Zápis
z2, jednáníRady města Teplá, konanéhodne 13.I.2016
Přítomni: Karel Hermann, Martin Klepal, RSDr. Jaroslav Businský, Martin Čáp, Roman
Veselovský,
Omluveni: Hosté: Mgr. Vít Červenka' Jiřina RůŽková,Jaroslav Větrovec
Zahájení jednání rady města (dále jen RM) provedl starosta Karel Hermann'
Vyhotovením zápisu je pověřen tajemníkMÚ Mgr. V. Červenka.
Program 2. iednání radv
1. Kontrolaúkolůz26,27,28.zasedáníRM (20l5)
2. Majetkové zá|ežitosti
3. Návrh na otevíracídobu lékárnyv Tepléod |.2.20116
4. Dům s pečovatelskousluŽbou v Teplé- návrh na přidělení BJ
5. Ing. Stanislav Dušek _ zas|žnipojistných smluv
6, Yýzva k podanínabídek_ těŽebníčinnost- Harvestorová technologie
7. Žádost o finančnípříspěvek - Aragonit, z.s.
8. Sazebníkodměn spol. ASEKoL
9. Návrh termínůpro uzavírénímanŽelstvív obřadních síníchv Teplé
|O.Zásady pro poskytoviínícestovníchnáhrad členůmzastupitelstvaměsta Teplá
11.Návrhceníků
I2.Žádosto vybranéúdajeo nákladechna provoz DPS za rok 2015
13.Nabídkana instalaci kotle,natu|á paliva
l4.Pověření místostarostvk wřizováni dotaztt-ulice Škohi

Schválení programu rady:
PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽBI,: o

Ad 1) kontrola úkolů:
prodeječástip.p.č.285714a p.p.ě 285719_ úkol splněn
J.Růžková_ vyvěsit zér:rtěr
J.RůŽková_ vyvěsit zémlěrprodeje částip.p.č.50011a p.p.č.50312- Petr Tofl _ úkol
splněn
Mgr. Vít Červenkaa Karel Hermann _ zas|áníobjednávky a podpis smlouvy o dílo na
zpracováníprojekt. dokumentacev rámci rekonstrukce nélrožni
věžice_ úkol splněn

\

Mgr. Vít Červenka_ zas|éní
vyjádřenípod číslemusnesení26/DlI na ÚP ČR - ut<ot
splněn
Mgr. Vít Červenkaa K.Hermann _ zaslání objednávky a podpis smlouvy o dílo na
opravu skladu v zázemiknihovny MÚ Teplá- úkol splněn
K.Hermann - jednání s p. Vacatou _ farmářskétrhy_ úkol trvá
K.Hermann - podpis dodatkuč.1k nájemnísmlouvě ě.2|20I5/NP- úkol splněn
M.Klepal _ spolupráce s firmou olivius' s.r.o V rámci přípravy a podání Žádosti na
Ministerstvo pro místnírozvoj-úkol splněn
K.Hermann - podpis smlour,y o dílo se spoleěnostíolivius' s.r.o. na administraci
Žádostive výši 9.000,-Kčbez DPH - úkol splněn
M.Klepal - zajištění administrativních kroků k vyhlášeni výb.řízení ve spolupráci
s firmou olivius, S.r.o.-úkol splněn
K.Hermarrrr- podpis kupnísmlouvy se společností
Smart Lumen, s.r'o.- úkol splněn
_
Mgr. V.Červenka objednánívozid|aDacia Duster _ úkol splněn
K.Hermann - podpis dodatkukupnísmlouvy č.48101695- T-Mobile _ úkol splněn
Ad 2) Majetkové zá|ežitosti
Předkladatelkou je paní Jiřina Růžková..

a) Ve věci vedenépod Cj.5175l20|5lPoZ-Žáďost Antonína Pešuly o odkoupeníčasti
p.p.č.285714
o v'.iměře 5 rrťačastip.p.č.285719o výměře 7 rď v k.ú.Teplá, obec Teplá.
Komise prodejnedoporučuje.
Usnesení:RM nedoporučujeprodej částip.p.č.285714o výměře 5 m2 a částip.p.č.
2857lg o ýměře 7 m2 v {<.ú.
Teplá , obec TepIá Antonínu Pešulovi a věc posfupuje
do zasedánízastupitelstva.
Hlasování: PRo: 5

PRoTI: 0

ZDP.ŽFI SE: 0

b) Ve věci vedenépod Cj.86l20I6lPoZ- Žádost firmy NB product, S.r.o.o odkoupení
p.p.č.1080
o výměře 1522fi? a častip.p.č.1081 o qýměře cca 2800 m2 v k.ú.Beranov,
obec Teplá. Komise prodej doporučuje.Pňpravit nár,rh geometrickéhoplránu.
Usnesení:RM doporučujeprodej částip.p.č.1080o lyměře 1522 m2 a části p.p.č.
1081 o ýměře cca 2800 m2 v k.ú.Beranov, obec Teplá společnostiNB Product,
s.r.o. a pověřuje paní Jiřinu Růžkovoupřípravou geometrickéhoplánu.
Hlasování: PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽF,LSE:

0

c) Dale komise doporučujeodkoupitčastip.p.č.84512,84511,93713,960,970,3216
aI044l4
o v}měře cca2OOOm2 v k.ú.Beranov,obec Teplá.

Usnesení:RM doporučujeodkoupeníčásti p.p.č.845/2,845/1.,93113,960'970'
3216a
104414o výměře cca 2000 m2 v k.ú. Beranov, obec Tep|á a uzavÍít smlouvu o
smlouvě budoucí kupní a pověřuje paní Jiřinu Růžkovou předložit tento návrh
společnostiNB Product, s.r.o.k jejich ryjádření.

Hlasování: PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽFI SE: 0

d) Ve věci Žádosti o pronájem nebyového prostoru podanéspolečnostíMAS Kraj
žiých vod z.s. o celkovévýměře 75,53m2 vpřízemívbudově čp.237,stojícína
st.p.č.2701lvk.ú.Teplá, obec Teplá. Schválit pronájemod |.3.2016za aen|J10 Kč/m2
bez DPH.
Usnesení:RM schvaluje pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 15'53
m2 v přízemív budově čp. 237, stojícína st.p.č.270l1v k.ú. Teplá, obec Tep|á od
1.3.20t6 za cenu 10 Kč ,a m2 bez DPH pro MAS Kraj živých vod z.s..

Hlasování: PRo:5

PRoTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

e) Ve věci vedenépod Cj.64l20|6lPoZ - Na zéldaděko]audačníhosouhlasu ze dne
6.I.2016, kteý je dokladem o povoleném užívám stavby Teplrá" Havlíčkova ulice,
splďková kana|izace, je nutnévzavŤíts firmou Vodrímy akana]izace Karlovy Vary , a.s.,
provoznísmlour,uě'2/2016/09.Komise doporučujeuzavŤitsmlouvu.
Usnesení : RM schvaluje uzavřenÍ provozní smlouvy č. 212016109k užívánístavby
Teplá' Havlíčkova ulice _ sp|aškovákanalizace se společnostíVodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s.

lrlasování: PRo:5

PROTI:0

ZDRZEL SE:0

Í) Ve věci komplexní pozemkovéúpravyv k.ú. Bezvěrov u Teplé,obec Teplá komise
nawhuje požádat Krajsky pozemkoý uřad o komplexní pozemkovou úprar,uv k.ú.
Bezvěrov u Teplé,obec Teplá.
Usnesení: RM schvaluje podání žádosti na Krajslý pozemkový úřad o komplexní
pozemkovou úpravu v kú. Bezvěrov u Teplé, obec Teplá a pověřuje paní Jiřinu
Růžkovoupffpravou a zasláním žádosti.

Hlasování: PRo: 5

PRoTI: 0

ZDP.ŽF,L SE: 0

g) Yýnakodstoupení odkupnísmlouly na pozemky p.p.č.101Il44ap.p.č'I011l45
v k.ú'Tepl4 obec Teplá ze dne 5.10.2010, z důvodu, že nezahájilaýstavbu rodinného
domu,jak bylo sjednánov kupnísm]ouvě'Komise doporučuje.

Usnesení: RM schvaluje zaslán í výzvy Jitce Klsákové k odstoupení od kupní
smlouly na pozemky p.p.č.l0||l44 a p.p.č. 1011145v k.ú.Teplá' obec Teplá ze
dne 5.10.2010 z důvodu, že nezahájila qýstavbu rodinného domu tak, jak bylo
sjednáno v kupní smlouvě.

Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDRZEL SE:0

Ad 3) Návrh na otevíracídobu lékárny v TepIéod 1.2.2016
RM byl předloŽen v příloze nájemcem Lékárny v Teplé paní PharmDr' Hanou
Sedláčkovounávrh na úpravuprovozní doby lékárnyv Teplé s platnostíod I,2,2016,
Rada města dále zhodnoti|a prozatímnístav provozu předmětnélékárny s tím, že dá|e
na výpovědi znájmu netrvá.
a) Na vědomí: RM
následovně :
Pondělí
Útery
Středa
Čtu.t"k
Pátek

bere na vědomí úpravu provozní doby lékárny od 1.2.2016

_8-t2.13-17
-8-12
_8-12.13.16
- 8-|2,l3-15
_8-12

b) Usnesení : RM schvaluje zpétvzetívypovědi z nájmu v lékárně v Teplé ze dne
16.10.2015 a pověřuje tajemníka Mgr. Víta červenku zasláním vyjádření
k rukám nájemkyně PťarmDr. Hany Sedtáčkové.

Hlasování: PRo:5

PRoTI: 0

ZDRŽnl sB: o

Ad 4) Dům s pečovatelskouslužbouv Teplé_ návrh na přidělení BJ
sluŽby v Teplé,p.o. Petry
Radě města byla předloŽenaŽádost ředitelky Pečovatelské
Horské o přidělení býorrych jednotek a to panu Dezideru Kudíkovi' bytem Nová Ves
195 od I.2.2016 a to BJ č. 407, dále paní Anně Pasečiakové,býem Pivovarská
3331318od I.2'2016a to BJ č.2l3 o velikosti 1+0.Dále byla předloŽenažádostpaní
nájmu vBJ č.318 o velikosti 7+| zdůvoduovdovění.
Anny Pasečiakové
o ukončení
Dále předložilanávrhna zařazenípana Jana Findrika a Marie Findrikovéjako Žadatelů
o BJ o velikosti 1+1.
a) Usnesení: RM schvaluje přidě|ení bytovéjednotky v Domově s pečovatelskou
službouv Tepléč.407 od |.2.2016panu Dezideru Kudíkovi a č.213 od 1.2.2016
paní Anně Pasečiakové.

Hlasování: PRo:5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

b) Usnesení:RM schvaluje na žádost paní Anny Pasečiakovéukončenínájmu
v bytovéjednotce č.318 ke dni 31.1.20|6.
Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDRŽBI, sn' 0

c) Usnesení:RM schvaluje zařazení manže|ůJana Findrika a Marie Findrikové
do pořadníku uchazečů
o přidělení bytovéjednotky v DPS.

Hlasování: PRo:5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad 5) Ing. Stanislav Dušek_ zaslání pojistných sm|uv
Radě města byla vyrozuměna tajemníkem Mg.. Vítem Červenkou o tom, že
v souvislosti s prováděnímauditu města na stávajícístav pojištěnímajetkuměstaje na
místě poskýnout Ing. Stanislar,rrDuškovi stávajícípojistnésmlour,y,resp. Pojistné
podmínky s tím, že na kopiích těchto pojistných smluv budou zaěeměny pojistné
částky.
Usnesení: RM schvaluje zaslání pojistných smluv Ing. Stanislavu Duškovi s tím,
žebudou začerněnypojistnéčástky.
Hlasování: PRO:5

PRoTI: 0

ZDRŽBI sB' 0

Ad 6) Yýzva k podání nabídek - těžebníčinnost_ Harvestorová technologie
Radě města byla v návrhu přddloŽena výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku
maléhorozsahu na služby zadávanémimo režim zákona č. I37/2006 Sb., o veřejných
zakézkách,ve znění pozdějšíchpředpisů na zakéuku,,Těžebníčinnostharvestorovou
technologií v lesích na majetku města Teplá pro rok 20|6,,, kterou zpracova|
místostarosta
Martin Klepal, podle podkladůoLH JaroslavaVětrovce.
Usnesení : RM schva|uje Výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu ,, Těžebníčinnost harvestorovou technologií v lesích na majetku města
Tep|á pro rok 2016* a pověřuje místostarostuMartina Klepala oslovenímfirem
dle seznamu.
Hlasování: PRo:5

PRoTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Ad 7) Žádost o finančnípříspěvek _ Aragonit, z.s.
Radě města byla předložena žádost zapsanéhospolku Aragonit , občanskésdruŽení' o
finančnípříspěvek na konání hudebníhofestivalu zdravotně postiŽených, kteý se má
konat ve dnech |6-17' zátí20|6 v K.Varech, Chebu a FrantiškovýchLázních.

Usnesení:RM zamítá poskytnutí finančníhopříspěvku pro spolek Aragonit, o.s.
na konání hudebního festivalu ve dnech |'6. až 17. záíi2016..
Hlasování: PRo:5

PROTI: 0

ZDRZEL SE: 0

Ad 8) Sazebník odměn spol. ASEKoL
Radě města byl předloŽen sazebníkodměn platný od 1.1.20|6 zaslaný společností
ASEKOL, a.s.
Na vědomí: RM bere na vědomí sazebnÍk odměn platný od 1.1.2016 od
a.s. za sběr elektrozařízení tak, jak by| předložený
společnosti ASEKOL'
v příloze.
Ad 9) Návrh termínůpro uzavíránímanŽelsfvív obřadních síníchv Teplé
Radě města byl předloŽen matrikářkou MÚ Teplá paní Jaroslavou Dvořáčkovou
v pÍí|ozenávrh na stanovenítermínůpro uzavíránímanželstvív obřadních síníchMÚ
Teplá v roce 20|6.
Usnesení: RM schvaluje termíny pro uzavírání manželstvív obřadních síních
Městského úřadu Teplá pro rok 2016 tak,jak byly předloženy v příloze.
Hlasování: PRo:5

PRoTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Ad 10) Zásady pro poskytování cestovníchnáhrad členůmzastupitelstva města Teplá
Účetníměsta Teplá paňíMarketou Hlávkovou byly v příloze předloženyke schválení
Zásady pro poskytování cestovníchnáhrad členůmzastupitelstva města Teplá pro rok
2016 v souladu sust. $ 189 odst. 7 zákona č.26212006 Sb., zákoníku práce a
Vyhlášky č. 38512015 Sb.' ze dne 17.12.2015, vydané Ministerstvem práce a
sociálních věcí o změně sazby zák|adnínáhrady za používánísilničníchmotorových
vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely
poskytování cestovníchnáhrad, nazák|adě kterých se uvedenézásady pro poskytování
nríhradpro zaměstnanceměsta stanovují.
Usnesení: RM schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům
zastupitelstva města Teplá tak, jak byly předtoženyv příloze.
Hlasování: PRO:5

PROTI: 0

ZDRZEL SE: 0

Ad 11) Návrh ceníků
Radě města byly odborným lesním hospodářem Jaroslavem Větrovcem v ptí|oze
předloŽennávrhy na schváleníceníků:

-

Za palivovédřevo v drobnémzveřejnézeleně a Lesní qfroby Města platnépro rok
20t6.
Kalkulace náhrad zapoužívánísoukroméhotraktoru pro přibližování na 1 NH
Kalkulace náhrad zapoužíváttívlastníJMP na 1 NH
Kalkulace náhrad zapouživání vlastníhokřovinořezu na 1 NH
Pro těžebničinnostpro zaměstnancev lesníýrobě města- platnépro rok 2016
Pěstebníchčinnostípro zaměstnance
Pro těžebníčinnostv lesních porostech města Teplá pro sjednávanépráce v lesní
ýrobě města s podnikatelskýmisubjekty
Pěstebníchčinnostíoro Živnostníkv

Usnesení:RM schvaluje Ceníky Lesní výroby města Teplá platné pro rok 2016z
o za palivové dřevo v drobném zveíejné zeleně a Lesní qýroby Města
platné pro rok 2016.
o Kalkulace náhrad za používánísoukromého traktoru pro přibližování
nalNH
o Kalkulace náhrad zapoužívánívlastní JMP na 1 NH
o Kalkulace náhrad za používánívlastniho křovinořezu na 1 NH
o Pro těžebníčinnostpro zaměstnance v lesní výrobě města _ platné pro
rok 2016
o Pěstebních činnostípro zaměstnance
o Pro těžebníčinnost v |esních porostech města Teplá pro sjednávané
práce v lesnívýrobě města s podnikate|skými subjekty
o Pěstebních činnostípro živnostnÍlry
tak, jak byly předloženy v příloze.
Hlasování: PRO: 5

PRoTI:0

ZDRŽEL

SE:

0

Ad 12) Žádost o vybrané údaje o n.ákladech na provoz DPS za rok20|5
Paní Petrou Horskou byla předloŽena RM žádost o r,ybranéúdaje o nákladech na
provoz DPS za rok 2015 z důvodu dokončeníekonomické stránky návrhu na zřízení
pobyové sluŽby Domova se zvláštnímreŽimem. Ztohoto důvodu žádá o poskýnutí
informace o půdorysuv m 2 vjednotliých podlažícha celková roz|oha DPS v m 2,
dále o poskýnutí informace o výši provoznínakladůcelkem zarok2015 ato nákladů
na topení,nákladů na ostatníenergie, odpisy budovy, odpisy vybavení budovy a
opravy. Týo informace bude vylživat i Ing. Vladislav Bláha, odborný konzultant.
Usnesení: RM schvaluje poskytnutí informací tak, jak byly předloženy Petrou
Horskou a Ing. Vladislavem Bláhou (odborným konzultantem) v příloze
z důvodu dokončení ekonomické stránky návrhu na zÍízenípobytové služby
Domova se zvláštnímrežimem.

Hlasování: PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZEL SE: 0

Ad 13) Nabídka na instalaci kotle na tuhá paliva
Z důvodůinstalace novéhokotle na tuhá paliva v budově bývaléknihovny na adrese
Masarykovo nám. č,.p.66 v Teplé byly na zák|adě poptávky předloŽeny nabídkyna
dodávku kotle včetně instalace od firem Milan Hůlka, Teplá v nabídnutéceně
48.804,.Kč a Manfred Scherbaum,TouŽim v nabídnutéceně 46'978,-Kč.Vzhledem
k dostupnostipřípadnéhoservisu, se RM jeví nabídkapanaMilana Hůlky ekonomicky
ýhodnější.
Usnesení:RM schvaluje nabídku na dodávku kotle na tuhá pa|iva na adrese
Masarykovo nám. č.p.66 v TepIé od firmy Milan Hůlka v ceně 48.804'-Kčvč.
DPH a pověřuje tajemníka města Mgr. Víta Červenku zasláním objednávky a
starostu Karla Hermanna podpisem smlouly o dí|o.

Hlasování: PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRZEL SE: 0

Ad 14) Pověření místostarostyk vyřizování dotazů
Na základě mnoŽícíchse dotazůk zakázce na opravu Škok'i ulice a jejich vyŤizeni
v zákonné lhůtě předloŽil místostarostaMartin Klepal radě města Žádost o jeho
pověření v rámci poskytování dodatečnýchinformací k zakénce ,'Město Teplá _
_ stavebnípráce...
sídlištěŠkolní..

Usnesení: RM pověřuje místostarostu Martina Klepala ve spolupráci se
zpracovate|em zadávací,dokqmentace Mgr. Klárou Kotes a s projektantem Ing.
Janem Duškem operativním ryřizováním dotazů a zveÍejňováním dodatečných
informací kzakázce,,Město Teplá - sídlištěŠkohí" - stavebnípráce.o.

H |a s o v á ní:PR o :5

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Jednání rady města ukončenov 9.30 hodin.
Zapsa|:Mgr. Vít červenka tajemník dne
Karel Hermann starosta dne

4=.tarl

"/s: r', c>ď,/é

Martin Klepal místostarosta
dne .(2. (.*l..(.6.

