USNESENI

Z 13.ZASEDÁNÍ
znsrur'rrrr,srvA n,rĚsr.q,
rnpr,ÁroN'q.NÉHo
lNB zo'+'zotz
v suoovĚ mĚsrsxÉgoÚŘaou v tnplÉ
Zastupite|stvoměsta:
A/ Schvaluie:
1) program13.zasedrírrí
v doplněnémznění.
2) prode.i p.p'Č.24|/|o rryméřej 974 rn: t k.ťt.Bezvět.ovu Teplé.obec Tep|á filnrě
Bezvěrov druŽsťvo
Za cellu 25,-KčÁn2+ 5'000.-Kčza porostyna pozemku.
3) prodej částip.p.č.696l|| o výrrrěře l9a7 rrr2v k'ú' Kladruby u Beranor'a ÍirrněNB
Products.r.o.za cenu 57.000,.Kč.
4) odkouperli
p.p.Č.2ó|o \)tllěie |42| m2 r k.ú'Dobrá Voda u TouŽinli.obec TotrŽim
od firmy NB products.r.o.za cenu 57.000.-Kč.
5) prodej části p'p.č.1049/3o výrněře l42Ó rn2 v k.ú. Teplá, obec Teplá |rrmě
PRoBlTAS spol.s.r..o.
za cetrul0.-KČ, tn].
6) na ŽádostmanŽelůJiřího Licehamra a Dag.lrat Licelramrovépřevod pozemku a nevyrrŽití
předkupníhopráva na p.p.č.1049/34(onrá pťlda)o ýměr'e 58Qnt2a p.p.č.1049/351orná
půda)o ýnrěře 1l82 lrr2v k.ú.Teplá . obec Teplá za cenu 405.227,-Kč včetněskřílrě
plastovéa elektroměrovénab1watelům
JarroviBílkovi a Lucii Mikulové'
7) tra Žádostnranželů
.TiřihoLiceharnraa DaglrrarLicehamlovépřevod pozenrkua nevyuŽití
piedkupllího
právana p'p.Č.
pťlda)
I04q/]4{orrrá
o'"1měÍe
589 nr2a p.p.č.
|049,35tomá
pťrda;
o výIneře l l82 rn2v k.ú'Teplá . obec Teplá za cenv 4O5'227.-KČvčerněskři|le
plastovéa elektror-něrové
nabJvatelůn-r
.Ianol'iBílkovi a Lucii Mikr"rlové.
pozenrku a
8) smlouru o zÍízenívěcnélrobier-nene r-r-rezi.Iiříl-r-r
Kuncem jako r,lastníkerrr
povinrrýmz věcnéhobřemene služebrrosti
a městem Teplá jako oprávrrěn1imz věcného
_
břemene slrrŽebnosti Právo vedení a ťrdrŽbyvěcnélrobřemene kabelu veřejného
osvětlenína p.p.č.993/l vk.ú. Teplá, obec Teplá s tírn.že jednorazor,rypoplatek za
zřízenívěcnéhobřemenev částce3.940'-Kčuhadí rrrěstoTeplá.TiřímuKrrncovi.
9) srrrlouluo zÍízení
věcnéhobřemene trrezi ÍlnnouDABL X SPORT s.r.o.jako vlastníkem
pozetrrkua povinným z věcnéllobřemetresiuŽebnostia něstem Teplá jako oprávrrěrrým
z věcnélro břetnene sluŽebnosti pro stavbu s názr'etlr ''Teplá, Beranovka.Betlénr,
elektrická přípojkapro mobilní dony na pozet-lrkup.p,č.16212v k.ít.Beranovka' obec
Teplá.s tírn,Že jednorazový poplatek za zŤízenívěcnéhobřemelrev častce3.850'- Kč
včetně21% DPH ulrradíÍirmaDABL X SPoRT s.r.o městuTeplá.
práva pro město Teplá u pozenrků
10) na ŽádostMileny Vaclrouškové
o zrušenípr'edkupního
p.p.č.259412
v k.ú.Teplá'obecTeplá a p.p.č.
430/3v k.ú.KlášterTeplá,obecTeplá.
1l)Zprávu o uplatňováníÚzerrlníhoplálltr Teplá za uplynuléobdobi 1212012-|212016
tak'jak byla předloŽenav příloze'
sboru České
12)na základě RozlrodnutíMinisterstva vrútra GR HasičskéhozáclrraI-rné1ro
-1
republikyčj. : MV-23 140 lPol|Zs-2017 ze dne 22.2.2017 přidělenístátníúčelové
akceschopnostijednotky SDH
neinvestičt-tí
dotace ve Úši 150.000.-Kčna zabezpečení
katesorieJPO II

|3)na základČ
vIritra_ CŘ llasičského
Rozhodnuti
Ministerstva
zácll.anrrého
sbonrČcské
republikyčj. : MV.23140-|/PoilZs.2017ze dne 22.2,201] přidělenístátníúčelové
pojistné
neinvestiční
dotaceve qíšii50.000'-Kčna nrzdové
l"ýdajea zakonné
na sociální
zabezpečeni
členůnr
lykonávajícírn
sluŽbuvjednotceSDH lybranéobcekategorieJPo
II neboJPo IIIjako svoje zaměstnánív pracovnímpoměrudle zákona č' 26212006
předpisů.
Sb.,zákoníkpráce,ve zněnípozdějších
14)přijetídotacepro Pečovatelskou
sluŽbuv Teplé,příspěvkovou
organizaci.IČo|737
40 004' ve výši 1.434.700,.Kč
na základě Veřejnoprávnísmlouvy o zajištění
sociálrríchslužeba zároveňve stejnévýši zkátit pro tuto příspěvkovouorganizaci
příspěvekna činnostpro rok 2017,kterýbyl schválenv rámci rozpočtuměstaTeplá
prorok2017.
t5) Plán r.ozvoje
městaTeplána období2017 2023předloŽený
v příloze.
16)zakoupenívozidla Dacia Dokker Van pro středisko nrístnílrolrospodařstvíclle
v cenědo 260.000.-Kč
nabídk1
vč.DPH.
17)rrakupsestavyVari dle nabídkyfinny HrrsqamaSokolovza cenu do 80.000'-Kč
vč.
DPH.
18)uděleníparrrětních
listůnrěstaTeplá manŽelům
Horstovia IngeMauderovýnra Gertu
Reipriclroviza velmi významnýpřínosk rozvoji partnerskýchvztahůmezi nrěstem
Teplá a městemButzbach.
B/ Určuie:
19) ověřovatelézápisu Martina Cápa a TonrášeErpse.
C/ Bere na vědomÍ:
20) ověření záptsu z 72. zasedání zastrrpitelstvaměsta Mgr. Evou Novotnou a PhDr.
Renatou Kteuzovou.
21)kontroluúkolůz 12. zasedáníZM.
věcnélrobřemenetnezi městemTeplá a fimou GasNet, s.r.o.
22) podpis Snrlouly o zÍízení
..Reko
pro akci
pro RS, číslosÍavby:57725,,
VTL 42202-Teplá-p1yiovod
na p.p.č.218714
a2969l6 v k.ú.Teplá, obec Teplá.

přílohy.
23)rozpočtové
opatření
č.1120|7
a č.212017
dle předloŽené

'4
,
.-k_Z./ .L<)><_
Martin Klepal

starosta

místostarosta

