USNESENI

v sÁle
te pLÁ xoNaNÉIrooNr z.lz.zoIo
Z I l. ZASEDÁNizaslUptrrLsrvn N,rĚsr,q,
rurrunNÍrro louu v rnplÉ
ZgqlspÍglstvg-lsěgle:
A/ Schvaluie:
v doplněném
l) proglam1l. zasedzíní
znění'
.Teplá,
obec Teplá maúelům
2) prodej časti p.p.č.2722l| o lryměře 471 m2 v k.ú.
za cenu 50,-Kč/m..
Davidovi Pospíšilovia Jitce Pospíšilové
za
3) prodej Sl.p.Č.
580 o rýměře 39 mr v k.ťr'replá.obec Teplá Vác]avoviFIusserovi
cenu100,-Kčl m2 + 21%oDPH.
.{)prodej částip.p.č.503/2 o lryměře 68 mr v k.ú.Klášter Teplá' obec Teplá Stelle
BříŽd.alové
za cenu50,-KČ
/ m:.
Teplá.obecTep|á MichaloviŠrursoú
za
5) prodejp.p.č.503/2o \)méie4ó mr v k'ú.K|áŠrer
cenu 50'-Kč/ m2.
6) prodej p.p.č.1011/1 o wýměře 510 m2 a p.p.č.1011/43 o výměře 1030 m2 v k.ú.
Teplá, obec Teplá pro výstavbu rodinného domu Ladislavovi Hudymu a Janě
Prokešové s předkupním prál'em pro město Teplá a s věcným břemenem _
služebnosti:právo vedenía údržbypodzemníhopotrubíza cenu 220.- Kč lm! + 21yo
DPH a 15.607'-Kčza skříňplastovouplynovoua elektroměrovou.
7) odstoupenípaníAnny .ILrrrové
od koupě p.p'Č.|049,3j o r'1měře 5 l0 In) a p.p.č.
lO49l32 o vj'rněře 1229 m] v k'ú.Tep[á. obec Teplá pro výstavbu rodirrnéhodomu
s předkupnímprávem pro město Teplá a s věcným břemenem sluŽebnosti:právo vedení
a údrŽby podzemníro ponubí s tím, Že prodej byl schvrílenna 10. zasediirríZM dne
14.9.2016'
č.usnesení
10lN11.
8) v souladu s $ 9 odst. 11 zíkona 13912002Sb' o pozemkorých úpravácha pozemkoqý'ch
uřadech a o změně zÍkona 22911991Sb.' o úpravěvlastnických váahů k půděa jinému
zemědělskémumajetk-u,ve znění pozdějšíchpředpisů ..Al'tualizovaný pliáLnspolečných

.

zařizeri,, obsahujícínár'rh opatření ke zpřístupněnípozemků' protierozní opatření na
ochranu ZPF, vodohospodrířskáopatřenía opatřeník tvorbě a ochraně životrríhoprostředí.
lrypracovaný v rámci Komplexních pozemkoých úpravv katastralnímiszemi Mnichov u
MariríLrrs\-Ích
LrízníÍirmouGEoDEZIE Ledečnad Sázavous.r.o.
provizoria na rok 201J dle předloŽeného
návrhu.
9) Pravidlarozpočtového
10)pořízeníosobníhomotorového
vozidla pro městoTeplá zn' ŠkodaYeti Ambition t '4 TSI
z důvoduposouzenítechnickéurovně, estetickýcha flrrkčníchvlastností'ůivatelské
přístupnosti.urovně servisních slůeb včetnětechnicképomoci a to vše vzhledem
k pofizovacíceněvozidla dle nabídky.
11)zakoupení jednoho setu na oplavu defektů asfaltového povrchu od společnosti
MORAM CZ' s.r.o.s názvem INFRASET ..Stalt..v ceně 148.900,-Kč
bez DPH'
pracovní
pro
prevence
12)
manažerku
kriminality Bc. .JanuLorencovou uzavření
smlouvy
pracovním
2018
úvazkem
na rok 2017 a
s
0.75.

13)na zríkladěRoáodnuť Ministerstvavnitra - GenerálnrhoředitelstvíHasičského
áchrarrrrého
sboruCeskérepublikypod čj. : NN-28812-29/Po-Vs-2016'
o poskynutr
účelové
neinvestiční
dotaceobcímprosťednictvím
Karlovarského
kaje, IČo:70891168.
se sídlemZávodní]j53/88.360 0ó Karloq.Vary ze dne 20.10.20|6,
přiděleníúčelové
neinvestiční
dotacena odbomoupříprarn-r.
zásahjednotky SDH
ýdaje za uskutečněný
mimo územníobvodjejíhozÍizovaÍe\e
a na r'ěcnélybaveníneinvestiční
povahypro rok
20l6 v celkové
43.625.-Kč.
ýši
|4) na zekladěsn our,yo půjčce
na částku
ve vy'ši100'000,-Kč,
schvalené
na 6' zasediLr.l
ZM
dne9.12.20l5,prodloužení
splatnosti
do 31.12.2017
.
15)veřejrroprávní
smlouw o posk],tnutí
účelově
určené
neinvestiční
dotaceve výši54.500..
Kčz rozpočfu
Karlovarského
krajenazajištění
sociálních
sluŽebv roce2016.
B/ Určuie:
16)ověřovatelé
zápisuMgr. ŠárkuGabrikovoua JosefaBílka.
C/ Bere na vědomí:
17)ověření zápisu z l0' zasedanízastupitelstvaměsta Romanem Veselovskýrrra
ZdeňkemPurkyem.
18)kontroluúkolůz l0' zasediniZM.
19)rozpočtováopatření
č.812016'č'912016.Č'l0/20l6
ač'1Oa/2016dlepřílohy.
20)plán inventul pro rok 20ló a sloŽení inventarizačních
komisí pro provedení
inventarizacezásob,majetku.pohledáveka závazkůměstaTeplá k31.|2'2016 tak,
jak j soupředloženy
v příloze.
21)Yýročnízprávuo činnostiškolyza školnírok 2015.2016.
Dl

Zamitáz
22)prod,ejp.p.č.500/1o výměře 500 m. v k.ú. Klášter Teplá. obec Teplá Michalovi
Štursovi.

E/ Revokuie:
23)usnesení
č.9/N7 z9. zasedání
ZM ze dne22.6.2016
a schvalujeodkoupeníp.p.č.
2355/3
o q1hněře478 m2 a p.p,č.235514o v"jměie 291m2 v k.ú.Tepla obecTeilá za cenu
130'.Kč/m2.
F/ Stanovuie:
24)stanovujeměsíční
odměnu za ýkon funkce neuvolněnýchčlenůzastupitelstva.
neur'olněného
předsedya členůkontrolníhonebo finančního
výboru.předsedů a
členůkomise rady v maximálníčástceaŽ do výše souhmu odměnza jednotlivé

funkcedle přílohyč.1 najízen|v|ády č' 37l2OO3Sb.,v platnémzněnís účinností
1.1.2017
.

?,L-z1<<-Martin Klepal
místostarosta

