Zápis
z11.jednaníRadyměstaTeplá,konanéhodne28.5.2015
Jaroslav Businský' Martin Čáp, Roman
Přítomni: Karel Hermann, Martin Klepal' RSDr.
Veselovský, Mgr. Vít Červenka
Omluveni: Hosté: Jiřina Růžková
jen RMJ provedl starosta Karel Hermann.
Zahájeni jednání rady města (dále
V. Červenka.
Vyhotovenímzápisu je pověřen tajemníkMÚ Mgr.
Proeram 11. iednání radv
1. KontrolaúkolůzI0.zasedání RM
2. Maj etkové zál'ežitosti
3. Průjezdzemědělskétechniky
4. Rozpoětovéopatřeníě,3l20I5
5.PečovatelskáslužbavTeplé_ŽádostopřiděleníBJ,Žádostiolryřazenizeseznamrll
uchazeěů,ceník nepovinných úkonů
ke smlouvě o nájmu a souhias o
6. Pečovatelská sluŽba v Teplé lzavÍeni dodatku
pronájem
7'NabídkaspoleěnostiJomaTravelouveřejněníreklamyměsta
8. Žádosto pronájem nebyoých prostor
9. Nabídka spoleěnostiCCS
_
10.Nabídka adventníhokoncertu Radim Schwab
s.r.o.
11.NabídkaspoleěnostiKarlovarská p|ynárenská'
12.Nabídkana uspořádáníbesedyArnoštaVašíčka
B.ŽádostMŠ o uspořádaníakcí
rozsahu
I4.Žádost ZŠ,p.o'o vedeníúěetnictvíve zjednodušeném
15.Různé
Schválení programu rady:
PRo: 5

PROTI: 0

ZDRŽB!-: o

Ad 1) kontrola úkolů:
užívánrkomunikace _ Pope1ková, Gregora úko1
V. Červenka_ vydaní povolení zv1^.
splněn
K.Maďarič_zezasedéni7RMpoptávkanaopravuparket-úkoltrvá
kzŤizenítransparentníhoúčtu
;';",.* euo _ ze zasedání7 RM připravit informace
města Teplá - úkol trvá
_ze zasedéní
7 RM - zjištěnímcenovérelace oprav
Martin Klepal a Martin Čap
chodníkuv ulici Klášterní úkoltrvá

J.Ružková _ zahájeníjednánís Jitkou Klsákovou - úkol splněn
Karel Hermann - podpis dodatku č.4 ke smlouvě o dílo ě,9Il20I4 A _ úkoltrvá

Ad 2) Majetkové zá|ežitosti
Předkladatelkou je parríJiřina Růžková
a)
Ve věci vedenépoa Čj.tlzgl2TlslPoz- Žádost Ludmily Ležatkovéo odkoupení časti
p.p,č. 204114 o w.Íměřecca I50 m2 v k.ú. Beranovk4 obec Teplá. Komise prodej
nedoporučuje.Častpozemku slouž jako skládka ze|enéhoodpadu. Komise doporučuje
upravit pozemek pro véřejný přístup k vodě s moŽností přístavištěpro lodě (pramice,
kiínoe)'
Usnesení: RM nedoporučuje prodej p.p.č. 204114 o ýměře cca 150 m2 v kú.
Beranovka, obec Teplá paní Ludmile Ležatkové a postupuje věc do zasedání
zasfupitelstva.

Hlasování:

PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

b)
Ve věci vedenépoo Čj.tlt 8l20I5lPoZ- Žádost manŽelůPetry Babejové a Jaroslava
Babeje o odkoupeníčastist.p.č.34912 a častip.p.ě. 279713 o rn-Íměřecca 30 m2 pro
ýstavbu garáže.Komise prod nedoporučuje, Garáž by stáa v těsnéblízkosti potoka.
""j
Usnesení:RM nedoporučujeprodej části st.p.č.34912a části p.p.č.2797/3 o ýměře
cca 30 m2 pro výstavbu garáže manželůmPetře Babejové a Jaroslavu Babejovi a
posfupuje věc do zasedánízastupitelstva.

Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDRžELSE:0

c)
Ve věci vedenépoa Čj.tsl3l2\I5lPoz- odvolání Miroslavy Slepičkovéproti zamítrutí
odkoupeníčastip.p.č. 480124o výrrněřecca 200 m2 vk.ú.Klďter Teplri obec Teplá.
Komise doporučujerespekÍovatrozhodnutízastupitelstvaměsta.
Usnesení: RM odkazuje na rozhodnutí zasfupitelstva o zamítnutí odkoupení části
p.p.č. 480124o ýměře cca 200 m2 vkú. Klášter Teplá' obec Tep|á.
Hlasování: PRo: 5

PROTI:0

ZDRŽF,L SE:0

J.

d)

Ve věci vedenépoaČi.sol/2}I5lPoz-ŽÁdostJiffho
Licehamrao odkoupení
p.p.ě.53514
o
v'.iměře6200m2 v k.ú.Bezvěrovu Teplé,obecTeplá.Radaměstadoporučilaprodejěasti
p.p.č.53514o qÍměře 3540 n2 v k.ú.Bezvěrovu Teplé.Komise prodejdoporučuje.
Vyvěsit áměrprodeje.
Usnesení: RM pověřuje paní Jiřinu Růžkovou lyvěsit záměr k prodeji,
doporučujeprodej a postupujevěc do zasedánízastupitelstva.
Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDRŽF,LSE:0

e)

Ve věci vedené
poa Čj.toz1l2O15/PoZ-ŽÁdostlenkyMandiíkové
o ukončení
nájemní
smlouvy|l2014lPozke dni 3|.5.2015.
Komisedoporučuje
ukončit
nájemní
smlouvu.
Usnesení:
RM schvalujeukončení
nájemnísmlouvyč.|l2D|4tPoZkedni 31.5.2015
s paníLenkou Mandákovou.
Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDPIžF,LSE:0

f)
Ve věci vedenépoa Čj.tllI/2}15/Poz-Žádost firmy EURAGRI s.r.o.o ukončenípachtu
na p.p.č.I90 a241/I v k.ú.Bezvěrov u Teplé,obec Teplá. Komise doporučujeukončitke
dni 31.5.2015.
Usnesení: RM schvaluje ukončenípachtu na p.p.č.190 a p.p.č.241l1vl<.ú.
Bezvěrov
u Poutnova, obec Teplá s Íirmou Euragri, s.r.o. ke dni 31.5.2015.
Hlasování: PRo: 5

s)

PROTI: 0

ZDRŽF,L SE: 0

Ve věci vedenépod Č1.oool2\I5lPoZ - Žádostfirmy EURAGRI s.r.o.o odkoupeníčasti
p.p.ě. 53514o rn-Íměře2660 ÍÍ2v k,rr' v k.ú.Bezvěrov u Teplé, obec Teplá. Rada města
doporučilapozemek propachtovat.Vyvěsit záměr pachtu.

Usnesení: RM pověřuje paní Jiřinu Růžkovouvyvěsit záměr pachtu.
Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDP<ŽF,LSE:0

h)

Ve věci vedenépoa Č;.tol6l2OI5lPoZ- ŽádostpanaDanielaHornao propachtování
částip.p.č.6|3l| o výměře I70 m2 v k.ú.Teplá,obecTeplá.Záměr byl vywěšen
.
Komise doporučuj
e propachtovatpozemek.
Usnesení: RM schvalujepropachtováníčástip.p.č.61311ovýměře 170m2 v k.ú.
TepIá' obecTeplá s panemDanie|emHornou.
Hlasování: PRo:5

PRoTI: 0

ZDRŽF,L SE: 0

ch)
Žádost Jana Valenty o prodlouŽenínájemní smlouvy č.2l2014/NP . Jednáseo
spoleěenskoumístnostv přízemíobjektu 593, kteý je souěástíst.p.ě845 v k.ú.Teplá
obec Teplá. Záměr byl vyvěšen.Komise doporučuje uzavřit smlouw na dobu
jednohoroku od 1.6.2015.
Usnesení : RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem společenské
místnosti v přízemí objektu 593' kteý je součástíst.p.č845 v k.ú. Teplá, obec
Teplá s Janem Valentou na dobu určitou na jeden rok od 1.6.2015a pověřuje
paní Jiřinu Růžkovou přípravou nájemní smlouly a starostu města Karla
Hermanna podpisem nájemní smlouvy.

[Ilasování: PRo:5

PROTI:0

ZDRX,EL SE:0

i)
RM uloŽila projednat s Jitkou Klsákovou vrácení pozemku p.p.č.|0|Il44 a p.p.č.
I0II|45 v k.ú.Teplá, obec Teplá pozemky v TouŽimskéulici pro výstavbu rodinného
domu. Byla pozviína dne 20,5.20t5 k projednaní vráceni pozemků. Telefonicky se
omluvila a domluvila Se na termínu dne 25.5.2015. opět se nedostavila. Komise
navrhuje předloŽit Jitce Klsríkové souhlasné prohlášení o vrácení pozemků Městu
Teplá a vrácení kupní ceny Jitce Klsrákové.
Usnesení: RM bere na vědomí návrh komise na předložení souhlasného
prohlášení Jitce Klsákové o vrácení pozemků p.p.č. 1011144a p.p.č. 101|145
v k.ú. Teplá' obec Teplá městu Teplá a vrácení kupní ceny Jitce Klsákové a
postupuje věc do zasedání zastupitelstva.

Hlasování: PRo:5

i)

PROTI:0

ZDRŽELSE:0

Smlouva o dílo mezi Městem Teplá a zhotovitelemprof. Petrem Sieglem ak.soch.na
restaurování kamenného podstavce a schodů umístěnéhov centrálním prostoru
hřbitovap.p.ě.127911ve ryši 137.940,-včetně2|%DPH.
Usnesení : RM schvaluje uzavření Smlouva o dílo mezi Městem Teplá ^
zhotovitelem prof. Petrem Sieg|em akademickým sochařem' na restaurování

kamennéhopodstavce a schodůumístěnéhov centrálním prostoru hřbitova p.p.č.
1279/1ve výši |37.940,-Kč včetně 21"Á DPIJ a pověřuje starostu města Karla
Hermanna podpisem smlouly o dÍlo.

Hlasování: PRo:5

PROTI: 0

ZDR.ZEL SE: 0

k)
Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o ňízení sluŽebnosti mezi Městem Tep|á a 02
Czech Republic a.s. zastoupena firmou Šnquy a.s. podzemním komunikačním
vedenímveřejnékomunikační sítěpomocí novéhooptickéhokabelu na p.p.č.2879,
IO1I13, IO7I14, 2880, I0I7l3 a I023l1. Komise doporučujeuzavÍítsmlouvu a
navrhujejednorázovou náhraduve výši 100,-Kč zaběžný metrbez DPH.
Usnesení : RM schvaluje uzavření smlouly o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi městem Teplá a společností02 Czech Republic a.s. zastoupena
firmou ŠrNuy a.s. podzemním komunikačním vedením veřejné komunikační
sítě pomocí nového optického kabelu na p.p.č.2879,101'113,|'011/4,2880' t0|'713
a 102311avěc před|ožína vědomí do zasedání zastupitelstva.

Hlasování:PRo:5
l)

PRoTI: 0

ZDRŽnr, sn: o

Ve věci vedenépoa Či.ts0/20I5lPoZ - žádostmanželůFrantiškaGregušea Moniky
Gregušovéo příspěvekpro vlastníkanemovitosti v MPZ zrozpočtu města na opravu
fasády, osazeníoken a dveří fasády byvaléhopivovaru ěp.2I3 v Teplé' objektje v
městsképamátkové'Rozpočetna nátěr fasády , osazeníoken a dveří je 263.315,Kč. Pracovní skupina doporučujezastupitelstlu města pro rok 2015 odsouhlasit částku
26.331'- Kč podle zásadprogramuregeneraceMPZ.
Usnesení: RM schvaluje příspěvek pro vlastníka nemovitosti v městské
památkové zóné z rozpočtu města Teplá na opravu fasády, osazení oken a dveří
fasády byvalého pivovaru č.p. 213 v Teplé manželům Františku Gregušovi a
Monice Gregušovéve výši 26.33|,-Kčdle zásad programu regenerace MPZ.

Hlasování: PRo:5

PROTI:0

ZDP.ŽF,LSE:0

m)
Ve věci vedenépod Čj.zol6l20l5lPoZ- Žádost firmy METROPROJEKT o souhlas
s dočasnýmzáborem a uzavŤenísmlour,y o právu provedení stavby p.p.ě. LI31I a
9I5l5 v k'ú. Mrázov pro realizaci stavby ,,odstranění propadu rychlosti na trati
Karlovy Vary- Mariánské Lázstě,,. Komise doporučuje uzavŤítsmlourrr.
Usnesení:RM schvaluje uzavření smlouly o provedení stavby p.p.č.113l| a 915/5
v k.ú.Mrázov pro realizaci stavby Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy

Vary - Mariánské Lázné a pověřuje starostu města Karla Hermanna podpisem
přiloženésmlouly.

Hlasování: PRo:5

PROTI:0

ZDP(ŽE,LSE:0

Ad 3) Průjezd zemědělskétechniky
RM byla předloŽena žádostCyrila Jalčáka,kteý požádalMÚ Teplá, aby se zabýva|
prujezdem zemědělskétechniky v obci Beroun s tím, žepŤeď|ožI|zároveňmapua
fotodokumentaci danéproblematiky
Usnesení : RM bere na vědomí žádost Cyrila Jalčáka a pověřuje radního pana
Martina Čepuřešenímdanévěci.
Hlasování:

PRO: 5

PRoTI:0

ZDPIŽF,L SE:0

Ad 4) Rozpočtová opatření č,312015
Ekonomkou města Teplá paní Evou Řebíkovou byl dle $ 16 zákona ě.25012000 Sb.,
předloŽen návrh na provedení změny rozpočtu s tím, že dojde k úpravě rozpočtuo
586.203,-Kčna straněpříjmůa o 586.203'-Kčna straněvydajů.
Usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření 3|2015 dle předložené přílohy
s označenímRozpočtovéopatření č.3/2015,na základě kterého dochází dle ust. $
16 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
k úpravě rozpočtu o 586.203o-Kčna straně příjmů a o 586.203o-Kčna straně
výdajů.

Hlasování: PRo:5

iY

f

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad 5) Pečovatelskáslužbav Teplé- žádost o přidělení BJ' žádosti o tryŤazeníze
seznamu uchazečů,ceník nepovinných úkonů
službyv Teplé,p.o. paníPetrou Horskou
RM byla předloženaředitelkou Pečovatelské
jednotky
žádosto přiděleníbytové
ě. 113 v DPS Teplá pro pana Pavla Charváta' dále
žádost o lryÍazeru osob Daniela Fýdla a Daniela Bárty ze seznaÍrIuuchazečůo
přidělení bytovéjednotky v Domě s pečovatelskousluŽbou Teplá. Dále předloŽila
ceník fakultativních úkonůke schválení.
a) Usnesení: RM schvaluje na zák|adé zjištění vyřazení pana Daniela Frydla'
nar. 7.1|.1969 a pana Daniela Bá"ty, nar. 20.9.1973ze seznamu uchazečůo
přidělení bytovéjednotky v Domě s pečovatelskouslužbouTeplá.

[IlasovánÍ: PRo:5

PRoTI: 0

ZDR.ZEL SE: O

b) Usnesení : RM schvaluje ceník fakultativních úkonů poskytovaných
Pečovatelskouslužbouv Teplé,p.o dle příIohy.
Hlasování: PRO:5

PROTI:0

ZDRŽF,L SE:0

c) Usnesení : RM schvaluje zaÍazenído Seznamu uchazečůo přidělení bytové
jednotky v Domě s pečovatelskouslužbou v Teplé pro pana Pavla Charváta,
nar. 9.8.1946 a schvaluje přidělení bytové jednotky č. 113 v Domě
s pečovatelskouslužbouv Tepléod 1.6.2015jeho osobě.

Hlásování: PRo:5

PRoTI: 0

ZDRŽnr,sn: o

Ad 6) PečovatelskásluŽba v Teplé- uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu a souhlas o
pronájem
a) RM byla předloŽena žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu s paní
BlaŽkovou, která provozuje pedikúru v koupelně v přízemí č.dv. 12| v Domě
s peěovatelskou sluŽbou s tím' že tímto dodatkem se omezí provoz pedikúry na
každývšedníden vyjma úteý.
Usnesení:RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy o nájmu nebytoqých
prostor a to prostor umístěných v I. nadzemním podlaží budovy č.p.333' jako
součástiparcely st.p.č.270tl1, zapsanépro katastrá|níúzemíTeplá, obec Teplá
v Domě s pečovatelskou službou uzavřené dne 30.l.2015 s tím, že provoz
pedikúry lze provádět denně kromě úterý a pověřuje paní Jiřinu Růžkovou
přípravou předmětného dodatku a starostu Karla Hermanna podpisem
{
o
uvedenéhododatku.

Hlasování: PRo:5

PROTI:0

ZDP(ŽF-LSE:0

b) RM byla předloŽena žádosto uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových
prostor v Domě s peěovatelskou sluŽbou v Teplé a to prostoru odpočívrárnypřed
vířivkou od I.6.2015 za účelemprovádění masážíobyvatel Domu s pečovatelskou
sluŽboupaníDanou Bábíčkovouza částku200,-Kčza měsíc.

Usnesení:RM schvaluje uzavření nájemní smlouly o nájmu nebytoých prostor
umístěných v I. nadzemním podlažíbudoly č.p.333' jako součástiparcely st.p.č.
270|11,zapsanépro katastrální územíTeplá, obec Teplá v Domě s pečovatelskou
službou s nájemcem paní Danou Bábíčkovou' nar. 23.1.1973 trvale bytem
Sovolusky 27, Bochov za cenu pronájmu 200'-Kčza měsícs platnostíod 1.6.2015,

pověřuje paní Jiřinu Růžkovou přípravou nájemní smlouvy a starostu
města
Karla Hermanna podpisem uvedenénájemní smlouvy.

Hlasování: PRo:5

PROTI: 0

ZDP*ŽF,LSE:0

Ad 7) Nabídka společnostiJoma Travel o uveřejnění rek|amy města
RM byla předloŽena nabídka společnostiJOMA Travel, s.r'o. se sídlem Slovenská
republika, Záhradnícká247311A, Vrutky s tím,že zapoplatek by byl uveřejněninzerát
v Cestovním informátorovi vydávaném touto společností.Jedná se o čásiku ve
ýši
10.700,-Kč.
Usnesení: RM bere nabídku na vědomí s tím, že v současnédobě uvedenou
nabídku město Teplá nevyužije.

Hlasování: PRo:5

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

Ad 8) Zádost o pronájem nebytových prostor - Ing. Vladimír Nechutný
RM byla předloŽená žádost o pronájem nebytových prostor podaná osobou
insolvenčního správce o pronájem prostor v budově byvalého městského
úřadu
v Teplé na adrese Masarykovo niím . ě,p, |43, kdy dle prohlídky by měl zájem
o
kancelář byvalé pokladny. Důvodem zájmu je zÍízeni provozovny insolventního
správce v působnosti okresního soudu v Chebu a Krajského soudu v Plzni. Zénoveň
předloŽil doklady osvědčující.povolení
lykonávat činnostinsolventníhosprávce.
Usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu kanceláře byvalé pokladny v budově
byvaléhoměstskéhoúřadu v TepIé na adrese Masarykovo nám. č.p.143 a pověřuje
Jiňnu Růžkovouvyvěsit zámérpronájmu.

Hlasování: PRo:5

PROTI:0

ZDRŽELSE:0

Ad 9) Nabídka společnostiCCS, a.s.

.

RM byla předložena na zálHadě poptávky nabídka společnosti CCS' a.s. na využití
platebních karet CCS a to regionálním obchodním manaŽerem pro Karlovarský
kraj
Jaroslavem Peškou s tím, že týo je možné využívat v široké síti smluvních
benzinoqých čerpacíchstanic po celéČR.
Usnesení: RM bere na vědomí předloženou nabídku uzavření smlouly o využití
p|atebníchkaret se společnostíCCS česká spo|ečnostpro platební karty
s.r.o se

sídlem Chlumčanského 5' 180 2| Praha 8 , ale v současnédobě tuto nabídku
město Teplá nelyužije.

Hlasování:PRO:5

PRoTI:0

ZDRŽnr, sn: o

Ad 10) Nabídka adventního koncertu - Radim Schwab
Usnesení: RM schva|uje uspořádání adventního koncertu Radima Schwaba
v prostorách kostela Sv. Jiljí s tím, že organizačnízá|ežitostizajistíKPoz města
Teplá.
Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDP.ŽEL SE:0

Ad 11) Nabídka spo|ečnostiKarlovarská plynárenská, s.r.o.
Usnesení: RM bere na vědomí nabídku společnosti Karlovarská plynárenská,
s.r.o. s tím, že budou poptány další potencionální dodavatele energií. RM
pověřuje tajemníka města Mgr. Víta Červenku poptáním dalšíchsubjektů.
Hlasování: PRo:5

PROTI:0

ZDRŽF,L SE:0

Ad 12) Nabídka na uspořádání besedy Arnošta Vašíčka
Usnesení : RM schvaluje uspořádání besedy Arnošta Vašíčka v prostorách
Knihovny města Teplá a pdvěřuje Mgr. Kristynu BÍ|ou uspořádáním předmětné
besedy za částku ve výši 4.025,-Kčvč.DPH.
Hlasování: PRo:5

PROTI:0

ZDRŽF-LSE:0

Ad 13) ŽádostMŠ o uspořádání akcí
Ředitelskou Mateřské školy Teplá Janou Kasíkovou byla předl ožena Žádost o
umoŽněníuspořádaníakcí mateřskéškoly dne 18.6.2015v 15.30 hodin vParku
přátelstvía dne24'6.2015v prostoráchfotbalovéhohřištěv Tepléza šatnami.
Usnesení:RM schvaluje uspořádání akcí Mateřské školy v Teplé dne 18.6.2015a
24.6.2015dle přílohy.
Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDRŽBI

sr: o

Ad 14) ŽádostZák|adníškoly v Teplé,p.o.
RM byla předložena žádost ZŠ v Teplé, p.o. o schválení vedení účetnictvíve
zjednodušeném
rozsahu s tím, že d|e $ 9 odst. 3 písm. c) zákona ě. 56311991Sb., o

účetnictvíje umožněno příspěvkové organizaci vést účetnictvíve zjednoduŠeném
rozsahu.
ve zjednodušenémrozsahu u subjektu
Usnesení : RM schvaluje vedení účetnictví
Zák|adní škola v Teplé,p.o.
Hlasování: PRo:5

PROTI:0

ZDPIŽF,L SE: 0

Ad 15) Různé
a) Pověření starosty města _ izemní p|án
Usnesení : Rada města navrhuje starostu Karla Hermanna jako určeného
zastupitele pro pořizování územnÍho plánu a postupuje věc do zasedání
zastupitelstva.
Hlasování: PRo:5

PROTI: 0

ZDF.ŽF;L SE: 0

Jednánírady městaukončenov 10'00 hodrn.

tajemník
u," .í-.(../:rr:.....
Zapsa|:Mgr.
VítČervenka
Karel Hermannstarostaalr"....#..6. r..?g. fS:
dne ..?*...6"..3 n íj..
Martin Klepal místostarosta

