Zápis
jednáni
z7,
Rady městaTeplá' konaného
dne 14.3.20l7
Přítomni:

Karel Hemlann,Martin Klepal' RSDr. .Taroslav
Businský.Martin Čáp. Ronran

Veselovský
Omluveni:
Hosté:
Mgr. Vít Cervenka,
JiřinaRůŽková
jednánírady města (dále jen RM) provedl v !Q0 hodin starostaKarel Hermatrn.
Zahá1ení
Vyhotovením
zápisuje pověřentajemník
Mgr. Vít Cervenka.
Proeram 7. iednáníraáv
l . Kontrolaúkolů
ze 4'5.óRM
2. Majetkovézá|eŽitosti
3. Cenová nabídka_ opravy výtlukůa dalšíchporuclrasfaltovýchkonrunikací_
Asfalt OK
jednotky
4. Pečovatelská
sluŽbav Teplé,p'o._ nár'rhna přidělení
bytové
pří pronájmuklubovnyHasičské
5. Návrh cenynájemného
zbrojnicev Teplé
6. Ceny za palivovédřevo v drobnénrzveÍ, ze|eněa lesnívýroby města na rok
2017
7. Zádosto vyjrnutí
dvoutypůpohlednicz prodejev InÍbcentru
Teplá
8. ŽádostMŠTeplá,p.o.
prostředkůz pŤíznaného
příspěvkuna pl.ovoz_
9' ozrrámenío čerpání
finančních
Zák|adní
školav Teplé,p.o:
programurady:
Schvá|ení
Hlasování: PRo:

5

PRoTI: 0

ZDRŽEL| 0

Ad 1) Kontrola úkolůz 4'5'6RM
Radarrrěstapověřila :
jednrírím
l) Jiřinu Ružkovou
Žádostina Státrrí
s fimrouPROBITAS s.r.o. o společné
pozemkoqiúřado kornplexrrí
pozemkor'ou
úpravu
v Teplé- úkoltrvá.
pod usnesenínr
2) Jiřinu RůŽkovou
r}věšerrínr
č.4iCl1
zíměruprodejeve věci vedené
úkolsplněn.
plánu ve věci vedenépod
3) Jiřinu Růžkovoupředložením
návrlru geometrického
usnesenítn
č.4/Ci3- úkolsplněn.
4) .IiřinuRužkovou,vyméním
majitelekonlunikacenachizqicíse na st.p.č'1/1v k.ú.
převodukomunikacedo vlastnictví
nrěstaTepláPouttrov,
obecTeplák beáplatnénru
úkolsplrrěrr.

Ad 2) Majetkové zá|ežitosti
Předkladatelkou je Jiřina Růžková:
k bezúplatrrernu
a) Ve věci vedenépod Cj,815l20|7lPoz.Vyjádření Václava Novotr-rého
převodu přístupovékomrrrLikacepřes sl.p'č.1/l vk.ú. Poutnov' obec Teplá. Pan
Václav Novotný poŽadujesměnupozemkůčástst.p.č.1/l (kornunikace) v k.ú.Poutnov ,
obec Teplá za p.p.č.38211(Íravnipol.ost)o r'yměře 1266 nr2 v k.ú'Babice u Poutnova,
obec Teplá.
Usnesení:RM zamítá směnu přístupové komunikace přes st'p.č.l/1 v k.ú.
Poutnov, obec Teplá v majetku pana Vác|ava Novotného za část st.p.č.l/1
(komunikace ) v k.ú. Poutnov , obec Tep|á za p.p.č.382/1 (travní porost) o
výměře 1266 m2 v k.ú.Babice u Poutnova, obec Teplá'
H|asování: PRO: 5

PRoTI:0

ZDRŽELsE:0

b) Ve věci vedenepod Cj.887l201./
lPoz-Záclost.TanyVeseléo opraw kornulikacep.p.č.
557v k.ú.Poutnov'obecTeplá.Komiseoprar'učástikotnrrnikace
doporučqje.
Usnesení:RM bere na vědomížádostJany Veseléo opravu komunikacep'p.č'557
v k.ú.Poutnov,obec Teplá a pověřuje Jaroslava Kehrta zpracovánímnávrhu
řešeníopravy.
H|asování: PRo: 5

PRoTI:0

ZDRŽELSE:0

věcnélrobřemeneplo akci..Reko
c) Ve věci vedenépod Cj.890/2017lPoZ-Smlouvao zÍízení
YTL 42202-Tep|á-plynovod
pro RS' číslostavby:57725,,na p.p.č,21'8114
a2969/6v k.il.
Teplá, obec Teplá. Kornise doporučujeschválit a pi€ d at na vědonrí ZM o uzaviení
smloulry.
Usnesení:RM schvalujeSm|ouvu o zřízenívěcnéhobřemene pro akci ..Reko VTL
42202.Tep|á.p|ynovodpro RS, číslostavby: 57725.. na p.p.č.2|8714 a 296916
v k.ú.Tep|á' obec Teplá.

Hlasování: PRo: 5

PRoTI:0

ZDRŽELSE:0

d) Návrh opatřeníobecnépovahy_ zákaz vstupudo honitebKladruby
obecnépovalry_ zákaz vstupudo lronitby
RM byla předložena
věc : Návrh opatřer-rí
Kladruby,který zaslal MagistratrněstaKarlor'y Vary' odbor Životnílroprostiedí,na
má bý lydáno opatÍer:l.
zákaz vstupudo honitbyKladrubyna žádost
základěkterého
zvěře v rozsahudoby
řádnéhopror'áděrrí
odlovu spárkaté
uŽivatelelronitbya zajištění
od 15.00
do 31.1.2018
dopoledrre
od 05.00do 09.00liodina odpoledne
zákazuod 1.8.2017
v předmětném
návrlrua
s al.gunentyuveclenými
do 21.00hodirr.Radanrěstanesouhlasí
navr.huje
zasláníry'jádření
s námitkourrauvedenýnragistrát.

Usnesení:RM schva|uje zaslání rryjádření s námitkami k Návrhu opatření obecné
povahy zákazu vstupu do části honitbl, Kladruby,
identifikační kód honitby
CZ-4l03101060vedenéhopod' č,.j.922lo6Pl|7-3ze dne 22.2.2017na Magistrát města
Karlow Varv.
Hlasování: PRO: 5

PRoTI:0

ZDRŽEL SE:0

Ad 3) Cenová nabídka- opravy výt|ukůa dalšíchporuch asfaltovýchkomunikacíAsfalt OK
RM byla předloŽenacenová rrabídkaspolečrrosti
Vrberrská
Asfalt oK s.r.o se sídlet-lr
51|l25a. ČeskéBudějovice, IČ: 28095740 na opravy výtluků a dalšíchporuclr
asfaltových
v u|iciŠkolní.
komunikací
na křiŽor'atce
uIicŠkolní
a U l.lřiště
a ve vjezdtr
na fotbalové
hřiŠtě
z r ice Ško|ní.
kcly cenovánabídkajeve výšicelkem276.581.80,.
vč.
Kč
DPH.
Usnesení: RM schvaluje cenovou nabítlku na opravu lyt|uků a da|šíchporuch
asfaltových komunikací v ulici Školní'na křižovatce ulic Ško|nía U Hřiště ryjma
opravy vjezdu na fotbalovéhřištěz ulice Ško|níza cenu ce|kemve výši 209.995'50Kč
vč.DPH.

H|asování: PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRZEL SE: O

Ad 4) Pečovate|skáslužbav Tep|é,p.o. - návrh na přidělení bytovéjednotky

Radě rněstabyla předloŽena
ŽádostředitelkyPečovatelské
slrrŽbyv Teplé,p'o' Mgr.
Lenky Hubáčkové
o přiděleníbytovýchjccírrotek
a to BJ č. 409 paní.Iaroslavě
Toboříkové
Pištáčkové
od
od 1.4.2017
' dále o přiděleníBJ č,204 paníDral-romíře
| .4,2017. DáIe žádá o zaÍazenido Seznart-tu
uclrazečů
o ořiděleníB.l v DPS oro
nanŽeleVladislavaa Marii Aridršovy
a AlŽbětuKoubovou.
jednotekv Domě s pečovate|skou
a) Usnesení:
RM schva|ujepřidě|eníb1'tových
s|užbouv TepIéč' 409 od |.4.20|7paníJaros|avěToboříkovéa č.204 od
|.4.20|7paníDrahomířePištáčkové'
Hlasování: PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

V|adislavaa Marie Adršovýcha
b) Usnesení:RM schvalujezaÍazenímanže|ů
A|žbětyKoubovédo Seznamuuchazečů
o přiděleníBJ v DPS.
H|asování: PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽEL sE:

0

c) Usnesení:RM pověřuje tajemnika Mgr. Víta Červenku os|ovenímadvokátní
kanceláře JUDr. Vác|av Kronr|l k r'1'hotovení
návrhu nájemních sm|uv mezi
městem Teplá a nájemci DPS.

H|asování:PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽEL sE:

Ad 5) Návrh cenynájemného
při pronájmuklubovnyHasičské
zbrojnicev Teplé
Radě nrěsta.jepředlozenkjednánínávrlr ceny nájernného
při pronájmuklubovny
Hasičské
zbrojnicev Teplénaclrázející
se na adreseTeplá. TouŽinrská38l. na
pozemkovéparceleč.422 v k.ú.Teplá s tínr.Že se navrlrujescIrválenípronájrnr-r
za
cenu 121,.Kčilrod'
vč'DPH pro pořádánísoukromýclr
pro
akcí
nečleny
JSDH a SDH
Teplá.Zároveňje předloŽenaŽádost'na základěkteré.je
rrutné
každouakci oznatrrovat
IatetnnlKovllvl u.

Usnesení: RM schva|uje cenu nájemného ve výši l2l'-Kč/hod vč. DPH za
pronájem k|ubovny Hasičskézbrojnice v Tepló pro pořádání soukromých akcí
pro nečlenyJSDH a SDH Tep|á.

Hlasování: PRo: 4

PRoTI:0

ZDRŽEL sE: 1

Ad 6) Ceny za pa|ivové
dřevo v drobnémz veř. zeleněa |esnívýrobyměstana rok 20l7
Radě města byl předloŽennávrh ceníkr"r
za palivovédřevo v drobnérrr
z veřejnézeleně a
lesníqýroby městaplatnéplo rok 2017.
Usnesení: RM schva|uje ceník za pa|ivovó dřevo v drobnóm z veřejnézeleně a lesní
ýroby města pro rok 2017 d|e přilohy.

Hlasor'ání:PRo; 5

PROT|: 0

ZD|ÚEL sE:0

Ad 7) Žádost o vyjmutí tlvou typůpohlednic z prodeje v Infocentru Tep|á
RM byla předložeriažádost manaŽerky irlfbcentra Karly Kunešovéo vyřazetrí dvou
typůpohlednicz prodejev IC Teplá' o tyto polrlednicenenízájen ajsou rreprodejné.
Je navrhovárro'aby byly dány volrrě k dispozici nár'štěvníkťlnr
infocentra.Jedná se o
_
_
Pohled č.7 důms pečovatelskou
sluŽbou početks je l238' dále se jedná o Polrled
_
_
č.l0 domov pro seniory početksje l4'
Usnesení:RM schvaluje vyřazení pohlednic č.7 a č.10z prodeje v Infocentru
Tep|á dle přílohy.
H|asování: PRo: 5

PRoTI:0

ZDRŽELsE:0

At| 8) Zádost MS TepIá'p.o.
RM byla piedloŽerra
žádostředitelkyMateřskéškolyTeplá, p.o. .IanyKasíkové' na
ziákladěkteréžádáo stanovení
školského
obvodu'poskýnutíseznanru
dětínarozených
od
1.9.201
l do 3|.8.2012a od 1.9.2012
předškolního
do 31.8.2013
z důvodupovinného
vzdělávánídětíod počátku
po dni' kdy dítědosáhne5 roku
škohíhoroku.kteý nrisleduje
věku aŽ do zahájenípovinnéškolnídocliázkya přednostní
přijetídětí4 leých. Dále je
dávríno
na vědonrí,
Že zápis do MŠTeplá. p'o. se trskuteční
ve středu3.5.2017od 13.00
hodindo l6.00 hódin v budověMŠ.Řeclitelka.Iana
KasíkovánavrhqjeuzavřeníMateřské
školyTeplá, p.o.v obdobíletních
prázdninod 17.7.2017
do 1l.8.20l7a v přípravtlém
pořádatspor1ovní
' Dále předloŽilaŽádosto lt-toŽnost
hry
ýdnu od 30'8.2017do I.9.2017
dětíMŠTeplá a partnerské
školkyze SRN ve Speinsharlua to v Parku přátelstvídne
19.5.20t7.
a) Usnesení:
RM schvaluješkolskýobvotlpro Mateřskou školuTep|á'p.o.s tím,
žesejedná o městoTep|áa spádovéobce.
H|asování:PRo: 5

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

b) Usnesení: RM bere na vědomí žáttost ředitelky MŠ TepIá, p.o. o poskytnutí
seznamu dětí a pověřuje paní Jaros|avu Dvořáčkovou jejich ryhotovením d|e
přílohy.

H|asování:PRo: 5

PRoTI:0

ZDRŽELsE:0

c) Na vědomí: RM bere na vědomí termín zápisu do Mnteřské ško|y Tep|á' p.o.
s tím,žese uskuteční
dne 3.5.2017otl 13.00tlo 16.00hodin v budověMŠ.

d) Usnesení:RM schvalujeuzavřeníMateřskéškoly TepIá' p.o. v obdobíletních
prázdnin od |7.7.2017do 11.8.2017
a v přípravnémýdnu od 30.8.2017do
1.9.2017.
H|asování:PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZEL SE: O

e) Usnesení:RM schva|ujepořá<láníspoftovníchher děti z MŠ Teplá a MŠ
Speinshart(SRN) v Parku přátelsfvív Teplédne 19.5.2017.
H|asování: PRo: 5

PROTI: 0

ZDRZEL SE: O

prostředkůz přiznanéhopříspčvku
finančních
na provozAd 9)oznámenío čerpání
Zák|adni školav Tep|é'p.o.
Radě rrrěsta bylo předloŽeno ředitelkor'r 7'ák|adníškoly v Teplé' p.o. oznánení o
čerpánífinarrčníclrprostředků z přiznarrélropříspěvkrr l]a provoz Z rozpočtu města

Teplá pro Zák]adní školu v Teplé, p.o. na dočasnéfinancování nároků z výzvy č,3
Evropské strukturální a investiční fondy' operačnílroprogramu Výzkum, vývoj,
vzdělávání a to v překlenovacímobdobí,1,Iebot'
se předpokládá připsání financí na účet
města a následně na účetškoly v září 2017 po první monitorovací zprávě. Učast
v uvedenévýzvě byla schválena radou města dne 30.9.2016pod usnesenímčíslo
24tN24.
Na vědomí: RM bere na vědomí oznámení ředite|ky Zák|adní školy v Tep|é' p.o.
o čerpánífinaÍčníchprostředků z přiznaného příspěvku na provoz z rozpočtu
města Tep|á pro Základní školuv Teplé,p.o.

Hlasování: PRo: 5

PRoTI: 0

Jednaní
radyniěstaukončeno
dne
Zapsa'[,:

ZDRŽELSE: 0

14,3,2017 v 11.10 hodin.

Mgr. VítČervenka
tajemnik a"",.M..ll(!#.
Karel Hermann

starosta ar" .{2.

MartinKlepal místostarosta
d"" 3.!;.7;.:.(.:t

