USNESENÍ
ze23.jednání Rady městaTeplá, konanéhodne 30.10.2015
A) RM schvaluje:
1) program23. jednánírady města Teplá.
2) propachtoviírrí
st.p.č.47 o ýměŤe 495 ÍÍ}v k.ú.Heřmanov u StaréhoSedla obec
Teplá' Karlu Hermannovi.
3) propachtovanírybníkana p.p.č.602 o 1ýměře 4013 m2 v k.ú.Beroun u StaréhoSedla,
obec Tep14 Miroslavu Hornímua Davidu Poláčkovi.
4) na zél<|adě
souhlasu Vladislava Rďky úpraw pachtovní smlouvy a to zmenšení
výměry p.p.č,75o výměře 2913 m2 o 70 rď v k.ú.Horní Kramolín pro akci ,.WI98
Modernizace silnice Horní Kramolín...
5) novéuzavřenísmlouvynapronájemp.p.č.
31(vodní nádržumělá)orn.Íměře3749fiJ
v k.ú.Rankovice, obec Teplri panu.IiřímuKrálíčkoviod 1.11.2015.
6) žÁdostondřeje Gozdíka o pronájembyťrrv domě č.p.66 postavenéhona st.p.č.84 v
k.ú.Tepla obec Teplá. Jedná se o by 1+3s příslušenstvím
o celkovéryměře 113,31
m2 v I. nadzemnímpod|ažidomuč.p.66 Masarykovo náměstí,Tepla včetněgau,:ážena
st.p.č.84 v k.ú.Teplá ' obec Teplá.
7) uzavřeď smlouvy o ňzeru věcnéhobřemene č.IE-12-0005115pro nea|izovarrou
stavbuPopovice čp.3, TS' v NN na p.p.ě.453l| v k.ú.Popovice u Poutnov4 obec
Teplá s firmou CEZ Distribuce a.s., zastoupenoufirmou MONTPROJEKT a.s..
8) dodatekč'5 k Smlouvě o díloč.9|l20I4 ze dne30.5.20l5 uzavřenýse společností
Bolid M, s.r.o. se sídlem Voršilská 208513, Praha, zastoupená Ing. Václavem
Maršíkem,Ph.D., na zák|adě kteréhodojde k navýšeníceny díla Rekonstrukce
vě. DPH.
objektukostelasv. Jiljí v Tepléna částku1.138.888,-Kč
proi'edení
projektové
9) cenovou nabídku na
dokumentace ve věci prodloužení
opěmé zdi v ulici Havlíčkovav Teplé u č.p. 33 až k vjezdu ě.p. 77 včetně
statickéhovýpočtuza cenu ve výši 57.300,-Kčbez DPH předloŽenou Ing. Věrou
Šťastnou,
IČ:4]738995,se sídlemBarrandova 28,P|zeí.
l0)pořádání akce snázvem Vypouštěníbalónků kJeŽíškovi ve spolupráci města
Teplá aZák|adní školy v Teplé,p.o. na fotbalovémhřištiv Teplé.
11)žádostSvazku obcí Slavkovský les o převod nájemnísmlouvy kanceláře na adrese
Klášterní237 Tep|á na organizaci MAS Ikaj žiýchvod' IČ: 26988925, se sídlem
Kláštemí 237,364 61 Teplá, zastoupenépředsedou spolku Janem oroszem
s platnostíod 1.1.2016.
12)opravu chodníkua schodův ulici Palackéhou č.p.584 dle předloŽenéhonávrhu.
l3)vyhlášení dnů ředitelskéhovolna vZák|adní škole vTeplé, p.o. ve dnech
16.| 1.20| 5, 21.12.20l 5 a 22.|2.2015 z prov oznětechnickýchdůvodů.
I4)žádost Zdravotnické zácltanrlé sluŽby Karlovarského kraje, p.o., o opravu
nerovnostípodlah a o výměnu poškozenýchpodlaholych krytin ve dvou hlavních
místnostechv Domově s pečovatelskouslužbouv Teplé.

15)rozpočtové opatření č. 9/2015. na zák|adě kterého dochází v souladu
s ustanovením$ 16 zákona č.25012000Sb., o rozpočtovýchpravidlech územních
rozpočtůk úpravěrozpočtuo 523.493,-Kčna straně příjmůa o 523.493,-Kčna
straněvýdajů.
16)cenovou nabídku od společnostiRWE Energie, s.r.o.' Se sídlem Limuzská
3135/12,Praha l0 zastoupenáIng. DušanemJurečkoua Ing. TomášemMinaříkem
IC 49903209 na dodávky plynu od uvedené společnostipro odběrná místa
odběrateleměsta Teplá v podobě jednosloŽkovéceny plynu ve výši 660,-Kě bez
DPHza MWh.
17)přepis odběrných míst odběratele města Teplá z příspěvkových organizací zpět na
ztizovatele.
18)dodatekč.1 ke smlouvě o dílo uzavřenése společností
ŠU-STR' s.r.ona zhotovení
stavby: Rekonstrukce zdravotníhostřediska _ obvodová dtenáž a fasáda a výměna
vnějších výplní otvorů, kdy se celková cena díla mění na částku ve výši
2'288.171,-Kč
vč.DPH oprotipůvodníceně dílave výši2.383.375,44Kč vč.DPH
a dá|e schvaluje dle tohoto dodatku úhraduvícepracíve výši 2l8.909'-Kč vč.
DPH.
B) RMpověřuje:
1) Jiřinu RůŽkovouvyvěsit zfuněrprodeječastip.p.č.2844lI o výměře 3 m2 v k.ú.Teplá
obec Teplá.
2) starostuKarla Hermannapodpisemdodatkuuvedenéhopod usnesenímč.23lN8.
3) tajemníkaměsta Mgr. Víta Červenkuvystaveníobjednávkya starostuKarla Hermanna
podpisem smlour,yo dílove věci vedenépod usnesenímč'23lN9.
4) vedoucíhostřediska místríhohospodařstvíJaroslava Kehrta a tajemníkaMgr. Víta
Červenkuzajištěnímakce Vypouštěníbalónkůk Ježíškovi.
5) ekonomku Evu Rebftovou provedením zrněny v nájemní smlouvě uvedené pod
usnesením
ě.23lNlI.
6) vedoucího Sťediska místrríhohospodařství Jaroslava Kehrta zajištěním praci a
materiáluna opraw chodní<ua schodův ulici Palackéhou č.p.584.
7) vedoucího sťediska místrího hospodařství Jaroslava Kehrta zhodnocením situace a
posouzením finančnínaročnostive věci Žádosti o opravu prostranstvívedenépod
usnesením
č.23lC/2.

podusnesenímč.z3lNl4.
st'zajiŠtěním
nabídek
VevěciVedené
8) KarlaMaďariče
9) Jiřinu RůŽkovou r|rvěšenímzarněrupronájmu nebytoých prostor v objekru bývalého
městskéhouřadu v Teplé.
10)tajemníkaMgr. Víta Červenkuoslovit ředitele příspěvkoých organizacíňizených
subjektemměstem Teplá k lyslovení souhlasuk přepisu všechodběmých místplynu
na zÍizovateleměsto Teplá.
1l) starostuměstaKarla Hermannapodpisemnabídkyuvedenépod usnesenímč.23lN16.
12) starostuKarla Hermarrrrapodpisemdodatkuuvedenéhopod usnesenímě,23lN18.

C) RM bere na vědomí:
1) židostředitelky pečovatelskéslužby Pebry Horské stím,že se bude akci zabyvat při
sestavovánírozpočtuna rok 2016.
vlastnftůbýorych jednotek na adrese Sokolovská ě.p. 535' 536
2) žádostspolečenství
v Teplé.
o bezp|atný pronájem nebytovych prostor v objektu
3) žÁdost souboru Beďýliku
bývaléhoměstskéhouřadu v Teplé.
4) cenovou nabídkuspoleěnostiBolid M, s.r.o.na akci Teplá - Kostel sv. Jiljí, obnova
.
ceně ve vyši l.463.227,-Kčvč.DPH stím, Že se
sevemífasády vcelkové nabídnuté
touto bude nadiílezabývat.
D) RM zamítáz
1) pronájem p.p.č. 31 o výměře 3749 fif vk.ú. Rarrkovice, obec Tepl4 panu Pavlu
Veselovskému.
2) pronájemp.p.č. 31 o výměře 3749 fif vk.ú. Rankovice, obec Teplr! panu Jakubu
Vlčkovi.
o v'-Íměřena st.p.č.84 u domu č.p.66v k.ú.Teplá' obec Tepl4 paní
3) pronájem gal,:áže
Monice Hamové.
o pronájem byru v domě č.p.66 postavenéhona st.p.č.84 v k.ú.
4) žádostSilvy Šarové
Tepla obec Teplá.
5) žádost manŽelůZdeřka Holého a Heleny Holé o pronájem bytu v domě č.p. 66
postaveného
na st.p.ě.84 v k.ú.Tepla obec Teplá.
ondřeje Demeterao pronájembytu v domě č.p.66 postavenéhona st.p.č.84 v
6) žédost
k.ú.Teplá' obec Teplá.
.f

E) RM postupuje do zasedánízastupitelstva:
1) prodej črístip.p.ě. 2844lI o v1tněře 3 m2 vk.ú. Teplá , obec Teplr!
Veselovskému.

Romanu

F) Doporučuje:
1) prodej ěrístip.p.č.28MlI o výměře 3 m2 vk.ú. Teplá , obec Teplá
Veselovskému.

Martin Klepal
místostarosta
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