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Zastupitelstvo města:
A/ sS!y3!uie:
1) program5. zasedarrív doplněnémzněru.
2) prodej p'p.č.750 o výměře 59| m2 v k.ú' Jankovice, obec Teplá manŽelůmJiřímu
Purkyovi a Kamiie Purkýové zacenu25 Kčlm2.
3) odkoupení častip.p.č.736 o výměře 6 m2 v k.ú. Pěkovice, obec Teplá od firmy
PROBITAS s.r.o.7A50Kč/m2.
4) Dodatekč.5ke zjizovacílistině MateřskéškolyTepla p.o. IČ:606 1l 367 ,kdy se mění
náuev příspěvkovéorgarizacena: Mateřská školaTepla příspěvkováorgaruzace.
5) Dodatekč.1ke zÍizovacilistině ZáHadru uměleckéškolyTepla, IČ:663 62245, kdy se
mění nazev příspěvkovéorgatizace na Zél<ladrnumělecká škola Teplá, příspěvková
orgatizace,dale se doplňujev z,álůavízjizovaci listiny sídloďizovatele na: město Tepla
se sídlemMasarykovo nám. č.p.I, 364 61 Tepla IČ: 00255050a čliínekIII, bod 2,
písm.b) se měnj na: moviý majetek - převeden na zékJaděusnesenízastupitelswač.
4lN10 ze dne24'6,2015naZIJŠTeplá.
6) naqýšeníkapacity školnídruŽiny pÍi ZékJadruškole v Teplé, p.o,, ze souěasnécílové
kapacity 100 Žáhi o 20 žÁkůna cílovou skupinu 720 žikťl,tedy nyšení počfuoddělení
školnídruŽinyz3 na4 oddělenía pověřuje tajemníkaměstaMgr. Víta Červenkuzas|ámrn
Žádostina Krajs[f ďad Karlovarskéhokraje.
103m2 v k.ú.Teplá,
7) odkoupeníp.p.č.3 |23l| o v.iměře 1748m2 a p.p.č.312316o v''.Íměře
obec Teplá od Ing. Vlastimila Blahy za 1O0Kělm2.
prohlašení,,meňJitkciu Klsákovou a městemTeplá o wácení p,p,ě. 10IIl44
8) ,,Soutrlasné
o qýměře 589 m2 a p.p.č. 1O1Il45 o r{.měře 1274 m2 v k.ú.Tepl4 obec Teplá' pro
výstavbu rodinnéhodomu v TouŽimskéulici. Po ápisu parcel do katastrunemovitostí
pro město Teplá bude Jitce Klsákové r,rácenakupnícena ve wýši425.467,-Kč.
9) uvolnění finančníchprostředlď na nákup osobního motorovéhovozidla pro středisko
místníhohospodařstvído 450.000,-Kč.
10)Pravidla pro hodnocenía poskytovánídotací zrozpoětu města Teplá v předloŽeném
zněnís platnostíod roku 2015.
neinvestiční
dotace Krajskym
11) předloŽenouVeřejnoprávnísmlouvu o poslq.tnutíúčelové
uřadem Karlovarského kraje Ve vyši 289.382,-Kč na podporu jednotek sboru
Karlovarskéhokaje v předloŽenémzněni,
dobrovolnýchhasičů
dotace Krajským úřadem
l2)pÍeď|oženouVeřejnoprávní smlouvu o poskýnutí účelové
Karlovarskéhokraje ve ýši 22.392,-Kč na věcnévybavenía obnovu techniky na
podporu jednotek sboru dobrovolných hasičůKarlovarského kraje v předloŽeném
zněni.
13) uděleníVyjimlcy dle ust. $ 23 odst. 5 zékonač. 56112004Sb., o předškolním,zéildadnim,
středním,ryššímodbomém a jiném vzdě|ávénía v souladu s vyhlaškou tuŠur t.

|412005Sb., o předškolnímvzděLáván. pro Mateřskou školu Tep|ap.o.
k navýšení
počtu
dětíve třech třídách na početdětí25.
14) podríníádosti narea\izaciprotipovodňor,ychopatřenípro město Teplá.
B/ Vo|í:
15) ověřovatelezápisu - pana Martina Čápaapana Milana Matěiku
Cl Bere na vědomí:
16)ověření zápisu ze 4. zasedání zastllpitelstva města RsDr. Jaroslavem
Businským a
Ing. Vlastimilem Šindelářem.
17) kontrolu úkolůze 4. zasedaníZM.
18) uzavření smlouvy se společnostíNOSTA-HERTZ
spol. s.r.o.' která zastupuje
společnostCEPS a,s. ztitulu přestavby vedení pod názvem
,,Y49Ol49l- vedení
400kV PRE-VIT.. o zŤizenívěcnéhobřemeneč.A.0390-0 O43Ona:
- p.p.č. 88/3(ornápůda)o výměře 6|82
m2
- p.p'č.132 (vodníplocha) o výměře
2942 m2
- p.p.č.133 (vodníplocha)o výměře 27O
m2
- p.p.č. 9l (lesnípozemek) o výměře
26520 m2
- p.p.č. 8615(twa|ý travníporost)o výměře
900 m2
všev k.ú.Jankovice, obec Teplá.
|9) uzavŤenísmlouvy se společností NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.,
která zastupuje
společnostČpps a.s. ztitulu přestavby vedení pod, názvem
,,Y49O/491-vedení
400kV PRE-VIT.. o zřízenívčcného
břemeneč.A.0390.0 0471 na:
- p.p.č.2981/1(ostatní
plocha)o výměře 3720m2v k.ú.Tep|á,obecTeplá.
20)uzavření smlouvy se společností NOSTA-HERTZ spol.
s.r.o., která zastupuje
společnostČpps a,s' ztitulu přestavby vedení pod názvem
..Y49O/49l- vedení
400kV PRE-VIT.. o zřízenívěcnéhobřemeneč.A.0390-0 0424 na:
- p.p.č.470 (ostatníplocha)o výměře
|996 m2
- p.p.č.44411(|esnípozemek) o výměře
5735m2
- p.p.č'52716(trvalý travníporost)o výměře
3796 m2
- p.p.č.|27 (ostatníplocha) o výměře
396 m2
v k.ú.Hoštěc'obec Teplá.
2|)uzavŤení smlouvy se společností NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.,
která zastupuje
společnostCEPS a.s. ztitulu přestavby vedení pod názvem
,,Y490l49l- vedení
400kV PRE-VIT.. o zřízenívěcnéhobřemeneč.A.0390-0 0437 na:
- p.p.č.551/l (ostatní
plocha)o výměře l8333 m2
- p.p.č.44315(trvalýtravníporost) o výměře
|3765 m2
- p.p.č.480125(trvalý travníporost) výměře
o
1938 m2
- p.p.č.645 (ostatníplocha) o výměře 46|5
m2
v k.ú.KlášterTeplá, obec Teplá.

Z2)uzavŤenísmloulry se společností NOSTA-HERTZ spol' S.r.o.' která zastupuje
společnostCEPS a.s. ztitulu přestavby vedení pod niízvem ,.Y490l491. vedení
věcnéhobřemene č.A.0390-00466 na:
400kV PRE-VIT.. o zŤízení
- p.p.č.155/1(lesnípozemek)o výměře 27470m2
-p.p.č.109/1(lesnípozemek)ovýměře 5534m2
. p.p.č. 6612(omápůda)o výměře 2637 m2
. p.p.č. 102 (trva|ýtravníporost)o výměře 78647m2
- p.p.č.1O9l2(lesnípozemek)o výměře 813 m2
- p.p.č. 92 (twa|ý travníporost)o výměře 7783 m"
- p.p.č.16114(lesnípozemek)o výměře 69248ÍÍJ
- p.p'č. 119/1(lesnípozemek)o výměře 6993I m.
v k.ú.Popovice u Poutnova,obec Teplá.
23) Dohodu o jednorázové náhradě za omezení v uživáni nemovitosti se společností
NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.,která zastupuje společnostCEPS a.s. z titulu přestavby
vedenípod názvem ,,v490l49l- vedení400 kv PRE-VIT.. č. D.A. 0390-0028ve
výši386'214'-Kč bez DPH.
24)rozpočtové
opatřeníč.4l20I5 dle předloŽenépřílohy.
přílohy
25)rozpočtové
opatřeníč.512015dle předložené
26)rozpočtové
opatřeníč' 612015dle předloŽenépřílohy.
přílohy.
opatřenič.712015dle předloŽené
27)rozpočtové
28)rozhodnutí Úrudt' pro ochranu hospodářské soutěŽe vedené pod čj.: ÚoHsze dne 7.8.20|5, na zék|aděkteréhobyla
50365/2015NZ.219O3l2O15l531/VČe
subjektuměsto Teplá uloŽena za správni delikt dle $ 120 odst. i písm. a) zákona č'
13712006Sb.' o veřejných zakázkách sankce a to pokuta ve výši 50.000'-Kč.
29) Výročnízprávu o činnostiZáV,Ladniškolyv Teplé,p.o. ve školnímroce 2014120|5.
Dl

Zamítáz
30) prodejčastip.p'č.254lI ovýměře cca 550 m2 v k.ú.Teplá obec Teplá Janu Radovi'
3l)prodej p'p.č.497lI7 o w.fměře48 m2 vk.ú. Klašter Tepl4 obec Teplá Ing. Zdeňce
Zigmrrndovéaž do vyřešenípřístupůkrekreačnímuobjekru č.ev.74a 75 v k.ú.Klašter
Teplá.
o výměře
o výměře 478m. a podílu % p.p.č'235514
32) odkoupenípodílu % p.p.č'235513
291rÍ} v k.ú.Tepla obec Teplá od Kazi Natalie .
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