Zápis
z 7 . jednáníRady města Teplá' konanéhoďne 29.4. 2015
Přítomni: Karel Hermann,Martin Klepal, RSDr. Jaroslav Businský' Mgr. Vít Cervenka
Omluveni: Roman Veselovský'
Hosté: Jiřina RůŽková, Eva Řebíková
Zahájeni jednání rady města (dále jen RM) provedl starosta Karel Hermann.
Vyhotovenímzápisu je pověřen tajemníkMÚ Mgr. V. Červenka.

Program 7. iednání radv
1. kontrola úkolů:
2. Zrušenísměrnice _ Vnitřní předpis v zadávénízakázek maléhorozsahu
3. Majetkové zá|ežitosti
4. Rozpočtovéopatřeníě.2l20I5
5. Změnapravidel při prodeji pozemků
6. Žádost o osvobozeníod poplatku za svoz komunálního odpadu
7. Žádost o uzavření knihovny z důvodučerpánířádnédovolené
8. Cenová nabídkao doplněníbezdtátovéhorozhlasu
9. Cenová nabídkana renovaci parket ve sportovníhale
|0. Žádost o prodlouŽenínájemní smlouvy
11,Žádost o přiděleníkancelráře
12. Žádost o bezplatný pronájem KD
13. Žádost o vyřazení osobníhoautomobilu
l4.Žádosti o zařazeni do seznamu uchazečůo přidělení BJ v DPS
15.Žádost o provedeníopraly podezdívkyplotu
16.Výpověď nájmu bytu
17. Smlouvy o dílo s UdrŽbou silnic Karlovarskéhokraje, a.s.
18.Různé
Schválení programu rady:

PRO:4

PR OT I:0

ZDRZELz 0

Ad 1) kontrola úkolů:
J. RuŽková _ vyvěšenízáměrŮ prodeje, pachtu,jednání s pozemkoým úřademo
.
převodech pozemků,jednání o odkupech pozemků-splněno
K. Hermann _ podpis smlouvy, vystaveníosvědčení_ splněno
J. Větrovec --odstranění
nelesnízeleně _ úkoltrvá
E. Řebíková převod majetkuna ZUŠ - úkoltrvá

V. Červenka- body 5a) - 0 ze 4 RM, svolánípracovníhojednánízastupitelů,body
C)1) a 2) z 6.jednaníRM - splněno
M. Klepalovi _ vypracovat přehled nabídekna oprar,y silnic
vt. Čap_ vodní poměry Rankovice - úkol trvá
K. Maďaričovi _ nákup kukátek _ úkol trvá

Ad 2) Zrušenísměrnice _ Vnitřní předpis v zadávání zakázek maléhorozsahu
Rada se seznámila s Vnitřním předpisem v zadávání zakézekmalého rozsahu' kdy je
konstatováno,že tato směrnice je neurčitáa velmi obecná. Dále je konstatováno,Že v této
směrnici jsou pouze obecné citace ze zákona o veřejných zakétzkácha není určeno,kdo a
j akým způsobemrozhoduje.
Usnesení: RM ruší Vnitřní předpis v zadávání zakázek malého rozsahu schválený
usnesenímRady města ze dne 30.10.2012.
Hlasování rady :

PRo: 4

PROTI: 0

ZDRZEL:O

Ad 3) Majetkové zá|ežitosti
Předkladatelkou je paní Jiřina RuŽková

a) Čj.|333t20|5IPoZ
Žádost o vyjádření k projektu,,Plynofikace BD Ing. Jana RůŽičky, Klášterníu|ice ěp.269 ,
v k.t. Teplá, obec Teplá.
Teplá. Nová plynová přípojkapovede v chodníku p.p.č.285617
-

K tomuto uvedl místostarostaKlepal, že je nutnéplánovat parkovací stání u tohoto
byového domu

Usnesení: RM schvaluje provedení projektu Plynofikace bytového domu Ing. Jana
Růžičkyv chodníku p.p.č.285617v k.ú. Teplá, obec Teplá s podmínkou uvedení do
původního stavu a respektování inženýrských sítí v majetku města Teplá. RM
pověřuje tajemníka města Mgr. Víta Červenku lryzvat majitele uvedenéhobytového
domu, aby se vyjádřil k tomu, jakým způsobem chce do budoucna zajistit parkování
u tohoto bytovéhodomu.

Hlasovánírady : PRo: 4

PROTI:0

ZDRZEL:O

b) čj.1606l2015tPoz
Žádost firmy Projinstal PIzeň s.r.o o vyjádření k investičníakci pro společnost02
Republic a.s. připojení stávajícíhovysílačeTMCZ v areálu fotbalovéhohřiště ve
Teplá novým optickým kabelem . přes pozemky 2879,I0I713a I023lI v k.ú.Teplá
Teplá.

Czech
městě
, obec

Usnesení: RM schvaluje provedení investičníakce TM BTA Cheb KVYTE oK
na pozemcích 2879,1017l3,|'023l1v k.ú.Teplá' obec Teplá s podmínkou uvedení
do původníhostavu a respektování inženýrských sítív majetku města Teplá.
fllasování radv :

PRo: 4

PRoTI: 0

ZDP(ŽF-LZ0

Ad 4) Rozpočtovéopatření č.2l20I5
Předkladatelkouje paní Eva Řebíková, která uvedla' Že je nutnévsouladu sust. $ 16
zákona ě.25012000 Sb., provéstzměnu rozpočtua to pomocí rozpočtového
opatřeníč.
212015
Usnesení: RM schvaluje rozpočtovéopatření č. 212015 dle předložené přílohy
s označenímRozpočtovéopatření č.2120|5, na zá|<|aděkterého dochází dle ust. $
|6 zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
k úpravě rozpočtu o 2.132.909,73Kč na straně příjmů a o 2.|32.909,73 Kč na
straně rydajů.

Hlasovánírady :

PRo: 4

PROTI: 0

ZDR'ZELz 0

Ad 5) Změna pravidel při prodeji p-ozemků. zapracovúníDPH do pravidel
Předkladatelkou je paní Eva Rebíková' která na záVJaděpředloženépřílohy žádá radu
města o přijetí nových pravidel při prodeji pozemků s tím, Že stanovenéprodejní ceny
by měly b;it uvedeny bez DPH a jiŽ při schvalováď záméruprodeje musí byt určeno'
zda se jedná o pozemek stavebnídle zákona o DPH, kdy tento podléhá zďanění2I Yo
DPH. V kupní smlouvě pak musí byt uvedeno, zda se jedná o pozemek podléhající
dani, nebo o pozemek osvobozenýod DPH.
Usnesení: RM pověřuje paní Evu Řebíkovou a paní Jiřinu Růžkovou připravit
doplnění pravidel při prodeji pozemků po zapracování změny zákona č.
23512004Sb., o daniz přidané hodnoty.
[Ilasování radv :

PRo:4

PRoTI:

zDPtŽF,Lz 0

Ad 6 ) Zádost o osvobozeníod poplatku za svoz komunálního odpadu občanétrvale Žijíci v cizině a to Simona Vadorin (Kehrtová) _ žadate|Miloslav
Kehrt
- Písemnostpaní Hovorková _ na vědomí

Usnesení: RM zamítá osvobození od poplatků za svoz komunálního odpadu
českérepubliky pro
z důvodu trvalého bydliště občanaměsta Teptá mimo ú.rzemí
rok 2015. RM ukládá radním, že se RM bude zabývat návrhem a
připomínkováním nového znění vyhlášky o místnímpoplatku za provoz systému

shromažďování, sběru , přepravy' třídění,využívánía odstraňování komunálních
odpadů a vyhlášky o místnímpoplatků ze psů.
Hlasování rady :

PRo:4

PRoTI: 0

zDpŽnl.z o

Ad 7) Žádost o uzavření knihovny z důvodu čerpánířádné dovolené
Usnesení:RM schvaluje uzavření knihovny v období od7.7,2015 do |0,7.20|5
Hlasování radv :

PRo:4

PROTI: 0

znpŽnl'z

o

Ad 8) Cenová nabídky o doplnění bezdrátovéhorozhlasu
-

Předkladatelem cenovénabídky na doplněníbezdrátovéčástirozhlasu o 33 noých
hlásiěů v Teplé za cen,Ůve v'ýši 390.830,-Kě vě. DPH je spoleěnost SOVTRADIO, s.r.o.Vodňany

Usnesení: RM bere na vědomí předložení cenové nabídky na doplnění
bezdrátové části rozhlasu o 33 nových h|ásičův Teplé za cenu ve výši 390.830'.Kč
vč.DPH azaÍazuje tuto investičníakci do plánu rozpočtu na rok 20|6.

Hlasovánírady :

PRo:4

PRoTI: 0

znpŽrcl' o

Ad 9) Cenová nabídka na renovaci parket ve sportovní hale
-

Byla předložena cenová nabídka dodavatele Kalenda Pavel _ podlahařsképráce,
Horní Dvory 10' Cheb na provedení díla _ opravy podlahy ve sportovní ha|e za
cenu ve výši 145.200,-Kčbez DPH

Usnesení: RM
bere na vědomí předloženou cenovou nabídku dodavatele
podlahářské práce, Horní Dvory 10' Cheb s tím, že budou
Kalenda Pavel
poptány dalšíÍirmy k zaslání nabídek.

Hlasováníradv :

PRo:4

PRoTI: 0

znruŽyrz o

Ad 10) Žádost o prodlouženínájemní smlouvy Jan Valenta
.

.

Žadate|emje Jan Valenta,kteý předloŽil na ÚM žádosto prodlouŽení nájemní
smlouly ě.Il2}I4lNP s tím' žetatobyla ukoněenadne I'4.20I5

Usnesení: RM pověřuje paní Jiřinu Růžkovou lyvěšením záměru pronájmu
stavby č.p.593' jako součástiparcely p. č.st. 845 zapsané pro katastrální území
Tep|á, obec Teplá u Katastrálního úřadu pro Karlovarsky kraj na úřednídesce.

J.

Hlasování rady :

PRo:4

PROTI: 0

znpŽnrz

o

Ad 11) Žádosto přidělení kanceláře v budově bývaléhoMÚ
-

Předkladatelkou Žádosti je Bc. Jana Lorencová - manažerprevence kriminality,
která předl oži|aŽádosto přidělení kancelaře v prostorách b;ývaléhoMÚ Teplá pro
účelyvýkonu práce manažeraprevence kriminality a pro činnost Preventivně
sociálníkomise města.

Usnesení: RM schvaluje přidělení kanceláře v prostorách býwaléhoMÚ Teplá
pro účelyvýkonu práce manaŽera prevence kriminality a pro činnostPreventivně
sociální komise města.
Hlasování radv :

PRo:4

PROTI: 0

zli,F.Žnrz o

Ad 12) Žádost o bezplatný pronájem I(D
.

Předkladatelem Žádosti o bezplatý pronájem Domu kultury v Teplé za tlěe|em
konání divadelní představenísouboru Ž|utiěan dne 2I.5.20I5 v 17.00 hodin je
Milan Matějka

Usnesení:RM schvaluje bezplatný pronájem Domu kultury v Teplé pro divadelní
soubor Ž|utičan na den 21.5.2015od 17.00 hodin za účelemkonání divadelního
představení komedie Komunita.
Hlasování radv :

PRo:4

PRoTI: 0

ZDRŽEL: 0

Ad 13) Žádost o vyřazení osobníhoautomobilu
-

Předkladatelem žáďosti je Jednotka dobrovolných hasičůTeplá, která žádá o
vyÍazeníosobního motorového vozidla zn. ŠkodaFelicia Combi LXI, r.z. 2K4
1335 a to z důvodůšpatnéhotechnického stavu vozidla a nerentabilnosti jeho
opravy.

Usnesení:RM schvaluje vyřazení osobníhomotorovéhovozidl" 'o. ŠkodaFelicia
Combi LXI, r.z. 2K4 1335 z majetku města Teplá a schvaluje jeho pouŽití za
účelemvýcviku JDH.
Hlasování rady :

.PRo:4

PRoTI: 0

ZDRŽF,I.; 0

Ad 14) Zádost o zaÍazenído seznamu uchazečůo přidělení bytovéjednotky v DPS

Předkladatelkou žádostije ředitelka DPS paní Petra Horská _ jedná se o přidělení
2 bytovýchjednotek v DPS o velikosti l+KK s účinností
od 1.5.2015pro osoby
Jiří Kuruc a Ludmila Schejbalová
Ředitelka DPS dále žádá o instalaci dvou bezpečnostníchkamer ke vchodům do
DPS
a) Usnesení: RM schva|aje zařazení pana Jiřího Kuruce, nar. 30.3.1933,trvale

bytem Kamenný lJjezd |62, 330 23 Nýřany do seznamu uchazečůo přidě|ení
bytovéjednotky v Domě s pečovatelskouslužbouv Teplé a schvaluje přidělení
bytovéjednotky č.203 s účinností
od 1.5.2015.
b) Usnesení: RM schva|uje zařazení paní Ludmily Schejba|ové,nar. 19.8.1942,
bytem Mezihoří 6, 340 12 p. Švihov, okr. Klatovy do seznamu uchazečůo
přidělení bytovéjednotky v Domě s pečovatelskouslužbou v Tep|éa schvaluje
přidělení bytovéjednotky č.321s účinností
od 1.5.2015.
c) Usnesení:RM schvaluje instalaci dvou bezpečnostníchkamer ke vchodům do
Domu s pečovatelskouslužbou.

[Ilasovánírady :

PRo:4

P RO TI:0

ZDRZELz 0

Ad 15) Žádosto provedení opraly podezdívky plotu v ulici Zahradnív Teplé
-

Žadate|emje Miroslav Novrík a Erika Noviíková, bytem Česká 55316,Mariánské
LiLzně

Usnesení: RM zamítá žádost Miroslava Nováka a Eriky Novákové o provedení
opravy podezdívky plotu v ulici Zahradní v Teplé s tímo že v případě opraly
uvedené podezdívky se město Teplá bude podílet na zpevnění svahu mezi
komunikací a pozemkem p.p.č284l1v k.ú.Teplá.

Hlasovánírady :

PRo:4

PROTI: 0

ZDRZELz 0

Ad 16) Výpověď nájmu bytu - Hasičská zbrojnice
-

Předkladatelkou je paníJitka Dvořáková

Usnesení:RM bere na vědomí vypověď paní Jitky Dvořákové z nájmu bytu č.1
v Teplé,na adrese Toužimská č.p.381' Teplá k 31.5.2015.

Hlasovánírady :

PRo:4

P ROTI:0

zDPtŽp't'zo

Ad 17) Smlouly o dílo č.21011020/15
a č.2l0|l01glt5
-

V přílozejsou přiloŽenysmlouvy o díloč.2lO1lO2Ol|5
a ě,2l0ll0tgl|5 předloŽené
dle ust. $ 2586 občanskéhoziíkoníku navrženék uzavření mezi objednatelem
Město Teplá a zhotovitelem ÚdrŽba silnic Karlovarskéhokraje, a.S.na provedení
díla,,opravapříjezdovécesty k ČSA, město Teplá.. a,,oprava ul. Klášterní'město
Teplá..

Usnesení: RM schvaluje uzavření sm|uv o dí|o se zhotovitelem Úartua silnic
Karlovarského kraje, a.s, číslosm|oury č. 2/01t01g/|5 s předmětem smlouvy o
dílo ,,Oprava příjezdovécesty t<ČS,q.,město TepIá.. s cenou dí|ave :vyši760.gt2,Kč vč.DPH a smlouly o dílo č,21011020/15s předmětem smlouly o dílo
,,Oprava
ul. Klášterní, město TepIá.. s cenou díla ve vyši 340.033,-Kča pověřuje starostu
města Karla Hermanna podepsáním uvedených sm|uv.

Hlasovánírady :

PRo:4

PROTI: 0

ZDRZELz 0

Ad 18) Různé
a) Veřejná sbírka na opravu kostela sv. .Iiljí v Teplé - vysvětlení podala paní
Řebíková
-

Starosta vznesl dotaz,jakéjsou podmínky pro trvalou instalaci kasy pro veřejnou
sbírkuv budově MÚ

b) Aktualizace obecně závazné vyhlášky č. 212013 o místnímpoplatku Za provoz
systému shromaŽďování, sběru, přepravy, třídění, lyužívání a odstraňoviíní
komunálních odpadů.
Usnesení:RM pověřuje paní Evu Řebftovou přípravou podkladů .
c) Hromadné zasí|ánísms zpráv
-

Starosta informoval radní o možnostiinstalace systémupro hromadnézasílánísms
zpr áv evidovaným záj emcům

d) Čestnéprohlášení radních - oznámení o jiných vykonávaných činnostech,
oznámeni majetku nabytém v pruběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech'
darech a závazcich podávaná veřejným funkcioniířem podle zákona č. 15912006
Sb., o střetu zájmtt

Usnesení: RM
bere na vědomí upozornění tajemníkem Mgr. Vítem
podání
prohlášenív souladu se zákonem č.15912006
Červenkouna
čestného
Sb.oo střetu zájmů ve lhůtědo 30.6.2015
e) MístostarostaMartin Klepal uvedl, že v rétrnciakce Den země proběhla likvidace
černýchskládek ve SluŽetíně
Usnesení:RM bere na vědomí likvidaci černýchsk|ádek ve Služetíně.
f) osvědčenínových zastupitelů
Usnesení: RM pověřuje starostu města Teplá rydáním osvědčenínovým
zastupitelům Mgr. Evě Novotnéa PhDr. Renatě Kreuzové.
g) Transparentníúčet
Usnesení: RM pověřuje Martina čápa ve spolupráci s ekonomickým úsekem
města připravit informace kzřízení transparentního účtuměsta Teplá.
h) oprava chodníku
Usnesení: RM pověřuje Martina K|epala a Martioa čápa zjištěním cenové
re|ace a možnostíprovedení oprav chodníku v ulici K|ášternív Teplé směrem
z náměstí k poště.
ch) organizace oslav města Teplá - pracovní schůzka
Usnesení: RM pověřuje tajemníka města Mgr. Víta červenku ke svolání
pracovní schůzky ke konání a zabezpečeníorganizace oslav města Teplá.

Jednánírady města ukončenov |2.|0 hodin.

Zapsal:Mgr. VítČervenkatajemníka"" .2..?...I?!ž

Martin Klepalmístostarosta
dne...:..:j....í
?1í:.. ....?á...

k}

