Zápis
z 8. jednríníRady města Teplá, konanéhodne 6.5. 2015
Přítomni: Karel Hermann' Martin Klepal, RSDr. Jaroslav Businský' Mgr. Vít Červenka
Omluveni: Roman Veselovský,
Hosté: Jiřina Růžková
Zahájeru jednaní rady města (dále jen RM) provedl starosta Karel Hermann.
Vyhotovením zápisu je pověřen tajemníkMÚ Mgr. V. Červenka.

Program 8. iednání radv
1.
2.
3.
4.

kontrola úkolů:
Maj etkové zá|ežitosti
Smlouva o dílo ě.DZO1-2015 ve dodatkuě. l - oprava komunikací_ Město Teplá
Různé
Schválení programu rady:

PRo: 4

PRoTI: 0

zlFtŽnl'z 0

Ad 1) kontrola úkolů:
J. RuŽková _ vyvěšenízáněrů prodeje, pachtu- splněno
E.Řebíková _ příprava podkladůpro Aktualizaci obecně závaznévyhlášky ě.
2l20I3- splněno
E. Řebíková , J.RůŽková- bod 5 _ úkol trvá
V. Červenka_ bod 3 - Ing. RůŽičkaby|vyzvánk podránízpr&ry. splněno
- svoliínípracovní schuzky _ oslavy města _ úkol trvá
RM _ sezniímitse směrnicemi _ úkol trvá
K.Maďarič _ poptávka na opravu parket _ úkol trvá
K.Hermann - vydríníosvědčenínovým zastupitelům- úkol splněn,
- podepsríní
smluv o díloč.2l0Il020l|5 a č.2l0|l0l9l|5-úkolsplněn
Martin Čap- připravit informace kzÍízenítransparentníhoúčtuměsta Teplá _
úkol.trvá
Martin Klepal a Martin Cáp - zjištěnímcenovérelace oprav chodníku v ulici
Kláštemí - úkol trvá

Ad 2) Majetkové zá|ežitostl

- 1.Či.eostzotslPoz

Zádost firmy EIIRAGRI s.r.o.o propachtování p.p.č.76513o výměře 1925 m2 a 76515o
ýměře 810 m2 v k.ú.Pěkovice , obec Teplá. Komise doporučujepropachtovatpozemky.
Usnesení : RM schvaluje propachtování p.p.č.76513o výměře 1925 m2 a 76515o
výměře 810 m2 v k.ú.Pěkovice, obec Tep|á firmě EURAGRI' s.r.o.

H|asování: PRo:4

PRoTI:0

ZDP.ŽF,LSE: 0

2.Či.22u2015IPoZ
Žádost Jiřího Králíčka o nové uzavřeni smlouly na pronájem p.p.ě. 31 (vodní nádrž
umělá) o výměře 3749 m2 v k.ú. Rankovice ' obec Teplá. Přesto, že uěinil opatřenía to
sníŽeníhladiny rybníka ' jak mu bylo nďízeno radou města, přesto mu byla nájemní
smlouva na rybník vypovězena. Komise doporučujepropachtovatpozemek p. Iftálíčkovi.
Usnesení : RM odročujeprojednání až po provedení místníhošetření.
Hlasování:

PRo:4

PROTI:0

ZDRŽFjLSE:0

3.Ci.687t2vtstPoz
Žádost pana Pavla Veselovského o pronájem p.p.č. 31 o výměře 3749 m2 vk.ú.
Rankovice, obec Teplá. Komise doporučujepropachtovatrybník p. Králíčkovi.
Usnesení : RM odročujeprojednání až po provedenímístníhošetření.
Hlasování:

PRo: 4

PROTI: 0

ZDF.ŽF,L SE: 0

4. Ci.903t20tsrPoz
Žádost Jakuba Vlčka o pronájem p.p.č' 31 o výměře 3749 m2 vk.ú. Rankovice, obec
Teplá. Komise doporuěuje propachtovatpozemek p. Králíěkovi.
Usnesení : RM odročujeprojednání až po provedení místníhošetření.
Hlasování:

PRo: 4

PRoTI: 0

ZDP*ŽF-L SE: 0

s. cj.871t2015tPOZ
ŽádostIng.JanaRůŽiěkyo ukončenínájemnísmlour,yě,2l20I0lPoZ dohodoua pozemky
částp.p.č.404/4o výměře 2100m2 a p.p.č.40413o výměře 3879m2 v k.ú.Popoviceu
Poutnova'obec Teplá přidat do pachtovnísmlouvy č. lIlzOIslPoZ. Částp.p.č.4O4l4
nepronajímatdle novéhozákresu ponechat stávajícístav, uvedený v nájemnísmlouvě
2lz\IolPoz. Čast p.p.č.4O4l4 o kteroupan RůŽičkažádá má pronajatoupan Pavel
Mundil. Komise doporučuje
ukončitnájemnísmloulrra propachtovatpozemky.
a) Usnesení:RM schvalujeukončení
nájemnísmlouvy č.2l2010tPoZdohodou.
Hlasování:

PRO:4

PROTI: 0

ZDRZEL SE: O

b) Usnesení: RM schvaluje propachtování části p.p.č.40414o výměře 2100 m2 a
p.p.č.40413o ýměře 3879 m2 v k.ú. Popovice u Poutnova,obec Tep|á panu Ing.
Janu Růžičkovi.
Hlasování:

PRO:4

PROTI: 0

ZDRZEL SE: O

e.Či.lestzcn;noz
Žádost pana Aleše Chmely o propachtování p.p.č.503l2Oo výměře 16I m2 v k.ú.
SluŽetínu Poutnova,obecTeplá. Komise doporučuje
propachtovatpozemek.
Usnesení: RM schvaluje propachtování p.p.č.503120o výměře 16|' m2 v k.ú.
Služetínu Poutnova,obecTeplá panu AlešiChme|ovi.
Hlasování:

PRo:4

PROTI: O

ZDRZF.L SE: O

7.Ci.1407t20J.snOZ

Pozemek p.p.ě. 19 vk.í. Mrázov , obec Teplá převedl Čn - Stríhípozemkoý uřad
privatizačnímprojektem 20114Městu Teplá včetněnájemnísmlouvy ě. 19N08/29 uzavřeté
s A]exandrem Tomi. Došlo ke zrněně vlastríka pozemku , ztohoto důvodu bude vyhotoven
dodatek č.l , kde bude pronajímatelMěsto Teplá. Zám& znĚny pronájmu byl vyvěšen.
Usnesení:RM schvaluje vyhotovení dodatku č.1k nájemní smlouvě č.19N08/29uzavřené
s Alexandrem Tomi u pozemku p.p.č.19 v kú. ll|'í.ránov,
obec Teplá.
Hlasování:

PRO:4

PRoTI: 0

LDF(ŽEL SE: 0

s.č1.tssz t2015IPoZ
Žádost Radka Daniela o ukončenínájemnísmlouvy 2l2O|O na částp.p.č.613lI o qýměře
|70 m2 v k.ú.Teplá, obec Teplá. Komise doporučujeukončenínájemnísmlouvy.
Usnesení: RM schvaluje na žádostRadka Daniela ukončenínájemní smlouvy 212010
na částp.p.č.613l| o výměře l70 m2 v k.ú.Teplá, obec Teplá.

Hlasování: PRo:4

PRoTI: 0

ZDF.ŽF-LSE:0

9. Cj.1696t201stPOZ
Žádost pana Daniela Horna o propachtování částip.p.č.613lI o výměře I7O m2 v k.ú.
Teplá, obec Teplá. Komise doporučujepropachtovatpozemek. Vyvěsit záměr pachtu.
Usnesení: RM schvaluje propachtování p.p.č.61311o výměře 170 m2 v k.ú. Teplá,
obec Teplá panu Danielu Hornovi a pověřuje paní Jiřinu Růžkovou vyvěšením
záméru pachtu.

Hlasování: PRo:4

PRoTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

10.
Město Teplá prodalo paní Jitce Klsákové v roce 2010 p.p.č.I011l44 a p.p.č. rc1ll45
v k.ú. Teplá, obec Teplá pozemky v TouŽimské ulici pro výstavbu rodinného domu.
Podmínkouve smlouvě bylo ,,Kupujíc! se zavazuje, že ve thůtěnejpozději do dvou let
od právní moci rozhodnutí příslušnéhokatastrálního úřadu o vk|adu práv podle této
smloury do katastru nemovitostí zahájí výstavbu ,,Rodinného domu.. určenéhopro
trvalé bydlení na ,,Předmětu sm|ouvy... Dne 28.2.2013 by|a vyzvána o vyjádření, ve
kterém sdělila , žeby|abezpráce a v roce 2013 dokončíprojekt apodá ohlášenístavby.
Do dnešníhodne nic nepodala. Komise doporučujejednat s Jitkou Klsákovou o vrácení
parcel pro výstavbu RD městu.
Usnesení : RM pověřuje paní Jiřinu Růžkovouk zahájení jednání s Jitkou Klsákovou
ve věci vrácení parcel p.p.č. 1,0|'1144a p.p.č. 1011145v k.ú. Teplá, obec Teplá
v Toužimskéulici pro výstavbu RD městu.

Hlasování:

PRo:4

PROTI: O

ZDR.ZEL SE: O

- MěstoTeplá
Ad 3) Smlouvao díloč.DZ0I-2015ve dodatkuč.l - opravakomunikací
Usnesení : RM schvaluje uzavření sm|ouly o dílo čísloDZ01-2015 se zhotovitelem
společností Asfalt oK s.r.o. se sídlem Vrbenská 511t25 a, české Budějovice

s předmětem plnění zakázý,,opnava
komunikací v katastrálním ú,tz;emí
Teplá ITHR
technologií Silkot( s tím, Že cena zakán|ry nepřesáhne částku ve výši 1.236.655,09Kč
vč. DPH s termínem zahájení prací květen 2015 včetně dodatku č. 1, dle kterého je
ukončeníprací dne 7.6.2015 a pověřuje starostu města Karla Hermanna podpisem
smlouvy o dílo včetnědodatku č.1.
Hlasování:

PRO: 4

PROTI: 0

ZDRZEL SE: O

Ad 4) Různé
a) Naklady a příjmy za odpady v roce 2014
Usnesení: RM bere na vědomí zprávu paní Ely
Náklady a příjmy za odpady v roce 2014

Jednánírady města ukončenov 9.15 hodin'

/_"%

Zapsal: Mgr. Vít červerrkatajemník d^"(:..:./.o.!i.

'./

Karel Hermannstarosta alr"....{.'.{ -r.?..q#..

MaÉin Klepal místostarostadne

Řebíkové v příloze nazvané

k.s^.2a4r'

