USNESENÍ
ze21.jednánÍRady města Teplá' konanéhodne 12.10.2015
A) RM schvaluje:
1) program 2|. jednáni rady města Teplá.
2) propachtováníp.p.č'186 (vodníplocha) o výměře 2068 m2 v k.ú.SluŽetínu Poutnova
a p.p.č.811 (vodníplocha)o ýměře l0846 m2 v k.ú.Teplá.
3) ukončenínájemnísmlouvyč.312005zedne4.6.2005dohodoukedni31.10.20l5.
4) úpravupachtovnísmlouvy a to zmenšenívýměry p.p.č.75 o výměÍe 2913.' o
70 m, vk.ú. Homí Kramolín pro akci..IV198 Modernizace silnice Horní
Kramolín...
5) poskýnutí plné moci pro společnostJirgl EP S.r.o.' se sídlem Majakovského
7O7l29, Karlovy Vary, IČ 02449595 zastoupenéjednatelem Ing. Jiřím .Tirglem
z důvodůzastupováníměsta Teplá v jednání s dodavateli energií společnostmi
RwE GasNet, s.r.o.,Klíšská 94O,Ústí nad Labem IČ:27295567a RWE Energie'
s.I.o.' Limuzská 3135lz,PrahaStrašnice'IC 49903209,
6) smlour,uo dílo uzavřenou se společností
olivius, S.r.o.se sídlemHornická 2252,
jednatelem Mgr. Tomášem Správkou
356 01 ostrov IČ: 28040872 zasÍoupené
s předmětem plnění : zptacování ŽádosÍio dotaci na akci ,,Lesní cesta - město
Teplá.. Za cenudíla 12.000,-Kčbez DPH.
7) uzavŤenípŤíkaznísmlguvy rnezi městem Teplá a společnostíolivius' S.r.o. Se
jednatelemMgr'
sídlemHornická 2252,356 01 ostrov IC: 28040872 zastot,lpené
Tomášem Správkou s předmětem plnění : Zajlštěni jménem příkazce a na účet
přikazce inŽenýrskéčinnosti spočívající
v provedenídíla a r,ykonáníčinnostía
úkonůsouvisejícíchse zajištěnímčinnostív procesu zadávéníveřejných zakézek
pro stavbuMěsto Teplá - sídlištěŠkolníza cenuve výši 45.000,-Kčbez DPH.
8) uzavŤenipřikazni smlouvy mezi městem Teplá a společnostíŠindlar's.r.o' se
sídlem: Na Bmě 372l2a, 500 06 Hradec Králové, |Č: 26003236 zastoupené
jednateli Ing. Miloslav Šindlar, Markéta Šindlarová, s předmětem plnění vypracování žádosti o poslqltnutípodpory z oPŽP v ahuální výně Ministerstva
životníhoprostředí a to k projektu pod názvem ,,Realizace protipovodňových
opatření- LVS město Teplá.. za částkuve výši 30.250'-Kčvě. DPH.
9) uzavÍenípÍíkaznísmloulry mezi městem Teplá a společnostíŠindlar,S.r.o' se
sídlem : Na Brně 372l2a, 500 06 Hradec Králové, IČ: 26003236 zastoupené
jednateli Ing. Miloslav Šindlar,Markéta Šindlarová,s předmětem plnění _ výkon
dotačního managementu při prot,ádění projehu pod néuvem ,.Realizace

protipovodňovýchopatření,-LVS město Teplá.. za ěástku ve výši 72'600,-Kě vě.
DPH.
l0)opravu havarijního star,u lávky vTeplé, která je součástíchodníku vulici
Kláštemí s tím,žetuto akci provede dodavatel stavby Údrzba silnic Karlovarského
kraje' a.s. zátoveřt s opravou havarijního stavu propustku v tomto místěpod silnicí
č.II|2I0 začástkuve výši 99.I78,-Kčvč.DPH.
11) záměr pronájmu kanceláře v budově bývaléhoměstskéhoúřadu v Teplé na adrese
Masarykovo nám. č.p, 143 za částkuve výši 6.000,-Kčměsíčněvč. poplatkůza
služby.
I2)zakoupeníosobníhomotorovéhovozidla Dacia Duster verzeB2EX AV - 1,6 SCe
84 kW/1 14 k 4x4 Artica od společnostiPrimo Car Cheb S'r.o.se sídlemTruhlářská
1, Cheb, IČ 26379490, pobočka Mariánské Lázně v ceně 383.780,-Kčvčetně
výbavy.
I3)lryřazettí osob Čeněk Tomeš a Milan Thomka Ze seznamu uchazečůo přidělení
býových jednotek v DPS v Teplé.
I4)zamitnuti žádosti o přidělení býových jednotek v DPS v Teplé pro : Františka
Břížďa|u, Y ítězs|ava Tomašuka,ŠtefanaJuhaňiíka,Jana Hrdličku.
l5)přidělení býové jednotky č.224 od 1.11:2015paní Janě Chaloupkové, dále
přiděleníbytovéjednotky č. 21I od 1.11.2015paníEvě Wachtlové,dále přidělení
bytovéjednotkyč.306 od 1.1I.2015paníBoŽeněAjšmanové.
16)smlouvu o dílo uzavřenou se gpolečností
olivius, s.r.o. se sídlemHomická 2252,
356 01 ostrov IC: 28040872 zastoupenéjednatelem Mgr. Tomášem Správkou
s předmětem plnění : zpracování žádosti o dotaci na akci ,,Lesní traktor - město
Teplá.. za cenudíla 12.000,-KčbezDPH.
i7)provedení změny vpísemnosti Statut knihovny sinfocentrem TepIá ze dne
18'12.200I, na zák|adě čehoŽse mění sídlo a adresa dle č1.1 na Masarykovo
nrím.č.p.I,364 61Tep|á.
18)obsah dohody č. PPK-139ď849115 a rea|izacívýsadby pověřuje subjekt RM
Čsop BERKUT Bečovnad Teplou.
19)kupnísmlouvu č. 512015/004uzavtenoudle s 2079 a násl. zák. č.89/2012Sb.,
občanskéhozákoníku,mezi městem Teplá a společnostíopera Silvatica s.r.o. Se
sídlem V Sadě 1505' Vlašim, IČ: 24287890 zastoupenéjednatelem Ing. Pavlem
Hodějovským' s předmětem dodávky dříví v mnoŽství a dle sortimentní
specifikace uvedenév tabulce, která je součástípředmětnésmlouvy a předmětem
je téžnáslednýpřevod vlastnickéhopráva k tomuto dřívína kupujícího.

20) dodatekč.3ke kupní smlouvě č. 5519l15 na zák|aděrámcovékupnísmlouly č.
15-01/SVOL' uzavŤenýdle $ 2079 a násl. zák. č' 89l20I2 Sb., občanského
zákoníku' mezi městem Teplá a společností
WooD &Paper a.s. Se sídlem obec
Hlína č.p. 57, Ivančice IC 26229854 zastoupenéjednatelem Ing. Tomášem
Paříkem,jď1ímžpředmětemje specifikace prodeje smluvenéhomnožstvía ceny
dřívípro 4. ětvrtletí2015 dle přiloŽenétabulky.
2I) na zák|adě předloŽených nabídek jako dodavatele na opravu chodníku vulici
Klášterní od niíměstík poště společnostJosef Vojtěchovský, stavebnísdružení
Teplá Zacenu ve výši63I.402,20Kč vč.DPH.
B) RM pověřuje:
1) Jiřinu Růžkovour,yvěsit záměr směny pozemlď č{ístip.p.č. 3 o r1irněře 36 m2
(vlastníkmanželéPušovi)začástp.p.č.1130o výměře 22fiJ (vlastníkMěsto Teplá)
v k.ú.Beranovka ' obec Teplá.
2) Jiřinu RůŽkovour,yvěsit zÁrĚr prodeječastip.p.č. 587l1I o výměře ccaI2I m', část
p.p.ě. 58711o výměře cca 469m', častp.p.č.103/5o výměře cca6 mz a p.p.č.8912o
výměře 48 m2 v k.u. KlríŠter
Tepl4 obec Teplá Petru Toflovibez častip.p.č'587lI o
vyměře.
3) Jiřinu Růžkovouvyvěsit ziměr prodeje častip.p.č.84514o qirrněře 300 m, v k.ú.
Hoštěc,obec Teplá Andree Gulabové.

4) Jiřinu RůŽkovour,yvěsit zžmĚrprodeje častip.p.č. 861114o v'-íměře129 m' a čast
p,p.č.932o výměře 18 m2 v k.ú..Hoštěc'
obecTeplá Andree Gulabové.

5) Jiřinu RůŽkovour,yvěsit zÍměrprodeje častip.p.č. 500/1 o r,yměře 257 m2 vk.u.
Klďter Teplá, obec Teplá Ivanu Žďoudíkovi.

6) Jiřinu RůŽkovour,yvěsit zénněrpropachtovráníst'p.č.47 o vyměře 495 m2 vk.ú.
Heřmanov u StaréhoSedl4 obec Teplá Karlu Hermannovi.

7) Jiňnu Růžkovouvyvěsit zátměrpropachtovánírybníkana p.p.č. 602 o výrněŤe4073m2
v k.ú.Beroun u StaréhoSedla obec Teplá Miroslar,u Homímu.

8) Jiřinu RůŽkovou vyvěsit zÍlměrnněny pronájmu u pachtor'nísmlouvy a to zmenšení
výměry p.p.č.75 o výměře 2913 r# o 70 rr] v k.ú.Homí Kramolín pro akci ,,Iv198
Modemizace silnice HorníKramolín...

e) starostuKarla Hermannapodpisem plnémoci pro společnostJirgl EP S.r.o.,se sídlem

jednatelemIng. Jiřím
Majakovského707l29, Karlor,y Vary, IC: 02449595zastoupené
Jirglem z důvodůzastupováníměsta Teplá v jednánís dodavatelienergiíspolečnostmi

RWE GasNet, s.r.o.' Klíšská+940, Ústí nad Labem IČ 27295567 a RWE Energie,
s.r.o., Limuz ská 3 135l 2, Praha Strďnice, IC : 49903209.
10) starostuKarla Hermanna podpisem smlour,yo dílo uzavřenou se společností
olivius,
jednatelem
S.r.o.Se sídlemHomická 2252,356 01 ostrov IČ:28040872 zaŠoupené
..
Mgr. Tomášem Správkou s předmětem plnění zpracováti žádosti o dotaci na akci
bez DPH.
,,Lesnícesta_ městoTeplď. Zacenudíla12.000,-Kč
11) starostuKarla Hermarrrrpodpisem příkaznísmlouvy uzavŤené
mezi městem Teplá a
společnostíolivius, S.r.o. Se sídlem Homická 2252, 356 01 ostrov IC: 28040872
zastoupenéjednatelem Mgr. Tomiíšem Správkou s předmětem plnění : Zajištěru
jménem pŤkazce a na účetpřkazce inŽenýské činnosti spočívající
v provedenídíla a
r,ykonáď činnostía úkonůsouvisejícíchse zajištěnímčinnostív procesu zaďávétru
veřejných zakázek pro stavbu Město Teplá _ sídlištěŠt<otniza ceÍIuve vyši 45.000,Kč bez DPH'
12) starostu Karla Hermanna podpisem pÍikazn smlowy uzavřenémezi městem Teplá a
společností
Šindlar,S.r.o,se sídlem: Na Bmě 372l2a,500 06 Flradec Králové,IČ:
26003236 zastoupené jednateli Ing. Miloslav Šindlar, Markéta Šindlarovri
s předmětem plnění - \ypracovžni Žádosti o poslgrtnutípodpory zoPŽP v ak|ualní
výně Ministerstva Životrrího prostředí a to k projektu pod nántem ,,Reďizace
protipovodňoých opatření- LVS město Teplď. za částkuve ýši 30.250'-Kčvč'
DPH.
13) starostuKarla Hermanna podpisem pÍkazrn smlour,y uzavÍené
mezi městem Teplá a
společnostíŠindlar,s.r.o' se sídlem : Na Bmě 372l2a,500 06 F{radecKrálové, IČ:
26003236 zastoupené jednatďi Ing. Miloslav Šindlar, Markéta Šindlarová
s předmětem plnění _ ýkon dotačníhomanagemenfu při provádění projekťu pod
protipovodňoých opatření_ LVS město Teplď. za částkuve výši
nézstem,,Realizace
72.600,-Kč
vč.DPH.
14) vedoucího střediska místníhohospodařství Jaroslava Kehrta zjištěďm situace a
nawŽenímřešeníoprav chodnftu a schodůu zadníhovchodu ulice Palackéhoč.p.584
v Teplé.
15)tajemníka Mgr. Víta Červenku zaslžrim objednávky na společnost Josef
Vojtěchovský, stavebnísdruženíTeplá na opraw chodnrku v ulici Klaštemíod nríměstí
k poštěa vyrozuměním Krajské správy aidržby silnic.
16) starostu Karla Hermanna podpisem smlouly o dílo na opra\u chodníku v ulici
Klášterníod náměstík poště se společnostíJosef Vojtěchovský, stavebnísdružení
Teplá v ceněve ýši 631.402,20Kč vč.DPH.
17) starostuKarla Hermanna podpisem smlour,y o dílo na opravu havarijního stalu lávky
v Teplé,kteráje součástí
chodníkuv ulici Klďtemí s dodavatelemstavbyÚdrzba silnic
Karlovarského
kraie.a.s,za častkuve wši 99.178.-Kčvč.DPH.

18) Jiřinu RůŽkovouv1věšenímz(lměrupronájmukancelďe v budově byvďého městského
uřadu v Teplé na adrese Masarykovo nám. č.p. 143 za častkuve qfši 6.000,-Kč
měsíčně
vč.poplatlď zaslúby.
19)tajemníka Mgr. Víta Červenku objednáním vozidla Dacia Duster vprovozor,ně
v Marians[ých Laznlch za cenuv ozidla ve ýši 383.780,-Kčvčetněvybatry.
20) starostuKarla Hermanna podpisem smlouly o dílo uzavřenou se společností
olivius,
jednatelem
S.r'o.Se sídlemHornická 2252, 356 01 ostrov IČ:28040872 zaŠoupené
Mgr. TomríšemSprávkou s předmětem plnění : zpracovátl žáďosti o dotaci na akci
,,Lesnítraktor- město Teplď. Za cenudíla i2.000,-Kčbez DPH'
21) tajemníkaMgr. Víta Červenkupřípravou vypovědi nájemnice lékámy v Teplé paní
MUDr. Hany Sedláčkovév souladu s nájemní smlouvou a starostu města Karla
jejím podpisem..
Hermarrrra
22)radniho Martina Čápa k jednání se subjekty podnikajícími na uzemí města Teplá
za účelemzjlštění,jakým způsobem a na zák|adě jakých smluvních váahů týo
subjekty dodrŽujízákon o odpadech.
23) tajemní<aměsta Mgr. Víta Červenkupověřuje rystavením objednávky na rea|izaci
ýsadby u subjektuRM ČSoP BERKUT Bečovnad Teplou v souvislosti s dohodouč.
PPK-139ď849l15.
24) starostuměstaKarla Hermanna podpisemdohody č.PPK-139 a/84gll5.
25) starostuKarla Hermarrnapodpisem smlour,yč,.5l20l5l004 vzavÍené
dle $ 2079 a násl.
zák. č,.8912012Sb., občarrskéhq
zakoníku,mezi městem Teplá a společnostíopera
jednatelem
Silvatica s.r.o.se sídlemV Sadě i505, Vlašim,IČ 24287890zastoupené
lng. Pavlem Hodějovskym, s předmětem dodávky dříví v mnoŽstvía dle sortimenforí
předmětrésmlouvy a předmětemje
specifikace uvedenév tabulce,která je součastí
téžnasledný převod vlastrického právak tomuto dřívína kupujícího.
26) starostu Karla Hermanna podpisem dodatku č.3 ke kupní smlouvě č. 55I9lI5 na
zžkJaděriímcovékupní smlowy 15-01/SVOL' uzavŤenýdle $ 2079 a nasl. Z'ak.ě.
WooD &Paper
8912012Sb.' občanského
zakoníku,mezi městem Teplá a společností
jednatelemtng.
a.s. se sídlemobec Hlína ě.p. 57,IvančiceIC:26229854 zastoupené
Tomášem Paříkem' jejtmžpředmětem je specifikace prodeje smluvenéhomnoŽstvía
ceny dřívípro 4. čhrtletí2015 d|epřiloŽenétabulky.
C) RM bere na vědomí:
1) předloŽenounabídku společnostiRozvojová agenturaABRI s.r.o. na zpracování
Strategickéhoplánu rozvoje SPR pro město Teplá s nabídkovou cenou za
zpracováníve výši 120.000,-Kč+ DPH s tím, že město Teplá tuto nabídku zatím
ner,yuŽije.

2) žádostBy.tovéhodruŽstvaTeplá, se sídlemU Hřiště 486.
3) žádostCentra českéhistorie, o.p.S.na podporu výroby pamětnídesky Čechům,
Žiatm a protinacisticky smýšlejícímNěmcům vyhnaným v roce 1938, ale tuto
nabídkuměsto Teplá neryrržije.
4) realizaci akce oprava havarijníhostalu propustku Teplá na silnici č.IIl210.
5) zprávu od společnostiIng. Honéger S.r.o. s názvem Posouzení stavu dešt'ovéa
splaškovékana|izace - vnitřní a vnější- Teplá DPS s tím,že rea|izacetétooprar,y
bude prováděna pracovníky města za dozoru Ing. Honégera aKarlaMaďariče st..
6) zprávu nájemnice lékárnyv TeplépaníMUDr. Hany Sedláčkové.
D) RM odk|ádá
jednatelemIng. Jiřím
1) uzavŤenísmlouvy se společnostmiJirgl EP, s.r.o zastoupené
Jirglem se sídlem Majakovského 707l29' Karlovy V*y' IC 02449595 a advokátní
kanceláří Gniner& Petrilák, AK, s.r.o. se sídlem Bělehradská I094l1, Karlovy
Vary, IČ: O2OO73747zastoupenéMgr. Pavlem Grúnerem.
E) RM zamítá
1) umístěníprevenčníhoinformačníhoradaru v obci Horní Kramolín.
F) RM postupuje do zasedánízastupitelstva
1) směnu pozemku p,p.č,489l3o ýměře ]4 ,,? ,učastp.p.č.489lIoýměřecca
74 m2 a věc odkoupeníčrástip.p.č.489lI o výměře cca 500 m2 v k.ú.Berour u
Í
StaréhoSedla ' obec Teplá."
2) směnu pozemlď častip.p.č.3 ovýměře 36nJ (vhstrríkmanžeÍéPušovi)
zač,ást
p.p.č.1130 o w-Íměře 22 fi} (vlastrft Město Teplá) v k.ú.Beranovka , obec Teplá'
3) prodej črástip.p.č. 587lI1 o ýměře cca I27 *', ča't p.p.ě, 58711o výměře cca 469
m2, čiístp.p.č.103/5o výměře cca 6 rri a p.p.č.8912o qinněře 48 |Í? v k.u. Klašter
Teplrá'obec Teplá Petru Toflovibezčasti p.p.č.587lI o výměře 4fi fiJ.
4) prodej črástip.p.č. 84514o výměře 300
Gulabové.

^,

v k.ú. Hoštěc' obec Teplá Andree

5) prodejčastip.p.č. 861114o výměře |29 m2 a častp.p.č.932 o výměře 18 m2 v k.ú.
Hoštěc,obec Teplá Andree Gulabové.
6) prodej častip.p.č. 500/1 o výměře 257 m2 v k.ú.KlríšterTep14 obec Teplá Ivanu
Zaloudíkovi.

G) Doporučuje
o qýměŤeI25I4 m2 v k.ú.
přepaduvodníplochy na p.p.č.561/6
1) zaŤazeníopravy
městaTeplána rok 2016.
Teplá'obecTepládo rozpočtu

./.,^.L4.4^,_
Martin KlePal
místostarosta

