Zápis
z 2. jednáníRady městaTep|á' konanéhodne 25.|.20|7
Přítomni:

Karel Hermann,Martin KJepal,RSDr. JaroslavBusinský,Martin Čáp, Roman
Vese|ovský

Omluveni:
Hosté:
Mgr. Vít Červenka,
Jiřina RuŽková
Zahájeníjednánírady města(dálejen RM) provedl v 13.00hodin starostaKare| Hermarur.
Vyhotovenímzápisuje pověřentajemníkMgr' Vít Červenka.
Program 2. iednáníradv
l. Konnola úkolůz 1 RM
2. Majetkovéziíležitosti
_ LST a.s.
3. Kupnísmlouvač.1/2017
4. Umístěnísídlaspolku
5. Vlajka pro Tibet
6' Malesa,s.r.o'_ cenovánabídka
7. Wood Papera.s._ kupnísmlouvač,5519117
8. Zpráva o čirrnosti
za rok 2016- KnihovnaTeplá
9' Sazebníknríkladní
dopraly dřeva_ Miloslav Bartkowiak
70-zádosto poskytnutí
příspěvkuUnie Roska,reg.org.
11.Aragonit,z.s.- žádosto finanční
příspěvek
12.Dohodao efektivnílyuŽitelnostiinvestice_ Erudito,z.s.
l3. Dohodao efektivnívyržitelnostiinvestice_ 23102Zo CSOP BERKUT
l4. Žádosto pronájemsporto!'ní
haly - Žídková
15.Návrh na přiděleníBJ v DPS
16.Zptáva o výsledcíchfinančních
kontrolve zkráceném
rozsahuzarok2016
Schvá|eníprogramu rady:
H|asování: PRo:

.5

PROTI: 0

ZDPIŽEL| 0

Ad l) Kontrola úko|ůz 1 RM
Radaměstapověřila :
- starostuKarla Hermarrrraa tajemníkaMgr. Víta Červenku sestavenímpodnětu
kjednání při rrrívštěvě
hejtrnankyKarlovarskéhokraje a jejich zas|žmi
do kanceliíře
hejtrnanky úkoltrvá
Ad 2) Majetkovézá|ežitosti
Předkladate|kouje Jiřina Růžková:

a) Ve věci vedenépod Cj.4938l2016lPoZ- zádostfirmy BezvěrovdruŽstvoo odkoupeni
p.p.č.24111o
výměře3 974m2 v k.ú.Bezvěrovu Teplé,obec Teplá'Komiseprodej
doporučuje.
Usnesení:RM oclk|áitáprodej p.p.č.24|l| o ýměře 3 974 m2 v k'ú. Bezvěrov u
Teplé,obec Teplá' firmě Bezvěrov družstvoa pověřujeRadka Větrovcezjištěním
ceny stromůna uvedenémpozemku a dá|e paníJiřinu Růžkovouzas|ánímvýay
pomnftu na pozemekměstaTep|á.
Janu Čečilovi
k přemístění
Hlasování: PRO: 5

PROTI:O

ZDRZELSE:O

b) Ve věci vedenépod Cj.5113l20|6/PoZ - zádost manŽelůPavla Gabrika a Květoslavy
Gabrikové o odkoupeníčástip.p.č. 59?11o výměÍe cca 70 m2 v k.ú. TepIá. obec
Teplá. Komise prodej nedoporučujevzhledem k tomu, Že částpozemku je veřejnou
komunikací.
prodej p.p'č.597/1 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Teplá,
Usnesení:RM nedoporučuje
obec Teplá manže|ůmPavlu Gabrikovi a Květos|avě Gabrikové a věc postupuje
do zasedánízastupite|stva.
Hlasování: PRO: 5

PRoTI:0

ZDRŽEL SE:0

c) Ve věci vedenépod CJ.287l2017PoZ - zádost firmy NB product, s.r.o. o odkoupení
části p.p.č. 696111 (lesní pozemek) o výměře cca 70O m2 v k.ú. Kladruby u
Beranova, obec Teplá. Komise navrhuje směnu pozemků.
Usnesení:RM doporučujesměnu p.p.č.696/11 (|esnípozemek) o výměře cca 700
m2 v k.ú.K|adruby u Beranova , obec Tep|á Íirmě NB product, s.r.o. a pověřuje
Jiřinu Růžkovou přípravou podkladů pro směnu včetně návrhu geometrického
plánu.
Hlasování: PRO: 5

PRoTI:0

ZDRŽELsE:0

d) Po jednránís Krajslo-fonpozemkor,^ýmuřadem v Karloých Varech' k1eý zastupovala
ředitelka lng. s{írkaVríclavíková5ve věci převodu komunikací v častiTeplé v obci Nová
Farma doporučil4aby město nechalooddělit čtistp.p.č.1834/1v k.ú.Teplr! obec Teplá a
ďe lyhotoveného geometrického plánu na oddělení komunikací, požÁdalo město o
beáplatny převod.
Usnesení: RM schvaluje na základě jednání s Krajským pozemkoým úřadem
v Kar|ových Varech oddě|enÍčástip.p.č.1834/1v kú. Tep|á, obec Tep|á a pověřuje
Jiřinu Růžkovou lyhotovením návrhu geometrickéhoplánu a podáním žádosti o
bezúp|atnýpřevod pro město Teplá.

H|asování: PRO: 5

PRoTI: 0

ZDRŽEL sE:0

zádost Marcely Homíkovéo oprar,ukomunikace
e) Ve věci vedenépod Q.stlstzotanozna st.p.č.l/l v k.ú' Poutnov, obec Teplá z důvodu příjezdu kč.p. 32 v Poutnově.
Komunikace je ve vlastnictví Václava Novotného. Komise doporučuje opravit
p.p.č.52911a p.p.č.55l v majetkuměsta.
přístupovoukomunikaci přes čríst
Usneseni : RM pověřuje komisi lýstavby' navrženim jiného přístupu na pozemek
z důvoduve|mi lyso|cých nákladů na oprar'u cesty.
Hlasování: PRo: 5

ZDRŽEL sE: 0

PROTI:0

Ve věci vedenépod Či.zsttzonnoz _ Zadostfirmy NB product.s.r.o.o souhlas
s provedenim stavby výStavbyvodnrho díla ryůnik5 o vj.měře 2.45 ha na častip.p.č.
696111o vj'rněře cca 700 m2 v k.ú.Kladruby u Beranova. Komise doporučujeudělit
souhlas.
Usnesení:RM schva|ujelydání souhlasu s provedenímstavby výstavby vodního dila
- rybnft 5 o výměře 2,45 ha na části p.p.č.696l|| o ýměře cca 700 m, v k.ú.
Kladruby u Beranova pro firrnu NB product, s.r.o.
Hlasováni: PRO:5

ZDRŽEL sE:0

PRoTl:0

Teplá a.s'
g) Ve věci přer'odukomunikacív majetkuLesníspolečnosti
Tep|á' a.s.
Usnesení:RM pověřuje panÍJiřinu Ružkovou kjednáni s Lesní spo|ečností
ohledně převodu komunikací do vlastnictvíměsta TepIá.

Hlasování: PRo: 5

PRoTI:0

ZDRŽEL sE:0

- LST a.s.
Ad 3) Kupnísm|ouvač.1/2017
odbomým lesnímhospodářemJaroslavemVětrovcemby1ake schválenípředloŽena
Sortimentuajeho cen,kterámá bý uzavřena
kupnísmlouvač.1l2O17včetněoznačení
se společnostíLST a.s. odborný lesníhospodář.IaroslavVětrovec uzavřeníkupní
smloulrydoporučil.
LST a's.
se spo|eěností
Usneseni:RM schva|ujeuzavřeníkupnísm|ouryč.|1201.7
jednatelemIng. Milos|avem
se sid|emTrhanov 48, IČ: 607 06 805 zastoupené
Konopíkemdle pří|ohy.
H|asováníradv :

PRo: 5

PRoTI:0

ZDF.ŽEL..o

Ad 4) Souh|asv|astníkanemovitévěci s umístěnímsíd|aspo|ku - Včelaři Tep|éa okoli'
z.s.
RM byla předloženaŽádost spolku Včelaři Tepléa okolí o vydání souhlasu k umístění
sídIanově vzniklého spolku.
Usnesení:RM schva|uje umístěnísíd|azapsanéhospolku s názvem Vče|aři Tep|éa
oko|í na adrese Tep|á' Masarykovo nám. č.p.1.

Hlasování: PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZEL SE: O

Ad 5) Vlajka pro Tibet
RM byla předloŽenažádostSpolku Lungta.se sídlemDlouhá 2, Praha 1 s tím' Že
žádajio projednáníŽádostia připojeníse k akci Vlajka pro Tibet 2017 vywěšením
tibetskévlajky dne l0. břema 20l 7 na budověúřadunebojinémčestném
místě.
Usnesení:
RM zamítápřipojeníse k akci V|ajka pro Tibet 2017.
H|asování: PRo: 3

PRoTI:2

ZDF.ŽLLsF'.0

Ad 6) Ma|esa' s.r.o.- cenová nabÍdka
Radě města byla odbomým lesnímhospodářem Jaroslavem Větrovcem předloŽena cenová
nabídkana těŽbu harvestorovoutechnologiípro rok 2017 od společnostiMďesa' les a
zvěřina' s'r.o. se sídlem Slovanská a|ej 2182130,se sídlem Plzeň zastoupenéLenkou
Pokomou a to na ZAkJaděřádně zaslanépoptávk7. Byla poptana těŽbaďeva haťvestorovou
technologiív lesíchměstaTep|á v Íěžené
hnrotnatostiod -0'09 do -0'29 se sloŽenímtěŽeb
_
PÚ
40 cca 300 m3dle ořiloŽenécenovénabídkv.Jaroslav Větrovec donoručiluzavření
smloury o dilo.
Ma|esa, |es a zlěřina
Usneseni: RM schva|ujeuzavření sm|oury o di]o se společností
s.r.o. na těžbuhařvestoroYou Íechno|ogií
v lesíchměsta Tep|á d|e pří|ohy.

H|asování:PRo:5

PRoTI:0

ZDRŽEL sE:0

Ad 7)Wood Paper a.s._ kupnísm|ouvač.5519/17

'

RM byla předloŽena odbomým lesním hospodiířemJaroslavem Větrovcem ke
schválení
kupnísmlouvač.5519/1,7
na základěrámcovékupnísmlourry17-01/SvoL
od kupujícího
společnosti
WOOD@PAPER. a.s' zastoupené
Ing. TomášemPaříkem.
se sídlemHlína 18. č.p.57. Ivančice.
IC: 26229854s předmětemplnění určení
mnoŽstvídle skupin sortimentů
dříví,kterébudeprodávajícím
městemTeplá dodáno
jednotku
v kupníceněstanovené
za převzaÍou
danéhosortimentudřívídle přiloženého

ceníkuna 1.čtvrtletí
20i7 . odbomý lesníhospodařuzavřeníkupnísmlouvyschválil a
doporučil.
Usnesení:RM schva|uje uzavření kupní sm|ouly č. 55Í9|17se společností
Ing. TomášemPaříkem,se sídlemHIína 18'
wooD@PAPER, a.s. zastoupené
26229854na 1. čtvrtletíroku 2017 dle pří|ohy.
č.p.57, Ivančice,,IČl
Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDRŽEL sE:0

Ad 8) Zpráva o činnostiza rok 2016- Knihovna Teplá
Radě městabyla vedoucíknihor'rrypaníDanou KehrtovoupředloŽenazpráva o činnosti
knihor'nyv Teplázarok2016.
Na vědomí:RM bere na vědomiZprávu o činnostiknihovnyv Tepléza rok 2016d|e
přilohy.
Ad 9) Sazebníkcen pro odvoz dřeva pro rok 2017_ Mi|oslav Bartkowiak
RM byl předloženke schviílení
sazebníkpro odvoz dřevapro rok2017 od společnosti
Miloslav Baltkowiak,se sídlem.Upt|y 54912'MarianskéLázně. PÍed|ožený
sazebník
byl odsouhlasen
odbomýmlesnímhospodářemJaroslavemVětrovcem.
Usnesení:
RM schvalujesazebníkpro odvoz dřeva pro rok 2017 od spo|ečnosti
Milos|av Bartkowiak, IČ: 16715659'se sídlemU pi|y 549/2,Mariánské Lázně d|e
přilohy.
H|asování: PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽEL sE: 0

Ad 10)Žádost o poskytnutípříspěvkuUnie Roska, reg. org.
RM byla předloŽenažádostorganizaceUnie RoSKA' reg. olg. se sídlemRabštejnská
pobytypořádanév roce
I590l2, P|zeno poskynutípříspěvkuďe moŽnostina rekondiční
2017pro lidi nemocné
roztroušenou
sklerózou.
Usnesení:RM zamítá poskytnutípříspěvku pro organizaci Unie RoSKÁ'
org. se sídlemRabštejnská1590l2,Pheň.
Hlasováni: PRo:5

PRoTI:0

ZDRŽEL sE:0

reg.

Ad 11) Zádost o íinančnípříspěvek-'Aragonit, z.s.
Radě města byla předloŽenaŽádost Zapsanéhospolku Aragonit , občanskésdruŽení, o
finančnípříspěvek na koniíníhudebníhofestivalu zdravotně postižených,který se má
konat ve dnech 15-16. září 201'7v K.Varech' Chebu a FrantiŠkolychLrizních'
Usnesení: RM zamítá posl.rytnutíÍinančníhopřispěvku pro spo|ek Aragonit, o.s.
na konáni hudebniho festivalu ve dnech 15. až 16. záíí 2017.

Hlasování: PRo: 5

PROTI: 0

ZDRŽELSE: 0

Ad 12) Dohoda o efektivní lyužite|nosti investice - Erudito, z.s.
RM byla v návrhu předloženaspolkem ERUDITO' z.s. se sídlemHomická 2252, Sokolov
zastoupenýmMgÍ. TomašemSprávkou Dohoda o efektir,rrír'yužitelnostiinvestice ýkající
se myšlenky vzriiku Centra klíčoých kompetencí Rožec zabývajicí se oblastí
environmentáního vzdělávifuría ýcholy v nďem regionu. Cílem projekn: je rozšíření
kapacity ájmového neformiilruho a celoŽivotníhovzdělávání v regionu a doplněníúzemío
infrastrukturu' čímžby mělo vzrriknout plně organizovanécentrum pro školy a veřejnos!
zajišt'ujícívzdělávání klíčoých i odbomých kompetenci.
Usnesení: RM zamítá uzavřéní Dohody o efektivnosti lyužite|nosti investice
v souvis|osti se vznikem Centra klíčovýchkompetencí Rožec.

H|asování:PRo:5

PROTI:0

ZDRŽELSE:

0

Ad 13)Dohoda o efektivnírryužitelnosti
investice- 23102Zo ČsoP BERKUT
RM bylav náwhupřeďoŽenaspolkem23102Zo ČSoPBerk.utse síďemKlašterč'p.106,
Teplá zastoupenýmIng. Jiiim Šiode|ďe- Dohoda o efektir'rrílyrrŽitelnosti investice
ýkající se rea|izaceprojelŤu'' Irrfiastrukturapro vzdělávánív Ekocentru Bečovská
botarrickázabradď,' Cílem projektuje zr,yšeníkvality a dostupnostibfrastrukturypro
programu.
vzdělávríní
a celoživotrrí
učení
Integrovaného
regionáníhooperačnrho
Usnesení:RM schva|ujeuzavření Dohody o efektivnosti lyužite|nostiinvestice
v souvis|osti se realizací projektu ,,Infrastruktura pro vzdě|ávání
v EKOCENTRU Bečovskábotanická zabrada,,.
H|asování: PRo: 5

PRoTI:0

ZDRŽELSE:0

Ad 14)Žádosto pronájemsportovníhaly _ Žídková
RM byla předloženaŽádostKateřiny Žídkou".bytemVodárenská 10, Karlovy Vary,
hlavnívedoucítaneční
skupinyFKIDS DDM Karlovy Vary o pronájemsportovníhaly

pro účelykaždoročního
sportovního
v Teplé v termínuod 31.7.2017-4.8.2017
soustředění
taneční
skupinyF-KIDS (dětiškolnívěk 5-12).
Usnesení:RM schvalujebezp|atný pronájem sportovníha|y v Tep|épro úče|y
sportovního soustředění tanečnískupiny F-KIDS v termínu od 31.7.2017do
4.8.2017.
H|asování: PRo: 5

PRoTI:0

ZDRŽEL sE: 0

Ad 15) Návrh na přidě|ení bytových jednotek v DPS
Radě města byla předloŽena Žádost ředitelky PečovatelskésluŽby v Teplé,p.o' Mgr.
Lenky Hubáčkové o přidělení bytových jednotek a to BJ č. 414 panu Evaldu
'
Blasiusovi od 1'3'2017,dále o přiděleníBJ č.204 paníMarii Kubincovéod 1.3.2017
Usnesení: RM schvaluje přidě|ení bytových jednotek v Domě s pečovate|skou
službouv Teplé č.4|4 od l.3.2017 panu Evaldu B|asiusovi a ě.204 od 1.3.20|7

paníMarii Kubincové.
H|asování:PRo:5

PRoTI:0

ZDRZELSE:

O

Ad 16) Zpráva o výs|edcíchfinančníchkontrol ve zkráceném rozsahu za rok2016
RM byla v příloze předloŽenaředitelkou Zťk|adni školy v Teplé,p'o. paníMgr. Janou
Leheňovou zpráva o výsledcíchfinančníchkontrol ve zkáceném rozsahll za rok2016.
Dle tétozprár,rynebyly zjištěnyŽádnénedostatky či porušeníprávních nebo intemích
předpisů.
Na vědomí: RM bere na vědomí zprávu o výs|edcích Íinančníchkontrol ve
zkráceném rozsahu za rok 2016 provedených v příspěvkové organizaci Zá|<|adní
škola v Teplé' p.o. dle přílohy.

Jednríni
radyměstaukončeno
dne 25.1.2017 v 14.50hodin.
/.?

Zapsa|:

Mgr. Vít červenka tajemník
Karel Hermann
Martin Klepal

dne..-ďé-)(.....

