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Zápis

z 14. jeďnáni Rady města Teplá, konanéhodne 9. července2015

'

Přítomni: Karel Hermann, Martin Klepal, Martin Čáp' Roman Veselovský,
Omluveni: Mgr. Vít Červenka,RSDr. Jaroslav Businský
Zahájení jednaní rady města (dále jen RM) provedl starosta Karel Hermann.
Martin Klepa^.
Vyhotovenímzápisu je pověřen místostarosta
Program 14. iédnáníradv
1. Zrušenínepoužívaných
účtů
2' ProdlouŽenítermínusplatnosti
3. Cenová nabídkana plynovou kotelnu v MŠ
4. Kupní smlouva - OPERA SILVATICA s.r.o.
5. Nabídka projektových prací- Teplá, Máchova ulice - místníkomunikace a odvodnění
6' Vyjádření k nabídcesměny pozemkův Beranově
7. Cenová nabídka- stavebněhistorický pruzkum kostela sv. Jiljí
8. Dodatek č.3 smlouvy o dílo_ Asfalt oK
9. Předaní di|a -ÚdrŽba silnic KK, a.s.
10. oznámeni o zahájenísprávního íizeníÚoHs
11.Různé
Schválení programu rady:

PRo: 4

PROTI: 0

zlpŽp'l': o

Ad 1) Zrušenínepoužívanýchúčtů
na kteých neprobíhají
Předkladatelkou je paní Eva Řebíková. Jedná se o mršení účtů,
žádnétransakce'

Usnesení:RM pověřuje starosfu zrušenímúčtuu bankovnÍhoústavu CSOB
a 241274926/0300.
MariánskéLázně číslo
účtu158623371/0300
Hlasování: PRo:4

PRoTI:0

ZDPIŽF,LSE:0

Ad 2) Prodloužení
termínusplatnosti
ŽádostpanaČečila
termínusplatnostu kupnísmloury ě' LlzuslPoZ, kterou
o prodloužení
do 3|.7.20|5
byly prodánypozemkyfirměBezvěrovdružstvo,
Usnesení : RM schvaluje prod|ouženítermínu splatnost u kupní smlouvy
2l2015lPOZ do 31. 7. 2015.
Hlasování:

PRo: 4

PROTI: 0

ZDPrŽF,L SE: 0

č.

Ad 3) Cenová nabídka na plynovou kotelnu v MS
RM byla předloženanabídkafirmy Vojáček s.r.o.na rekonstrukci plynovékotelny a ýměnu
potrubních rozvodů vMŠ dle projektové dokumentace zpracovanéJaroslavem Hoblem.
Nabídkaje ve ýši 730 3l8'- Kč včetněDPH. Práce by proběhly během letošníchprázdnin'
Usnesení: RM schvaluje cenovou nabídku firmy Vojáček s.r.o. na plynovou kote|nu a
výměnu potrubních rozvodů v MŠ ve \"ýši 730 318,- Kč včetně DPH. RM pověřuje
místostarostuvystavením objednávky a starostu podepsáním smlouly na tuto akci.

Hlasování: PRo:4

PRoTI:0

ZDRŽF,L SE:0

Ad 4) Kupní smlouva - OPERA SILVATICA s.r.o.
Jedná se o ceny dříví na 3 kvartál. Ceny byly odsouhlaseny odborným lesním
hospodiířemJaroslavem Větrovcem a odpovídajícenám na trhu se dřevem.
se společností
OPERA sILvATIcA
Usnesení: RM schvalujesmlouvuč.5/2015/003
a pověřuje starostujejímpodepsáním.

[Ilasování: PRo:4

PROTI: 0

s.r.o.

ZDRZEL SE: O

Ad 5) Nabídka projektových prací _ Teplá, Máchova ulice - místníkomunikace a
odvodnění
Nabídka Ing. Jiřího Soukupa na zajištěníprojektovédokumentace stavby ve sfupni pro
územnířízení a ve stupni pro stavební povoleni a rea|izaci. Nabídka je ve výši
I30 075,- Kč včetně DPH. V roce 2016 bude' postavena kana|izace v části ulice
Máchova (ěást zvaná,,Na Cikiínce..).Následně by město vybudovalo i zpevněnou
komunikaci.
zjištěnímalternativní
Usnesení: RM bere nabídkuna vědomía pověřuje místostarostu
nabídky.RM žádápo stavebnímúřadusdě|enístanoviskaohledněnutnostidokumentace
pro územnířízenína tuto stavbu.

Hlasování: PRo:4

PRO TI:0

ZDR.ZEL SE: O

Ad 6) Vyjádření k nabídce směny pozemků v Beranově
Na základě úkolu z předminulé RM proběhlo jednání ohledně použiváni zadní
přístupovécesty, která vede přes pozemky pana Mundila. Pan Leo Mundil neakceptuje
nabídku města na směnu pozemků s tím, že prt|ezd pro obyvatele Beranova na
požáďanízpřístupní.Váledem ktomu, Že se tento problémposledních 15 let stále
opakuje, bude v1voláno jednání s PozemkoÚm fondem.

.

Usnesení: RM bere na vědomí vyjádření pana Lea Mundila. RM pověřuje Jiřinu
podktadů,za ja|ých podmínekse užívají
veřejnécesty
Růžkovouzjištěním|egis|ativních
ji
jednáním
s Pozemkovýmfondem ohledně
na soukromých pozemcích.Dále pověřuje
provedenípozemkovýchúpravv k.ú.Beranov.

ZDRZEL SE: O
Ad 7) Cenová nabídka_ stavebněhistorický pruzkum kostela sv. Jiljí

Cenová nabídka na stavebně historický průzkum kostela na část severní fasáda lodi
v rozsahu stavebních prací roku 2015 od Ing. Hany Hanzlíkové ve výši 7500'- Kč
Usnesení : RM schvaluje cenovou nabídku pro práce na rok 2015 ve Yýši 7500'- Kč na
stavebně historický průzkum kostela sv. Jiljí od Ing. Hany Hanz|íkové a pověřuje
místostarostuobj ednávkou prací.

Hlasování:

PRo: 4

PRoTI: 0

ZDRŽEL

SE: 0

Ad 8) Dodatek č.3 smlouvy o dílo- Asfalt oK
Na zák.ladě poŽadavku VaK Karlovy Vary a dodatečnýchpožaďavkůměsta Teplá
docházíke zvýšenéýměře opravených metru povrchu silnice a počtulyškové úpravy
vodovodních šoupat,kanalizačníchšachet a dešťovýchvpustí v Lidické ulici. Tyto
práce v celkovévýši347 638'- Kč jsou obsaŽenyv dodatku číslo3 ke smlouvě o dílo.
Usnesení: RM schvalujedodatek č.3 smlouly o dílo čDZ 0I/2015s firmou Asfa|t oK
v předloženém
znění.

Hlasování: PRo:4

PROTI: O

ZDR'ZEL SE: O

Ad 9) Předání dí|a-Údrzba silnic KK, a.s.
předánístavebníchakcí ,,oprava ulice Kláštemí..
Dne 30.6. došlok bezproblémovému
a,,Optavapříjezdové
cestyk ČSA..
Usnesení: RM bere na vědomíinformaceo předánístaveb,,oprava ulice Klášterní..a
,,oprava příjezdovécesty k čSA*

[Ilasování: PRo:4

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Ad lO)oznámení o zahájeni správního řizeníÚoHs
Místostarosta informoval radní o tom, ze ÚÍad pro ochranu hospodářské soutěŽe
zaháji| správní Ťízenís městem Teplá ve věci moŽného spáchaní správních deliktů
podle zákona o veřejných zakázkách pŤi zadávání veřejné zakázky ',č'p. l radnice _
stavebníúpravy_ 5. etapa,,ze dne 30. 12. 2013. Jedná se o stavebníúpravyvnitřku
radnice. Úrad si také vyžádal podklady pro kontrolu zakázky na dodávku vnitřního
lybavení (nábýku) z července 2014. Zde je také podezření na porušenízákona o
zadávániveřejných zakánek, Podnět t ÚHos podal kontrolní orgán Úradu Regionální
rady regionu soudrŽnosti Severozápad na zák|aďě kontrol k dotačnímutitulu. Při
těchto kontrolách bylo zjištěno porušenízákona o veřejných zakézkáchzadavatelem
(město Teplá) při výše uvedených veřejných zakézkách. Na základě těchto kontrol
pomoci na týo akce.
bylo poníŽenoposkýnutí ťrnanční
Usnesení: RM bere na vědomíoznámenío zahájenísprávního Íízení
Hlasování: PRO:4
Ad 11) Různé

PRoTI:0

ZDRŽF,L SE:0

Nabídka Chebského deníku na placenou inzerci v rámci akce Dobrý den sousedé,
přijeďte k nrámna návštěvu
době nevyužije.
Usnesení: RM bere na vědomínabídkus tím,žeji v současné
Hlasování:

PRO: 4

PRoTI: 0

ZDP.ŽF,L SE: 0

Jednránírady Ťněstaukončenov 1'5:20hodin.

dne !.1{.3.?t:
Zapsa|:
Martin Klepal místostarosta
//

Karel Hermann starosta ao" .....{?.; ( :..:.((.::
dne .......( Í"Z.. :?4,!.i:,
Martin Klepal místostarosta

<(

