Zápis
dne17.4,2015
z 6' jednániRady městaTeplá,konaného
RomanVese|ovský,
Businský,
RSDr'Jaros|av
MartinK|epal,
Přítomni:Kare|Hermann,
omtuveni:MartinČáp
JiříCocu|a
Kehrt,Miros|avHovorka,
MilanMatějka,MartinGabrik,Jaros|av
Hosté:Mgr.VítČervenka,
Vyhotovením
jednánírady města(dá|ejen RM) proved|starostaKare|Hermann.
Zahájení
ruÚ rugr.V. červenka.
zápisuje pověřentajemník

Proeram 6. iednáníRadv městaTep|á dne 17.4.2015
1. Výběrové Íízenínatechnika pověřenéhovedenÍmstřediska techniclých služeb
II.kolo
2. Kupní smlouva s opera Silvatica - prodej dřeva
3. Kupní smlouva s Stora Enso Wood Products Planá s.r.o.
4. Různé

Schváleníprogramu rady:

PRo: 4

PROTI:0

znxŽnrz o

Ad 1) Výběrové řízerunatechnika pověřenéhovedenímstřediska technických sluŽeb
Do druhého kola výběrového Ťizeni na technika pověřeného vedením střediska
technických sluŽeb byli na zikJadě schválení RM pozváni níŽe uvedení uchazeči
následovně:
Milan Matějka _ v 7.00 hodin _ dostavil se a uvedl, že se vzdává účastiv dalšímřizení
a předloŽípísemnévyrozumění
Martin Gabrik - v 8.00 hodin - dostavil se - byl proveden pohovor
Jaroslav Kehrt - v 9.00 hodin - dostavil se - byl proveden pohovor
Miroslav Hovorka - v 10.00hodin - dostavil se - byl provedenpohovor
Jiří Cocula _ v 11.00hodin - dostavil se _ byl provedenpohovor.
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RM je konstatoviáno,Že se jednaní rady města se k bodu 1 a 4 přerušía rada města se
opětóvně sejde vpondělí dne 2O.4.20l5 v9.00 hodin, kdy rozhodne o vítězném
uchazeči.

Ad 2) Kupní smlouva s opera Silvatica - prodej dřeva
- K podpisu byla společnostíopera Silvatica, s.r.o' zaslána kupní smlouva č.
5120|51002včetněoznačenisortimentuajeho cen.
RM schvaluje znění předložené kupní sm|ouvy č. 5120151002 se společnostíopera
Silvatica s.r.o. a pověřuje starostu města Karla Hermanna podpisem uvedenésmlouvy.
H|asování rady:

PRo: 4

PROTI: 0
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Ad 3) Kupní smlouva s Stora Enso Wood Products Planá, s.r.o.
- K podpisubyla společností
Stora Enso Wood ProductsPlaná, s.r.o.předložena
sortimentu
ajeho cen.
kupnísmlouvavčetněoznačení
RM schvaluje zněnípřed|ožené
kupnísmlouvyč.P02151398Sa pověřuje starostuměsta
Karla Hermanna podpisemuvedenésmlouvy.
Hlasování rady:

PRo: 4

PROTI: 0
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Jednánípřerušenodne|7.4.2015v 12.15hodin.
v 9.00hotlin.
V jednánípokračovánodne20.4.2015

Ad 1) Je konstatováno, Že se na pokračování 6' Jednání RM dostavil Martin Cáp, kter'ý
přítomným uvedl, že se semámil s veškeými písemnostmi,kterépředložili uchazečiv rámci
ýběrového Ťizení'
RM doporučila k obsazení místa technika pověřeného vedením střediska techniclcých
služeb jako uchazeče Jaros|ava Kehrta. Pověřuje tajemníka Mgr. Víta červenku
k uzavření pracovního poměru s tímto uchazečem.
H|asování rady:

PRo:4

PRoTI: I

ZDRŽEL: 0

Ad 4 ) Různé
a) Pojištěnímajetkua pojištěnízastupitelů- společ.Renomia' a's'

'

RM pověřuje tajemní.ka města Mgr. Víta Červenku k jednání se zástupci společnosti
RENOMIA' a.s. ve věci zpracování auditu k veškerým pojistným smlouvám uzavřeným
za Město Teplá a ke zpracování nabídek na úrazovépojištěnía pojištěníodpovědnosti
všechzastupitelůměsta při výkonu jejich funkce.
Hlasování radv:

PRo:5

PRoTI: 0

ZDB.ŽEL: 0

Jednání rady města bylo ukončeno dne 20.4.2015 v 10.30 hodin.

Zapsol: Mgr. Vít červenka tajemníkMÚ TepIá dne
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KarelHermann

Martin Klepal

{t

místostarosta

20. 4. 2o/{

