Zápis
z 5. zasedáníZastupitelstvaměsta Teplá, konanéhodne 30.záÍí2015
Přítomni : Businský Jaroslav RSDr., Čáp Martin, Erps Tomáš, Hermann Karel, Klepal
Martin, Křehký Karel, Matějka Milan, Veselovský Roman, Zdeněk Purkyt, Josef Bílek
Omluveni: Ing. Vlastimil Šindelář,PhDr. RenataKreuzová, Mgr. ŠárkaGabriková,Mgr. Eva
Novotná. Bc. .ianaLoretlcová
Bez omlulry :
o b č a n ů: 9
Starosta města zaháji| jednaní zastupitelstva města (dále jen ZM) v 18.02 hodin. Přivítal
přítomnéčleny ZM a občany města. Zapisovatelem jednání určil tajemníka Mgr. Víta
Červenku.Dále konstatoval,žena jednáníje přítomnocelkem 10 zastupitelů- zastupitelstvo
je usnášeníschopné.Dále uved|, že zjednání bude poÍizen audio záznam pro potřeby
městskéhoúřadua upozomil, Že pokud bude někdo dalšípořizovat audio nebo video záznam,
nesmí tím rušit pruběh a účeljednání. Pokud by jej chtěl zveřejnit' je povinen dodrŽet
ustanovení zék.ě. 1'0112000Sb. o ochraně osobních údajů a zékona č. 8912012 Sb.
občanského zákoníku. Uvedl, že zasedání bylo řádně svoláno a oznámení vyhlášeno
vyvěšenímna úřednídesce a webových stránkách města Teplá dne 229.20l5 s programem'
kteý následně dne 22.9.2015obdrŽelivšichnizastupitelé.
Návrh Programu:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatelůzápisu z 5, zasedáníZM
3) ověření zápisu ze 4. zased7niZ\tt
4) Kontrola úkolů
5) Maj etkov ézá|eŽitosti
6) Rozpoětovéopatřeniě.4,5,6,7
7) Nákup vozidla pro střediskomístníhohospodářství
8) Pravidla pro hodnocenía poskytovánídotacízrozpoětu města
9) Veřejnoprávnísmlouva o poskýnutí dotacez rÚ rr
10)RozhodnutíÚHoS o pokutě50.000,-Kč
11) a) Schválenídodatkuč.5 ke Zřizovací listině Mateřskéškoly Teplá
b) Schválenídodatkuč.1 ke ZÍizovacílistině Základni uměleckéškolyTeplá
L2)Žádosto povolenívýjimky z počtudětíMŠ Teplá
13) Informaceo plánovanérekonstrukciulice Školnív Teplé
14) Informacestarosty
15) Různé
a) Žádost o navýšeníkapacity školnídruŽiny Zěk|adníškolyv Teplé'p.o.
b) Výročnízpráva o činnosti Zák|adni školyv Teplé,p.o. ve školnímroce 201412015
c) PodáníŽádosti narea|izaci protipovodňovýchopatřeníměsta Teplá (Rozhlas)
16)Diskuse
|7|Závěr

Ad 1) Zaháiení
Starostapřečetlnávrh doplněnéhoprogramu
Usnesení:
PRO:

10

ZDRŽEL sE:

PROTI:

Ad 2. Volba ověřovatelůzápisu z 5. zasedání ZM
Starostaza ověřovatele zápisu nawhl pana MartinaČápa a Milana Matějku.

Usnesení:
PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽEL sE:

0

Ad 3.ověření zánisu z 4. zasedání ZM. konanéhodne 24.6.2015
Starostakonstatuje,žeověřovateli zápisu ze 4. zasedánízasfupitelstva města byli:
Ing. Vlastimit Šindehr a RSDr. Jaroslav Businský. Dotéza| se přítomnéhoověřovate|e, zda
zápis zkontrolovali a ověřili? Ing. Vlastimil Šindelářje nepřítomen (konstatuje se, že zápis
zkontroloval a ověřil) a RSDr. Jaroslav Busins\ý uvedl, že zápis zkontroloval a ověřil jeho
správnost svým podpisem.

Ad 4 .Kontrola úkolůz 4 zasedáníZM ze dne 24.6.2015
Z usnesenípřijatýchv riímci4. zasedániZMby|y stanovenynásledující
úkoly:
- Karel Hermann- podpis smlouvyo ňízeni věcnýchbřemenč.A 0390-00393_ dále č.
A 0390-0032- splněno
- Jiřina RuŽková _ podání Žádosti na Krajský pozemkový uřad pro KK o bezttp|atý
převodp.p.č.267lt v k.ú.Bohuslavu Poutrrova_sptněno
- Jiřinu Růžkovou_ podánímžádostina Krajský pozemkoý uřad pro KK o bezúp|atný
převodp.p.č.|292, |29511v k.ú.Beranov_ splněno
- Karel Hermann_ podpis darovacísmlouvymezi MAS Kraj živýchvod, z.s. a městem
Teplá_ cenadarovaného
majetku743.750,-Kč- splněno
Navědomí:

\

Ad 5. Maietkovézáležitostia smlouw o zřízenívěcnÝchbřemen Starosta předal slovo paníJiřině Růžkové.
Jiffmu Purkytovi
a) Prodej p.p.č.750 o výměře 59| Ii v k.ú.Jankovice,obecTeplá manŽelům
a Kamile Purlgrtové.
Kupnícena je 25 Kčl nť.Zétmilprodejezveřejněnod 3l.8.2015 do
|6.9.20|5.Komisei RMprodej doporučili

Hlasování: PRo: ío

PROT|: o

ZDRŽEL sE:

o

p.p.č.254l| o výměře cca 550 m2 v k.ú.Teplá" obec Teplá Janu Radovi. RM
b) Prodej črásti
prodejnedoporučila.
Před hlasováďm o tomtobodu uvedl starostaHermann,žerudaměstatentobod projednalaa
má zájem tento pozemekještě v letošnímroce vyčistit,obnovit původnícestu a udělat
z tohotopozemkuklidovou zónu.

Hlasování: PRo: 9

PROTI: 0

Z D RZ ELSE: 1

c) Prodej p.p.č.497117 o výměře 48 n? vk.ú. Klášter Teplá" obec Teplá Ing. ZÁeňce
Zigmundové.Komise i RM prodejnedoporučila
krekreačnímu
do vyřešenípřístupů
objektu
č.ev.74a75 v k.ú.Klríšter
Teplá

Hlasování: PRo: 10

PROTI: 0

ZDRŽELsE: o

d) odkoupení častip.p.č.736 o \.ýměře 6 Ín2 v k.ú.Pěkovice, obec Teplá od firmy
PROBITAS s.r.o.za 50 Kč/m".Komise i RM odkoupenípozemkudoporučila.

Hlasování: PRo: 9

PROTI: 0

ZDRZELSE: 1

3I23l1o qýměře |748 fiJ a p.p.č.
3|2316o qiměře 103m2v k.ú.Teplá"
e) odkoupeníp.p.č:.
doporuěila.
obecTepláod lrrg.VlastimilaBlríhyza|00Kělm". Komisei RM odkoupení

Hlasování: PRo: í0

{

PROTI: 0

ZDRŽELsE: o

f) NabídkaKazi Natalie na odkoupenípodíluY, p.p.č.235513
oqýměře 478Íf a podílu
% p.p.č.235514o výměře 291 Í|f v k.ú.Teplrá"obec Teplá. Komise i RM doporučila
neodkupovat.

Hlasování: PRo: 9

PROTI: 1

ZDRŽELsE: o

prollašenímezi Jitkou Klsákovou a městemJeplá o wácení p.p.č.I01|l44 o
g) Souhlasné
ýměře 589 m, a p.p.ě. 101|145o výměře 1274 m. v k.ú.Tepla obec Teplá" pro
výstavburodinnéhodomu v TouŽimskéulici. Po zápisu parcel do katastrunemovitostí
pro Město Teplá budeJitce Klsákové wácenakupnícena 425.467,-Kč.

Hlasování: PRo: 9

PROTI: 0

ZDRŽELsE: 1

NoSTA-HERTZ spol. s.r.o.,která zastupujespolečnost
h) Uzavřená smlouvase společností
Čpps a.s. z titulu přestavbyvedenípod nazvem ,,v490l49|- vedení400kv PRE.YIT"
o zřízenívěcného
břemeneč.A.0390-00430na:
- p.p.č. 88/3(omápůda)o výměře6|82 m2
. p.p.č.132(vodníplocha) o výměře 2942|#
- p.p.č.l33 (vodníplocha)o qiměře 270m2
- p.p.č. 91 (lesnípozemek)o ýměře 26520m2
- p.p.č.8615(trvaIýtravníporost)o výměře 900 m2
všev k.ú.Jankovice,obecTeplá.

NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.,která zastupujespolečnost
D UzavŤenásmlouvase společností
.ó
ČBps a.s.z titulu přestavbyvedenípod názvem,,v4g0t4g|. vedení400kv PRE.VIT"
ňízeruvěcného
břemeneč.A.0390-0047t na:
- p.p.č.2g8|l|(ostatď plocha)o výměře3720m2v k.ú.Teplá, obec Teplá.
Na vědomí:

j) Uzavřená smlouvase společností
NoSTA-HERTZ spol. s.r.o.,která zastupujespolečnost
Čpps a.s.z titulu přestavbyvedenípod niázvem,,v4g0t4g1.vedení400kv PRE.VIT.( o
zÍizentvěcnéhobřemeneč.A.0390-00424naz
- p.p.č.470 (ostatríplocha)o qýměře |996 m2
- p.p.č.444l| (lesnípozemek) o výměře 5735m2
- p.p.č.52716(rvalý travníporost)o výměře 3796m2
- p.p.č.t27 (ostatruplocha)o qiměře 396 ÍÍf
v k.ú.Hoštěc,obec Teplá.
Na vědomí:

k) Uzavřená smlouvase společností
NOSTA-IIERTZ spol. s.r.o.,kÍerázastupujespolečnost
CEPS a.s. z titulu přestavbyvedenípod názvem ,,v490l49|. vedení400kv PRE.VIT.. o
zÍizenívěcného
břemeneč.A.0390-00437naz
- p.p.č.551/1(ostatní
plocha)o výměře|83T fi?
- p.p.ě. 44315(trvalýtravníporost) o ýměře 13765|#
- p.p.č.480125(trvďý travníporost)o výměře 1938m2
- p.p.č.645 (ostatríplocha)o výměře 46|5 Íť
v k.ú.Klďter Teplá' obec Teplá.

rt

l) UzavŤenásmlouvase společností
NoSTA-HERTZ spol. s.r.o.,která zastupujespolečnost
ČBps a.s. ztitulu přestavbyvedenípod názvem,,Y490l491-vedení400kv PRE.YrT.. o
ňízeni věcnéhobřemeneč.A.0390-00466na:
- p.p.č.155/1(lesnípozemek)o výměře2|4|O Í?
- p.p.č.109/1(lesnípozemek)o výměře 5534n?
- p.p.č. 6612(omápůda)o výměře 2637fif
- p.p.č.102(tÍva]ýtravníporost)o qýměře t8647fi?
- p.p.č.|o9l2(1esní
pozemek)o výměře8l3 m2
- p.p.č. 92 (trva|ýtravníporost)o výměře |7$ Í?
- p.p.č.|6|14(lesnípozemek)o výměře 69248fif
- p.p.č.l 19/1(lesnípozemek)o qiměře 6993|fi?
v k.ú.Popoviceu Poutnov4 obecTeplá.

NoSTAm) Dohoda o jednorázovénďrradě za omezeruv lžíváni nemovitostise společností
HERTZ spol. s.r.o., která zastupujespolečnostČpps a.s. ztitulu přestavby vedenípod
názlem ,,v490l49|-vedeď 400kV PRE-VIT.. č.D.A. 0390-0028ve výši 386.2|4,-Kč bez
DPH.

r{,

ad 6) Rozpočtovéopatření č.4.5.6.7
Starosta Karel Hermann předal slovo ekonomce paní Evě Řebíkové. Rozpočtovéopatření
byly zařazeny do jednrínírady města ztoho důvodu,žekaždý měsíc píichánejína účetměsta
dotace na výplaty pracovníků veřejně prospěšných prací. Rozpočtovými opatřeními se
původní rozpočet nezměnil a máme neustále stejný schodek, i když ve skuteěnosti
hospodaříme s přebýkem, kdy ke konci zaŤíje k poslednímu dni v měsíci stav účtůa
podílových fondů celkem ve výši 43.000.763,-Kč, a hospodaříme s přebýkem ve výši
18.646.000,-Kč. Dále ekonomka uvedla, ja]qým způsobem Se prováděly přesuny
v jednotlivých položkách paragrafujednotliých správců.
a) rozpočtovéopatření č,.412015 dle předloŽené přílohy s označenímRozpočtové
opatřeď č. 412015,na zálrJadě kterého dochází dle ust. $ 16 zakona č,.25012000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu k úpravě rozpoětu o
583.034,80,-Kč na straněpříjmůa o 583.034,80,-Kč na straněvydajů.

b) rozpočtovéopatření 512015dle předloženépŤíIohys označenímRozpočtové
dle ust. $ 16 zakona č.25012000
opatřeníč,.512015,na zékJaděkteréhodocház;í
pravidlechuzemníchrozpočtuk úpravěrozpočtuo 520.338,Sb., o rozpočtoqých
na straněvýdajů.
Kč na straněpříjmůao 520.338,-Kč
Na vědomí:
c) rozpoětové opatření ě. 612015 dle předloženépřílohy s označenímRozpočtové
kterého ďochězí dle ust. $ 16 zakona č.25012000
opatření č,.6120|5, na zállrJadé
Sb., o rozpočtoqýchpravidlech územníchrozpočtůk úpravěrozpočtuo l97.593,Kč na straně příjmůa o |97.593,-Kčna straně ýdajů.
Na vědomí:

T

d) rozpočtové opatřen| 712015 dle předložené přílohy s oznaěením Rozpočtové
opatření č. 7120|5, na zékJaděkÍeréhoďochěz,ídle ust. $ 16 zakona č:.250/2000
Sb., o rozpoětor1ýchpravidlech územníchrozpočtuk úpravěrozpočtuo 2|7.6||,Kč na straněpříjmůa o 2|7.6|1,-Kč na straněvýdajů.

ad 7) Nákup vozidla pro středisko místníhohospodářství
Starosta města Karel Hermann předal slovo tajemníkovi města Mgr. Vítu Červenkovi, kteý
informoval zastupitele města o složitésituaci ohledně vozového paÍku ve středisku místďho

{

hospodrířství'kde jsou některá osobď vozidla ve špatnémtechnickémstavu, skoro na hranici
jejich výazení zprovozu. Tajemník uvedl' že necha| zpracovat ana|ýzu technického stavu
vozidel. Dále se tajemníkvyjádřil k problematice dodávky osobníhododávkovéhoužitkového
vozid|a od společnostiFord a přečetl e-mail od jejich zastoupení.TéŽneopomněl zdtnazsit,
že ta|ďéžosobní motorovéhovozidlo Škodaoctavia, kteréje v uživáru uředníkůa starosty
města, je takéve špatrrém
technickém stavu i přesto, že by|a řada závad na jďe tohoto roku
odstraněna, přesto je technický stav neutěšený a bude si vyŽadovat vyna|oženídalších
finančníchprostředkůna jeho provoz. Dále přednesl Žádost o uvolnění finančníchprostředků
na nákup osobního motorového vozidla pro středisko místníhohospodářství s tím, že toto
vozidlo by mělo mít náhon na všechny4 kola. Tajemník města iďormoval dále zastupite|e,že
z tohoto důvodubyl učiněnpruzkum trhu se zjištěnímmoŽnéhoniíkupu předmětnéhovozidla
pro středisko místníhohospodtířstrí.Zejménapak nabídky od společnostíŠkodaAuto, Kia a
Dacia. Po provedení ana|ýzy moŽného nákupu vychéníjako nejlevnější a nejvhodnější
varianta osobníhovozid|a Dacia Duster veverzi Arctica 1,6 SCe 84 kw1|4 4x4 zaceÍLu
352.900,-Kč vč. DPH. Ztohoto důvodu doporučuje tajemník nákup předmětného vozidla
s ohledem na špatnýstav vozovéhoparku a klimatichých podmínektepelska.
Dále vystoupil Zdeněk Purky, kteý uved|, žeje pro i zpozice předsedy komise pro výstavbu,
neboť komise se přepravuje v rámci působnosti osobními vozidly, což je vzhledem
k rozmanitosti terénutepelska velmi složité.Jinak uved|, že vozidla jsou v katastrofickém
stavu. Dále uvedl Milan Matějka, žeje zásadně pro koupi vozidla. Dále se doténa|ohledně
problému s dodávkou vozid|a Ford Tranzit' jaké budou problémy s nákupem náhradníchdílů
na toto vozidlo, když je problém s dodávkou samotnéhovozid|a. Na to uvedl tajemnlk, že
nríkup nďrradních dílů na uvedené vozidlo není dle informací od distributoru dílů žádný
problém. Dá|e zmírul tajemník města, že bylo uvaŽoviíno talrJtéŽ
o přesunu vozidla Škoda
octavia, kteréužívástarosta,na středisko místníhohospodářství,ale technický stav vozidla je
taktéžnelichotivý a dle informací u prodejce vozidel ŠkodavMariríns[ýchLéuních by se
jednalo o částkukolem 60.000,-Kč s tím, že by se jednalo pouze o nutnéopravy a generálka
prostředky. Ztohoto důvodu navrhl tajemník prodej
vozidla by si vyŽádaIa značnéťrnanční
předmětného vozidla a nákup dalšího nového vozid|a pro starostu. Dále uvedl Jaroslav
Businský uvedl, Že se přimlouvá a doporučujeniíkup vozid|a Dacia Duster, neboť dle jeho
informací tato vozidla používajízaměstnanci společnostiVAK K.Vary a jsou s nimi velmi
spokojeni. MístostarostaMartin Klepal se vyjádřil k tomu, že jednání společnostiFord Fišer
Toužim bylo hlavním zádrhelem v dodávce vozidla Ford, kdy se jednalo o totální selhaní
komunikativnosti z jejich strany. Dále uvedla paru Řebíková, že vzh|edem k hospodďení je
v rozpočtu dostatek finančníchprostředků na nákup motorovéhovozidla a je nutnéprovést
rozpočtovéopatřenína převod finančníchprostředkůna příslušnýparagraf.
Usnesení:

Hlasování: PRo: 10

PROTI: 0

ZDMEL SE: O

ad 8) Pravidla pro hodnocenía poskvtování dotacíz rozpočtuměsta

ad 8) Pravidla pro hodnocenía poskvtovánídotacíz rozpočtuměsta
Starostaměsta Karel Hermannpředal slovo předkladatelceekonomcepaníEvě Řebíkové,
která uved|a, že předkládá ke schválení zastupitelstvu města Pravidla pro hodnocení a
poskytovrínídotací zroryočttl města Teplá. Vysvětlil4 že došlo ke změně způsobu
poskýovánídotacíatato zménase ýká poskytovríní
všechdotacíod roku 20|5. Dále uvedl4
že zastupiteléobdrželielekhonicky podklady pro jednání o bodech 8,9,10.Uvedla, že o
dotacemohou žádatneziskovéorganizacea ýzické osoby působící
ve správě města Teplá.
Tyto pravidlajsou přijímanyz důvodutransparentnostia posouzení,na co budouprostředky
určeny a jakým způsobembudou vyričtovány. Pokud budou pravidla schváleny budou
pomoci
vyvěšenyna webu města a budou ke stažeď.Případněje připravena všemžadatelům
při vyplňováni žáďostí.
Usnesení:

Hlasování: PRo: í0

PROTI: 0

ZDMEL SE: O

ad 9). Veřeinoorávní sm|ouva o noskvtnutí dotace z Kraiského úřadu Karlovarského
kraie

kÍeráuvedla,Že
StarostaKarel Hermannopětovněpředď slovo ekonomcepaníEvě Řebíkové,
předkládá ke schválenízastupitelstvuměsta Veřejnoprávnísmlouvy o poskytrrutíúčelové
neinvestiční
dotace lGajským uřadem Karlovarskéhokraje ve \.ýši289.382,-Kča účelové
dotace ve qfši 22.392,-Kč,. IGajský úřad KK před podepsánímveřejnoprávnísmlouvy
poŽadujeschváleníuvedenésmlouvy zastupitelstvemměsta. Jedná se o dotaci na vybavení
jednotky hasičůjednak elektrocentrálouve qýši dotace 22.392'-Kč a dále dotace na
jednotky ve výši 270.000,-Kč,5.747,-.Kčna odbornoupřípravu a na zásah
akceschopnost
je na mzdovéprostředkyhasičů.
mimo i:zemive vyši9.635,-Kč.Dotacena akceschopnost
a) Usnesení:

Hlasování: PRo: í0

PROTI: 0

ZDMEL SE: O

PROTI:

ZDRŽELsE: o

b) Usnesení:

Illasování: PRo: í0

\

0

ad 10)RozhodnutíUHoS Br
soutěže
Starosta uvedl, Že bylo předloŽenoRozhodnuti Úradu pro ochranuhospodrířské
vedenépod čj.: ÚoHs-so:65l20t5Nz-2t903l20|5l3tNČe ze dne7.8.2015,na zékJaďě
kteréhobyla subjektuměstoTeplá uloŽenaza správnidelikt dle $ 120 odst. 1 písma) zžkona
č,.13712006Sb., o veřejnýchzakávkách sankcea to pokutave ýši 50.000'-Kč.Tentosprávní
delikt se !ýkal veřejné zakázky na opravu budovy Městského uřadu Teplá na adrese
Masarykovoniím.č.p.1.

ad 11) a) Schválení dodatku č.5 ke Zřizovací listině Mateřské školy Teplá
!) Schválení dodatku č.1 ke Zřizovací |istině Základní umělecké školv Terrlá
4) Zastupitelstvu města byla předložena žáďost Mateřské školy v Teplé zastoupenéředitelkou
Janou Kasíkovou o schválení dodatku č.5ke ňzovací listině Mateřské školy Teplá Qýkajícíse
náz;vu Mateřská škola Teplá s doplněním názvtt,,pří spěvko v á or galizace,, .

Usnesení:

PRo: í0

PROTI: 0

ZDMEL SE: O

b) Zastupitelstvuměsta byla předloz",,u.zado,t ZáHadruuměleckéškoly Teplá zastoupené
ředitelemPavlem Vohnoutemo schváleď dodatkuč.1ke ziizovacílistině Zěúďadni
umělecké
školyTeplá týkajícíse niízvus doplněnímnárvu,,příspěvkováorganzace,,,dáIet'ýkajícíse
zménysídIazÍizovatele(doplnění)a dáIe tykajícíse změny v čl. III, bod č.2 pism. b), dle
kteréhoje moviý majetek ZUŠ pouze dle smlouvy ve vypůjčce.Na záůďaďěusnesení
převodu majetku města Teplá v celkové
zastupitelstvač).4lN|0 došlo k bezúplabrému
hodnotě1.203.06|,50právě na ZUŠTeplá.
Usnesení:

PRo: í0

q

PROTI:

0

ZDMEL SE: O

ad 12)Žádost o novolenívýiimkv z počfudětíMŠTeplá
Zasfupitelstvuměsta byla předloženaŽadost o povolení\nýjimkyzpočtu dětí ve třídách
MateřskéškolyTeplá a to na záHadě $ 23 odst. 5 zálkonač. 56|12004sb., o předškolním,
ziů<7adnim,středním, vyšším odborném a jiném vzdě|áváni (školský zákon), kdy
zdůvodněním
že ď|e $ 2 odst. 2
žádostiředitelky MŠ Teplá Jany Kasíkovéje skutečnost,
Vyhlášky MŠMT č. I4l2O05Sb., o předškolnímvzdě|ávěnise třídamateřskéškolynaplňuje
do počtu24 dětía početžádostío přijetíje převyšujíci.Z tohoto důvodu zažádalaředitelka
MŠ o povoiení\nýjimkypočtudětíve třídě na poěet 25 stim, Že budou splněny všechny
podmínkypro bezchybný anezávadnýchod školky.
Usnesení:

PRo: í0

PROTI: 0

ZDRŽELsE: o

ad 13) Informace o nlánované rekonstrukci ulice Šxotniv Tenlé
Slovo si vzal starosta města Karel Hermann a přednesl Informace o plánované rekonstrukci
ulice Škohi v Teplé s tím, že v |étébylo vydano stavebnípovolení na kompletní rekonstrukci
Štotniulice. Jedná se o stavbu ve výši cca 30 _ 35 miliónů Kč. Na podzim planujeme vyhlásit
qýběrové řízenl'. Výběrové tizentby zpracováva|a externí firma. Samotná rea|izace stavby by
mohla proběhnout od druhéhočtrrtletí2016. V současnédobě se nám nepodařilo vyhledat
vhodný dotačnítitul sjehoŽ pomocí bychom akci postavili. Město má dostatek finaněních
prostředků narea|izaci stavby z vlastních prostředků alze zařadit tuto stavbu do rozpočtu na
rok 2016.
Dále uvedl Jaroslav Businský, Že nawhuje aby byl na administraci výběrového řizeni vzat
extemí subjekt. Starosta uvedl, Že město Teplá o tomto uvaŽuje. Místostarostak tomu uvedl,
že byly již osloveny firmy QCM a olivius s podmínkou, že jsou pojištěny proti špatně
provedenéadministraci výběroý ch řizent.
Ad 14) Informace starostv
Starostaměsta Karel Hermann doslovně uvedl následující:
Jednak se vyjádřil k rekonstrukci topení v Mateřské školce v Teplé, která jtž topí ode dne
29 .9.20|5 . Dále uvedl , že docháui k rekonstrukci chodníku v Kláštemí ulici u obchodu u pana
Ptovázka, jakož i k připravované opravě chodníku v ulici Kláštemí od niíměstí k poště.
Posléze poděkovď ještějednou všem organizátorum letošníchoslav města, kteréměly mimo
jiné velký ohlas zejménau hostůz partrrerskýchměst. Dále se zÍnifi| o tom, Že město planuje
podat žádosti do programu rozvoje venkova na ýstavbu lesní cesty v lesním komplexu u

\

rybníka Pirka a na nákup traktoru s vyváŽecím vlekem. V případě schválení žádostíby akce
byly zaŤazenydo rozpočtu 20|6. Zmintl- téŽhrubéorientačď ceny:
-

lesnícesta- 800. 000,- Kč - 1.000.000,-Kč(dotaceve ýši 80%)
traktor s vyvažečkoua hydraulickou rukou - 2.500.000 _ 3.000.000,-Kč (dotace ve
výši 50%)

V neposlední Íadětéžzmínt| přípravu žádosti na dotaci na kompletní rekonstrukci městského
rozhlasu v rámci protipovodňových opatření.
Ad 1$ Různé
a) Žádost o narnýšení
kapacitv školnídružinv Zák|adní školv v Tenlé.p.o.
Zastupitelstvu města byla předložena žádost ZáJrJaďru školy v Teplé, p.o. zastoupené
ředitelkou Mgr. Janou Leheňovou o naqýšenísoučasnékapacrty školnídruŽiny ze současných
75 žákŮ cílová l00 Žáků, stanovenéhoVýpisem z rejsříku škol a školslcých zaŤízeni,o 20
žékůnacílovou skupinu 120 žák:ů
celkem. Tím by se tedy jednalo o zqýšenípočtuoddělení
školní družiny z3 na 4, kdy 4. oddělení bude umístěno vbudově l.stupně ZáHadní školy
v Teplé,P.o., V běŽnétřídě s většímirozměry a dostatečnýmprostorem pro relaxaci. Součástí
Žádosti je téžposudek Krajské hygienické stanice Karlovy Vary, která předmětnénavýšení
schválila.
Byl vznesen dotaz Zdeňkem Pur\rtem, zda-|i tím neporušujeme nějaký zákon s tím, že by
kapacita dětí vjednotliých třídách měla b1it omezena. Ktomu bylo uvedeno, že bude
vytvořena dďší třída v prostorách školy.

PRo: í0

PROTI:

0

ZDRŽELsE: o

b) VÝročnízpráva o činnostiZákladní školvv Teplé.p.o.ve školnímroce 2014/2015
Zastupitelstvuměsta nebyla předloženaýroční zpráva o čirrnosti ZákJa&lt školyv Teplé,
p.o. ve školnímroce 201412015, která byla projednanaa schválena školskouradou dne
29.9.2015,kdytato zprávaje na stránkáchZáů<|aďni
školyv Teplé,p.o..
Na vědomí:

c) Podánížádostina realizaci protipovodňovÝchonatřeníměstaTeplá (Rozhlas)
StarostaKarel Hermannpředď slovo zástupci společnostiEmepmonts.r.o se sídlem
ve Valašském
MeziříčípanuIng.JaroslavuUlmannovi,kteý se ujal slova a představil

prezentaci připravované rekonstrukce rozhlasu v rámci krizového Ťízeru včetně
protipovodňoqých opatření. vysvětlil, jakým způsobem by byla věc realizována a
uvedl cenu za zpracoviní technicko-ekonomické sťudiepro žádost o dotaci, uzavÍeni
smlouvy o dílo, zptacovéni technicko-ekonomické studie řešení protipovodňových
opatření-varovnýsystém,Lokální výstrůný systém,vypracování DPP v celkové ceně
2.812.088'-Kč vč. DPH s podílem města v případě schválených dotací ve výši
812.903'-Kč. Následně odpověděl i na dotaz Zdeřka Purkýa ohledně nahradního
zdroje rozhlasů,kdy bylo uvedeno, Že tento zdroj vydrží cca 30 hodin bez napájení.
Napájen je ze sloupu elektrickéhovedenído interníhozdroje, kteý je nutné|x cca za
7 let vyměnit.

PRO: I

PROTI:

0

ZDRZEL SE: 1

Ad 16) Diskuse
Do diskuse se postupně přihlásil:
- Pan Štechrbýem Klášter 62 - kteý se vyjádřil ke článku ve Zpravodaji Září 2Ot5 ohledně likvidace a tříděníodpadůa poděkoval panu Čápovi zave|mi trefný članek
s tím' žeje nutné,abychom učili našeděti a tím i dospělétřídit.
- Na toto reagoval starosta Karel Hermann, který uvedl, že město chce zapojit děti ze
školy do soutěžío tříděníodpadů
- Dále reagoval Martin Čap _ tento uved|, Že sním soucítía uvedl, že by by| rád za
kůdý nápad, jakým způsobemlidi motivovat k tomu, aby třídili odpad
- Milan Matějka vznesl" dotaz - zda-|i je dodržoviínharmonoglam prací při opravě
kostela a zdravotniho střediska
- Starosta Karel Hermann uvedl, že práce na kostele pokračují dobře, práce na
zdravotnímstředisku se občaspotýkají s menšímiproblémy
- MístostarostaMartin Klepal uvedl, že v obou případechjsou práce pod drobnohledem
stavebního dozoru, zejménapan při rekonstrukci zdravotního střediska jsou problémy
s osazením oken a dveří, které jsou v současnédobě předmětem jednání ohledně
správně provedených prací
- Zdeněk Purký _ vznesl dotaz ohledně propadlé silnice v Kláštemí ulici a vybavení
novéhovozidla pro středisko místníhohospodařství
- Starosta Karel Hermann - uvedl, že oprava mostu je částečněvkompetenci SÚS a
ěástečněv kompetenci města
- Tajemník Mgr. Vít Červenka_ k qýbavě vozidla uvedl, že urěitě bude nutnévozidlo
vybavit tažným zaŤizením,střešníminosníky.

AilLT| Závér
Yážentčlenové
zastupitelstv4 váženispoluobčané'
děkuji Yálmzaúčastna dnešnímčtwtém
jednánízasfupitelstvaměstaTeplé. Hezký večera dobrounoc.
Závěr: 19.30hodin
Zapsa|:

Mgr. Vít Červenka

d^"..4'!1.Í€ .

ověřovatelé: Martin Čáp
'

starosta-

Milan Matejka
Karel Hermann

místostarosta_ Martin Klepď
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