Zápis
z 1.jednáníRady městaTep|á,konaného
dne l0.1.2017
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Karel Hermarur,Martin Klepal, RSDr. Jaroslav Businský, Martin Cáp, Roman
Veselovský
Mgr. Vít Červenka,Mgr. Správka, Jaroslav Větrovec

Zahájeni jednání rady města (dále jen RM) provedl v 10.00 hodin starosta l(arel l{ermann.
Vyhotovenímzápisu je pověřen tajemníkMgr. Vít Cervenka.
Program 1. iednání rady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola úkolůz 30'31 RM
Nabídka přebýečnéhoa neupotřebitelnéhomajetku bezúplatnězřizovateli
Kupní smlouvač.312017/001
opera Silvatica,s.r.o.
_
Cenová nabídka BěŽecká driíha_ projektovépráce
Souhlas se zrušenímŽádosti o přidělení BJ v DPS
Návrh ceníků_ Lesní hospodařství
Návštěvahejtmanky Karlovarskéhokraje
Cenová nabídka_ HAR-TECH s.r.o.

Schvá|eníprogramu rady:
H|asování:

PRo:

5

PROTI:

0

ZDRŽFI:0

Ad 1) Kontro|a úko|ůz 30.31RM
Rada města pověřila :
- vedoucíhostřediska místníhohospodařstvíJaroslavaKehrta a paníJiřinu RůŽkovou
ve věci opravy cesty v Homím Poutnově zjištěnímskutečnéhostavu věci a na
Zakladě Zjištěného
staru lryvolatjednání s majitelem pozemku _ úkol trvá
Ad 2) Nabídka přebytečnéhoa neupotřebite|néhomajetku bezúplatnězřizovate|i
RM byla předloženanabídkapřebytečnéhoa neupotřebitelnéhomajetku od Zák|adni
školy v Teplé, p.o. bezúplatnězřizovate|j a to dle vnitřní směmice školy č. 18 .
Hospodaření s přebýečným a neupotřebitelným majetkem, kdy se jedná o folklomí
koje muŽskéi Ženské,dále o soubor lidor'ych krojůa kontrabas.o tyto kroje projevil
zájem folklomí soubor Stazka.

'

Usnesení: RM bere na vědomí nabídku přebytečného a neupotřebitelného
majetku od Základní ško|y v Tep|é' p.o. bezúplatně zíizovate|i s tím, že město
Tep|á jako zřizovatel tuto nabídku neryužije a schvaluje bezúp|atnépřevedení
majetku na folk|orní soubor Stázka.
Hlasování: PRO:5

PRoTI:0

ZDRŽEL SE:0

Ad 3) Kupní sm|ouvač.9/2016/001_'Opera
si|vatica,s.r.o.- prodejdřeva
odbom1im lesnímhospodiířem
JaroslavemVětrovcembyla ke schválenípředloŽena
kupnísmlouvač-9/2016/001včetněoznačení
sortimentua jeho cen, která má by.t
uzavřena se společnostíopera Silvatica' s.r.o.. odbomý lesní hospodařJaroslav
větrovec uzavřeníkupnísmlouly doporučil'
Usnesení:
RM schva|ujezněníkupnísm|oulyč.3120171001
se spo|ečností
Opera
Silvatica s.r.o.' se síd|emV Sadě 1505, V|ašimoIČ: 242878 90 zastoupené
jednate|emIng. Pavlem Hodějovským dle pří|ohy.
H|asováníradv :

PRo: 5

PROTI:0

ZDF.ŽEL:0

Ad 4) Cenová nabídka - Běžecká dráha _ projektové práce
RM byla předloŽena cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace pro
rea|izaci a výběr dodavatele na akci: BěŽecká dráha s povrchem z EPDM od
společnostiIng. Jiří Dvořrík, Karlovarská 284, Lubenec, Ič: 868 66 800 s nabídnutou
cenou prací ve výši 24.240'-Kč vč' DPH. Tato béžeckádráha bude vybudovrína
v areálu fotbalovéhohřiště v Teplé a bude se jednat o výstavbu běŽeckérovinky se
čtvřmiběžeckýmidráhami o délce115 metrů.
Usnesení:RM schva|uje cenovilu nabídku na zpracování projektové dokumentace
pro realizaci a výběr dodavate|e na akci: Běžecká dráha s povrchem z EPDM od
spo|ečnostiIng. Jiří Dvořák, Kar|ovarská 284n Lubenec, IČ: 868 66 800
s navrhovanou cenou ve vÝši 24.240,-Kčvč.DPH,

Hlasování: PRO:5

PRoTI:0

ZDRŽEL sE:0

Ad 5) Souh|asse zrušenímžádosti o přidě|ení BJ v DPS
RM byla přeďoŽena ádost pana Jaroslava Sudy o zrušenípředělenéBJ č. 414 v domě
s pečovatelskou
sluŽbous platrrostí
od 1.1.2017.
Usnesení:RM schva|ujezrušenížádostio přidě|ení bytové jednotl7 č.414 v Domě
s pečovate|skou s|užbou v Tep|é, Pivovarská 333' Tep|á Jaros|avu Sudovi od
1.1.2017.

Hlasování: PRO: 5

PRoTI: 0

ZDRZEL SE: O

Ad 6) Návrh ceníků- Lesní hospodářství
Radě města byly odbomým lesnim hospodrířemJaroslavem Větrovcem v příloze
předloženyke schválenínávrhy ceníků:

-

Kalkulace náhrad za použivánísoukroméhotlaktoru pro přibliŽování na 1 NH
Kalkulace néhradza polživrfurí
vlastníJMP na 1 NH
vlastníhokřovinořezu na 1 NH
Kalkulace náhrad za potlžívárrí
pro zaměstnancev lesnívýrobě města. platnépro rok 2017
Pro těŽebníčirrrrost
Pěstebníchčinnostípro zaměstnance
Pro těžebníčinnostv lesních porostech města Teplá pro sjednávanépráce v lesni
výrobě města s podnikatelskými subjekty
Pěstebníchčirmostípro Živnostníky

a) Usnesení:RM schvaluje Ceníky pro těžebníčinnost Lesní výroby města
Tep|á p|atnépro rok 2017 pro zaměstnancei pro podnikatelskésubjekty d|e
přílohy.
Hlasováni:

PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

b) Usnesení:RM schva|uje Ceníka pro pěstebníčinnost Lesni výroby města
Tep|á p|atnó pro rok 20|7 pro zaměstnance i pro podnikate|skésubjekty d|e
příIohy.
Hlasování: PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽEL

sE:

0

Ad 7) Návštěvahejtmanky Karlovarského kraje - témata
RM bylo předloženo r,yrozumění kancelďe hejtmanky Karlovarského kaje o
potencionálnínávštěvěhejtmankyv nďem městě s tím.žežÁdáo sděleníaktuálníchtémat
kjednání.
Na vědomí: RM bere na vědomí informaci kance|áře hejtmanka Kar|ovarského
kraje a pověřuje starostu a tajemnika města k sestavenípodnětůa jejich zas|ánído
kanceláře hejtman|1y.
HlasovánÍ: PRo:5

PRoTI:0

Ad 8) Cenová nabídka- HAR-TECH

ZDRŽEL sE: 0

s.r.o.

Radě rněstabyla odbomým lesnímhospodiářem.IaroslavemVětrovcem předloŽenacenová
nabídkana těŽbua přibliŽoviírídřeva pro rok 2017 od společnostiFIAR.TECH' s.r.o.se
sídlem Sadová 256, Ha|žezastoupenépanem Ladislavem Szabó a to na základě řádně
zaslanépoptávky. Byla poptana těŽba dřeva hawestorovoutechnologiív lesích města
Teplá v pruběhulQ roku 20l7 se sloŽenímtěŽeb:PÚ _ 40 let věk-ucca 300 m3,PÚ + 40
let věku cca 200 m3,MÚ cca 600 m3.
Usnesení:RM schva|ujecenovou nabídku společnostHAR-TECH
na těžbua přibližovánídřeva v |esíchměsta Tep|á.

H|asování:PRo:5

PRoTI: 0

ZDRŽEL sE:0

s.r.o.pro rok 2017

Jednríní
rady města ukončenodne
Zaosa|:

10.1,2017 v I 1 . 1 5h o d i n .

Mgr. Vít červenka tajemník
Karel Hermann
Martin Klepa|

dne

zil Z xo4-

4. čo/řstarosta dne //./.
místostarostadne

