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Zápis

dne30.6.2015
z 13.jednáníRady městaTeplá,konaného
* ď,-..v'
Přítomni: Karel Hermann, Martin Klepal, RSDr. JaroslavBusinský.Martin Čáp,Roman
Veselovský' Mgr. Vít Červenka
Omluveni: Hosté:Josef Vojtěchovský, Ing. Alois Václavík
Zahájení jednání rady města (dále jen RM) provedl starosta Karel Hermann.
Vyhotovenímzápisu je pověřen tajemníkvrÚ vtgr. V. Červenka.
Program 13. iednání radv
1. Kontrola úkolůz 12. zasedáníRM
2. Majetkové zá|ežitosti
3. Přemístěníinformačnítabule
4. Rozklikávací rozpočet
5. Cenová nabídkaplastová okna - hřištěšatny
6. Apostav spol. s.r.o._ cenová nabídka
7. Žádost o povolení splátek Ladislav Vacek
8. Posouzenídopravníhořešení
9. Žádost o prodlouŽeníveřejnéhoosvětleni
10.Dodatek č.3 smlouvy o dílo- Asfalt oK
11.Cenová nabídka_Údrzba silnic KK, a.s.
12.Výběrovéřizeni na veřejnou zakžnku_ společnostQCM' s.r.o._ otevíráníobálek
13.Rozpočtovéopatřeni č,'412015 J
14. Cenovánabídka_ Masarykovo nám. u Policie ČR
15.Různé
Schválení programu rady:

PRO:5

PROTI: 0

ZDRZEL:. O

Ad 1) kontrola úkolů:
K.Hermann - podpis darovacísmlour,y Gaudeamus -úkol splněn
J.Kehrt - kácení 3 ks jedle a 1 ks bŤizy_ úkol trvá
J.RuŽková - Žádostina Krajský pozemkový úřadpro KK _ úkoltrvá
V. Červenka- zas|ántobjednávky Harex Invest,s.r.o._ úkol splněn
V.Červenka- jednání se EKoDEPON, S.r.o.- Bohuslav _ odpady - úkoltrvá
K. Hermann - podpis smloury marketingovéspolupráci Pharma Media Czech
Republic, s.r.o_ úkol splněn
J.Dinga a J.Růžková_ jednáníBeranov _ úkoltrvá
V.Červenka_ povolenídle $ 6 zákonač.84lI990 - úkol splněn

V.Cervenku - sjednánítermínuschůzkys Ing. Kudmovským - společnostDYBS
Plzeň - úkoltrvá
J.Kehrt - monitoring situaceBetlém- ŽádostpaníKorbelové- úkoltrvá

Ad 2) Majetkové zá|ežitosti
Předkladatelkouje paníJiřina RůŽková:
a) Ve věci vedenépod čj.262412015/STÚ- Žádost.IiříhoVáni. bytem Pivovarská 571,
Teplá o vydání souhlasu s provedenímvýkopových prací a k provedeni odvětrávací
rýhy pro akci s názvemTeplá - odvlhčení
domu č,p.449^Školníulice.
Usnesení: RM schvaluje žádost Jiřího Váni, bytem Pivovarská 571, Teplá o
lydání souhlasu s provedenímvýkopových prací a k provedeníodvětrávacíryhy
pro akci s názvem Teplá - odvlhčenídomu č.p.449,Št.olniulice a pověřuje paní
Jiřinu Růžkovourryrozuměnímžadatelea wdáním uvedenéhosouh|asu.
Hlasování: PRO:5

PRoTI: 0

ZDRŽor- sB, o

b) RM byla předložena žádosto uzavření nájemní smlour,y na pronájem nebyových
prostor v Domě s pečovatelskouslužbou v Teplé a to prostorů odpočívárnypřed
vířivkou od 1.6.2015za llčelemprováděníma.sáŽiobyvatel Domu spečovatelskou
sluŽbou paní Danou Bábíčkovouza částku200,-Kč za měsíc.Záměr byl vyvěšenna
úřední
descev doběod 8.6.201
5 do 24,6.2015'

Usnesení:RM schvaluje uzavř"n, ou;..,,í sm|ouly o nájmu nebytových prostor
umístěnýchv I. nadzemnímpodlažíbudory č.p.333' jako součástiparcely st.p.č.
270/|1,zapsanépro katastrálnÍúzemíTeplá, obec Teplá v Domě s pečovatelskou
službou s nájemcem paní Danou Bábíčkovou' nar. 23.1.L973 trvale bytem
Sovolusky 27, Bochov za cenu pronájmu 200'-Kčza měsícs platnostíod 1.7.2015'
pověřuje paní Jiřinu Růžkovou přípravou nájemní smloury a starostu města
Karla Hermanna podpisem uvedenénájemní smlouly.

c) Zádost o pronájem nebytovýchprostor _ Ing. Vladimír Nechutný
RM byla předloŽená Žádost o pronájem nebytových prostor podaná osobou
insolvenčníhosprávce o pronájem prostor v budově bývalého městského úřadu
v Teplé na adrese Masarykovo nám . č.p. 143, kdy dle prohlídky by měl zá1em o
kancelář bývalé pokladny' Důvodem zži1nuje zŤizeni provozovny insolventního
správce v působnostiokresního soudu v Chebu a Krajskéhosoudu v Plzni. Zárovei
předloŽil doklady osvědčujícípovolení vykonávat činnost insolventního správce.
Záměr bvl vwěšen na úřednídescev době od 4.6.2015do 22.6.2015.

/

Usnesení:RM schva|uje pronájem kance|áře bývalé pok|adny v budově byvalého
městskéhoúřadu v Teplé na adrese Masarykovo nám. č.p. 143 Ing. Vladimíru
Nechutnému - insolvenčnímu správci za částku ve výši 6.000'-Kč měsíčněvč.
poplatku za služby a pověřuje paní Jiřinu Růžkovou přípravou nájemní sm|ouly a
starosfuměsta Karla Hermanna podpisem nájemní smlouvy.

PRoTI:0

ZDRŽBI, sB: o

Ad 3) Přemístěníinformačnítabule
RM byla předloŽenapísemnádokumentacetýkajícíse přemístěníinformačnítabule,
kdy tuto skutečnostměsto Teplá pod čj. 35III2O12ISTÚ zaslalo na Krajský úřad
Karlovarského kraje, Lézeřství odbor kultury, památkové péče,Závodní 353/88.
Karlovy Vary s tim, že tato bude umístěnav blízkosti turistickémapy. Toto nové
umístěníje v souladu s projektem nového uspořádání náměstí v rámci stavby
Víceúčelová
naučnástezkaměsto Teplá - Klášter Teplá.
Usnesení: RM schvaluje přemístěníinformačnítabule o rozměrech 150x100cm
v prostoru u budoly Městskéhoúřadu na ulici Masarykovo nám. č.p.1 v Teplé
na místovedle lavičkv.
Hlasování:

PRo: 5

PROTI: 0

ZDRŽF.L SE:0

Ad 4) Rozklikávací rozpočet
Radě městabyly předloŽenycenovénabídkyod společností
Alis, S.r.o.a Galileo, s.r.o.
Usnesení:RM bere na vědomí cenovou nabídku od spo|ečnostiAlis, s.r.o.' na
programu pro rozk|ikávací rozpočetza cenu modulu |0.376,dodávku účetního
Kč vč.DPH a ročníhopoplatku ve výši 2.200,-Kčvč.DPH a cenovou nabÍdku od
společnosti Ga|ileo, s.r.o. na dodávku účetníhoprogramu pro rozklikávací
rozpočetza cenu modulu 9.000'-Kčvč.DPH a ročníhopoplatku ve výši2.500'-Kč
vč. DPH. Nabídkami se bude zabývat při sestavování rozpočtu města na rok
2016.

Hlasování: PRo:5

PROTI:0

ZDRŽBI, sB: 0

Ad 5) Cenová nabídka plastovýchoken do šatenna hřišti TJ Sokol Teplá
Usnesení:RM schvaluje na základě předloženýchnabídek na výměnu plastových
oken v budově šatenhřiště TJ Sokol Teplá nabídku firmy Decro Bzenec, spol.
s.r.o.' obchodní zastoupení:Náměstí Svobody 324, 696 81 Bzenec' za cenu
62.540,50Kč vč.DPH a pověřuje tajemníka města Mgr. Víta Červenku zasláním
objednávky a starostu města Karla Hermanna podpisem smlouly o dílo.
Hlasování: PRO:5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad 6) Cenová nabídka spo|ečnosti
Apostav, spol. s r.o.
RM byla předloŽena cenová nabídka společnostiApostav, spol. s r.o. Se sídlem
Plzeňská 159, 353 01 Mariánské Lázně na zajišt'ovánísluŽeb v oblasti prevence
BOZP, Po a provádění rcvizi a kontrol v budově MÚ staréa nové, ve středisku
místníhohospodářství'Kulturním domě' DPS, Hasičskézbrojnici, na hřišti TJ a ve
sportovníhale a v kuŽelněv Tepléza cenl ve výši 7 .260,-Kč
Usnesení: RM schva|uje cenovou nabídku společnostiApostavo spol. s r.o. se
sídlem P|zeňská 159' 353 01 Mariánské Lázně na zajišt'ováníslužeb v oblasti
prevence BDZP, Po a provádění revizí a kontrol vbudově MÚ staréa nové,ve
středisku místníhohospodářství,Kulturním domě, DPS, Hasičskézbrojnici, na
hřišti TJ a ve sportovní ha|e a v kuželně v Teplé za cenu ve výši 7.260,-Kč a
pověřuje tajemníka města Mgr. Víta Červenku zasláním objednávk7 a starostu
města Karla Hermanna podpisem příkaznísmlouly.

H|asování: PRo:5

PRoTI: 0

ZDRŽEL sp: tt

Ad 7) Žádost o povolení splátek nájemného
RM byla předloŽena žádostpana Ladislava Vacka s tím, Že tento dluŽí nájemnéza
pob).tvDomově spečovatelskousluŽbou vTeplé za měsícekvěten a červen2015
v celkovévýši 5.200'-Kč.Pan Vacek ve svéŽádosti Žádá o umoŽněníspláceníuvedené
částky v dalšíchměsícíchs tím, že dlužnénájemnéuhradí do konce měsíce října
2015.
Usnesení: RM souhlasí s umožněním splátek dlužnéhonájemného za pobyt
v Domově s pečovatelskouslužbouv Tepléza měsícekvěten a červen2015 ve ryši
5.200'-Kčs tím,žed|užnénájemnéuhradí do konce měsíceříjna 2015.

Hlasování: PRo:5

PROTI:0

ZDRŽpt sB: o

Ad 8) Posouzenídopravníhořešení
RM bylo předloŽenozastupitelempanem Milanem Matějkou dopravníposouzení
současné
situacev napojeníulic Palackéhoa Tylova na ulici Klášternív místěu pošty
v Teplé.
/

Usnesení:RM bere na vědomí dokument s názvem Posouzenídopravního řešeni
a RM se bude nadále s touto problematikou zabývat.

Hlasování:

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRžEL SE: 0

Ad 9) Zádost o prodlouženíveřejného osvětleni - Mrázov

RM byla předloŽena žádostAntonína Ležáka a Běly Ležákové,majitelů domu č.p.2
v Mrázově, trvale b1tem Chebská 49217, Mariánské Lázně o prodlouŽeníveřejného
osvětlenína konec ěásti Mrázov směrem na Bezvěrov.
UsnesenÍ:RM zamítá z důvodu technické náročnosti žádost Antonína Ležáka a
Bé|y LeŽákové, majitelů domu č.p. 2 v Mrázově, trvale bytem Chebská 492/7,,
Mariánské Lázně o prodloužení veřejného osvětlení na konec části Mrázov
směrem na Bezvěrov.
Hlasování:

PRo: 5

PRoTI: 0

ZDR.ZEL SE: 0

Ad 10) Dodatek č.3 sm|ouvy o ano _ Asfalt oK

RM byl předloŽennávrh dodatku č.3smlouvy o dílo č.DZ 0112015s tím,žedle bodu
č. 1 dodatku je upfaven bod č. 3 _ kterým je navýšenrozsah prací dle přiloŽené
tabulky s tím' že cena nepřesáhne částku ve výši 1.584.292,93vč. DPH. Dále je
upraven bod č.5 s tím,žek datu22,6,2015bude vystavenadílčífaktura na částkuve
Vyši 716.584,99Kč vč. DPH za jiŽ provedenépráce. Dále je upraven bod č.4
upravujícídokončení
díladne |0.7.2015.
Usnesení:RM se tímto dodatkem bude zabývat na dalšímjednání rady města.

Hlasování: PRo:5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad 11) Nabídka společnostiUdržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
rozpočetspolečností
RM byl předložennabídkor,"ý
Údrzba silnic Karlovarskéhokraje,
a.S.na II. etapuopravy ulice Klášternív Tepléve výši |13.929,-Kčs DPH.

Usnesení:RM schvaluje nabídku společnostiUdržba silnic Kar|ovarskéhokraje,
a.s.' se síd|emNa V|ečce177, otovice, IČ: 26402068zastoupená Ing. Jaroslavem
Fialou, CSc., předsedou představensfva, s názvem zakázý Oprava ul. Klášterní
II. etapa, město Tep|á ve výši 1l3.929,-Kč a pověřuje starostu města Karla
Hermanna podpisem smlouvy o dílo.
/

Hlasování: PRo:4

PROTI: 0

ZDRŽu, sB: t

Ad 12) Výběrové Ílzenína veřejnou zakázku - společnostQCM, s.r.o. - otevíráníobá|ek
RM byl předloŽen protokol o otevíránínabídekod společnostiQCM, s.r.o. ve věci
veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce zdravotního střediska zadávané
v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK s tím, že vítěznou nabídkou je
nabídka společnostiŠu-srn S.r.o. IC: 252 44 833 s nabídkou ceny Ve výši
I,969.982,18bez DPH, tedy ve výši 2.383.315,44Kčvč.DPH.
Usnesení : RM bere na vědomí Protokol o otevíránínabídek ve věci veřejné
zakázý s názvem Rekonstrukce zdrar,otníhostřediska zaslaný společnostíQCM,
s.r.o. IČ: 262 62 525 se síd|emBe|lova 370/40,Brno. RM schvaluje na základě
tohoto protokolu jako vítěznéhouchazeče společnost Šu-stR, s.r.o. Ič: 252
44833
se sídlem Cheb, Havlíčkova |777127 snabídnutou cenou ve výši
1.969.982,|8bez DPH a.povďřuje starostu města Karla Hermanna podpisem
smlouly o dílo s předmětem smlouly Rekonstrukce zdravotního střediska obvodová drenáž a fasáda a výměna vnějšíchvýplní ofvorů včetněpříloh č.1 a č.
2 s celkovou cenou vč. DPH ve lyši 2.383.315'44Kč a termínem plnění do
20.10.2015.
Hlasování:

PRo: 5

PROTI: 0

ZDP.ŽEL SE: 0

Ad 13) Rozpočtovéopatřeníč.412015
RM bylo předloŽeno rozpočtovéopatřeníč. 4120|5 v souladu s ust. $ 76 zákona č.
25012000Sb., o rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtů
k úpravěrozpočtu.

UsnesenÍ: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 412015, na záHadě kterého
docházídle ust. $ 16 zákona č.25012000Sb.' o rozpočtovýchpravid|ech územních
rozpočtůk úpravě rozpočtuo 583.034,80Kč na straně příjmů a o 583.034,80Kč
na straně lydajů.
Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDRŽF-L SE: 0

Ad 14)Cenovánabídka- Úsxx Otovice_ Masarykovonám. před Po|iciíčR

RM byla předloŽenacenová nabídka ve výši 91.500,-Kčbez DPH, na opra\u úseku
silnice v ulici Masarykovo nám. před budovou Policie ČR' kterou zpracova|a
společnostÚ drzbasilnic Karlovarskéhokraje středisko TouŽim.
Usnesení:RM bere na vědomí lTpracovanou cenovou nabídku na opravu úseku
silnice v ulici Masarykovo nám. před budovou Policie ČR, avšakv současné
době
tuto nabídku nelyužije.
Hlasování:

PRo: 5

PRoTI:0

ZDPIŽF,L SE: 0

Ad 15) Různé
a) Starosta Karel Hermann informoval radní o dotazu pana Krá|íčkaohledně jeho
Žádostio propachtovanírybníkav Rankovicích.
Usnesení:RM bere na vědomí dotaz pana Králíčka a celou věcí pověřuje radního
Martina Čápa, ktery společně se starostou Karlem Hermannem v tydnu od
7.7.2015navštívípana Králíčka.
Hlasování:

PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽEL

SE: 0

b) Starosta Karel Hermann informoval radní o průběhu informativní schůzky
k uspořádání 22. Adventního setkání dne 4.|2.2015, které se má konat
v prostorách Kláštera Premonstrátův Teplé' při kterébyl požádáno podporu této
akce, zď1ménaumoŽněnímv1uŽít logo města Teplá a zakoupením vstupenek pro
potřeby města Teplá.
Usnesení: RM schvaluje použití |oga města Tep|á za účelemuspořádání 22.
Adventního setkání a o zakoupení vstupenek rozhodne následovně při dalším
jednání RM.
Hlasování:

PRo: 5

PRoTI: 0

ZDP.ŽF,L SE: 0

c) Starosta předloŽil RM dotaz od občanůobce Nová Farma na StaV Žádosti o
rekonstrukce kanaIizace a vodovodu právě na Nové Farmě s tím, že tato žádost
byla podánana MÚ dne 17 '3.2O|4.

Usnesení:RM pověřila radníhoměsta RSDr. Jaroslava Businského jednánímo
tétosituacise společností
Vodárny a kanalizaceKarlovy Vary, a.s..
Hlasování: PRo: 5

Jednáníradv města ukončenov 9.30

PROTI: 0

ZDRŽF,L SE: 0

hodin.

Zapsa|:Mgr.
VítČervenka
tajemník
u,"

p,.(..".tp/I.

Martin Klepal místostarosta
dne ...?.y,.r.,..,
k :.{.

Ý.

