zápis

z l8. jedrání Rrdy městaTep|á' konanéhodle26'7.20|7
Přítomni:
omluveni:
Hosté:
větŤovec

Karel Hermann,Martin Klepal, RsDr. JaroslavBusinský,Martin Čáp
RomanVeselovský'
Mgr. Vít Červenk4Jiiina Růžtorá.Eva Řebíková,soňa staňková Jarcslav

ZahájeníjednáníIady města(dálejen RM) provedlv 13.00hodin stalostaKarel HermanÍI'
Vyhotovenimzápisuje pověřentajernnikMgr' Vít ČervenJ<a.
Proeram l8. iednáníridv
1' Kontrolaúko|ů
z 16,17RM
2' Majetkovézáležitosti
3' Komerční
ban]<a
a's.
4. Náwh na zařazenído seznamuuchazečů
o BJ v DPs a přiděleníBJ
5. Rozpočtové
opatřeúč.6/20|7
6. Lesníhospodářství ádost o projednáníryčísleníškodzvěří
7. Lesníhospodářsfuí nabídkyna odkup kulatinových výřezů
8. Kupnísmlouvač.3/20171003
opera silvaticas.I'o'
_
videst
9'
s.r.o. cenovánabídka
l0. Ztákladní
školav Teplé,p.o._ žádosto povoleníčerpat
finanční
Fostředky
l1' olivius s.r.o. cenovánabídkaza zpracování
žádostio dotacina odbomédíIny
12.veřejnoprávnísmlouva_ poskÍnutídotaci- likvidaceinvazivníchdruhůrost|in
13.veřejnoprávní smlouva - posk}'tnutídotace - podpora rozvoje cyklistické
inftastruktury
l4. DanielMallý _ DAMALL _ cenovánabidkaudržovacích
pracívodnínádrže

schváleníprogramu řady:
Hlasováni:

PRo:

4

PRoTI;

0

ZDRŽE,L| 0

Ad 1) Kontřola úkolůz 16'17RM
Radaměstapověň|a:
l) tajennfta Mgr. Víra Červenkusoučinností
sÚP v Ctrebu při zajištěníagendy pň
vytýiřenípraco\'ních
pozic v nímciýkonu veřejnésluŽby_ ukol trvá
2) tajemnikaMeI. víta Čeryenhr\Tstaveďm objednávkydle člrinku5.l. kupnísÍnlou\a
se společností
Agoobchod-severs.r.o.,Vodiárenská55l, Stochov_ úkolsplněn'

Ad 2) MajetkoYé zá|ežitosti

Předk|adatelkouje Jiřina Růžková:
Poz.ŽÁdos( lng.JanaRťůčk)m|.o oďoupeni p'p'č.
a) Ve \ěci redenépod Čj.2o11/2o]7
1049/37
o \Íměře 516m, ap.p.č.1049/36
o r'jměře1547 m2 v k'ú'Teplá'obecTeplá
prc q.sta\'bu rodinnéhodomu v TouŽmskéulici. Komise prodej dopoÍučuje.
Postoupit
.
kjedn'nídoZM'
Usnesení:RM doporučuje prodej p.p.č.10,t9l37o l"ýměře 51ó m 2 a p.p.č.
1049/36o výměře 1547 m 2 v k.ú.Tcplá' obec TepIá pro t"ýstavburodinného
domu v Toužimskéulici |ng. Janu Růžičkoviml' a věc posfupujedo zasedání
zastupite|stvaměsta.
HlasoYání: PRo: 4

PRoTI:0

ZDRZEL sE: 0

pod Čj'2439l20|,1/Poz-zádost
p.p.č.1049/4l
b) Ve věci vedené
JanaHrorr .a o odkoupení
2
o viŤněře 572 m a p.p.č.1049/40o i.ýměře1434m, v k'ú'Teplrá'obecTeplá pro
wýstavbrrrodirného domu v Touámské ulici. Komise prodej doporučuje.Postoupit
do ZM.
k jedrt,íní
UsneseníiRlvt doporučujeprodej p.p.č.|0J9/4t o r"ýměře 572 m , a p.p.č'
10.t9l40o výměře 1434 m , v k.ú.Tep|á, obec Teplá pro yýstavbu rodinného
domu v Toužimské
u|ici Janu Hromkovi a věc posfupujedo zas€ d ání zasfupitelstva
města'

H|asor.ání:PRo:4

PRoTt:0

ZDRŽEL sEl0

pod Čj.|936|20|1lPoz-,jÁdost
c) Ve \'ěcivedené
manŽelů
Doc.Ing.Viktom
KreibichaCSc. a
p'p.č.
v'jměře
PbDr.MilenyKreibichovéo odkoupení
části
2Mll4 o
cca l00 m, v k.ú.
plrinu.
Berarrovk4obecTeplá Komise prodejdoporučqje.
Připmr'it nirth geometrického
Usnesení:
RM doporučujeprodej částip.p.č.2o4t14o výměře cca 100 m2 v k'ú.
Beranovka, obec Tep|á Doc.Ing. Viktoru Kreibichovi csc' a PhDr' Mileně
Kreibichové' pověřuje Jiřinu Růžkovoupředloženímnávrhu geometrickéhoplánu a
věc postupujedo zasedáni zstupitelstva města.
Hlasování: PRO:4

PROTI:0

ZDRZEL SEr 0

pod Č].64520|.1/Poz'Žádost
věry KovářovéKoutecké
o rryjádřeni
d) ve věci vedené
přístřešku,
pergoly,opěmézdi a plofu'oprava
ke stavebním
úpravámlabudování
přístupové
udělit
cestyna p.p.č.165/lvk.ú.Teplá. obecTeplá.Komisedopo.učuje

souhlas při dodÉeni podmínekávazného stanoviska .vrydaného
Městským úřadem
MaťiánskéLázně, stavebnímúřadem_ památkovápéče.
Usnesení:RM nemá připomínkyve věci ádosti Věry Kovářové Koutecké ke
stavebnímúpravám vybudovánípřístřešku,pergo|y,opěrnézdi a plotu, oprava
přístupovécesty na p'p.č.165/l v kú. Teplá' obec Teplá při dodržeoípodmínek
závaznéhostanoviskatYdanéhoMěstským úřademMariánskéLázně' stavebním
úřadem_ památková péče.
Hlasování: PRO:4

PRoTI:o

ZDRŽELsE: o

e) Ve věci vedenépod Čj.2633/2011lPoz-Žádost firmy ČEZ Distribuce a.s.,
zastoupenoufirmou MoNTPRoJEKT' a.s. o rrzavření smlouvy o zřízenívěcného
břemenepro stavbu ,'Teplá_HoštěcE l ' Český.vz.NN na p'p.č.1857/.ta p.p'č.2934
v k.ú'Teplá , obecTepláa p'p.č'186/1'187'188/l'l90
a p'p.č'906/3v k.ú'Hoštěc.
Komise doporučujesmlouw uzavřit.
Uslesení: RM schva|ujeuzavření smlour1 o zřfuení věcnéhobřernene pro stavbu
,,Teplá _HoštěcEl, Český,vz'NN na p.p.č.|857|7a p.p.ě.2934v kú. Tep|á, obec
Tep|á a smloulryo zřízenívěcnéhobřemene na p.p.č.l86/l'l87'188/1'190
a p.p.č.
906/3 vkú. Hoštěc s firmou ČEz Distribuce a.s'. zaslouDené Íiřmou
Montprojekt,a.s.
H|asovánÍ:PRO:4

PRoTI:0

zDRŽjEL sE:0

Dodatekč.8 ke Srnlouvěo dílo(8l/2017)k SoD 91D0|4 Az30.5'2014,'Rekonstrukce
na objekfukostela sv.Jiljív Teplď\rzavřenése společností
BoLID M, s.r'o.,na záldadě
kteÍ€ho doch2í ke aněně ceny dílaa to z\,ýšení
o vícepnáceo čristkuve ýši 333.624'83
ve wýši4||.782,36 Kč vč.DPH, tedy o
Kč vč.DPH a sÍ!íŽeni
o méněpniceo částlr.u
ve \.ýŠi
sníŽenicelkovéceny dílao č{ástku
78'157'53Kčvč.DPH'
Usnese[í:RM schyalujeuzavřeníDodatku č.8 ke smlouvě o dí|o(81/2017)k SoD
91'120|4A 230'5,20|4 ,,Rekonstrukce na objektu kostela sv.Jiljí v Teplé..se
spo|ečností
BOLID M' s.r.o.,na zákJadě kteréhodocbázíke změně ceny díla a to
zlýšenímo Ýícepráceo částkuve rýši 333.624'83Kč vč. DPH a s!ÍženÍm
o
celkoyéceny
méněpráceo částkuve Yýši4ll.782J6 Kč vč.DPH' tedy o snížení
dílao částkuve výši78.157'53Kč vč.DPH.
H|asoÝání:PRo:4

PRoTI:0

ZDRŽEL sE:0

Ad 3) Komerčníbanka' a.s.
Na je<lnáníÍady města se dostavila zamčstnaÍkyně
Komerčníbanlf, a.s. pani soňa
staňková která uvedla' že město Teplá má na FondechKB Dlúopisovéma KB
Absolutníchýýnosůčástkykolem 10.000.000'-Kč.Váledem ktomu, že fond KB
Dluhopisový je pro město Teplá nevýhodný.'doporučujepřevod podíloých listů

z fotldu KB Dluhopisového
na fond s názvem Pdvátníspláva aktiv flexibilní.Dále
uved|a'ŽeměstoTeplá má na uvedeném
Íbnducelkem2 506 894 ks podíIových
listů.
prostř€ d ků města
Usnesení:RM schvaluje s obledemna zhodíocenífiúančDích
Teplá u|oženýchu Komerčníbanky, a's. převéstcelkem 2 506 894 ks podí|ových
listůz fondu KB Dluhopisovéhona fond Privátní spřáYa aktiv flexibi|ní'

Hlasování:PRo:4

PROTI:O

ZDRZEL SE: O

Ad 4) Návrh nu zař^zenído seznamuuchazečů
v DPS a na přidělení bytovéjednotky
v DPS
Radě městabyla předloŽenažádostředitelkyPečovatelské
slúby v Teplé,p'o. Mgr.
Lenky Hubáčkové
o zařazenído seznamuuchazečů
o přiděleníBJ v DPs paníLibuše
Pacildové'pana V|adimíravětrovce a paníElfňedy Větrovcové.Dále předloŽila
návrh na přiděleníb}tovéjednotkyč.315 od 1.9.2017paníAlžbětěKoubové.Dále
oznámi|aradě městačerpání
řádnédovolcnév termínech
od 2,7'7'20|7 do 4.8.2017a
o d 1 4 . 8 . 2 0 1d 7o 1 8 . 8 . 2 0 1 7 .
a) Usnesení:RM schvaluje zařazení paní Libuše Pacindové,pana vladimíra
větrovce a paní Elfriedy větrovcovó do seznamu uchazečůo přidělení BJ
v DPS.
Hlasování: PRO: 4

PROTI:0

ZDRZEL SE: 0

b) Usnesení!RM schvalujepřiděleníBJ č.315 v DPS paní AEbětě Koubovéod
1,9.2017.

HlasovánÍ: PRo: 4

PRoTI:0

ZDRŽEL sE: 0

c) Na vědomí:RM bere na vědomíčerpádířádné dovolenéřediÚellg Pečovatelské
s|užbyv Tep|é'p'o. Mgr. Lenky Hubáčkovédle pří|ohy.

Ad 5) Rozpočtové
opatíeníč.6D0|7

'

Radě městabylo v přílozeekonomkoupaníEvou Řebíkovoupředloženoke schválení
rozpočtové
opatřeničíslo6/20|7 ato d|e ustanovení
$ 16 zákona č'250/2000Sb.' o
rozpočtových
pravidlechúzeÍnních
rozpočtů'
na zá&laděkteréhodocházík úpravě
rozpočtu
o 53l.657,-Kčna straněpřijmůa o 531.657,-Kčna stranělYdajů.
Usnesení: RM schvaluje dle ustanor'ení$ 16 zákona č. 250/2000 Sb.' o
rozpočtotýcbpraYid|ech územníchrozpočtů'rozpočtoYé
opatřetrÍč. 6D0|7, la

k úpravěrozpočtuo 53l.ó57'- Kč Ía straně příjmůs o
zá|dadě kteréhodochrÁzí
53l.657'. Kč na straněvýdajů.
H|asování: PRO: 4

PRoTI:0

ZDRŽEL sE:0

Ad 6) LesnÍhospodářství_žádosto přojednánívyčislení
škodzvěří
odbomý lesni hospoďiř Jaroslav větrcvec předložil |adě města žádosto projednlání
lyčísleníškod.věří, kteÉ bylo provedenov pruběhuměsícečerven2017' kdy při
projednávínisjednotli\.jmi zásnrpci myslir'eckých sdruženio wýšiškďy bylo těmito
v případě'že
nesouhlasía jsou ochotnizaplatitkonkÉtníč{ástku'
sdě|eni,ř s \yčíslením
iyčíslenéškodyve ýši 156.745'-Kč'tak se budou
město Teplá bude trvat na uhťazení
soudněbÍáLÍlit.
Usnesení:RM bere na vědomí zprávu odbornébo |esníhohospodář€ Jaros|ava
větrovce a pověřuje starostu Kar|a Hermanna a místostarostuMartina K|epala
jednáníms majitelihonitebohlednězpůsobených
škod.

Hlasování:PRo:4

PRoTI|0

ZDRŽELsE:0

Ad 7) Lesníhospodářství_ nabídl.ana odkup ku|atinoých výřezů
odbomý lesníhospodáŤJaros|avvěbovec předloŽl Íaděměsta žádosto projednránia
schválenícenovénabídkyna odkup smrkovékulatiny od společnostiMercer Timb€r
Products GmbH, se sídlem SRN - Am Bahnhof 1'23 0'1929 saalbug-Ebersdoď.
cenovénabíd$ doporučil.
Schvá|ení
Usnesení:RM beře na vědomí cenovou nabídku na odkup smrkové ku|atiny od
Meřceř Timber Přoducts GmbH dle pří|ohy a pověřuje odborného
společnosti
lesníhohospodáře Jaroslava větrovce zajištěníma předloženímnÁvrhu kupní
smloulT.

Hlasování:PRo:4

PROTI:0

ZDRZEL SE:0

- opera Silvatica s'r.o'
Ád 8) Kupní smlouvač.3/2017/003
odbomým lesnímhospodriŤem
Jaloslavem Větrovcem byla ke schvrílenípředloŽena
kupnísmlouvač.3/20|71003včetněoznačenisortimenfua jeho cen, která má bý
uzavřena se společnosti opera Silvatica. s.r'o. odbomý lesní hospodáŤJaÍoslav
větrovecuzavřeníkupnísmlouvydoporučil.
se spo|ečností
Opera
Usnesení:RM schvalujezněníkupní smloulY č.3/20171003
silvatica s.r.o', se sídlem VSadě 1505, V|ašim, IČ:.242 878 90 zastoupené
j€ d natelem Ing. Pavlem Hodějovským dle přílohy.
Hlasovánírady :

PRo: 4

PRoTI:0

zDRŽEL].o

Ad 9) videsÍs.ř.o._ cenovánabídka
RM byla předloženacenová nabídka od společnostiVidest s.r.o., se sídlem
jednatelemspolečnosti
Sokolovská79' Karloly vary, IC 2,199577|,zastoupené
Markem Čermákemna opra\,učástimístníkomunikacev Tepléa to opralu zrričeného
pruhuv Pivovankéulici přilehléhok DPS, kteráčiníó9.383,82Kčbez DPH.
Usnes€ní: RM schvaluje cenovou nábídku na opravu části mist!í koúunikace
videst s.r.o.za
(pruhu v Pivov.řské ulici přilehléhok DPs) v Tepléod společnosti
cenu 69.383'82Kč bez DPH.
Il|asováni: PRo:4

PRoTIl0

ZDRŽEL sE:0

prostředky
Ad 10)Základní ško|av Teplé'p.o._žádosto povoleníčerpatÍinanční
RM byla předloženake schváeníádost ředitelkyZá*ladníškolyv Teplé'p.o. Mgr. Jany
Ifheňové o povol€ní čelpa1finančníprostředlT z finančníchFostŤedkůměsta Teplá
pro Zrákladníškoluv Teplé,p.o. na dočasné
financovánínárokův projelúJ
schvrílených
,,obědy do školyv Karlovarskémknji.. v překlenovacímobdobído tédoby' nežbudou
prostředkyz projektupřipsány na účďškoly.Přip$áníje předpokládráno
v oMobí
finanční
_
zi'ii iíjei 2o|7.
do školy
Usnesení:RM schvaluje dočasiéfinancoYání nároků v projektu
"obědy
Y KiÍlovařském kraji" z finančních prostHků města Teplá schválených pro
zák|adni školuv T€plé' p.o.

H|asováni:PRo:4

PRoTI:0

ZDRŽEL sE: 0

Ad 11)olivius s.r.o._ cenovánabídkaza zpracovánížádostio dotaci na odbornédí|ny
RM byla přeďoženacenová nabídkana zpřacováď žádostio dotaci na odboméďlny
v budově Z:íkladníškoly v Teplé, p.o. od spolďnosti o|ivius s.r.o., ktení zahmuje
zpracovríníádosti o dotaci' zpťacovliÍfstuďe Foveditelnosti, zpraco.uárÍÍozpočtu
projel(u, 2pÍacov|áĎí
přiloh k Žridosti o dotaci, komunikace s poďg,tovatelemdotace,
zpracovánícBA arralýzy projek@ případnédop]něníádoýi na základě poádavků
posk}tovateledotaceza částf,:u
ve výši65.000,-Kčbez DPH'
Usnesení:RM bere na vědomí cenovou íabídku od spo|ečnostiOMus s.r.o. na
zpracováníádosti o dotaci Da odbornédíny v budově Zák|adníškolyv Tep|é'p.o.za
cenu ve výši 65.000'-Kčb€z DPH s tím, že ke schválení přistoupi RM v případě
wb]ášenír.ý^Y.
Hl'sováíí: PRo:4

PRoTI:0

ZDRŽEL sE: 0

Ad 12) Veřejnoprár.ní smlouva _ poslrytnutí dotaci - likvidace iívazivních druhů řostlin
snrlouvao poslgdtúídotacez rozpočfuKadovarského
RM byla předloženaveřejnopnávní
na likvidaci invazivních
kraje odboruávotníhoprostředía zemědělsM krajskéhoúŤadu
dotace177.469'.Kčvč.DPH, ktení
druhůrosdin v Karlovarskémkaji s \.ýšíposlg'tované
kraje pod usnesenímčíslo
byla posk1.tovalelem
schváena zastupitelsfvemKallovaÍského
2K286/06/17ze drc 22.6.2017.
Usnesení: RM.schvaluje uzavření veřejnoprfiní srí]ourY o posl$'tnutí dotace
zro4)očtlr Káť|ovarského kraje _ odboru ávotního pmstředí a z€mědě|sM
krajskéhoúřadu na |ikvidaci invazivních dnrhů rostlin v Karlovařském kraji s r"ýší
posh/tovanédotace177.469'-Kčvč.DPH.
HlÁsování: PRo:4

PRoTI:0

ZDRŽEL sE| 0

Ad 13)Veřejnoprávnísmlouva_ poskytnufídotaci - podpořa řozvoj€ cyklistické
infrastrukturv
neinvestiční
dotacez lozpočtu
RM byla přeďoženaveiejnopnivnísmlouvao posk},1nutí
rozvoje v nímciprogřamť.PodporaÍozvoje
Karlovarskéhokraje _ odboruregiorrrilního
cyklistickéinfrastrukturyv Karlovankémkaji'. s výšíposlgfuúédotace90.000,-Kčna
realizaci projeldu obnova mobiliríieplo cyklisty v Teplév rozsahu 6 ks zastŤešených
odpoěívadel.
Usne'sení:RM schvaluje uzavŤenív€ř€jnoprávni smlou\Y o posl$tlutí neiívestičď
dotace z ro4'očtu Karlovarského křaje _ odboru regionálniho rozvoje v řámci
programu ,. Podpora Íozvojecyklistickéinfrastruktury v Kař|oYarskémkřaji.. s r.ýší
poslqtnuté dotace 90.0fi)'-Kě na realizaci projel.tu obnova mobi|iáře pro ryk|isty
v Teplév rozsahu 6 ks zastřešenýchodpočívade|.

H|asování:PRo:4

PRoTI:0

ZDRŽEL sE: 0

praci vodnínádrŽe
Ad 14)Daliel M&llý _ DÁMALL _ cenovánabídkaudržovacÍch
RM byla předloženacenová nabídkaudrŽovacíchpmcí vodní nídÉeHavlíčkovaulice
v nabídnulé
ceně:
- l. varianta - 60.000,.Kčbez DPH _ krúovéodtěžení
a odvoz sedimentuv pásu cca
l2-15metrů.
. 2. Varianta_ 100.000,-Kč
a odvoz sedimentu
bez DPH ma'drnílnímožIéodtěžení
ďe měřenéťŠkya \}puslnéhozařízení.

U!n€s€
! RM scbv.|uJ€ cGnovou nrbídku od fimy Drnie| Mr[ý - Demal| na
ňa.|m.lnl mofué odož.o| r odv@ ldiDcolu tllc mlltné Úř.b r výt'Ifr.ůo
zřffivŇúŇže
Y Ervm.ově u|id a ccnu v. výř| lfllJ|||0rlc b.! I'PH'

Ehlovlnt

PRO: 4

PROII: O

Jednánlradyměstaukoněenodo€

,,|?

ZDRfuL SEIO

27.7.2017 v15.30 hodin.

Mgr.Vftěcrvcukrtejemu|k u,"-3.!k^-.....#
Krr€ | Ecrnrnn
Mrrdn xlcprt

staŤ$tr dn€ .Ý,,l*,*r'*...,k'
mfrtostroltr a"" .!.{'!..?,!L--

