Zápis
z 2. zasedáníZastupitelstva
městaTep!á,konaného
dne í 1. února
2015
Přítomni: Benč Dušan lng., BílekJosef, Bus-inskýJaros|avRSDr., Čáp Martin,
ČizxováJana Mgr., Erps Tomáš,GabrikováŠárkaMgr., HermannKare|,Klepa|
Martin,KřehkýKarel,LorencováJana Bc., MatějkaMilan,, Vese|ovskýRoman
omluvena:Va|ečková
Pav!ínaMgr.a PurkytZdeněk
občanů
:46
jednánízastupite|stva
města(dá|ejen ZM) v 17:03hodin.Přivíta|
Starostaměstazahá4i|
jednáníurči|pana Martina
přivíta|
přítomné
č|enyZM a občanyměsta.Zapisovate|em
_ zastupitelstvo
je přítomno
K|epa|a.
Dá|ekonstatoval,
Že najednání
ce|kem13 zastupitelů

je usnášeníschopné.
a
Dá|euved|,že zjednáníse řádně omluvi|aMgr. Pav|ínaVa|ečková
jednání
průběhu
Dá|e
Že
zjednání
Zdeněk Purký, ktenýby se mě|a|e v
dostavit.
uved|,
Že pokudbudeněkdo
budepořízenaudiozáznam pro potřebyměstského
úřadua upozorni|,
jednání.Pokudbyjej
pořizovataudionebovideozáznam,nesmítímrušitprůběh
a úče|
da|ší
chtě|zveřejnit,je povinendodrŽetustanovení
zák.č.10112000
Sb. o ochraněosobníchúdajů
a zák.č.8912012Sb. občanskéhozákoníku'Uved|,že zasedáníby|o řádně svo|áno a
oznámenívyh|ášeno
vyvěšením
na úřední
desce a webovýchstránkáchměstaTep|ádne 3.
programem,
Dále informova|
zastupitelei
2' 2015 s
kteý obdrŽe|ivšichnizastupite|é.
rezignacina mandát
veřejnost,Že ke dni 10. února2015 poda|pan !ng. Jan RůŽička
zastupite|e
městaTep|áa od nás|edujícího
dne, tedy 11. února2015 tímd|e $56 zák. č,.
49112001
Sb. o vo|báchdo zastupite|stev
obcí,vzniklmandátpaníMgr' Pav|íněVa|ečkové.
kteý nastoupi|
do funkce
Dá|epředstavi|
novéhotajemníkaMÚ pana Mgr.VítaČervenku,
Následně
1' únoraa popřá|mu mnohoúspěchů,
aby se mu daři|oa by|dobým tajemníkem.
předa|
prones|
představi|
krátkouřeča
se.
tomuto
s|ovo,kdy Mgr.VítČervenka

Návrh prooramu:
L. Zahď1eru
2. Volba ověřovatelů zápisu z 2. jednáníZM
3. ověření zápísllz1. jednánZM
4. Kontrolaúkolůz|. jedněniZi|i4
5. Volba předsedy a ělenůkontrolního výboru
6. Rozpočtováopatření č.|2 a|3
7. Rozpočetměsta na rok 2015
8. Maj etkové záIežitosti
9. Různé
10. Diskuse
LL. Závět

Ad í) Starosta města do jednánízastupitelstvanavrh|zařadit do bodu 9. různé:
- inventura
rozdí|ů
2014
a) zúčtování
inventurních
b) ceny dřevníhmotyna rok 20.t5pro skladovéhospodářství
příspěvkuz rozpočtuměsta Tep|á pro Ceský
finančního
c) sm|ouvyo poskytnutí

civilizačními
chorobami
Tep|á,TJ Soko|Tep|áa Svaz postiŽených
svaz vče|ařů
Tep|á

jednání,
s nimibudouseznámeniv průběhu
Uved|,Že jsouto novébodya zastupite|é
těchtobodůa
kdy bude moŽnopo seznámenís nimi podávatotázkypředk|adate|ům
bude možnéo nich s čistýmsvědomímh|asovat.Nás|edněse starostadotáza|,jest|i
chce někdo z přítomnýchzastupitelůještě dop|nitprogramjednánízastupite|stva
města.
Starosta potépřečet|návrh programu s doplněnýmzněním bodu 9) různéo
body a),b),c,)a necha|h|asovato taktodoplněnémprogramu.
Usnesení:
PRO:

13

PROTI:

0

Z D MEL SE:O

Ad 2. Volba ověřovate|ůzápisu z dnešniho 2. iednání ZM
zápisu navrhl pana TomášeErpse a pana Mi|anaMatěiku
Starostaza ověřovate|e

PRo:

í3

PROTI:

0

ZDRŽ'ELSE:0

Ad 3.ověření zápisu z 1. iednáníZM. konanéhove dnech 18. í2. 20í4
městaby|i:
zápisu 1.jednánízastupitelstva
Že ověřovate|i
Starostakonstatuje,
ověřovatelkyBc' Jany
Bc. Jana Lorencováa pan Zdeněk Purkyt . Dotáza|se přítomné
Lorencové,zda zápis zkontro|ova|aa ověři|a? Tato uved|a, že ano. Dále starosta
a ověři|.
ZdeněkPurkytzápis zkontro|ova|
konstatoval,
Že do tédoby nepřítomný

\

Ad 4 .Kontro|aúkolůz í. iednáníZM
pod bodem 18 véstjednáníohlednězabezpečení
Vtomto jednánídostalúko|starosta
práce
qýše 250 000,- Kč.
uýkonuterénní
do maximálnífinanční
Starostauved|nás|edující:
Rada na 1. jednáníkonanémdne 19. 1.2015 zřídi|aSociá|ně
preventivní
komisi ve s|oŽenípředsedkyněBc. Jana Lorencová,č|enové
Jan Marek
(zástupce Po|icie ČR), Martina V|čková(zástupce zák|adníško|y)a Anna Juráčková
(zástupce neziskovéhosektoru Český západ). obec, která se bude ucházet o státní
úče|ovou
dotaci v Programu prevence krimina|ityMV, by mě|a zřídit funkci manaŽera
prevencekrimina|ity.
V minu|ém
volebnímobdobípodobnoupozici zastáva|apaní Mgr.
práci a pokudbude
Stanis|avaLambertová.
Jak jsmejiŽ uvedli,chcemepodporovat
terénní
v rozpočtuschvá|enačástka,která pokryjena tento rok nákladyna tuto pozici,bude od 1.
jednánízastupite|stva,
jsme
podpořena minu|ém
3.2015opětzřízena'Vzh|edemk vyjádřené
jedna|io případné
pomocis Agenturoupro soc. zač.a Českýmzápadem.Jedná se o
podporya samozřejměúzkou
administrativní
věci potřebnék opětovnému
získánífinanční
spo|upráciv komisi.Poprosi|předsedkynikomiseBc. Janu Lorencovou,aby připravi|ana
da|šíjednánízastupite|stva
města nějakývýh|eda seznámi|azastupite|stvo
s jednáním
komise.Uved|,žena úkolubudoudále pracovat.
Rozpravak tomutobodu:
jak?
Matějka:Ten manaŽerbudevybírán
Staros1a:chtě|ibychom,aby předsedkyněkomiseby|azároveňi manaŽerem.
Mgr. CíŽková:Mám dotaz.Mys|ímsi, Že tam musíbýt sociá|něprávnívzdě|ánía praxe
v sociá|ních
s|uŽbách?
Starosta:Pokudjde o to, Že zatímtato pozicetentorok bude placenaz městskéhorozpočtu,
protoŽezatímdotacenepřišla,tak tam tatopodmínkanení'Samozřejměbudemepokračovat
a pokudse podařívšetak , jak to máme nap|ánováno,
tak si budemusetdop|nitvzdě|ání,
aby moh|afunkcivykonávat'
Je to samozřejmězávazek.
je započítáno
jiŽv rozpočtu?
Matějka: Těch 200'000,-Kč
Starosta:PokudmohupoprositpaníŘebíkovou?
je to zařazeno na paragrafu
Řebíková:Dobý večer,jedna|ose o tu částku2so.ooo,-Kč,
po|oŽkách.
místní
správyna těch patřičných
Starosta:Je to tam ve stejnévýšijakov |oňském
rozpočtu.
Benčová:Já jen spíše pro Vaší ochranu. Tento pracovníkby| dříve zařazen pod
nomenklaturu
zaměstnanců
úřadu.Dávejtesi pozor,abyjste se nedosta|ydo střetuzá4mŮ,
Prosímdoápisu:

Pozn.:V 17.25hodinse dostavilzastupÍtelZdeněk
Pur{<vt.
Ad 5. Vo|bapředsedva členůkontrolního
výboru
panTomášErps. Dotázalse
Starostauved|,
Že na předsědukontro|ního
výboruby|navrŽen
přítomných
zastupite|ů,
zda-|imá někdojinýnávrh?Dá|ese starostadotáza|panaErpse,
zda-|is návrhemsouh|así'

ZDRŽELSE: 2

výboru,
Starostase dotáza|TomášeErpse, zda-|imá připravenajménačlenůkontrolního
jednánízastupite|stva?
Ten
případných
č|enů
do příštího
nebo zda-|ichce časna os|ovení
a Jana Radu.
výborunavrhujeEvu Procházkovou
kontrolního
uved|,žeza č|eny
Usnesení:
PRO:

12

PROTI:

ZDRZEL SE: 0

Pozn' : Starostapo hlasovánípoznamena|,Že vŽdy předává mikrofonzapisovate|i
s tím,aby přečet|návrh na usnesenía to proto,Že právě tímtozpůsobemje to
K|epa|
v jednacímřádu, kdy právě zapisovate|přednášíusnesení. Místostarosta
zastupite|stva
budejiŽ
podotknu|,
zápis a od příštího
Že tajemníkprovádíkontro|ní
sám.
vykonávatfunkcizapisovate|e
Ad 6. Rozpočtováopatřeníč.í2 a í3
s rozpočtovým
aby seznámilapřítomné
Starostapředa|s|ovopaní Fuě Řebíkové,
pří|ohy
přítomné
týkající
se
s obsahem
seznámi|a
opatřením
č.12a 13.PotépaníRebíková
k
.
mě|izastupite|é
dispozici
rozpočtových
kterou
těchto
opatření,
Starostavznes!Žádost o uvedenído zápisu:

E

Ad 7. Rozpočet města Tep|á na rok 20í5
Starosta uved|,Že návrh rozpočtuměsta by| projednána připomínkovánna pracovní
kapito|rozpočtua potéby| řádně vyvěšenna
schůzcezastupite|ů
a správcůjednot|ivých
Úřednídesceměsta.
Zde opět poprosi|paníEvu Řebíkovoua předa|jí s|ovo'PotépaníŘebíkováseznámi|a
přítomné
městaTep|ána rok 2015,kdy tuto
týkající
se návrhurozpočtu
s obsahempří|ohy
pří|ohu
mělizastupite|é
k dispozici.
Rozprava:
nějakkonkrétně?
Je to určeno
2.000'000,-Kč?
Matějka:Na běŽnéopravysi|nicje určeno
místo,máme to na běŽnouÚdrŽbua s tímsouvisíi budoucí
K|epal:Nemáme konkrétní
plánuoprava pasportizací.
V současné
doběnenístanovenaŽádnáprioritaoprav.
stanovení
Těch komunikací
nutnýchopravitje po Tep|éhodně.
Starosta:
stanovenačástka
tvtgr.Čizrová:Chtě|abych se vrátitk tépasportizaci.Na totoje v rozpočtu
jiŽ
jsem
a|e odpovědinerozumím,
vznáše|a dotazk místostarostovi,
Já
ve výši100.000,-Kč.
Město má Misys,ktenýv podstatětotoumía mě neníjasný,za co městotěch 100.000,-Kč
zap|ati,kdyŽten programmáme a jde o to pracovats mapovýmidatya to zv|ádnoui úředníci
na úřadě.

portáluje třeba
K|epal:P|etešse, protoŽemy sice máme Misys,a|edo kaŽdého
mapového
jde
pouze
veřejné
kupovatmodu|y'My mámev současné
doběkoupen
modu|na
osvětlení,
je
o modulstřední,stojí12.000,-Kč,
dá|emodu|na pasportizaci
si|nic takéstřední,ten stojí
ko|em16.000,-Kč
částkaje u pasporilizace
si|nicprávězaměřenísi|nic.Toto se
a největší
provádípomocízařízení
GPS.
Starosta:Mě|ijsmedvě nabídky
ohledněMisys.
K|epa|:Moh|ijsme zahájitdřív,kdy jsem toto navrhova|uŽ |onia udě|ámenějakýp|án
s výhledemna20 |etk pasporLizaclMáme víceobcí.
Matějka:Každýznás má přeh|edo stavusi|nic,jakýtadyje, takŽeby jsme nemuseličekat
na nějakýpasporta by|oby dobréurčitpriorituopravhneds tím,abyse občané
dozvědě|i,
kdy a kde se budeopravovat?
K|epa|: Já s tímsouhlasíma na vyč|eněné
místoprav určujitermíndo
opravya určení
příštího
zastupite|stva
oprav.Beru to jako
s tím,Že stanovíme5 aŽ 6 návrhůs prioritami
podnětk sestavení.
Matějka:Já si myslím,
Že uŽto moh|obýtpřipraveno,
kdyŽse dě|a|předběŽný
rozpočet.
Pak
jsemse dozvědě|,
Že LŠUpoš|edva dopisy,kdeto mě|irozporcovaný,
a|etadyto tak není.
Starosta:Musímepočkat,aŽ skončízima, kdy se ukáŽe,která komunikacechce opravit.
Mys|ím,
Že do příštího
zastupitelstva
bychommě|itytopriority
stanovit.
Mgr' CíŽková:
Vznáše|ajsem dotazoh|edněčástky250'000,-Kč
na opravuHav|íčkovi
u|ice,
jsem
já
jí
jsem
porozuměla,
dosta|a
nějakouodpověd',a|e
nerozumím'
Já
Že město bude
pozemků?
investovat
do soukromého
v|astnictví
v|astníků
jedná se o opravu,která je p|ánována3 roky, kdy jsme chtě|iv|astní
K|epa|:Vysvět|ím,
čističku
s tím,Že se bude stavětkana|izace.
Já jsem prodalkus zahradys tím,Že se tam
jak odkana|izovat
postavíčerpací
stanice, kterávyřešíprob|ém,
asi 8 nemovitostí'
K tomu
přípojek
uvádím,
že
zástupci
VAK
investovat
vlastníků
nemovitostí.
My
dá|e
odmít|i
do
od
jsme se s občanydom|uvi|i,
jsme
zpracovat
Že si přípojkyvybudujemesami. Nechali
projektovoudokumentaci,která |ežína stavebnímúřaděu paníZa1íčkové
v Mar' Lázních,
kdy hlavnístoka, která vede v našichzahradách,má podstatuné sdruŽenépřípojky,a|e
h|avnístoky.Názorje takový,Že stokuby mě|ofinancovatměstospo|ečně
s Vakem a Vak
pozemků
byjímě|obhospodařovat.
Stokysi zafinancují
majite|é
sami.
Mgr. CíŽková:Ta stoka povede přes soukromépozemky,nebo Vy ty pozemky prodáte
městu?
K|epa|:Stoka povedepřes soukromépoŽemky,kdy se to dá řešitvěcnýmbřemenem,kdy
tytobřemenamámev|astnějiŽhotové.
proh|éd|
RSDr. Businský:Já jsem si peč|ivě
ten p|áneka tamje třebadělitakci na dvě části,
Já jsem dom|uvený
s pracovníkem
vodárny,se kte4ým
si
a to páteřníkomunikace
a přípojky.
pozemkya udě|ámezávěrečné
při pěknémpočasíprohlédneme
resumé.Vím o tom, Že
pozemků
podepsa|i
prohlášení,
majite|é
na základěkterého
umoŽní
vstupna jejichpozemky
přípojkav zákoně není.
pro případopravytéstoky.ŽaanasdruŽenákana|izační
práci?Jedná se o těch 250.000,-Kč.
Matějka:Já bychse chtě|ještě
zeptatna tu terénnÍ
Je
to ve spo|uprácis Českýmzápadem a já vznášímdotaz, zda-|ia jak bude tato spo|upráce
fungovata jak to budemeplatit?
Starosta:Tato částkaje určenana p|at a potřeby manažera.Nemá to nic spo|ečného
západu a chceme,aby nám pomoh|atatoAgenturapro sociá|ní
s provozováním
Českého
zač|eňování
vypracovatvšechnydokumentyk tomu,abychommoh|izaŽádato dotaci na
prácia aby tytoprostředkynešlyz rozpočtu
terénní
města.Chcemese vrátittam,kde jsme
zastupite|stva.
Terénnípráce je v Tep|épotřebaa my
zača|ia navázat na práci minu|ého
nechcemenic jinéhoneŽ ve Vašípráci pokračovat.
Paní Lambertováje ochotnaJaně
jedná
pomoci
Lorencůdo začátku
radou.Ta}<že
se
o prostředky,kteréměsto vyuŽijeve
.prospěchměsta.
o co se
Erps: Chtě|bych se zeptatk po|oŽcemístnísprávy 5191 ve výši180'000,-Kč?
jedná?
Že nevyp|áce|o
kteroumusíměstozap|atit
ve výši172.o0o,-Kčzato,
Starosta:Jde o částku,
město exekuci,neprovádě|oměsto sráŽky k exekuci a nerad bych vyprávě|něco, co by
o vyjádření?
někohopoškodi|o.
Vímevšichnio co jde a já bychpoprosi|paníČíŽkovou

vtgr. Čizt<ová
: MůŽuse vyjádřit.JelikoŽ zatímd|uhnevznik|,tak je tam pouze návrh a já
jednáms právničkou'
Starosta:AŽ Úp|něpravdato není,tadyse čekápouzena schvá|ení
rozpočtu
a my jsme od
panídoktorky
žádnévyjádřenínedosta|ia v podstatézítra
by měla předmětnáčástkaodejít.
Mgr.CíŽková.Jájsem s panídoktorkou
mluvilavčeraa městoz tohobudeúp|ně
vynecháno.
K|epa|: Městose zítraspojís právničkou
oh|edněstanoviska.
lng.Benč:Já bychmě|připomínku
ohledně]esního
hospodářství
s tím,Že mě ve|mimrzí,Že
městomá 3.500m3kalamitya radanedokáza|azareagovat.Pro ty, kteříto neznají,se jedná
zhrubao 5.000.000,-Kě,
coŽje 1/10příjmové
částirozpočtu'
K|epa|:Já jsem Ti Dušanenavrhnu|,abys s námi spolupracova|.
Nejsme odbornícia
rozpočet
navrhova|odborný|esníhospodář.
Starosta:Já de ktomu připojím,
opravdunejsmeodborníci
a ijá jsem žádato spo|upráci.
Je
to škoda.
Mgr.ČíŽková:Chtě|abych uvést,Že příjemz |esůje oprotiloňskuo 6.000.000,-Kč
menší,
neŽloni.Loniby|14.500.000,-Kč,
|etospouze8.500.000,-Kč.
Starosta:Je nap|ánovánaniŽšítěŽbaa je vyčleněno
vícepeněz na za|esňování.
Nejsema|e
specia|istana |esníhospodářství.
pana Větrovce,kdy lze uvést,Že souěástíloňského
Řebíková:Já mohu pouze t|umočit
rozpočtubyla příjmováčást niŽšíneŽ skutečnostv r. 2014 a letos by|o da|eko více
prostředků
investovánona za|esňování.
Letosje p|ánovánovytěŽit5000 m3.
ještě
Mgr. ČíŽková:Mám
dotazoh|edněinvesticeve výši1oo.ooo,-Kč
do oken na budově
MU, kdytatobudovaje památkověchráněná.
Starosta:Nejde jen o zabezpečení
mříŽemi,a|e je to proto,aby se moh|ov prostorách
budovypravidelně
a intenzívně
větrat.Jde jen o oknav přízemí.
K|epal:Já bych doporuči|
návštěvuknihovny,kteráje ve|miv|hkáa stěhováníknihovnyse
ve|miuspěcha|o.
opadávátam omítka,
kdy budemedě|atopatření
tak,aby budovavysch|a.
Starosta:Větrá se velmi intenzívněa to zejménatímsty|em,Že je otevřenamikroventi|ace,
tedyvnitřníčástoken.BohuŽe|v zimě nejdeudě|atprůvanotevřením
dveří.
Klepa|:Jedná se zejménao zadníprostoryu garáŽí.
paníDingová: Chtě|abychse zeptatpaníČíŽrové,
pročse knihovnastěhovalatak rych|e?
jedna|o
Mgr. CíŽková:Je|ikoŽse
o dotační
akci,tak by|auzavřenasmlouvaa by|yurčeny
termíny'
K|epa|: Podmínkou
dotaceby|opořízeníhábytku.
Knihovnamohlabiýtještěve starébudově
přes zimu.
RSDr. Businský:Mám technickoupoznámku.Doporučova|
bych dát do usnesení,Že
pověřujeraduformourozpočtových
zastupite|stvo
změnu tak,
opatřeníprovéstrozpočtovou
jak to bylodosud.
Starosta:Já mám návrh,Že bychomto necha|ijako
da|ší
bod.
RSDr.-Businský:
Je to a|esoučástusnesení.
Mgr. CíŽková:Jen chci upozornit,Že se o tom h|asova|ona poslednímzastupitelstvua
dosta|ijsme
to na ce|é4 roky,tak nevímpročse o tommá h|asovat
znovu.
Starosta:To je pravdaa je to i v zápisu
K|epa|:
Pan Businskýse asi obáva|,jak to budedá|.Domnívám
se, Že to mámeschvá|ené.
provizorium,
RSDr. Businský:Pokudvím,tak jsme schva|ova|i
rozpočtové
ta|<Že
to je něco
jiného.
Starosta:Doh|edáme
to v minu|ém
zápisua zkontro|ujeme
.
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12

ZDRZELSE: 2

Ad 8. MaietkovézáleŽitostia sm|ouvvo zřízenívěcných břemenPředkladatelkouje J. Růžková
-1.
Prodejp.p.č:.
53514o výměře 6200Ín2v k.ú.Bezvěrovu Teplé,obecTeplá. Radaměstarozhodla
panuJiffmuLicehamrovicelý pozemekp.p.č.53514o výměře 6200m2 v k.ú.Bezvěrov
nabídnout
u Tepléza ceÍIn
za 25 Kčlm2tj. 155.000Kč.
jď"ání se zísfupcemfirmy Euagri,ktetýtrvá na umožrěď
PaníRůžkováuvedl4 žepo dnešním
přístupuk toran kravín4 na ktď má zprasovanýprojekt na rekonstrukci,navrhujetento bod
odročit.Doporučuje
uloát ukol paníJiřině RůŽkové
na dalšíjednráníohledněprodejepozemkua
pffpadného
rozdělenípozemku.
Klepď - uveď, že po dnešnímjednání se zístupci společnostiEuragri bylo pravděpodobně
nalezenořešení.
USNESE

PRo:

í3

PROTI:

0

zDRzEL SE: í

-2.
Prodej částip.p.č.3|2612o výměře 65 m2 v k.ú.Teplá manželům
Heleně KoŽenéa Jiffmu
Koženému.Rada městaprodejnedoporučila
ztoho důvodužesejedná o pozemek,ktery slouží
majitelůmokolrríchpozemkůk přístupunajejich pozemky'

PRO:

14

PROTI: 0

ZDRŽELSE: 0

-3.
Prodej p.p.č. 2165112 o výměře cca 2000 m2 v k.ú. Teplá pro qistavbu rodinného domu
Ladislavovi Pinkavovi. Paní RůŽková uvďl4 Že se jedná o část pozemkq ktery je určen
k zastavbě, ďe rada města prodej nedoporučilaz toho důvodq Že v rrlici Touámskí zbývá prodat
ještě7 parcel, kÍeré
jsou určenyke stavbě domq kdy jsou všechny zasíťované,
kdežtou těchto není
dosud zpracována ani projektová dokumentace.

ZDRZELSE: 2
-4.
Prodej částip.p.č.20416o výměře cca 2000 m2 v k.ú.Beranovka MUDr. ondřejovi Marešovi.
Paní Růžkováuvedl4 Že se jedná o ten samý případ,jako pod bodem 3 shorq kdy pan MUDr.
Mareš si loni zažádalo prodej črístipozemku, kdy je tento pozemek wčenk zastavenírekreačnÍmi
chatami. Rada města prodej nedoporučila. Místostarosta Klepal dodal, že tento pozemek je
nezasítbvaný anavic pronajaý do roku 2020.PanRSDr. Businslcý uveď, žejeto na Beflémě.

P RO :

14

PROT!:

0

ZDRŽELsE:

-J.

UzavÍerltsmlouw o ňízentvěcnéhobřemene čísloIV-12-0009086/1kuloženíkabelu do země
pro akci Tepl4 ŠkohiŇ.8g7,Vďečka kNN mezi firmou Čpz oisnibuce a.s.zastoupenoufirmou
JH projekts.r.o.a MěstemTeplá.
Starostauvďl ; žežÁdáouvedenído ápisu.

-6.
PaníRůžkováuvďl4 žena20. Zastupitelstvu dne20.3.20|4 by|aschvrílenažádoý.o be4platrý
převodp.p.č.2801/8v k.ú.Teplá"kdy došloze starry Pozemkového
fonduk chyběa my musíme
provéstvracenípozemku.Doporučujischválit ,Zpěfrýpřevod p.p.č.2801/8v k.ú.Teplri obec
převodu.
Teplá na CR_ Státtípozemkoý uřad smlouvouo bezúplatrrém

PROTI: 0

PRO: 14

Z D MEL SE: O

-7.

Prodej ultazvukovéhopřístoje MUDr. Karlovi Valečkovi, rok výroby |994, vyrobnt číslo
NR6405, datumpoYuent22. 6. 1994za navrŽenoucenu 2000 Kě, neboťse jední o velmi starý
přístoj.

PRO:

14

PROTI: 0

ZDRŽELSE: 0

9. Různé
předkladatelkou je paní lU|arkétaHlávková
- inventura20í4
a) zúčtování
inventurních
rozdílů
PaníHlávkováuvedla,žeMěstoTeplámusík 3L.t2.2oL4zaúčtovat
inventurní
rozdí|y,
kdyje
před|ožena
zastupitetstvu
rozdí!ů, kterébyIy
žádosto schváleníproúčtování
inventurních
při
sh|edány
inventarizaciza rok 2oL4. lnventurnírozdí|ybudou v případěschválení
jsoupřed|oženy
zaúčtovány
do roku2oL4,tj. k 31. L2.2oI4. Tytorozdí|y
v přílozetak,abyse
mohlis těmitozastupitelé
seznámit(viz.příloha)

U S N E S E NI:

PRO:

14

PROT!:

0

Z D MEL SE:

b) schvá|eníceny dřevníhmoý na rok 20í5 pro skladovéhospodářství
je před|oŽena
Zastupite|stvu
Žádosto schvá|ení
cenydřevníhmotyna rok 2015,kdyse jedná
pouzeo podchycenísk|adovýchzásob stavudřevníhmotyv účetnictví.
Prodejníceny dřeva
jsou řešenys jednotlivými
pří|oha)
odběrate|i
na zák|aděsmIuv.(viz
- JakémnoŽství
Dotazvtgr'Čízkové
dřevníhmotymáme na skladě?
PaníH|ávková- ce|kem37 m3dřevníhmotyke konciroku2014.

P RO :

14

PROTI:

ZDRZEL SE : O

předkladatelje panÍEva Rebíková
c) smlouvy o poskytnutífinančníhopříspěvkuz rozpočtuměsta Teplá pro
český svaz včetařů
TepIá,TJ Soko! Tep!á a Svaz postiženýchcivilizačními
chorobamiTepIá
před|oŽeny
Paní Řebíkováuved|a,Že jsou zastupite|stvu
smlouvyo poskytnutí
finančních
příspěvkuzrozpočtuměstaTep|ás tím,že5, 2. vyšelve Sbírcezákon č,.2412015
k zákonu
je od 20. 2' 2015.Pokud
č'250 o obcích,kteý měnípravidlaposkytování
dotací.Účinnost
budeschvá|enrozpočet
na rok2015,kteý obsahujepříspěvky
Vče|ařům,
SPccH, a Sokolu
protytoorganizace.Pokudtak nebude,
Tep|á,pak doporučuji
schvá|itsm|ouvyna příspěvky
musítyto organizaceznovu Žádat na zv|áštníŽádosti,kterése musíse vyvěsit,schvá|it
zastupitelstvem,podepsatsmlouvu a pak vyp|atitpříspěvek.Peníze by obdrže|iněkdy
v červnu.ýzor smlouvyje v pří|oze).
Pro dalšíŽádostijiŽbudeplatittoto,,povinné..
ko|ečko,
jak
příspěvků
kteréztíží
výp|atu
spo|kům,
tak i fyzickýmosobám, na pořádanéakce či
aktivity.Tyto Žádostimusíobsahovatda|šíná|eŽitosti.
Dá|e upozorni|a
všechnyobčany,či
zástupceorganizací'
kteříbudoutaktoŽádato příspěvky
na činnost,
žejtžod dnešního
dne
musí d|e shora popsanéhotakto činit.Vzor žádostibude vyvěšenna stránkách města.
V případětoho, Že bude postupovánopod|e staréhopostupu,tak se jedná o porušení
rozpočtové
kázně pod|etohótozákona.
Zdeněk Purkyt:Chtě|bych se zeptatna to, Že jsme dáva|iŽádostna příspěvekna Bačův
inemoriá|?S|o by ještěpodat jednutedyčtvrtou
Žádostna tutoakci?
Rebíková:Pokud víte,na co konkrétně
tyto penízepouŽijete,tak by to tímtozpůsobemš|o
podat.Dá|eupozorňuji,
Že itato akce musíbýtná|eŽitěproÚčtována
d|eshorapopsanéhoa
pod|éhá
přísnému
vyúčtování'

Purkyt: My víme,na co to pouŽijeme.
Chtělijsme původněna tentomemoriála dá|e na
oslavy výročíhasičského
sboru, a|e tyto os|avy provedemespo|ečněs os|avamivýročí
města.
ještěschvá|itsmlouvučíslo4t2o15pro SDH Teplá ve výši
Řebíková:Potom doporučuji
10.000,-Kč.
KaŽdásm|ouvamusíprojít
zastupite|stvem.
Dotazobčana:Mateřskécentrumk tomutonepatří?
Řebíková:Mateřskécentrum zatímŽádnou Žádost nepoda|o,a|e v rozpočtujsem s nimi
počíta|a.
Musísi podatŽádost.
K|epal:Do rozpočtu
se dávajívěci, kterése Ve svépodstatěperiodickyopakují.
Starosta:Chtě| bych řícl, Že se pokusímenajítlegá|nícestu, jak tyto Žádosti uvéstdo
pořádku.
K|epal:Navrhuji,
aby se hlasova|o
o všechsm|ouvách
najednou.
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PROTI:

ZDMEL SE:
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10.Diskuse
Starosta:Hned po Novémroce jsme s M. K|epalem,K. Bí|oua o. Tesařem na
pozvánípana starostyMaxe Bindla navštívili
našepartnerské
město Konnersreuth.
jsme moŽnost
Pan starostase nám po ce|oudobu návštěvyp|něvěnova|a zmíni|i
jistě
p|ánovaných
města Konnersreuthna
víte,naše
účasti
oslaváchv Tep|é.Jak
městoletososlaví630 |eta zároveňTJ SokolTeplá os|aví70 téa SDH Tep|áj|Ž145
tévýročí.os|avyjsou plánoványspo|ečné
a shodlijsmese na termínukonání22 a
23 srpna. Je v plánu podání Žádosti o částečné
financováníos|av z Česko
Německého
fondubudoucnosti.
Navazujemena projektrekonstrukceul. Ško|ní
a dne 5. 3. 2015 proběhneústní
jednáník Žádostio vydánístavebního
povolení
na místěbudoucístavby.
panu lng' RůŽičkovi
Klepal:chtěl bych poděkovatza 12-tiletoučinnostzastupite|i
i
přesto,Že jsme mě|ičastood|išné
názory.
Maďarič:Kdo bude odpovědnýza prob|émoqý
ma|otraktor,
ačkolivjsem tuto otázku
je
pana
garáŽi
.
mě|na
RůŽičku.Tento
traktornám stojív
a neupotřebiteIný
K!epa!:Kdo za to bude odpovídatto víma řeknu Ti že to bude Kare|Hermann,
MartinKlepala další.
se pracujea doufám,Že co nejdřívetentotraktůrek
Starosta:Na tomtoproblému
vyjedea budedělatto co má a k čemuje určen
'Klepal:opětovněchci uvést,Že tentoprob|ém
se na jaře a v |étěřeši|,kdy já jsem
jednals firmoudodavatele,kterámi řek|a,Že traktůrek
by|předvedena vyzkoušen,
jsem
jednání,
předvedena ani radlice,či
by|přítomen
kdy by!traktůrek
dále
dalšího
nasaditneš|i.Tento problémřešímea chápu Vaše
da|šízaíízení
na tentotraktůrek

kteý podepsa|předávací
rozhořčení.
Neníto naševina.Ano by|to pan RůŽička,
protoko|
dřívevšimnout.
a bylto technikstřediska,kteý si mě|těchtoprob|émů
Starosta:KdyŽ mohu k tomuto něco dodat, tak víte,Že budeme na obsazení
a bude vyhlášeno
vedoucíhotechnickýchs|uŽebpotřebovatněkoho šikovného
víte,rádi tentonávrhzváŽíme'
výběrovéřízení.Pokudo někomšikovném
Že jsem s panem Hermannemnepřišelna radniciněkoho
Klepa|:Pouze dop|ňuji,
vyhazovata pokudse ýká panaGu|aby,tak ten poda|uýpověd'sám.
Benč:Já bych se ještějednou vrátil k otázce prob|ému|esa. Já nemám Žádný
procedurální
hospodářsfuí
našehoměstaa druhávěc je ta, Že bylo
vztahk |esnímu
konstatováno,
Že v našichlesích|eŽí3.500m3dřeva'Těšímse na zasedánída|šího
jak probíhá|ikvidace
těchtopolomů.
zastupitelsfua
a na informaci,
sluŽebs tím,
Tajemník:
chtěl bych za minu|ýýden poděkovatza prácitechnických
Že pracovalidle mých pokynůa všechnyúko|ya mépokynyi cestousoučasného
vedoucího
Kar|aMad'ariče
st. řádně p|nili'Ještějednouděkuji.
jednánís místními
Mgr. ČíŽková:
Mám dotaz na pana Čápa,jaký byl rnýsledek
dřevorubci?
kteréjsem obvo|al,a|epřišlojich
dřevorubcema,
Čáp:Jednalose setkánís místníma
pouze
pět.
asi
lvtgr.Čiztová: Asi by|z tohotojednánínějakýzávěr?
dřevorubce.
Čáp: Bavi|ijsmese o tom,Že musímeco nejvícvyuŽítk prácitepelské
Mgr.CíŽková:Jaký by|tedyzávěr?
Klepal:Mohudo tohovstoupit?
Mgr.Čiztová:Ptám se panaČapa.
pouzepět s tím,Že se dom|uviti
kdyŽa|epřiš|o
Čáp:os|ovi|jsem
asi 14 dřevorubců,
s panemVětrovcema nějakáprácepro ně asi bude.
beru si s|ovo.
K|epa|:Vzh|edemk tomu,že mám |epšízkušenostis vyjadřováním,
dřevorubci,kdy
MartinČáp mě| p|áns tím,Že by se harvestorynahradilymístními
nás a|e místní
zk|amali,neboťpřiš|ajen pětina.Já ten zájemMartinaČapakvituji,
protoŽekdysibylaTep|árájemdřevorubců.
Současný
neboťchtě|dát prácimístním,
práce, tudíŽnemůŽou
stav je takový,Že místníjezdí.jinama majínasm|ouvané
zpracovattakouýobjemdřeva, kteý je zde možnéVytěŽitk|asicky.Máme od pana
řízenína těŽbu
Větrovcepřesnépodk|adyk tomu,abychommoh|ipřipravitvýběrové
schůzkuna
Že
opětovně
svoláme
harvestory.Na té schůzceby|o konstatováno,
panVětrovec.Závěrje ten,Že
podzim,kdy doš|otéžkúpravěceníku,kteý před|oŽi|
se schůzkabudeopakovat.
Čap: chtě| jsem, aby vznik|a tradice, že se budeme scházet, protoŽejsme
dřevorubecké
městoa chtěljsem, abychomda|ih|avydohromadya aby se vytěŽi|o
za co nejvícpeněza aby se dalo co nejvíceprácemístním.
Benč:Měl jsem jednánís panemVětrovcem,kteý mi uved|,že žádnýz místních
dne s konkrétní
dřevorubců,
ani Žádná firma,ani nikdojiný nepřiše|do dnešního
nabídkou
na káceníči|ikvidaci
dřeva
Čáp:ProtoŽena to místníneby|izvyk|ýa protojsme chtě|is nimi udě|atprvotní
sezenís tím,Žeje takovámoŽnost.
do koncečervna
Purký:V |esese těŽí,a|eti kteříby|ios|oveni,majíjiŽnasm|ouváno
něcojinéhoa jinde.
' Benčová:Chtěla bych se zeptat pana Erpse, zda-|ičet|před svym zvo|enímdo
výborua
výborupráva a povinnostič|enakontrolního
funkcepředsedykontro|ního
pročo tom m|uvím,
protoŽebych mě|a hned návrhpro kontroIní
výbor.Jedná se o
procedurá|ní
chybyv zápise z2' jednáníRady města,kterévisína webus tím,Že je
při kontro|e
auditora dnes tady
nutnétytochybypostupněnapravit,aby je nevyčet|

chyběve věci věcnéhobřemene,kteréje nutnéschváIita
doš|otakék procedurá|ní
pouze
Jinak vzápise zrady najdete 12
vzít na vědomí zastupite|stvem.
né
procedurálních
abyjste si to
chyb.Neníto z méstranykritika,a|epouzeupozornění,
pořádku,
přiš|a
kontrola.
da|ido
kdyby
opravduděkujua zaměřímese na to.
Starosta:Já děkujuzaupozornění,
připomínky,
za konstruktivní
takéjsemjíprosi|o to, aby
Klepa|:DěkujipaníBenčové
k procedurá|ním
chybám.Pan
nám ještěpomoh|aněkolikměsíců,
aby nedocháze|o
Erps zatím neby| seznámen a poučeno právech a povinnostechpředsedy
kontro|ního
r4ýboru.očekáva|ijsme, Že tuto funkcl bude zastávat někdo ztzv.
pana Matějku
opozice.Já jsem osobněoslovi|několiklidí,např.i pana lng.RůŽičku,
jiných
jsem
funkcív jiných
l da|šízastupitelé
majířadu
odmítnut.
a da|ší,ale byl
grgánech.Ještěchci dodat,Že se TomášErps rozhodněnikamnetlači|'
chybamiv zápise
uýborzabyva|procedurá|ními
CíŽková:Navrhuji,aby se kontro|ní
z1. a 2. zasedánírady města.Dá|e chci uvést,Že jsme by|ikritizovánizato, Že
Mě mrzí,Že si přečtujako občanto, Že by|schválenradou
nejsmetransparentní.
topnéhosystémuv MŠTep|á,a|e nevímco bych
stavebnídozor na rekonstrukci
věděla,
koho
schvaluje,
za ko|ikho schvalujea navícusneseníze
muselabýt,abych
zasedáníradyve zněnítak,jakje uvedeno,nenísprávné.
a|e havarijní
K|epa|:Já bych chtě|zrovnak tomutobodu uvést,Že něco napravuju,
jste
mě|y v radě před rokem, kdy výs|edkemtohoto by|o
stav v mateřskéškole
situaci.,,
takŽe
naše
usneseníby|o možnáformá|něnesprávné,ale paní
,,neřešit
roku
ředitelkatam dopouští
denně asi 10 litrůvody,ale vzápise zrady minulého
v roce 2014...My se a|e snaŽímesamozřejměnapravovat
v rozpočtu
bylo ,,neřešit
chybydá|,a|ejsem si tohovědom,žespoustuchyb uděláma většinuchyb beru na
syojihlavu
CíŽková:Mě nejdeo formálnístránku,a|eo to, Že na některéinformacemám právo
jako občan.
Cáp. Ten rozdí|je v tom, Že nám můŽekdokolivzavo|ata ty informacedostane,
jenžekdyŽjsme ty informacechtě|imy, tak jsme bud'ty informacenedostali, nebo
jste po nás chtě|y380,-Kčza hodinu:V tomje ten rozdíl.Vy jste mě|atu moŽnost,
kdyŽ jste mě|a nějakénesrovna|osti,zavo|ata věděla by jste, kdo ten stavební
dozorje.
CíŽková:Pane Cápe, já jsem tutoŽádostpoda|ai písemněa odpověd',kteroujsem
na ni dostala,tady mohu k|idněcitovat.Ale informace,Žeje to pan Vojtěchovský,
jsem se stejněnedozvědě|a.
Starosta:Za prvébych chtě|říctasi to|ik.Já tady nechcia řek|jsem to na začátku,
se
nechcivá|čit,
a|ezaměřujise na to, abychtytochybynapravi|a do přestře|ování
a námětya chcitytořešit.Nechcitady
zapojovatnechci.Čekámna Vašeupozornění
Jestlitutohru chcetehrát,nakonec
Žádnoupřestřelkua nadávatjeden na druhého.
asi nic jinéhonezbyde,a|ejá jsem radšiprotona tytochybyupozornita dát je do
pořádku. Těchto přestře|ek se chci zatím zdrŽet a vyzývám k tomu, pojd'me
pracovat,pojd'meřešit prob|émya h|edatřešenípro Teplou, vyzývám k tomu,
prosím.
a přednesunávrhna usnesení.
K|epal- DěkujipanuStarostovia paníBenčové
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0
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O

Starosta:Ještě jednou děkuji, z nebe jsme nespad|i,budeme se snaŽit věci
napravovat,čímvíc nám někdo pomůŽe,
cenímsi toho,Že nám tady paníb1ývalá
tajemniceobčasnapoví,nevímco víck tomudodat,a|e přestaňmese hádatu sto|u
a pojd'meh|edatnějakéřešenípro město.Děkuji.
závady,havarijní
Benč: V zápise ze zasedánímínu|é
radyjsou konstatovány
stav
traktorů,
vedoucítechnickýchs|uŽebjste s|yšelyje dlouhodoběmarod.Proto mě
za1ímá,kdo se d|ouhodobězabyvá otázkou bezpečnostipráce na technických
práce,véstrevize,kaŽdýzaměstnanecmá právo na
sluŽbách, tzn. véstbezpečnost
pomůcky,
a to jsme my.
ochranné
kdyvšechnopadá na bedrazastupite|e
Jen ted'nastoupi|
nouý
Starosta:Líbíse mi,Že nás na něco takového
upozorňujete.
pořádku.
MůŽemeopětdiskutovato tom,kdo
tajemník
a budemedávattytověci do
zaměstnancea technickés|uŽbydo stavu,ve kterémse nacházejí,dosta|.opět
ape|ujina to, pojd'mese na to zaměřit.Dáváms|ovopanuMad'aričovi.
Mad'arič:Evidence mám na starostijá' Škobnířidičů, ochrannéprostředky
pan Honéger,
veřejňáky,všechnytýo a jinévěci dávám do pořádku.Je|ikoŽskonč|!
tak dávám vše do pořádku,veškeý zaměstnancijsou proškolenia máme vše
za|oŽený.
Benčová:Já jsem se hlásilasoučasně,manŽe|se mě doma neptá a chtěla bych
jak to vypadá.
uvést,žeto nenítak tragický,
Starosta:Já na to budu reagovat.Vím Že to nenítak tragický,a|e toho časubylo
má|oa všichnizačínáme.
Nechciházet vinu někam,ale játonezača|a pojd'mese
soustředitna práci a neházejmesi klacky pod nohy a chci reagovatna Vaše
jsem rád a
připomínky
a opravduza ně děkuji.Neberuto jako křivdu.Za připomínky
ještě
jednou
za Upozornění
na chyby
děkuji.
práce v P|zni a nebyly
Benčová:Technickés|uŽbyproš|ykontro|oubezpečnosti
jednousi mys|ím,
Že nenívšechnotak špatně.
zjištěnyŽádnézávady,takŽeještě
Kyller: Já bych se chtě|jenomzeptat,jest|ise probíra|o
do rozpočtu
těch 180.000,Kč?Je|ikoŽto by|ov uvozovkáchza našív|ády,tak se chci zeptat,pročjsme o tom
jako radnínevěděli?Pročjsem se to dozvědě|aŽ před týdnem.Jinak to nechci
pitvat.
ČíŽková:
Já jsem na to zareagova|a.
Jsem se k tomuvyjadřovala.
Káva: Jen je můj názor, Že se mi v pos|ednídobě Tepelskýzpravodajnelíbí,
k vyřizováníosobníchzáleŽitostí,
ale Že je to zpravodaja
domnívámse, Že neslouŽí
záměru.
taktoby mě|i s|ouŽita vrátitse k původnímu
podnět
Starosta.Za tento
děkuji,mám stejnýnázora uŽ jsem o tom m|uvili s paní
Zá|eží
na nás,jest|ito
Bí|ou,
a|enemůŽemenikomubránit,kdotam chce pub|ikovat.
na nás, co tam dáme.Mě|oby
budemečíst.
Jestlito budoučístobčané,
tak to zá|eŽí
na paní
tam být víceinformací
z Tep|éa oko|í.Poprosímo to, aby jste vícet|ačily
' Kristýnua natzv' redakci.
Čáp:Já bych Rudovina tototémajen řek|,Že jsem se sešets Vencou F|usserema
Žejsme se domluvi|i,
Že budemetrochupozitivnější.

11. Závěr
na dnešním
děkujiVámza účast
VáŽeníč|enové
zastupitelsfua,
váŽeníspoluobčané,
jednání
Hezký
večer
a
dobrou
noc.
zastupite|stva
města
Tep|é'
druhém
Závěr : 19:26hodin
Zapsa|:Mgr.VítČervenka
TomášErps
ověřovate|é:.
Mi|anMatějka
starosta- Karel Hermann
_ MartinKlepa|
místostarosta
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