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Zápis

J,

z 12. jednéní
Rady města Teplá' konanéhodne 18.6.2015

, í.$

$s''

\U." Přítomni: Karel Hermann, Martin Klepal, RSDr. Jaroslav Businský, Martin Čáp' Roman
Veselovský' Mgr. Vít Červenka
Omluveni: Hosté: Jiřina RůŽková,Jiří Dinga
Zahájení jednaní rady města (dále jen RM) provedl starosta Karel Hermarm.
Vyhotovenímzápisu je pověřen tajemníkMÚ Mgr. V. Červenka.
Program 12. iednání radv
1. Kontrolaúkolů
z|I.zasedání RM
2, Majetkovézá|eŽitosti
3. Harex Invest_ cenová nabídka
4. Darovací smlouva Nadaění fond Gaudeamus
5. Sbírkana opravukostela
6. Návrh ceníkusazeb za posky.továníinformacídle Zák. 10611999Sb.
7, Žádosto provedenídopravníhoopatření
8. Žádosto přistavenínádoby natříděný odpad
9' Žádosto čerpáníÍádnédovolené- Mgr. Leheňová
l0. Nabídka přebytečnéhoa neupotřebitelnéhomajetku bezúplatnězÍizovate|i
11. Umístněníinformačníhostojanu v prostorách Zdtavotníhostřediska
12' Hanov u Lestkova _ hornická činnost
l3. CenovénabídkyspolečnostíJIRGI' EP, Aukce Jinak, Českáenergie
14.oplocení pozemkůTeplá, Beranov, Leo Mundil
|5.Žádost o odměnu ředitelce základníškoly
16.Žádost o povoleníakce Jan Valenta
17.Různé
Schvá|eníprogramu rady:

PRO:5

PROTI: 0

znpŽnl':0

Ad 1) kontrola úkolů:

.

V. Červenka_ poptanídalšíchsubjektůs nabídkouna dodávku energií_ úkol trvá
K.Maďarič _ ze zasedétní
7 RM poptávka na opravu parket _ rea|izacebude přesunuta
narok2076
Martin Čáp* ze zasedání7 RM - připravit informace kzřízenítransparentníhoúčtu
je v provozu
města Teplá - úkol splněn_ účet
Martin Klepal a Martin Cáp - ze zasedéní7 RM - zjištěnímcenovérelace oprav
chodníku v ulici Klášterní - úkol trvá

J.RůŽková- vyvěsit zámérk prodeji a pachtu - úkol splněn
J.RuŽková _ prodlouŽenínájemnísmlouvy č.2l2014lNP _ úkol splněn
Karel Hermann _ podpis smlouvy s prof. Petrem Sieglem - úkol splněn
Karel Hermann _ podpis smlouly _ rea|izace stavby odstranění propadu rychlosti na
trati K.Vary _M.Lazně _ úkol splněn
Martina Čapa_ ŽádostCyrila Jalčáka_ úkol trvá
J.Ružková _ příprava dodatku a nájemní smlouvy na nebytovéprostory v DPS - úkol
splněn
_
J.RuŽková vyvěsit zfun& pronájmu kanceláře bývalépokladny v budově byvalého
MÚ - úkol splněn
_ úkoltrvá
Mgr. Kristýna Bílá _ uspořádáníbesedy s ArnoštemVašíčkem

Ad 2) Majetkové zá|ežitostl
Předkladatelkou je paníJiřina RůŽková
a) Ve věci vedenépod Či.zonnof DoZ - Žádost Silr,y Šarové
o pronájem bytu v domě
ěp. 66 postavenéhona st.p.č.84 v k.ú. Teplá, obec Teplá. Jedná se o by 1+3 s
příslušenstvímo celkové výměře 113,31 m2 v I. nadzemním poď|ažidomu ěp, 66
Masarykovo náměstí' Teplá. Byt je vybaven ústřednímtopením a plynovým kotlem.
Výše nájemnéhoje 4019,- Kč měsíěně+ záIohana vodu (dle počtuosob) a osvětlení
společných prostor. ostatní služby spojené s uŽíváním bytu si nájemce hradí sám
(el.energie,plyn, popelnice).
Usnesení: RM města žádost bere na vědomí s tím, že o uvedenémnájmu bude
rozhodnuto po ukončeníletních'prázdnin v měsícizáří.

[Ilasování: PRo:5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

b) Ve věci vedenépod Č1.zzlltzo|5lPoz - Žádost manželůZdeřlka Holého a Heleny
Holé o pronájem byu 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 výměře 113'31 m2 vI.
nadzemním pod|aží domu čp. 66 Masarykovo náměstí' Teplá. Bý je 'uybaven
ústřednímtopením a plynovým kotlem. Výše nájemnéhoje 40|9,- Kč měsíčně+
zá|ohana vodu (dle počtuosob) a osvětleníspolečnýchprostor.ostatníslužbyspojené
s užíviíním
bytu si nájemce hradísám (el.energie,plyn, popelnice).

Usnesení: RM města žádost bere na vědomí s tím, že o uvedenémnájmu bude
rozhodnuto po ukončeníletních prázdnin v měsícizáří.

Hlasování: PRo:5

PROTI: O

ZDR'ZEL SE: O

c) Ve věci vedené pod Či.zt 16l2OI5lPoZ - Žádost pana Martina Čápa o souhlas
s umístěníma provedenímvenkovníhoschodištěnaproti domu čp.484 na ěásti p.p.č.
993122v k.ú. Teplá. Komise předkládá stanovisko Ing. Jiřího Kovaříka Projekčnía
inženýrská kancelář čj. 2389l20|5lPoz a doporučujestavbu odstranit a po záruční
době postupovat dle zákona - souhlas města, projekt , vyjádření dotčenýchorgánů,
povolenístavby.
/

Usnesení: RM bere na vědomídoporučeníkomise.

Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDP.ŽEL SE:0

d) Ve věci vedenépod Či.ztzotzolslPoz - ŽádostpaníHeleny Matějkové o pokácení4
stromů 3 ks jedle a 1 ks bÍízana p.p.č.299611v k.ú. Teplá. Důvodem Žádosti je
ohroŽenídomu č. 558 v Pivovarskéulici. Dá|e požaduje,aby byl svah po vykácení
upraven. Komise pokácení stromůa úprar,.u
svahu doporučuje.
Usnesení: RM souhlasí s pokácením 3 ks jedle a 1 ks bríry na pozemku p.p.č.
2996/1v k.ú.Teplá z důvodu ohroženídomu č.558 v Pivovarské u|ici a pověřuje
vedoucího střediska místního hospodářství Jaroslava Kehrta zajištěním
uvedenéhokácení až po skončenívegetačního
obdobía následnéúpraly svahu.
Hlasování: PRO:5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

e) Ve věci Žádosti o bezúplatnýpřevod p.p.č.267lI o ýměře
u Poutnova,obec Teplá. Jedná se náves.

8430 m2 v k.ú.Bohuslav

Usnesení: RM souhlasís podáním žádosti o bezúplatnýpřevod a pověřuje paní
Jiřinu Růžkovouzasláním žádosti na Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský
kraj o bezúplatný převod p.p.č.267/1 o výměře 8430 m2 v k.ú. Bohuslav u
Poutnova, obec Teplá a věc postupuje do zasedánízastupitelstva.

Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDP(ŽF,LSE:0

Ve věci Žádosti o bezúplatnýpřevod částip.p.č.1292 o výměře 625 m2 a částip.p.č.
1295/1 o výměře 239 m2 v k.ú. Beranov, obec Teplá. Jedná se o přístup
k nemovitostem.
Usnesení: RM souhlasís podáním žádosti o bezúp|atnýpřevod a pověřuje pani
Jiřinu Růžkovouzasláním žádosti na Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský
kraj o bezúplatný převod částip.p.č.1292 o ýměře 625 m2 a částip.p.č.|295l|
o výměře 239 m2 v k.ú. Beranov, obec Tep|á a věc postupuje do zasedání
zastupitelstva.

Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDF.ŽEL SE:0

/

g) Ve věci vedenépod Cj'2397/20I5lPoZ - Žádost společnostiNOSTA-HERTZ spol.
s.r.o.' která zastupuje společnostČEPS a.s. z titulu přestavby vedení pod názvem
,,v490l49|. vedení 400kv PRE.VIT.. - o uzavŤenismlouvy o zřízení věcného
břemeneč' A.0390-00393na p.p.č.225 o výměře 97730m2 _ lesnípozemek a p.p.č.
28I/2 o výměře 2446 m2 - lesnípozemek v k.ú.Nezdice u Křepkovic, obec Teplá - o
uzavření smlouvy o zÍízenívěcného břemene č. A.0390-0032 na p.p.č.247lI o
v.ýměře112282m2 lesnípozemek v k.ú.Babice u Poutnova,obec Teplá '
Usnesení : RM bere na vědomí žádost spo|ečnostiNosta- Hertz, spol. s.r.o. o
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. A.0390.00393 na p.p.č. 225 o
výměře 97730 m2 _ Iesní pozemek a p.p.č. 28|12 o výměře 2446 m2 _ lesní
pozemek v k.ú. Nezdice u Křepkovic, obec Teplá . o uzavření smlouly o zÍízení
věcného břemene č. 4.0390-0032 na p.p.č. 24711 o výměře 112282 m2 lesní
pozemek v k.ú. Babice u Poutnova, obec Teplá a postupuje věc do zasedání
zastupite|stva města.

[Ilasování: PRo:5

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

poa Č;.ooo
h) Ve věci vedené
l2O15lPoZ - Žádostfirmy EURAGRI s.r.o.o odkoupení
časti
p.p.ě. 535/4o výměře 2660n2 v k,ú,v k.ú.Bezvěrovu Teplé' obecTeplá.Radaměsta
pozemekpropachtovat.
doporučila
Zéměrpachtubyl vyvěšenna uřednídesce.
Usnesení: RM schvalujepropachtováníp.p.č. 53514o výměře 2660 m2 v k,ú,
v k.ú.Bezvěrovu Teplé, obecTeplá a postupujedo zasedánízastupitelstva
města
pozemku.
věc prodejeuvedeného
Hlasování: PRo:5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

ch) Ve věci vedenépod ěj. 2494|2015/TAJ- žádosto prodlouŽenílhůtypro
zahájenistavbyze dne|7.6.20|5podanéJitkouKlsákovou.
Usnesení : RM bere na vědomí žádost Jitky Klsákové s tím, že schvaluje
prodlouženílhůty pro zahájenístavby rodinnéhodomu do 1.9.2015.

Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDP(ŽEL SE: 0

Ad 3) Cenová nabídka společnostiHarex Invest,s.r.o
RM byla předložena cenová nabídka společnostiHarex Invest' s.r.o. za účelem
zajištěníDIo a dopravního značenív rámci konání oslav města Teplá.

Usnesení: RM schvaluje cenovou nabídku společnostiHarex Invest, s.r.o. DIC:
CZ2632622|' se sídlem Chebská 169138, Karloly Yary za účelem zajištění
dopravního značenív rámci konání oslav města Teplá v srpnu tohoto roku ve
výši 26.340,-Kč bez DPH a pověřuje tajemníka města Mgr. Víta Červenku
zasláním objednávky a starostu Karla Hermanna podpisem smlouly o dílo
s uvedenou společností.

Hlasování: PRo:5

PRoTI: 0

ZDRŽpr,sn: o

Ad 4) Darovací smlouva - nadačnífond Gaudeamus
Radě města byla předloŽenav příloze darovacísmlouva s účelemposkýnutí daru ve
v"ýši4.000'-Kčpro Nadačnífond Gaudeamus.
Usnesení: RM schvaluje poskytnutí neúčelového
finančniho daru ve výši 4.000'Kč pro Nadačnífond Gaudeamus se sídlemNerudova 7' 350 02 Cheb a pověřuje
starostu města Kar|a Hermanna podpisem darovací smlouly.

Hlasování: PRo:5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad 5) Sbírka na opravu kostela
Usnesení: RM schvaluje na základě osvědčeníKrajského úřadu Kar|ovarského
kraje pod č.j.: 1880/EIí14 k lyhlášené sbírce na opravu kostela zÍuení jedné
pok|adničky umístněnév Infocentru města Teplá na dobu od 1.7.2015 do
3t.12.2015,dále schvalujb uve.denídvou zástupců města a to Karla Hermanna a
Martina Klepala a jednoho zaměstnance města zaíazenéhodo městskéhoúřadu a
to Mgr. Krisfýnu Bílou.
Hlasování: PRO:5

PROTI:0

ZDF.ŽEL SE:0

Ad 6) Návrh ceníku sazeb za poskytování informací podaných v souladu se zákonem č.
|06/1999Sb., o svobodnémpřístupu k informacím
RM byl tajemníkemměsta Mgr. Vítem ČervenkoupředloŽen v pŤí|oze
ke schválení
návrh ceníkusazeb za poskytováníinformacípodaných v souladu se zák. č. 10611999
Sb., o svobodnémpřístupuk informacím.
Usnesení:RM schvaluje Návrh ceníku sazeb za poskytování informací podaných
v souladu se Zákonem 10611999sb.' o svobodnémpřístupu k informacímtak, jak
byl předložen v příloze.

H|asování: PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZEL SE: 0

Ad 7) Žádost o provedení dopravního opatření na cestě od veřejné studny
RM byla předloŽenaŽádost paníMarty Korbelové,majitelky chaty ev.č.75 v chatové
oblasti Betlém,jinak bytem okružní 395. Slaný o provedenídopravníhoopatřenína
cestě mezi chatami v úsekuod veřejnéstudny k chatě pana Třísky, ke křiŽovatce se
silnicí od Klášteralesem do Mrázova z důvodustále většíhoDroVoZucvklistů.
/

Usnesení:RM bere na vědomí uvedenou žádost , tí*, z. poooro;e vedoucího
technika Jaroslava Kehrta zmonitorováním uvedené situace a podáním
informace o stávajícímstavu s ev. řešenímdo příštíhojednání RM.
H|asování: PRo:5

PRoTI:0

ZDRŽF,L SE:0

Ad 8) Zádost o přistavení nádoby na tříděný odpad
RM byla předloŽená Žádost přistavení nádoby na tříděný odpad (plasty) v obci
Bohuslav od osoby MUDr. Jana Kreuzová, bytem Havlíčkova599, Mariánské Lázně
s tím' že obyvatelététoobce nemajímoŽnosttřídit odpad.
Usnesení:RM schvaluje přistavení nádob na tříděný odpad bez specifikace v obci
Bohuslav a pověřuje tajemnika města Mgr. Víta Červenku jednáním se společností
EKODEPON. s.r.o..

Hlasování: PRo:5

PROTI: ()

ZDRZEL SE: O

Ad 9) Žadost o čerpánířádné dovolené_ Mgr. Leheňová
RM byla předloŽenainformace ředitelky Základni školy v Teplé,p.o. paní Mgr' Jany
řádnédovolenév obdobíod25.6.2015 do I7.8.2015vč.s tím,že
Leheňovéo čerpání
vobdobí od 25.6. do 4.7.2015 bude zastupována statutámím zástupcem a to
zástupkyníškolyMgr. Gabrielou Rastočnou'.
Usnesení: RM bere na vědomí informaci ředitelky Zák|adní školy v Teplé, p.o.
paní Mgr. Jany Leheňové o čerpánířádné dovolenév termínu do 25.6.2015do
17.8.2015
vč.

Hlasování: PRO:5

PRoTI:0

ZDRŽEL SE:0

Ad 10) Nabídka přebytečnéhoa neupotřebitelnéhomajetku bezúplatnězÍvovate|i
RM byla předložena ředitelkou Zák|adní školy v Teplé, p.o. paní Mgr. Janou
Leheňovou nabídka v souladu s vnitřní směrnicí školv č. 18 o hosoodaření

s přeb}tečným a neupotřebitelným majetkem, na bezup|atný převod na zŤizovate|e.
Jedná se o zastaralýškolnínábýek uloŽenýna půdácha v dílnáchškoly.

/

Usnesení: RM bere na vědomí nabídku Zá|<|adníško|y v Teplé na bezúplatný
převod přebytečného a neupotřebitelného majetku na zřuovate|e s tím, že
zÍizovate|,tedy město Teplá o tento majetek nemá zájem a pověřuje ředitelku
Zá|<]adníškoly v Teplé, P.o. , aby tento majetek nabíd|a bezúplatně zájemcům
pro soukromé účely.Zby|ý nábytek bude umístěn následně do sběrnéhodvora.

Hlasování: PRo:5

PRoTI: 0

ZDP.ŽEL SE: 0

Ad 11) Nabídka společnostiPharma Media Czech Republic, s.r.o.
RM byla předloŽena nabídka společnostiPhrama Media Czech Republic, S.r.o. se
sídlem Příkop 838/6, 602 00 Bmo o umístěníinformačníhostojanu v prostorách
zdravotníhostřediskav Teplézaup|atu s nabídkouěástky ve výši 1.200'-Kčzarok.
Usnesení:RM schvaluje umístěníinformačníhostojanu v prostorách zdravotního
střediska v Teplé za úplatu ve ryši 1.200'-Kč bez DPH za rok 2015 a pověřuje
starostu města Teplá podpisem smlouly o marketingovéspolupráci.
Hlasování: PRo:5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad 12) Hanov u Lestkova - hornická část
RM byla předloŽena Žádost paňa Daviaa Šiny ve věci připravovanéhootevřeď
povrchovéhodolu v Hanově u Lestkova.
Usnesení: RM bere na vědomí připomínkování Davida Šir.y.

Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDP.ŽEL SE:0

Ad 13) Nabídky společnostíJIRGL EPo Aukce Jinak, Ceská energie
RM byla předložena nabídka společnostiJIRGL EP o poskytování energetických
sluŽeb.
Usnesení:RM bere na vědomí nabídky společnostíJIRGL EP, s.r.o., Aukce
Jinak, a.s., česká energie, a.s. a pověřuje tajemníka města Mgr. Víta červenku
k přiřazení uvedených nabídek k dalšímzpracovaným nabídkám.

H|asování: PRo:5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad 14) Oplocenípozemkův Beranově, Leo Mundil

/

Vzhledem k narůstajícím
stížnostem
občanůBeranova se RM bude zabývat oplocením
pozemkůparc. číslo3217,3215, 1068 vkatastrálnímúzemi Beranov, majitele Leo
Mundil, kdy oplocením uvedeného pozemku došlo kzamezení užívánípřístupové
cesty k zadnímtraktum některých nemovitostív Beranově.
Usnesení : RM bere na vědomí problematiku fýkající se oplocení pozemků parc.
číslo 3211' 3215, 1,068 v katastrálním území Beranov, majitele Leo Mundi|a,
s oh|edem na používánícesty na uvedených pozemcích pro ostatní obyvatele a
pověřuje pana Jiřího Dingu a paní Jiřinu Růžkovou řešením dané situace
s ohledem na možnélegalizováníuvedenécesty.

Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDRŽEL SE:0

Ad 15) Žádost o odměnu ředitelce Zák|adníško|y v Tep|é,p.o.
RM byla předloŽena žádost ředitelky Záklaďní školy v Teplé, p.o. paní Mgr. Jany
Leheňovéo poskytnutíodměny za připravu a rea|izaci oslaly výročízák|adníškoly ve
Ýyši 10.000'-Kě.
Usnesení: RM schvaluje poskytnutí odměny ve ÝYši 10.000'-Kč za přípravu a
realizaci oslav ýročí Zák|adní ško|yv Teplé, p.o. pro ředitelku škoty Mgr. Janu
Leheňovou.

Hlasování: PRo:5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad 16) Zádost o povolení akce
RM byla předloženaŽádostTJ Sokol Teplá v zastoupeníJanaValenty o povoleníakce
pořádané k ukončení fotbalové sezóny TJ Sokola Teplá, které se má uskutečnit
v sobotu dne 20.6.2015v prostoráchfotbalovéhohřištěv Teplév době od 20.00 hodin
do 24.00hodin.
Usnesení: RM schvaluje pořádání akce k ukončenífotbalové sezóny TJ Soko|a
Teplá dne 20.6.2015na fotbalovémhřišti v Teplé a pověřuje tajemníka Mgr. Víta
Červenku lystavením povolení ve smyslu ustanovení$ 6 zákona číslo84/1990Sb.,
Zákon o právu shromažďovacím ve znění pozdějšíchpředpisů.

Hlasování: PRo:5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad 17)Různé
a) Usnesení: RM berena vědomíryjádření společnostiDYBs Plzeň, s.r.o.'se sídlem
Prvomájová 39' P|zeň s tím, Že tato společnost odmítá splnit předmět plnění

uzavřené smlou\T o dílo, jejíž předmětem má být dostavení opěrné zdi v ulici
Havlíčkova v Teplé a to z důvodu špatně vypracovaného projektu. Ukládá tímto
tajemníkovi města Mgr. Vítu červenkovi sjednat termín schůzky s Ing.
Kudrnovským a o tétoschůzcevyrozumět radní města.
Jednánírady města ukončenov 10.00

,1
- ffi

Zapsa|:
Mgr. Vítčervenkatajemníku^"((./,.p.E
Karel Hermann starosta dne ........
Martin Klepal místostarostadne .....(1.,..(...?e t::.
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