USNESENI
ze 7. jednání Rady města Teplá' konanéhorJne14.3'201,7
A) RM schvaluje:
l) ptogram 7. 1ednánirady nrěstaTeplá.
2) smlouvu o zÍizenívěcnéhobřenrene pro akci ..Reko VTL 422O2-Teplá.plynovod
pro RS' číslqstavby:57725,,na p.p.č.2|8714a 296916v k.ú.Teplá, obec Teplá.
3) zaslrfuílyjádření s námitkou k trávll-tuopatřeníobecnépovahy na Magistrát města
Karlor,y Vary k zákazl vstlrpr"r
kód honitby
do částihonitby Kladruby, identifikační
-3
j.
pod č 922l o 6Pl 17 ze dne22.2.2017.
CZ4 10310 1060 vedeného
4) cenovou nabídk.una oprai,uýluků a dalšíclrporuch asfaltoliich korrrunikacív trlicí
Skolní,na kriŽovatceulic Skolní a U Hřiště l1,jma oprar,yvjezdu na fotbalovéhřiště
z ulice Skolníza cenucelkemve ýši 209.995.50
Kč vč.DPH.
jednotek
5) přiděleníbýových
v Domě s pečovatelskou
sluŽbouv Tepléč. 409 od
1'4.201'7paní Jaroslavě Toboříkovéa č. 204 od 1'.4.2017paní Drahonríře
Pištáčkové.
Vladislava a Marie Adršových a AlŽběty Koubové do Seznanrt
6) zařazeni rrralrŽelů
přidělení
uchazečů
o
B.Tv DPS'
7) cenu nájenrnéhove výši 121'-Kč/lrodvč. DPH za proriájemklubovny Hasičské
zbrojnice v Teplépro pořádání soulcolr-rýchakcí pro nečlenyJSDH a SDH Teplá.
8) cetríkza palivovédřevo v drobnénrz veřejnézeleně a lesníqýroby nrěstapto rok 20 17
dle přílohy.
9) vyÍazenipolrlednicč.7a č.10z prodejev ll-rÍbcentru
Teplá dle přílolry.
10)školskýobvod pro Mateřskou školuTeplá, p'o. s tírn,Že se jedná o město Teplá a
spádovéobce.
11) uzavření Mateřské školy Teplá' p.o. v obclobíletníclr pr.azdriinod 11.7.2011 do
11'8.20|7a v přípravnénr
týdnuod 30.8.201
7 do 1.9'2017.
(SRN) v Par.kupřátelství
12) pořádfuí spoÍovníchher dětíz MŠ Teplá a MŠ Speirrslrar1
v Teplédne |9.5.20|7.
B) RM bere na vědomí:
1) ŽádostJany Veseléo opťa\ukomurikace p'p.č.557 v k.ú. Poutnov, obec Teplá a
pověřuje .TaroslavaKelrrta zpracovánímtlávrhu řešeníoplavy.
2) žÁdostředitelky MŠ Teplá, p.o. o posk)rtnutí
SeznaffIudětía pověřuje paní.Iar.oslaw
Dvořáčkovoujejich vyhotovenímdle přílohy.
Že se uskuteční
dne 3.5.2017od
3) temlín zápisu do Mateřskéškoly Teplá. p.o. s tílr-r.
l3.00do l6'00hodirrv budověMS.
prostředků
4) oznénnení
ředitelky Zák\adni školy v Teplé.p.o. o čerpáníÍ.inančních
z příznanéhopříspěl'ku na pťovoz z rozpočturrrěsta Teplá pro Základní školu
v Teplé,p.o.

C)RM zamítá:
1) směnu přísfupovékomunikace přes st.p.č.1/1 v k.ú.Poutnov,obec Teplá v
majetku pana Václava Novotnéhoza čá|stst.p.č.l/l ftomrrnikace ) v k.ú.
Poutnov,obec Teplá za p.p.č.382/l (ravní porost)o ýměře 1266 m2 v k.ú.
Babice u Poutnova,obecTeplá.
D)RMpověřuje:

-

l) tajemníkaMgr. Víta Červenku oslovením advokátní kanceláře JUDr. Václav
Krondl k vyhotovenínávrhunájemníchsmluvmezi městemTeplá a nájemciDPS.
Karel Hermann

Martin Klepal
místostaÍosta
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