, že město Teplá může uvedený byt ryužít jako služební byt pro
případnéhonájemce uvedenélékárny.

Hlasování: PRo:5

PROTI: 0

ZDKŽEL SE: 0

Ve věci vedenépoa Či.zol9l2o|5lPoZ- Žádost Silvy Šarové
o pronájem bytu v domě
čp.66 postaveného
na st.p.č.84v k.ú.Teplá. obec Teplá. Jedná se o byt l+3 s
příslušenstvím
o celkovévýměře ll3.3l m2 v I. nadzemnímpodlaŽídomu čp.66
Masarykovo náměstí,Teplá.

Usnesení:RM odkládá věc schválení pronájmu bytu v domě č.p.66 na st.p.č.84
v kú. Teplá, obec Teplá Silvě Šarové
z důvodunelyřešenésituaces lékárnouv Teplé
s tím, že město Teplá můžeuvedený byt lyúít jako služebníbyt pro případného
nájemce uvedené|ékárny.

Illasování: PRo:5

PROTI:0

aDF.ŽF,LSE:0

Žádost manželůZdeřka Holého a Heleny
m) Ve věci vedené pod Či.zzlltzo|5lPozHolé o pronájem bytu v domě čp.66 postavenéhona st.p.č.84 v k.ú.Teplá, obec
Teplá. Jedná se o by 1+3 s příslušenstvím
o celkové qfměře 113,31 m2 vI.
nadzemnímpod|aŽídomu č:p.66Masarykovo náměstí,Teplá.

Usnesení: RM odkládá věc schválení pronájmu bytu v domě č.p.66 na st.p.č.84
v ků. Teplá, obec Teplá manželům Zdeňkovi Holému a Heleně lJolré zdůvodu
nelyřešenésituace s lékrírnouv Teplé s tím, že město Teplá můžeuvedený byt ryužít
jako služebníbyt pro pffpadnéhonájemce uvedenélék.árny.

Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDRZEL SE:0

n) Ve věci vedenépodČj.2079l20I5lPoZ-Žádost ondřeje Demeterao pronájembytu
v domě ěp. 66 postavenéhona st.p.č.84 v k.ú.Teplá, obec Teplá. Jedná se o byt l+3
s příslušenstvímo celkové ýměře 1I3,3I m2 v I. nadzemním pod|ažídomu čp.66
Masarykovo náměstí,Teplá.

Usnesení:RM odkládá věc schválení pronájmu byfu v domě č.p.66 na st.p.č.84 v k.ú.
Tep|á, obec Teplá ondřeji Demeterovi z důvodu nevyřešenésituace s lékárnou
v Teplé s tím, že město Teplá může uvedený byt využÍtjako služební byt pro
pffpadnéhonájemce uvedenélékárny.

Hlasování: PRo:5

.Í

PRoTI:0

ZDRŽF]LSE:0

o) Ve věci vedenépod Či. ss+etzoslPoz- Žádost Jakuba Vlčka (podnikání v chovu a
prodeje sladkovodníchryb) o propachtováníp.p.ě. 186 (vodníplocha) o ýměře 2068
m2 v k.ú.SluŽetínu Poutnova a p.p.ě. 811 (vodníplocha) o výměře 10846 m2 v k.ú.
propachtovatp.p.č.811 vk.ú. Teplá, u p.p.č.186 vk.ú.
Teplá. Komise doporučuje
SluŽetínu Poutnova výhledově požádato dotaci.

Usnesení:RM ve věci propachtování p.p.č.811 (vodní ptocha) o výměře 10846 m2
v kú. Teplá Jakubu Vlčkovi pověřuje Jiřinu Růžkovouvyvěsit zámérpachtu, dále ve
věci propachtování p.p.č.186 (vodní plocha) o výměře 2068 m2 v kú. Služetínu
Poutnova pověřuje Jiřinu Růžkovou vyvěsit záměr pachtu.

Hlasování: PRo:5

\

PROTI:0

ZDF.ŽF]LSE:0

p) Ve věci vedenépod Cj.3070l2015lPoZ- Žádost Krajské správy aúdržbysilnic Karlovarskéhokraje o uzavŤení
smlouvy o
výpůjčcea touto smlouvou uděluje Město Teplá výpůjčitelisouhlas se stavboua
ke vstupu na předmětnépozernky pro akci ..II/l98 Modemizace silnice Horní
Kramolín na p.p.č.l90 (trvale 655 m2), p.p.č.2O2l10(trvale 237 m21vk.ú.
SluŽetínu Poutnovaa p.p.č.75 (trr,ale7O m21,p.p,č.76(trvale 349 m2),p.p.č'85
(trvale35l m2; v k.ú.HorníKramolín'

Usnesení:RM schvaluje uzavření smlouly o výpůjčce a touto smlouvou uděluje
Město Teplá lypůjčitelisouh|asse stavbou a ke vstupu na předmětnépozemlcy pro
akci,,II/198 Modernizace silnice Horní Kramolín na p.p.č.190 (trvale 655 m2)' p.p.č.
202/10(trvate 237 m2)vk.ú. Služetínu Poutnova a p.p.č.75(trva|e70m2),p.p.č.76
(trvale 349 m2),p.p.č.85 (trvale 351 m2) v k.ú.Horní Kramolín a pověřuje starostu
města Kar|a Hermanna podpisem předmětnésmloury.

Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDRZEL SE: O

q) Bezúplatnávýpůjčka
pozemku
od fi.my PROBITAS spol. S.r.o.' st.p.č.237, součástí
je stavba Klášter čp' 500, objekt občanskévybavenosti v k. ú.KlášterTeplá.
Předmětem souhlasuje nezbytně nutná částbudovy k instalaci sráŽkoměru v rámci
nýzvy operačníhopÍogramuŽivotní prostředí,oblast podpory 1.4.
Usnesení: RM schvaluje za účeleminstalace srážkoměru v rámci wr*ry oPŽ
výpůjčkust.p.č.237, jejížsoučástípozemku je stavba Klášter č.p.500' od firmy
Probitas, spo|. s.r.o. a pověřuje Jiřinu Růžkovoupřípravou smlouly o qýpůjčcea
starostuměsta Karla Hermanna podpisem smlouly.

Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDRZEL SE: O

r) Bezup|atnávýpůjčkaod firmy Farma Poutnov S.r.o.' st.p.č.48,součástípozemku je
stavba Poutnov čp. l1, zemědělská stal,ba v k.ú. Popovice u Poutnova' Předmětem
souhlasu je nezbyně nutná část budovy k instalaci srážkoměru v rámci výzvy
operačníhoprogramu Životníprostředí,oblast podpory l.4.
UsnesenÍ: RM schva|uje za účeleminstalace srrižkoměru v rámci wr*ry oPŽ
výpůjčkust.p.č.48, součástípozemku je stavba Poutnov čp.11' zemědělská stavba v
k.ú. Popovice u Poutnova od firmy Farma Poutnov a pověřuje Jiřinu Růžkovou
přípravou smlouly o lypůjčcea starostuměsta Karla Hermanna podpisem smlouly.

Hlasování: PRo:5

PRoTI: 0

ZDRZEL SE: O

s) Nabídka CHKS Slavkovský les - finančnídotace krealizaci akce zProgramu péčeo
přírodua krajinu vCHKo na obnovu 2 tůnína p.p.č'18513a p.p.č.185/8vk.ú.
SluŽetínu Poutnova.
Usnesení: RM schvaluje obnovu 2 tůni na p.p.č. 185/3 a p.p.č. 185/8 v k.ú.
Služetínu Poutnov a na zá]edadědohody o realizaci managementových opatření a
pověřuje starostu Karla Hermanna podpisem dohody. RM pověřuje tajemníka
města Mgr. Víta červenku lystavením objednávky na provedení prací dle
dohody osobě Daniel Malý, se sídlem Popovice 9, Teplá, IČ: 157 40 242 d|e
podmínekdohody AOPK CHKO.

Hlasování:

PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽF,L SE: 0

t) Ve věci vedené poa Čj.:+l3l2}I5lPoz-Žádost Ing. Martina Majnera o povolení
využitímůstkuk přichycení dřevěnéhooplocení na p.p.č.107712v k.ú. Beranovka,
obec Teplá. Komise nazák|adě souhlasuJaroslavaKehrta, vedoucístřediskamístního
hospodařství,doporučujevydat souhlas.
Usnesení: RM schvaluje žádost Ing. Martina Majnera lyužití můstku k přichycení
dřevěnéhooplocenína p.p.č.|07712v k.ú.Beranovka, obec Teplá.
Hlasování: PRo: 5

PROTI: 0

ZDF.ŽF,L SE:0

u) Ve věci vedenépod Či.s+totzo15lPoz-Žádost Petry Babejovéo opravu podlahy a
plesnivézdi v kadeřnictví. v domě čp.237Teplá.
Usnesení:RM ve věci žádosti Petry Babejové o opravu podlahy a p|esnivézdi
v kadeřnictvÍ , v domě čp. 237 Teplá pověřuje stavebnídozor pana Ing. Tomáše
Honégera zpracováním návrhu řešení oprav podlahy v přÍzemí zdravotního
střediska.
Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDP.ŽFI SE:0

MPZ v Teplé Mgr. Romanu
v) .Tmenovatdo pracovní skupiny pro regeneraci
Riegerovou, Národní památkový ústav.uzemni odbornépracovištěv Lokti, ředitelka
Úop v Lokti.
Usnesení:RM schvaluje jmenování Mgr. Romany RiegerovéNárodní památkový
ústav,územníodborné pracoviště v Lokti, ředitelka Úop '' Lokti do pracovní
skupiny pro regeneraciNIPZ v Teplé.
Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDPŽELSE:0

w) Ve věci vedenépod Cj.2076l2015lPoZ- Žádost fi.my METROPROJEKT o souhlas
s umístěním zařízeni staveniště pro stavbu v k.ú. Mrázov
,,odstranění propadu
rychlosti na trati Karlo.r,y Vary - Mariánské Lězně,, . Komise doporučuje vydat
souhlas.

Usnesení: RM schvaluje na základě firmy Metroprojekt umístnéni zaÍlzeni
staveniště pro stavbu v k.ú. Mrázov ,,Odstranění propadu rychlosti na trati
Karloly Vary - Mariánské Lázně* a pověřuje Jiřinu Růžkovou lydáním a
zasláním souhlasu.
Hlasování: PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽE,L SE: 0

Ad 3) Lékárna Teplá - sdělení
RM bylo předloŽeno lyrozumění od Mgr. Hany Sedláčkovéo dočasnésituaci
v lékárněv Teplé.
Usnesení : RM bere na vědomí sděleníPharmDr. Hany Sedláčkovéa souhlasí
s otevíracídobou 3x fýdně - pondě|í,středa, pátek od 8.00 do 11.30hodin a to do
10.10.2015s tím,Žepotébude situace řešenav souladu s nájemní smlouvou.

Hlasování: PRo:5

PROTI: 0

ZDRŽBI sB' o

\í
Ad 4) Zhodnocení technického stavu vozového parku Střediska místního hospodářství

Radě města by|a předloŽena zpráva vedoucího Střediska místního hospodářství
v Teplé pana Jaroslava Kehrta, kde je zhodnocen stav vozového parku tohoto
střediska.
Usnesení:RM bere na vědomí zprávu vedoucího Střediska místníhohospodářství
v Teplé a doporučuje zastupitelstvu města z rozpočtu na rok 2015 uvolnit
finanční prostředky na nákup osobního motorového vozidla pro středisko
místníhohospodářstvípro vedoucíhosTH.
H|asování: PRO:5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Renomia
Ad 5) Makléřská spo|ečnost
RM byla předloŽena Žádost makléřskéspolečnostiRenomia s nabídkou spolupráce
v oblasti uzaviráni nových pojistných smluv, pÍevzetístávajícíchpojistnýchsmluv pod
jejich spráw.

Usnesení: RM bere na vědomí nabídku i žádost společnostiRenomia' a.s. se
sídlem Nádražní 14, 301 00 Plzeň a schvaluje ji s tím, že ryužije nabídku
pojištěnípro členy rady města Teplá v rozsahu nabízenéhopojištění: pojistná
nebezpečí- povinná částs určenímpojistnéhona osobu a rok ve variantě 1 za
částkuve výši3.210'-Kčza osobu za rok včetněvo|itelnéhopojištěníve variantě 1
za částkuve vÝši305.-Kčza osobu za rok.

Hlasování: PRo:5

P ROTI:0

ZDRZEL SE:0

Ad 6) Makléřská společnostRespect _ rea|lzace navrženýchzměn
RM byla předloŽena nabídka a poŽadavek makléřskéspolečnostiRespect' a.s. Se
sídlem Krymská 47, Kar|ovy Vary s tim, že dle zpracovanéhonávrhu tohoto makléře
|ze rea|izovat navrženézměny ve smlouvě o pojištěníodpovědnosti a na ni navazujíci
pojistnésmlouvě, která řešípojištěníodpovědnosti zastupitelůs tím, že dle tohoto
návrhu |ze očekávatvýhodnějšíroění pojistné.
Usnesení:RM bere tuto žádosta nabídku na vědomí s tím, že nevyužijenabídku
na změnu vyše pojistnéhoza pojistný rok uvedenéhov čIánku III pod bodem 1.8
- pojištění odpovědnosti za škodu, dle kterého se pojistné mě|o změnit ze
současných 61.477,-Kčna celkových 92.077,-Kča schvaluje předložení nabídky
pojistnéhodle stávajícíhostavu bez narýšení.

Hlasování: PRO: 5

PRoTI: 0

.í

ZDR.ZEL SE: 0

Ad 7) čsso - žádosto pronájemsálu v KD v Teplé
výboru Čsso Cheb o pronájem
RM byla předloŽenaŽádostokresníhol"ýkonného
prostorKulturníhodomuv Teplévěetnězvukovéaparatury
na den 21.1I.20|5.
Usnesení: RM schvaluje pronájem prostor Kulturního domu v Teplé včetně
zvukové aparatury na den 2|.11.20|5 za podmínek, které byly již radou města
schváleny pro pronájem Kulturního domu v TepIé.

Hlasování: PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRZEL SE: 0

Ad 8) Novéceny laminování Knihovna TepIá
RM byla předloŽena žádost vedoucí Knihovny v Teplé o schválení nové ceny
návrhu.
laminovánídle předloženého

Usnesení:RM schvaluje ceny |aminovánív Knihovně v Teplénásledovně:formát
A5 za 5,-Kč,formát A4 za 10,-Kč,formát A3 za 15'-Kč.

H la s o v á ní:PR o :5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad 9) ŽádostÚřad.' práce ČR o souhlas obce
RM byla předložena žádostÚrad.' práce Českérepubliky o souhlas obce ve smyslu $
33 odst. 6 zákona ě. 11112006Sb., o pomoci v hmotnénouzi, ve znění pozdějších
předpisůu žadatelů:
Jiří Koki, byem Javorová 291, CemoŠín,Koki Stanislav, bytem
Těchlovice 63, Stříbro, Bartošová Valentina, bytem Sytno 60, Stříbro, ubyovaných
v uby.tovacímzaŤízení
u Jana Gestnera,Ubyovna Teplá, Masarykovo nám. č.4.
Usnesení: RM bere na vědomí žádost Úřadu práce ve Stříbře a zamítá vydat
souhlas ve formě závazného stanoviska s tím, aby orgán pomoci v hmotné nouzi
v případech hodných zvláštního zřete|e určil, že za osobu užívajícíbyt považuje
výše uvedenou osobu užívajícína zá|ďadě smlouly, rozhodnutí nebo jiného
právního titulu za účelembydlení výše uvedenéubytovaci zaÍízenípodle $ 33 a
odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi, kdy RM rozhoduje,, že je nutné, aby
žadate|o dávku pomoci v hmotnénouzi měI trvalý pobyt ve městě Teplá.
Hlasování: PRo: 5

PRoTI:0

ZDP.ŽEL SE: 0

Ad 10) Bezvěrov družsťvo_ žádosto prodlouženílhůty splatnosti
RM byla předloŽena žádosto prodlouŽenílhůty splatnosti kupní ceny na pozemky
přesunu penězzezahraniěí,
v k.ú.Bezvěrov, z důvodu.opoŽděného
Usnesení: RM schvaluje prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny za pozemky
v k.ú.Bezvěrov pro společnostBezvěrov družstvo do konce záÍí20t5.

Hlasování: PRo:5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad 11) olivius, s.r.o._ nabídka služeb
RM byla předloŽena nabídka sluŽeb společnostiolivius, s.r.o. zastoupenéMgr'
Tomášem Správkou - jednatelem společnosti,se sídlem Hornická 225216,Sokolov'
kdy tato společnostnabizi zajištěníčinnostíspojených se zadávánim veřejných
zakéneka administrací ýběrových Ťízeníza aktuáInícenu 45.000,- Kč bez DPH, též
při zadáváníveřejné zakázky v souvislosti rekonstrukce Školníulice.
Usnesení:RM bere na vědomí nabídku spo|ečnostiolivius, s.r.o. s tím, že se
touto nabídkou bude nadá|e zabýryat.
Hlasování: PRo:5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad 12) QCM - příkazní smlouva
RM byl předloŽen návrh pŤíkaznísmlouly uzavřené dle $ 2430 a násl. zákona č.
89l20I2 Sb., občanskéhozákoníku s předmětem smlouvy ,,provedení zadávacího
Ťizení dle Zákona o veřejných zakázkách ve věci rekonstrukce Školni ulice, od
společnostiQCM, s.r.o. zastoupenéIng. Davidem Horkým - jednatelem společnosti,
se sídlemBrno, Bellova 370l40za částku58.000,-Kčbez DPH.
Usnesení:RM bere na vědomí nabídku společnostiQCM' s.r.o. s tím,Že se touto
nabídkou bude nadá|e zabÝvat,

Hlasování: PRo:5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad 13) TJ Sokol Teplá, Jan Valenta _ Rozloučenís létem

RM byla předloŽena Žádost od TJ Sokol Teplá a Jana Valenty o povolení hudební
produkce dne 19.9.2015od 19.00 hodin do 24.00 hodin na fotbalovémhřišti v Teplé
v souvislosti s pořádánímakce Rozloučenís létem.
Usnesení: RM schvaluje pořádání akce Rozloučenís létem na fotba|ovémhřišti
v Teplé dne 19.9.2015od 19.00 do 24.00 hodin a pověřuje tajemníka Mgr. Víta
červenku lystavením povolení ve smyslu ustanovení$ 6 zákona číslo84/1990Sb.,
Zákon o právu shromažd'ovacímve znění pozdějšíchpředpisů.
Hlasování: PRO:5

PROTI: 0

ZDR.ZEL SE: 0

Ad 14) Dohoda o realizaci managementovýchopatření
RM byly předloženydohody o rea|izacimanagementoýchopatřenídle ust. $ 68 odst.
2 a $ 69 odst. 3 zák. č, 11411992Sb., o ochraně přírody a krajiny zasIanéna zdejší
součástAgenturou ochrany přírody a krajiny ČR, RegionálnímpracovištěmSCHKO
Slavkovský les' kdy obsahem dohody pod číslem PPK-124a/849l15 je odklizení
klestu' odstranění4 ks borovicových vývratů,vyŤezánía odklizení 1 ks břízy bělokoré,
23 ks olšelepkavéo průměrukmene ve výčetnívýšce 5-20 cm,20 ks smrku ztepilého
o průměrukmene ve výčetnívýšce 5 - 20 cm' 95 ks smrku ztepiléhonedosahující
výčetnívýšky a 7 ks vrb na pozemcíchp.p.č.I39l1 v k.ú. Číhanáu Poutnova a to
v termínuod účinnostidohody do 31.10.20|5, na zék|aděčehoŽ obdržíměsto Teplá
finančnípříspěvekve výši 20.500,-Kč'
Usnesení:RM schvaluje obsah dohody č.PPK-124a/849/|5 a pověřuje starostu
města Karla Hermanna
podpisem uvedené dohody a odborného lesního
hospodáře Jaroslava Větrovce zajištěnímprací dle tétosmlouly.

PROTI: O

ZDR'ZEL SE: O

Ad 15) Pravidla pro hodnocenía poskytování dotacíz rozpočtuměsta
RM byly v pŤí|ozeekonomkou paní Evou Řebíkovou předloženy Pravidla pro
hodnocenía poskytovánídotacízrozpočtuměsta Teplá.

Usnesení:RM bere na vědomí předloženéPravidla pro hodnocenía poskytování
dotací z rozpočtu města Teplá a jejich schválení postupuje do zasedání
zastupitelstva.
Hlasování: PRO:5

PRoTI:0

ZDRŽF,L SE: 0

Ad 16) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Krajského úřadu KK
RM byla předloŽenaVeřejnoprávní smlouva o poskytnutíúčelové
neinvestiční
dotace
Krajským úřademKarlovarského kraje .
Usnesení:RM bere na vědomí předloženou Veřejnoprávní sm|ouvu o poskytnutí
účelové
neinvestičnídotace Krajským úřadem Karlovarského kraje na podporu
jednotek sboru dobrovolných hasičů Karlovarského kraje a její schválení
postupuje do zasedánízastupitelstva.

Hlasování: PRo:5

PROTI:0

ZDRŽELSE: 0

Ad 17) Rozhodnutí ÚHoS o pokutě 50.000,-Kč
RM bylo ekonomkou p*i Éuot, Řebíkovou předloŽeno Rozhodnutí Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěŽe vedené pod čj': ÚoHs-so:65|2O15NZ2I9O3l20l5lfilNČe ze dne 7.8.2015,nazák7aděkteréhobyla subjektuMěsto Teplá
uloŽena za správní delikt dle $ 120 odst. 1 písm a) zákona č. 137l2a06 Sb., o
veřejných zakázkách sankce a to pokuta ve výši 50.000,-Kč.Tento správní delikt se
týkal veřejné zakázky na opra\u budovy městskéhoúřaduna adrese Masarykovo nám.
č.p.lv Teplé.
Usnesení: RM bere na vědomí rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže vedené pod č.j.' ÚoHs-sos65l2015Nz-2l903l20t5/531A/Če
ze dne
7.8.2015,na zák|adě kterého byla subjektu Město Teplá uloženaza správní delikt
dle $ 120 odst. 1 písm. a) zákona č.137/2006Sb., o veřejných zakázkách sankce
a to pokuta ve výši 50.000'-Kč a věc postupuje na vědomí do zasedání
zastupitelstva.

Hlasování: PRo:5

PROTI: ()

ZDRZEL SE: O

Ad 18) opera Silvatica, s.r.o._ dodatek ke kupní smlouvě

/'

RM byl předloŽen ke schválení dodatek ke kupní smlouvě č. 5l2ll5/003 zaslaný
společnostíopera Silvatica, S.r.o. Se sídlem Vlašim, V sadě 1505, zastoupený
jednatelem společností
Ing. Pavel Hodějovským, na zák]adě kterése v původníkupní
smlouvě doplňujebod 1.3 smlouvy dle přílohy.PředloŽenýdodatekbyl odsouhlasen
odborným lesnímhospodářemJaroslavemVětrovcem.
Usnesení:RM schvaluje uzavření dodatku ke kupní smlouvě č.5/2015/003 d|e
přílohy, se společnostíOpera Si|vatica, s.r.o. se sídlem Vlašim' V sadě 1505'
Ing. Pavel Hodějovským a pověřuje starostu
zastoupená jednate|emspolečností
Kar|a Hermanna podpisem předmětnéhododatku.

Hlasování: PRo:5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad 19) Žádost o povolenívyjimky z počtudětí MŠ Teplá , Dodatek č.5změna názvu
RM byla předloŽenaŽádost o povolenír,yjimky z počtudětíve třídáchMateřskéškoly
Teplá a to na zák|adě $ 23 odst. 5 zákona č. 56112004Sb., o předškolním.základním.
středním,vyššímodbornéma jiném vzdě|áváni (školský zákon), kdy zdůvodněnínr
Žádosti ředitelky MŠ Teplá je skutečnost,Že dle $ 2 odst. 2 Vyhlášky tr,tŠur e.
|412005Sb., o předškolnímvzdě|áváníse třída mateřskéškoly naplňuje do počtu24
dětí a početžádostío přijetí je převyšujíci.Z tohoto důvodu zažáda|aředitelka MŠ o
povolení výjimky počtu dětí ve třídě na počet25 s tím, Že budou splněny všechny
podmínkypro bezchybný a nezávadnýchod školky. Dle shora citovaných ustanor'ení
můŽel"ýjimku udělit pouze zÍizovate|,tedy město Teplá. Dále byla předloŽenažádost
o vydání dodatku č.5 ke zřizovaci listině Mateřské školy Teplá týkajícíse názvu
Mateřská školaTeplá s doplněním- příspěvkováorganizace.
a) Usnesení:RM bere na vědomí a postupuje do zasedání zastupitelstvažádost
Mateřské ško|y Tep|á dle ust. s 23 odst. 5 zákona č. 56|/2004 Sb., o
předškolním,základním, středním, lyššímodborném a jiném vzdělávání, o
počtudětístanovenéholyhláškou MSMT č.1412005Sb.'
výjimku z nejvyššího
o předškolním vzděIávání s narýšenímpočtu dětí ve třech třídách Mateřské
školyTep|á na početdětí25.
Hlasování: PRo:5

PRoTI: 0

ZDRŽBI, sE: o

b) Usnesení:RM bere na vědomí a postupuje do zasedání zastupitelstva věc
schválení dodatku č.5 ke Zřlrovací listině Mateřské školy Teplá s doplněnÍm
Mateřská škola Teplá - příspěr'ková organizace.

Hlasování: PRo:5

PROTI:0

ZDRŽEL sB: o

Ad 20 ) Žádosto úpravu ceníku za služby,techniku a práci, prováděné městem Teplá
RM byla účetní
města paní Markétou Hlávkovou předložena žádosto úpravu ceníku
za s|užby,techniku a práci, prováděné městem, na zěk|adékteré má dojít k úpravě
poloŽky vývoz fekálií ao Čov z23O,-Kělm3 na 235,.Kčlm3bez DPH, tj. 270,25 Kč
vývozu fekáliíje
včetně15 % DPH a to s platrrostí
od 1.10.2015.Dále je zřejmé,žepŤi
občanůmfakturováno za každý -' ,.yu.zených fekálií v současnédobě 230,- Kč,
následně městu fakturujíVodárny akana|izace Karlovy Vary (lxměsíčně)235,- Kč za
každý vyvezený m, do Čov. Uvedenéceny jsou bez DPH. Město daň na jedné straně
odvádí, na druhéstraně uplatňuje odpočet.Ceník je navržen upravit z důvodu toho,
aby cena na vstupu byla shodná s cenou na výstupu.
Usnesení: RM schvaluje úpravu ceníku za službyotechniku a práci, prováděné
městem Teplá dle přílohy s tím, že položka vývozu fekátií ao čov se stanovuje
na 235,-Kčlm3 bezDPH, tedy na 270,25Kč/m3včetně15 "Á DPH.

Hlasování: PRo:5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad21) Malesa les a zvěřina s.r.o.' smlouva o dí|oč.tl2015

RM byla předloŽenav příloze Smlouva o dílo ě. |12015,která má bý uzavřena mezi
Městem Teplá a zhotovitelem společnostíMalesa les a zvěřina s.r.o. se sídlem
Klicperova 9, 30I 00 Plzeň zastoupená jednatelkou Lenkou Pokornou s předmětem
plnění díla _ sluŽby spočívaJící
v provádění těžby a vyvěžení dřeva harvestorovou
_
technologií zpracování probírkových a nahodilých těžeb za cenu dle přiloženého
ceníku v období do 31.I2.20I5. PředloŽená smlouva bvla odsouhlasenaodbomým
lesním hospodiířemJaroslavem Větrovcem.
Usnesení:RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1120|5 se společnostíMalesa
les a zvěřina s.r.o. se sídlem Klicperova 9, 301 00 P|zeň, IČ: 290 80 321,
zastoupená jednatelkou Lenkou Pokornou s předmětem plnění díla - služby
spočívajícív provádění těžby a vyvážení dřeva harvestorovou technologií zpracování probírkových a nahodilých těžeb za cenu dle přiloženého ceníku
v období do 31.12.2015 a pověřuje starostu města Karla Hermanna podpisem
předmětné smlouly o dílo.
Hlasování: PRo:5

PROTI:0

ZDRŽEjL SE:0

Ad22) Ford Fišer Toužim - ryjádření

I

RM bylo předloŽeno vyjádření zaslanéspolečnostíFord Fišer TouŽim. nebot. do
současnédoby nebylo na základě učiněnéobjednávky a sloŽenéfinančnízáIohy
dodáno uŽitkovévozidlo pro Středisko místníhohospodářstvív Teplé, ačkoliv měla
bý dodávkaučiněnado 3 měsícůod objednávky,tedy od 8.4.2015.
Usnesení:RM bere na vědomíryjádření společnostiFord ČR s tím,že objednané
vozidlo bude dodáno v termínu do konce listopadu 20t5 z důvodu malévýrobní
kapacity.

Hlasování: PRo:5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad 23) Cenová nabídka společnostivAK Karloly Vary
RM byla předložena v příloze nabídka společnostiVAK K.Vary ve věci stavby
kanalizačního
sběračenapojenéhona CSOV v ulici Havlíčkova,kdy dle ýkazuvýměr
činícenadíla celkem 154.100.68Kč bez DPH a tedv 186.461.80Kč vč.DPH.
Usnesení:RM schvaluje předloženou nabídku společnostiVAK K.Vary, a.s. se
sídlem Studentská 328164,Kar|ory Vury, IČ: 497 89 228 na zhotovení stavb1,
kanalizačníhosběrače napojeného na Čsov v u|ici Havlíčkova,v ceně dí|a
celkem 154.100'68Kč bez DPH a tedy 186.461'80Kč vč.DPH a pověřuje starostu
města Karla Hermanna podpisem smlouly o dílo.
Hlasování: PRo:5

PRoTI: 0

ZDRŽpr, sp: o

Ad 24\ Cenová nabídka Vojáček' s.r.o.
RM byla předloŽenav příloze nabídkaspolečnostiVojáček,S.r.o.'se sídlemHusova
329, Mariánské Lázně na zhotovení akce MŠ Teplá _ částečnádemontáŽ stávající
plynové kotelny se zachovánímjednoho stávajícíhokotle Nefit Ecomline HR 43 o
výkonu 40 kW pro moŽnýohřev TUV v celkovéceně 5.330,-KčbezDPH.
Usnesení: RM schvaluje před|oženou c€ n ovou nabídku spo|ečnostiVojáček'
s.r.o.' se sídlem Husova 329, Mariánské Lázně, jejíž předmětem je zhotovení
akce MŠ Teplá - částečnádemontáž stávajícíplynové kotelny se zachováním
jednoho stávajícíhokot|e Nefit Ecomline HR 43 o výkonu 40 kW pro možný
ohřev TUV v ce|kovéceně 5.330,-Kčbez DPH a pověřuje tajemníka Mgr. Víta
Červenkulrystavenímobjednávky na uvedenépráce.
Hlasování: PRO:5

PRoTI:0

ZDRŽu, sn: o

Ad 25) Oprava chodníku ulice Klášterní
RM se zabývala havarijním stavem chodníku v ulici Klášterní ve směru od náměstí
k poště.
Usnesení: RM schvaluje zjištěnícenových nabídek na opravu havarijního stavu
ulice Klášterní ve směru od náměstí k poště v Teplé a převod finančních
prostředků na opravu rozpočtovýmopatřením.
Hlasování:

PRo: 5

PRoTI: 0

ZDP<ŽIJL SE: 0

Ad 26) Cyklotoulky _ nabídka
RM byla předložena
nabídkaod společnosti
panem
EGoMoTIoN, s.r.o.zastoupené
Karlem Berkovcem k pořadu Cyklotoulky 20|5 v nabídnutéceně 27.500,-Kčbez
DPH.
Usnesení: RM bere na vědomí nabídku společnostiEGoMoTIoN'
s.r.o.
kpořadu Cyk|otoulky 2015 v nabídnutécené27.500o.Kč
s tím, Že tuto nabídku
v současné
době městoTeplá nelyužije.
Hlasování: PRo: 5

PRoTI: 0

ZDPIŽEL SE: 0

Ad 27) Rozpočtovéopatření č.7 120|5
Ekonomkou paní Evou Řebíkovou bylo ke schválení radě města předloženo
rozpočtovéopatření č. 7/2015' na zák|adě kterého dojde kúpravě rozpočtu o
2I7.6I1,-Kčna straněpříjmůa o 2I7.611,-Kčna straněvýdajů.
Usnesení: RM schvaluje dle ust. $ 16 zákona č. 25012000sb.' o rozpočtových
pravidlech územníchrozpočtu rozpočtovéopatření č.71201'5,na zák|adě kterého
dojde k úpravě rozpočtu o 2|7.611,,.Kčna straně příjmů a o 2l7.6|1,.Kč na
straně výdajů.
Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDRŽFjL SE:0

Jednaníradv městaukončenov 16.30 hodin.

Zapsa|:
Mgr. Vít červenkatajemníku"" o//,.ť/.trí-.

rrostaa,."..&. :.1;..?.A.(.{Martin Klepal místostarosta
dne....Z.4. a..22{.,

a.

