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Zápis

z 10.jednáníRady města Teplá, konanéhodte2I.5.20I5
Přítomni: Karel Hermann, Martin Klepal, RSDr. Jaroslav Businský, Martin Čáp, Roman
Veselovský, Mgr. Vít Červenka
Omluveni: Hosté:Zahájení jednaní rady města (dále jen RM) provedl starosta Karel Hermann'
Vyhotovením zápisu je pověřen tajemníkMÚ Mgr. V' Červenka.

Program 10. iednání radv
1.
2.
3.
4.
5.
6,
],
8.

kontrola úkolůz9. zaseďáníRM
Porada vedoucíchprofesionálních knihoven
BezÚp|atný převod majetku ZUŠ Teplá
Návrh nazvýšeníodměny hudebníka
Žádost o souhlas k zásahu do místníkomunikace Lidická ulice
Žádosto povolení překopu chodníku
Dodatekč.4 k SoD č.9Il2014 _ Bolid M, S.r.o.
Různé

Schválení programu rady:
PRo:5

PROTI:0

ZDRŽEL: 0

Ad 1) kontrola úkolů:
V. Červenka- objednávka 4 ks počítačových
sestav Knihovna - úkol splněn
V.Červenka_ obiednávkana dodávku barokníchmříží_úkoltrvá
povolení ke konání hudebníprodukce - úkol splněn
V.Červenku_.r.y-,tu.r,.ní
K.Hermann - podpis plnémoci Svaz města a obcí ČR _ rit<otsplněn
K.Hermann - podpis dodatku č.2Asfalt oK _ úkol splněn
K.Maďarič - ze zaseďání7 RM poptávka na opravu parket - úkol trvá
Martin Cáp - ze zasedání7 RM - připravit informace kzŤízenítransparentníhoúčtu
města Teplá _ úkol trvá
Martin Klepal a Martin Cáp _ ze zasedártí7 RM - zjištěnímcenovérelace oprav
chodníkuv ulici Kláštemí - úkol trvá
_
J.RuŽková zahájeníjedniínís Jitkou Klsákovou - úkol trvá

Ad 2) Porada vedoucíchprofesioná|níchknihoven
Tajemník města Mgr. Vít ČervenkapředloŽil radě města ke schva]ení žádostmetodičky
Krajské knihovny v K.Varech o kontíníporady vedoucích profesionálních knihoven dne
12.6.2015v knihovně v Teplé.
Usnesení : RM schvaluje konání porady vedoucích profesionálních knihoven dne
12.6.2015v knihovně v Teplé.
Hlasování:

PRo:5

ZDRŽBI

PROTI:0

sB' o

Ad 3) Bezúplatný převod majetku ZUŠ Teplá
RM bylapředloženažáďostZák|adniuměleckéškoly v Teplé,p.o. podanájejím
ředitelem Pavlem Vohnoutem o bezúplatnýpřevod majetkuměsta Teplá na ZUŠ,p.o.
v hodnotě1.203.061.50
Kě.
Usnesení : RM doporučuje bezúplatný převod majetku města Teplá v celkové
hodnotě 1.203.061'50 Kč na Záů<Iadníuměleckou školu v Teplé, příspěvkovou
organizaci, se sídlem Št.otoi 393, Ič: 66362245 tak, jak je uveden v přiloženém
inventurním soupise a předk|ádá věc k jednání zastupitelstva.
Hlasování:

PRO:5

PROTI: 0

ZDRZEL SE: O

Ad 4) Návrh na zvýšeníodměny hudebníka
Předsedkyní Komise pro občanskézá|ežitostiměsta Teplá byl předložen návrh na zvýšení
odměny pro hudebníka zajišťujíčího
obřady pÍo Městský úřad v Teplé, kdy doporučila
nýšení částkyza obřad z200,-Kč na 300,-Kč.
Usnesení: RM schvaluje zvýšení částky pro hudebnfta zajišt'ujícíhoobřady pro
Městslcý úřad v Teplé na 300'-Kč za obřad.
Hlasování: PRo:5

PROTI:0

ZDRŽF,L SE:0

Ad 5) Žádost o souhlas k zásahu do místníkomunikace Lidická ulice
RM byla předloŽena žádostpaní Drahomíry Popelkové v zastoupenípana Roberta Gregora o
odsouhlasenízásahu do místníkomunikace v Lidické ulici v Teplé,p.p.č. 2845lI z důvodu
opravy kana|izaěnípřípojky pro důmč.p.82 v Teplé.
Usnesení: RM schvaluje zvláštní užívánímístní komunikace v ulici Lidická v Teplé'
p.p.č.2845l| z důvodu provedení opra\Y kanalizačnípřípojky pro dům č.p.82 v Teplé
pro paní Drahomíru Popelkovou s tím, Že bude respektovat stávající inženýrskésítě a

zabezpečívykop řádným označením'.poprov€ d ení výkopu uvede chodník do původního
stavu a pověřuje tajemníka města Mgr. Víta Cervenku rrydánímpovolení.

[Ilasování: PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRZEL SE: 0

Ad 6) Zádost o povolení překopu chodníku
Žadate|em panem Vlastimilem Gregorem, byla předložena žádost o povolení překopu
chodníkup.p.č.2856110v k.ú.Teplá, obec Teplá a to z důvoduýměny vodovodnípřípojky
pro důmě.p. 46 postavenýna st.p.č.280lI v Klášterníulici v Teplé.
Usnesení: RM schvaluje žádost pana Vlastimi|a Gregora o povolení překopu chodníku
p.p.č.2856l|'0 v k.ú. Teplá, obec Teplá a to z důvodu výměny vodovodní přípojky pro
dům č.p.46 postavený na st.p.č.280l1v Klášterní ulici v Teplé s tím, žeVlastimil Gregor
bude respektovat stávající inženýrskésítě a zabezpečíÚkop řádným označením,po
provedení ýkopu uvede chodník do původníhostavu a pověřuje tajemníka města Mgr.
Víta Cervenku vydáním povolení.

Hlasování: PRo:5

PROTI:0

ZDp(ŽEL SE:0

Ad 7) Dodatek č.4 k SoD č.9112014- Bolid M, s.r.o.
V rámci pokračujícírekonstrukce na objektu kostela sv. Jiljí v Teplé byl radním předložen
k sezniímeníDodatek ě. 4 k smlouvě o dílo č.9Il20I4 A z30.5.2014, kdy předmětem díla
v tomto dodatku je provedení všech stavebních prací na dílčí části díla v rtímci akce
Rekonstrukce severní části fasády kostela sv. Jiljí v Teplé a to v rozsahu danémfinančními
možnostmiobjednatelev roce 2015. Cena dílčíčástidíla byla smluvnímistranamidohodnuta
na částkuve ýši 1'0II.664,-Kčvč.DPH. Smlouva byla radnímpředloŽenav příloze.
Usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 4 ke sm|ouvě o dílo č. 91120|4 A z30.5.2014' kdy
předmětem díla v tomto dodatku je provedení všech stavebníchprací na dí|číčásti díla
v rámci akce Rekonstrukce severní části fasády kostela sv. Jiljí v Teplé v ceně díla pro
rok 2015 ve výši 1.0lt.664,-Kč vč. DPH a pověřuje starostu města Karla Hermanna
podpisem tohoto dodatku.
Hlasování: PRo:5

PRoTI:0

ZDRŽIJL SE:0

Ad 8) Různé

a) Vyjádření Finančníhoúřadu pro Karlovars\ý kraj
Předkladatelkou vyj ádřeníj e paníJiřina RůŽková.
Usnesení : RM bere na vědomí lyjádření Ing. Ivany Rezákové _ oddělení nepřímých
daní, Finančního úřadu pro Karlovarský kraj předloŽené paní Jiřinou Růžkovou
s tím, že v nove|e zákona o DPH č. 360na|4 sb. se mění celé ust. $ 56 s názvem
Dodání nemovitévěci s účinností
od 1.1.2016.
Hlasování:

PRo: 5

PRoTI: 0

ZDRŽEL

SE: 0

b) odkoupení pozemků - zpět vzetí nabídky
Pan Milan Adamec a paníMartina Hermannová předložili do jednríní žádosto zpět vzeti
nabídkypozemkůk odkoupeníze dne 16.2.2015.
Usnesení : RM bere na vědomí předložení žádosti pana Milana Adamce a paní
Martiny Hermannové o zpět vzetí nabídky pozemků k odkoupení ze dne 16.2.2015.

Jednánírady města ukončenov 9.40 hodin.
rf
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Mgr. Vítčervenkatajemníkd"" #.2:/!.4...
Zapsa|:

Karel Hermann starosta

22 { , ůa4;

Martin Klepa| místostarosta
dne ..............
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