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Přítomrri:

Hosté:

z19.jednání Rady rněsta Teptá dne 20. listopadrr 2a14

i(arel Hermann, Martin Kiepal. RSDr. .Taroslav Busirrský. Martirr Cáp.
Rolrlan Veselovský
Eva liebíkovát. .Jiřina Růži<ová,Mgr. Šárka Gabriková. Zdeněk Grrlaba

Program

i. Infornrace

o procesu př,eclávání funkcí starosty a tajerrrníka

2. Irrformace o podaných žáclostech a rozpracovauýclr projektccIl
3. V,vjáclřerrí l(r,a.iské spr,ár,y aúdržbysilnic k plairrovatrýnr oprrrvátrr

silnic v

rrra.ietkr,r

kraje

4. Vylrrazení parkovacílro tnísta - Anna Šteí-anská(irrvalidrrí důchoclkyně) - Masarykovo

nárnčstí

v

výši cca 30000.- na obnovu veřeiného osvětlení v Popovicícir a cca
12000.- na opravll karralizace v Tylově r-riici, prreurrratiky tralrtor 80000,6. Příprava na zimní ťrdržblrsilnic
7. Plotokol o kotrtrole č. p.
8. Ukorrčení nájetnní sirrlouvy v DPS - Bolrurlila Miesbatreror,á
9. Zařazeni do seznanu uclrazečťto přiciělerrí bytové jeclrrotky v DPS pana Raciovana Novaka
a sottčasně přidělení bytové iednotk), 1 13 panu Novákovi
10. Vy,jádřeirí k výběrovénrtt Ťiz,ení..Relronstrukce zdravotního stt'ediska"
1 1 . Žádost o zaiaz,ení do rozpočtu 2015 15000,- Svaz r,čelařťr. 20000.- Svaz postiženÝclr
civilizačrrírni cllorobami, 3000,- na krajský přebor rrrlácleže v šachtr
12. Návrlr na člena Pracovní skupirry plo regeneraci rněstské ptinráti<ové zórr_v
l 3. Volba členůl(orni5g výstavby a životrríiroprosti:edí
14. Volba členťrl(oll.ise pro občarrskézáležitosti a př,íspěvek cca 36000,- této korrrisr.jcřtČ pr"rr
rok 20 ] 4 - předloží Š.Gabriková
5. Uvolrrění prostředkťr ve

1

\,

15. Ceníl< válročníclr strotrrkťt

i6, Schválení trázvu ktrilrovrry, provozní cloby a cetríku služeb
17. Vylrlášení výbčrovélrořízerrí na pozici tajerrrrríka rněstsl<élro ťrřadu

18. Př,errršení plovozt_t rrrateŤské školy. znrětla sídla zř,izovatele. zabezpečení MŠ
19. Návrlr ročrríclrodtněn pro ředitele příspěvkor,ých organizací ZUŠ.MŠ.PS

lok 2014 předloží E. Řebíková
21. Rozpočtovéopatření číslo1012014 - předioží E. Řebíková
22. Volba zástupce irrěsta do l{ady VSOZČ
20. Plán inventltr na

T.

Žádosti o prorrájnry a prodeje (vl,věsit oznánrení o zátrrěru na ťrřední clesku)
prodej pozelrrkťr - I,Iorní Poutnov
prorrájell v DPS - pedikťlra Blažková
l{orse - Way -_ zernědělské pozetnlry, prorrájem

Jiří l(oda.ielr - zen-rěclěiské pozerlky. prorLájerrr
F-arnra Poutnov - zenrědělské pozerlky. prolrájer-rr
Pavlírra Dvorská - zerr'ěciě]ské pozenrky. pronájerrr
Probitas - zerrrědějské pozcrnky. ploniijern

NB

procluct

-

zeměclělské pozerrrk1,. prorrájer"n

k projektor,é clokutnetrtaci přípojka NN. Teplá Beranol,ka Betlénr (uložerrí
kabelu na pozenrku tněsta)
25. vyjáclřertí k projektové cloktrmentaci pro stavbu Heřr"tranov p. č. 1108/35 (uloženíkabelLr a
2z|. ill,iádř,errí

stavba pomníku tra pozemkr-r rrrěsta)

26. Inťormace starosty, tnístostarosty - olrňostroj, cetrík za itrfbrnrace a rťtztlé
Zahá.jettíjeclrrání lady rrrěsta (clále iert RM) provecll starosta l(arel Hermatltl. Iiízenírir
.jednárrí a vylrotovetlínr zápisu je pověřen tnístostarosta Mattin l(iepal,
S

clrválení pro gran-ru rady.

PRO:S

PROTI:0

Z,DRŽELZ()

Ověřovateleni zápisu by1 rravržen pan .Tarosiav

PRo:4

PROTI:0

Br,rsirrsI<ý,

ZDRŽEL|I

ad 1, Intormace o průbělru přeclirní ír,rrrkce starosty něsta a ltrrrltce tajerr-rr-ríka podali startlsta
a místostarosta. Oba konstatovali, žc přeclání proběh1o ve lnri slušně a korektně. Přeclár,ací
a Ing. Ivatiě Rerrčclvéza
pl,otokol.ie k nairlédntttí u starosty. Oba clěkují Mgr. Jarlě Čížkor,é
dosavadní čiirtlost. kterou vykonall,pro nrěsto. RM bere infbrnrace na vědomí.
ad2. Místostarosta seználrril člerry racly s iníbrnacenri o významně.iších rozpracovatrýclr
projektech trrěsta. Korrkrétrrě o nové radrrici č.p. 1. kostelu sr,..1iljí. zateplení dotnu
s pečovatelskor_r službo1, yýstavbou clrodníku v Haviíčkověulici. projektovó činnosti rra
rekonstrukci Školníltiice a rekotrstrltkci zdravotního stř:ediska. RM bere inlblllace na
vědorní.
ad. 3 Místostarosta seztlámil radní s clopisenr krajské správy a ťrch,žbysilrric s akcctrri
sor_rvislých oprav silrric v ruajetku i(arlovarského kraie . I{M bere ir-ríbt,lrraci tra věcjcrllrí.
ad. 4 Z 18. zasedárrí racly byla postor-rperra žáclost paní Anrry Štel)novéo vy[l6r.,-'i
pirrkovacího nrísta rra N4asarykově trátrrěstí v Teplé. Radní se po projedrreiní slrodli. že
trebudou ve nrěstě zíizoval vyhrazená místa. Ke zřízerrí parkovacícir rrríst pro irrvalidy br"lcle
doclrázet postuprrč při rekorrstrultcícli.|eclnotlir,ýclr částí.I11asování o vyilrazetrí parkovacílro
nrísta:

ZDR^ZEL:0
PROTI:5
PRO:0
ad. 5 l'echnik střediska tlístníhoirospodát'stvi Zclerrěk Gulaba předložil a poclal r,ysr'ětlení
rla rrásleclLrj ícíakce:
Uvolnění prostr'edkúl ve výši cca 30000.- 1(č rra obnovu veřejrrélro osr,čtlcní
a)
v Popovicí ch. Zde prováclí ČgZ v rátnci rekonstrttkce stávajícího
. elektrickélro vederrí výrněnu vodičťr.Nový izolovarlý vocličiižrrebtrde
tnožno 1,ytlžítpro veřejné osvčtlení.

b)

c)

PRO:S

PRO'[I:O

ZDP*ŽF,L|{)

PRO:5

PROTI:0

ZDILZELl0

t]volnění prostř,edků ve výši cca 12000.- Kč rra otr]Iilvll kanalizacc v Tvlovč
tllici. Vyghirzí se vstříc obyvatelťrrn Mirsarykova rrátněstí rra lepšípřipojerrí
k veřejné kanalizaci.
Nákup zinrních prreunratik na nový tlralotralrtor: ve výši cca 80000.- Kč. .lcle
o nrožnost zirpojení vozidla do zimní iidržby. Racirrí po diskuzi odkládají bod

clo dalšíhojeclnárrí rady a ukláda.ií panu Gulabovi přeciiožit variantní nabídk;,'-

nákuprr.

ZDP.ŽEL|0
PROTI:0
PRO:5
jedrráníclr
ad. 6 Místostarosta inlbrmoval přítornnéo
se sLrbjekty zabezpečujícírrrizimrrí
údržbukomurrikací na Tepelskr-r. Zbodv vyplynul ťtkol rnístostarostovi a panll Girlabovi
aktualizovat plán zitntlí ťrclržby.
ad. 7 Místostarosta sezlránril radní s žáclostí o platbtr na 1. etapu akce stavební irplavy
radnice č. p. 1. Teplá. Celkové výdaje byly ve výši 5 498 22I,- Kč. Z toho takzvarrě způsobilé
výdaje (sloužípro výpočet přiclělené frrrar'čnípoclpory. která tvoří 85oÁ ze zpťrsobilých
výclaiů) ve výši 5 480 621,- Kč, Město požádalo o proplacení nákladťl ve výši 4 658 528.- Kč.
Dále seznárnil s protokolem o kontrole žádosti o platbu. Při l<ontrole byly zjištěny
nesrovnalosti v dodávce radiátor,ťr a unryvadel ve výši 21 787,- i(č, také byly přeřazeny
náklady na opravll štukových orrrítek ve výši 66231,- Kč do nezpůsobilých výdajů (tj. výdaje,
na které se nevztahr!e dotačnítitul). Dáie došlo lre sníženío 25oÁ z výše z,akázky z clťrvodťr
rredodržerrí Pokynů plo zadávání zakázek a polrtšení zákorra o vcřejnýcl-r za|<ázkách (splnění
technických kvaliílkačníchpředpokladů pouze na tři roky a stanovení rTezákorrnýcl.
požadavkťr k prokázání kvaliflkace uchazečťr).Dalšípoložkorr, která vedla k 1'rrrančníopravě.
je zrrrěna lirůty plnění zakázky na dobu pozdější(dodatek strrlouvy, kterým se prodloužila
lhťrta předání díla). Nebyiy uznány zpťrsobilýrtli výdaje na vícepráce obsaženér, doclatlitr lie
snrlouvě o clílo, Vícepráce vznikly nedostatečtrorr př,ípravor-r projektr"r a nesplňr-rjí podrrrínli,.r
rrepředvíclanýclr okolností, Závěrefl} se v protokolu konstatuje. že cellrové zpťlsobiié výdaje
byly porrížer.y o částkr_r 2 124 800.- Kč. Sclrválené poskytrrrrtí finallčníctprostř,eciků v této
fázt le 2 852 4/+B.- Kč.
Proti těmto zjištěnírn město podalo nárrritkr,l. která ovšerrr nebyla rznána.
ad. 8 RM po projednání sclrvaiuje ukorrčit trájerrrrrí sntlouvtr na byt č, 1 13 v DPS v Teplé.
Pivovarská ulice č. 333 s paní Bolrumilorr Miesbauerovotr na její vlasttrí žácjost k 30. 11.

20l4.

ZDRZEL 0
PIIOTI:0
PRO:5
ad. 9 RM po pr:ojednání schvaluje zařaclit do seznalrru uclrazečťto přiclělení bytové ieclriotky
v DPS pana Radovana Nováka. RM schvaluje pronájenr bytové.|ednotky č. 1 13 od l. 12.
2014 panu Radovanu Novákovi.

I'RO:5

PROTI:0

ZDRZELz0

ad. 10 Místostarosta seznárnil radrrí s průbělrerrr výběrovélro Ťízeni na akci ..Rekonstrui<ce
zdravotního střediska č. p.237. Teplá" a s lrárrritkou společnosti ŠU-STRs.r.o. proti
rozhodnutí města T'eplá vyloučit tr-rto společnost z účastiv zadávacím íizení.Radní po diskirsi
uznávají oprávnětrost nánritky. Zároveí shledali jednání korrrise a prťrbělr výběror,élro Ťízení,
kcle byli vyloučeni dva ltclrazeči s nižšícenoll ngl yybl,atrá ilrma. za zmatečný, Radní jsou
přesr,ědčeni. že postrrp výběrové komise neprobíiral v duclru zákona. S oclvolárrírrr rra bod 7
výzvy k podárrí rrabídek" RN4 rr-ršívýzvtt a tírn páclem uevybírá žádnotr z podanýclr r"rabícle]<.

ZDR.ZEL:0
PROTI:0
PRO:5
ad. 11 RM pro.iednala žáclosti o zařazení do rozpočtu 2015 - 15 000,- Kč tra čirurost Svazu
včelařů. 20 000.- Kč na činnost Sl,azu postižených civilizačLrírli chorobarrri. Dále proiedrrala
uvolnění finančrríčástky cca 3 000.- Kč na kra.isltý přebor rrrládeže v šaclru v roce 2014. RM
schvalu.i e všeclrny tř,i žáclosti.

ZDP.ŽEL|0
PROTI:0
PRO:5
arJ.12 RM po projednání cloplňuje pracovní sktrpinu plo regenelaci lněstské panrátkové zóny.
Za ocistupující Mgr. .Ianu Čížkovouvolí Karla Hermanna.
ZDRZEL:0
PI{OTI:0
PRO:5
atl. 13 RM zřizuje l(onrisi výstavby a životnílroprostředí. Předsedor-r volÍ Zdeňka Purkyta.
tajemnicí .]iřinu Růžkovor,r. členy Jaroslava Baltoškr_r a lrrg, Lea Murrdila.

PRO:S

PROTI:0

znlRŽnLzo

i'ROTI:O

ZI)Id*ZI-L:O

ad. 14 Do jednání RM se dostavila Šárka Gabriková. Př,edrresla návrh tra sloŽení l(orrrise pro
občanskézáIežitosti: předsedkyrrě Mgr. Šárka Girbrikor,á, tajemnice Mgr. Kristýna BÍlá a
člerrky .laroslava Dvořáčková, Dana Pytlílrová a .Iana Veselovská.
pRO:S
ZDP*ŽEL:0
PROTI:0
Dále přednesla návrlr tra uvolnění finančrríclrprostřcclkťr ve výši cca 38 000,- na lok 2014.
Seznárnila členy rady s představou lurrgování kornise a plánem akcí v roce 2015. RM
uvolnění prostřeclkťr schvaluje a pověřr_rie ekonotnku města zapracováním do rozpoČtovélro
opatření.

PRO:S

ad. 15 RM schvalrrje ceníl< vánočníchstromkťr. Smrk clo 150
snrrlr nad i 50 cm - 150.- I(č včetně DPII.

cnr

100"-

Kč včetrrě DPFI,

ZDRZEL:0
PROTI:0
PRO:5
arl. 16 RM po projedrrání sclrvaluie nový název ktrilrovny: I(nihovtla Teplá, l)ále sclivalrrje

provozní dobu knilrovny a ceník služeb clle pr'edloženélro trávrlru" který je přílohou záPisu.
ZDRZELz0
PI{OTI:0
PRO:5
ad.I7 Vzhlederrr k tomu, že tajerrrnice nrěsta lng. Ivana Benčová podala výpověcl' a r-rkorrČila
pracovní snlouvtt, pověřuje RM starostu vyhlášerlírrr výběrového ř'ízení na pozici Veclor-rcí
irřadu - tajernrrík Městskélro ťrřadrr v Teplé.
7DId.ZF'L:0
PIi.OTI:0
PRO:5
act. 18 Místostarosta seznátrril členy rady se žádostí ředitelkl,rrrateřské Šlioly.
a) Přerrršeníprovozu niateřské školy v době vánočníclr prázdnin oď 22. 12. ),014 do 2. 1 .
2015.

pRO:S

pROTI:O

zvFiŽF,L:o
b) SchválitDodatekč.4ke zíizovacilistirrěMateřskéškoly'TeplákboduI.ZÍizovatel*
ztlrěna sídla Masarykovo rránrčstíč, p. 1 ,364 6l Teplá. ItM př,edloží zastupitelstvu ke

c)

sclrválerrí.

opatř,ení k zabezpečerrírrrateřské školy. Radní se nedomnívajÍ, Žc je třeba reagovat
př.ehnarrě na exces vyširrutéosoby.

Moderrrizacizabezpečení škol a školek.je tř'eba

ř,ešitprůběžněa s rozvahou.
ad. 19 I{M po projednárrí sclrvalúe návrl. ročriíclrodnrěn pro ředitele příspěvkovýclr
organizací ZUŠ.MŠ.pS v předložetrénr znění. Nár,rlr je přílolior_r zápisu.

PRO:5

PROTI:0

ZDRZEL:0

ad.20 Do jednání RM se clostavila ekonotnka nrěsta paní El,a Řebíková. Seznánrila nor'é
racjní se systénrem itrvetrtur,. RM sclrvaluje plán inventur, lrterýie přílolrou záPisr,r.
ZDtr.ZEL:{l
PROTI:0
PRO:5
aď.21 Ekonomka rrrěsta přcdložila rozpočtové opatření č. I012004. RM opatř'ení sci.valiťe zr
předkláclá zastupitelstvu"

PROTI:0

PRO:5

ad.22 Místostarosta předložil návrlr

ZDRŽEL|0

tla zástupce nrěsta do Racly Vodohospodářského

sclružení obcí zápacirlíctr Čech starostt-t l(arla řIermanna.

PROTI:0

PRO:5

ZDKZEL:0

ad. 23 Do iednárrí RM se dostavila paní .Tiřina Růžková a seznánrila radní se žádostmi
pronájrny a prodeje rrásledujících pozetlků:

prodeipozemků

_

1. Či.llsstzol4ztpoz a 4436l20t4lpoz

Zádost.Iana Nor,áka o odkoupení st. p. č. 1/5 o výnlěře 126 m2 a st, p. č. 1/6 o ýrrrěře 169 m2 v
k. ťl. Porrtnor,. Přes parcelu st. p. č. 1/5 vede přístupová konrunikace k domu č. p. 32, Poutnov
vlastník patlí Dagmar Rajclrerlová a k p. p. č. 1i6 nerrí přístr"lp přes pozenrek žadatele,
RM doponrčqj e zastupitelstvu uvedené pozertrky neprodat.

Pronáiem

1. Č;.st 1Il2014lpoz
_
Zádost parrí Anny Blažkovéo pronájerrr nebytovýclr

plostor o celkové výrněř,e 18,6 nr2. .Teclrrá
se o prostor v l. nadzemnínr podlažív budově Dotrru s pečovatelskou službor"r v Teplé č, p.
333. stojícína st. p. č.270111 v k. il. Teplá.
Rada rněsta na svém 14. zasedání. které se kotralo dne 25. 8. 2014, rozhodla ukončit nájenlní
snrlouvu paní Hoclrmutové ke dr.i 31. 12.2014.

2.

Č;. stsslz014lpoz

Žádost íirrny I-IORSE-WAY s.1.o., zastoupené Vladislaver-rr Raškou. o prodloužení rrájemní
snrlouvy r-rapět let dle pr'ílolry č. 1 rrájenrní smlouvy 712009. Pozernky. které převedl ČR
Státní pozenrkový út'ad privatizačnínr projektern 20l14 městr.r Teplá p. p, č. I834l9 (ostatní
korrrutrikace) o výrrrěře 1110 nr2 v k. ťr. Teplá. obcc Teplá (rrájemrrí smlouva 413N04/29).
Pozenrek od SPU ukončit nájern dolrodou.

_ 3.

Č1. s:tslzo|4tpoz

Zádostparla.Tiřílio Kodaika o prodlouženítrájerrrrrí stnlorlr,y 312009|POZ do konce loku 2020.

4.

Č1. s:zolzoí4lpoz a

5378l2014lpoz

Žáclost firrrry Farnra Poutttclv, zastoupené jeclnatelern ltlg. Petrem Novotnýrn, o plodloužerrí
rrájenrní,*io.,uy č.1l2012lPOZ od 1. 1.2015 do 3 L 12.2020. Pozerrrky, které pr'evedl ČR
- Státr,í pozernkový úřad privatizačnírn projektem 20l14 tněstu Teplá p.p.č. 938/1 (ostatní
kolrltrnikace} o výměře 2I0I n2 v k. ťl. Rankovice, p p, č. 494 (ostatní komr,rrrikace) o

k, ú. Služetírru

Poutnova (nájenrní smlouva 88N05/29). p. p. č.
550/1(ostattrí konrunikace) o výměř,e 10476 nr2, p. p. č.552 (ostatní komunikace) o výnrěře
2464 n2. p. p. č. 554 (ostatrrí komunikace) o yýnrěře 3956 nZ" p. p. č. 555 (ostatní
konrunikace) o r,ýrněř"e 1439 n2ap. p. č.557 (ostatrrí kotrrunilrace) o výrněře 13637 rn2 vk,
ú, Poutnov p. p. č. 869 (ostahli kotrrunikace) o r,ýlněŤe 2]0 tn2, p. p. č. 875/6 (ostatní
lrotnunikace) o výrněře 1067 m2,p. p. č. 896 (ostatrri komunikace) o výrrrěi,e 3183 rrl2.p. p.
č" 897(ostatrrí komunikace) o výnrěře 1429 m2 v k. ťr. Hoštěc (nájemrrí snrlouva i 86N07/29).

výnrěře 795Im2 v

Žadao přičlerrění těclrto pozenrkťr c1o nájemní srllouvy část p, p. č.552 o výměře 1000 nl2.
částp. p. č.557 o výrrrěř"e 1300 m2 ačástp.p.č.554 o výnrěi,e 250tllT v k. ír. Poutnor,.

'ZbyxaJici pozenrky od

_ 5.

SPU

r-rkončit náiem dohodou.

Či. szlstzoltlpoz

Žádost paní Pavlíny Dvorské o prodlorržerrínájemr-rí snrlouvy č.2l2012lPOZ do rokrr 2020.

6.

Či. sllltzolllpoz

o

Č;.sslslz014lpoz

Žáclost ÍimLy l'robitas, spol, s, r, o, o prodlotržerrír-rájerrrní snrlouq, 817009lpoz do loku 2020,
Pozemky. které převedl ČR - Státní pozemkoý úř,ad privatizačnítnprojektem 20l14 nrěstu'fepiá
p.p.č 2811D (clstalní konrunikace) o r,ýrrěře 176 m2,p, p. č. 2888/2 (ostatrrí korrrunikace) o
výněře 44| m2 vk. ú. Teplá, p p.č.74611 (ostatní kor'Trrriikace) o r,]měře 1471 m2 vk. ir.
Zalrrádkar_i Starélro Sedla, p p.č. 64ó (ostatrríkonrunikace) o výnrčře 6882m2 vk. ir. Staré Sedio
u Teplé . p.p.č. 1283/1(ostatní korrrr_urikace) o výrrlěře 43]2 nl}, p.p,č. 1283/2 (ostatní korrrunikace)
o výměře 207 n2 v k. ú. Beranov (nájen-rrrí smloul,a 126NT05/29).
Probitas spol. s,r,o. ž,ádá.o pronájern části p.p.č. 646 o výrrěře 3440 m2 v k. ú. Staré Sedlo r,r Teplé.
Ostatní pozernky od SPU trkončit nájern dohodou.

.

7.

Či. ssszlzor4lpoz

liiny NB

Annou Radovott, o prodloužerlí najen'irrí
snrlouvy 6l2009lPOZ na 6 let clo roku 2()Z0 a dále žádajío pronájenr p.p.č.3219 (travrrí porost) o
výtrrčřc 1850 rrl2, p.p.č. i061/6 (travní porost) o výměře 9063 m2, p.p.č. 1298 (ostatrií
Žáclost

prodr_rct s.r.o, zastoupené jedrratelkolr

qrrrěře ] 1 1 1 i, k.ťt. Beranov.
Pozemky. které př,evedl ČR - Státní pozernkový úřad privatizačnímprojektenr zal14 nrěsttt Teplá
p.p,č. i070 (ostatní konrutrikace) o výměře 4030 rrr2 vk.ťr. I{ladrr-rby u Beratrova obec Teplá
(nájernní smlouva 2i 1N08/29).
NR product s.r.o zastoupen jedrratelkor_r Antrou Radovolt žátlá o pronáierrr p.p.č. 1070 (ostatrrí
]<omttnikace) o výměře 4030 n2 r, k.ú. Kladrrrby u Beranova.

kotrrunilrace) o

RM ukládá

paní.Tiřirrě Rťržkovévyvčsi1 zárrrěry prorrájnrťr v bocieclr

ad.24 RM po projednání

1

-7

na ťlředrrí clesku.

sor,rhlasí s nížeuveclenou žádostí:

1. Či.szlztzolllpoz

_
žáclost ij.,-,-,y JH projekt s,r.o. o vyjádření k pro.jektor,é dokurrentaci pro stavbu ."Teplá
Beranov]<a- Betlénr přípojka NN" uloženíkabeltl do pozenrku pp.č. 162129 v J<.ir. I]eranovka.
obec Teplá (vlashríl< pozenrku trrěsto Teplá).

PRO:5

PROTI:0

ZDR.ZF'I:0

ad. 25 RM po projednání soulrlasí s nížeuvedenou žádostí:

_ 2.

Či. sts+tzol4lPoz

Žádost finny JH projel<t s.r.o. o vyjáclření k projektové cktl<umetrtaci pro stavbu ..Hefurranov
p.č.1l0B/35. kabei NN", uloženíkabelrr do pozenrku p.p.č,110B/18 r,k.Ú, l{eřtnanov Ll Starélro
Seclla. obec'feplá (vlastrríl< pozemku trrěsto Teplá).

PRO:S

PROTI:0

ZDRZEL:0

Pyrit r-ra uspořádárrí silvestrovslrého
olrriostroje. RM preí'erLrie nrožnost zapojerrí rlístriíclrobčarlůa ui<iádá tlrístostarostovi
projednat r_rspot'ádání ohriostroje prostřednictvírn Sboru dobrovoirrýclr hasiČŮ.
Dále př,edložil Ceník a sazby za poskytor,ání inlbrrrrací podar.ýclr v souladu se
ziikonem 10611()99 Sb. o sl,obodnérn přístupr-r k infornracírn. Raclní zastávají názor, Že rněsto
a jeho zamčsttranci ma.jí být vstř,ícní k občar'ůrria nepovažtrjíza vlroclné piatit za poclávárlí

ad.26 Místostarosta přítorrrné sezrránrii

s rrabídkou lŤrmy

]

informací o clrodu města. RM po projednáni ponechává v platnosti body 1 - 6 (kopírování a
ceny CD a DVD nosičů).RM rušíbod 7. Zakaždoui započatou hodinu práce irřadu - 380,Kč.

PRO:5

ZDRZELz0

PROTI:0

Starosta přeclložil nabídku na školenínových zastupitelů.

Oznámil termín konání dalšíhojednání rady - 28. listopadu2014.
Radní Martin Čáp požádal o řešenírozhledových poměrťr na křižovatce u mostu u
technických služeb. RM po projednání ukládá panu Gulabovi odstranit pošl<ozený strom
(borovice) v prostoru křižovatky.

Zapsal: Martin Klepal
Ověřil

:
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Jaloslav Businský
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Martin Klepal
místostarosta

