Usnesení
z 16. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 4. prosince 2019 od 15,30hod
v kanceláři starosty na Měli v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Gutzer, p. Jedlička, Mgr. Čapkova, MUDr. Ráliš
Ing. Bc. Marhold
Omluveni: p. Vaněk
Přizvaní: Ing. Gonda, Ing. Ohanka, Mgr. Knoblauch, Ing. Harvánková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Bc. Marhold, p. Jedlička
Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení:
č. 554/2018 - Rada města ukládá pro ulici Husovu prověřit návrh alternativního řešení investorem SVS
a.s. znalcem na dopravní stavby a ukládá přistoupit na alternativní řešení jedině za předpokladu, že
investor uzavře s Městem Podbořany smlouvu na záruku na 60 měsíců. Z: odbor investic
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č. 593/2019 - Žádost fyzické osoby o předběžné vyjádření města Podbořany
Rada města souhlasí s návrhem na stavbu domu na pozemku p.č. 815/1, 815/7 a 816 v k.ú. Podbořany
podle žádosti fyzické osoby.
Z: odbor investic
T: 15. ledna 2020

Usnesení ě. 594/2019 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí
k novostavbě RD ěp. 1140 v ul. Doupovská v Podbořanech
Rada města doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na
vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu čp. 1140 v ul. Doupovská v Podbořanech, a to ve
výši 50 000,- Kč.
Z: odbor investic
T: 11. prosince 2019

Usnesení ě. 595/2019 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí
k novostavbě RD ěp. 1133 v ul. Mlýnská v Podbořanech
Rada města doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na
vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu čp. 1133 v ul. Mlýnská v Podbořanech, a to ve výši
50 000,- Kč.
Z: odbor investic
T: 11. prosince 2019

Usnesení ě. 596/2019 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí
k novostavbě RD ěp. 1134 v ul. Mlýnská v Podbořanech
Rada města doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na
vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu čp. 1134 v ul. Mlýnská v Podbořanech, a to ve výši
50 000,- Kč.
Z: odbor investic
T: 11. prosince 2019
Usnesení z 16. zasedání Rady města Podbořany 4. prosince 2019 - veřejné změní.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 597/2019 - Sběrný dvůr Podbořany - výsledky VŘ
Rada města bere na vědomí průběh VŘ na akci: „Sběrný dvůr Podbořany".
Z: odbor investic
T: 15. ledna 2020

Usnesení č. 598/2019 - Úpravy fotbalového hřiště v Buškovicích - výsledky poptávkového řízení
Rada města schválila cenovou nabídku a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo na realizaci akce
„Úpravy fotbalového hřiště v Buškovicích" mezi Městem Podbořany a fyzickou osobou podnikající, a to
za celkovou cenu 488 797,- Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 15. ledna 2020

Usnesení ě. 599/2019 - PD na rekonstrukci školní kuchyně ZŠ Husova 276 - nabízené ceny pro
realizaci
Rada města, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí
cenových nabídek a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky
„Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Husova 276 v Podbořanech" mezi Městem Podbořany a fyzickou
osobou podnikající a to za celkovou cenu 191 180,00 Kč vč. DPH.
1) fyzická osoba podnikající 191 180,00 Kč vč. DPH
2) ARTECH spol. s r.o„ Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1, nepodali CN
3) GDS Technology s.r.o., Jiráskova 900, 757 01 Valašské Meziříčí, nepodali CN
Z: odbor investic
T: 15. ledna 2020

Usnesení ě. 600/2019 - Plán výnosů a nákladů hospodářské činnosti na rok 2020
Rada města schválila plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti Města Podbořany na rok 2020 v této
výši:
Výnosy
3 681 500 Kč
Náklady
3 505 000 Kč
Zisk
176 500 Kč
Z: finanční odbor
T: 15. ledna 2020
Usnesení č. 601/2019 - Rozpočet na rok 2020 (návrh) - Domov pro seniory Podbořany
Rada města schválila Rozpočet na rok 2020 - Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace výnosy 41 585 950 Kč, náklady 41 585 950 Kč (viz příloha). Příspěvek zřizovatele na provoz činí
2 680 000 Kč.
Z: finanční odbor
T: 15. ledna 2020

Usnesení ě. 602/2019 - Rozpočet na rok 2020 (návrh) - Základní škola, T.G.Masaryka
Rada města schválila Rozpočet na rok 2020 - Základní škola T. G. Masaryka Podbořany, Husova 445,
okres Louny - výnosy 19 419 000 Kč, náklady 19 419 000 Kč (viz příloha). Příspěvek zřizovatele na
provoz činí 2 267 000 Kč.
Z: finanční odbor
T: 15. ledna 2020

Usnesení z 16. zasedání Rady města Podbořany 4. prosince 2019 - veřejné změní.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 603/2019 - Rozpočet na rok 2020 (návrh) - Mateřská škola, Hlubanská 321
Rada města schválila Rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Podbořany,
Hlubanská 321, okres Louny - výnosy 10 111 200 Kč, náklady 10 111 200 Kč (viz příloha). Příspěvek
zřizovatele na provoz činí 1 190 400 Kč.
Z: finanční odbor
T: 15. ledna 2020

Usnesení č. 604/2019 - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 a 2023 (návrh) - Mateřská škola,
Hlubanská 321
Rada města schválila Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 a 2023 příspěvkové organizace Mateřská škola Podbořany, Hlubanská 321, okres Louny.
Z: finanční odbor
T: 15. ledna 2020

Usnesení č. 605/2019 - Rozpočet na rok 2020 (návrh) - Mateřská škola, Bří Čapků 795
Rada města schválila Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020 - Mateřská škola Podbořany, Bratří
Čapků 795, okres Louny - výnosy 11 335 800 Kč, náklady 11 335 800 Kč. Příspěvek zřizovatele na
provoz činí 1 200 000 Kč.
Z: finanční odbor
T: 15. ledna 2020

Usnesení č. 606/2019 - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 a 2023 (návrh) - Mateřská škola,
Bří Čapků 795
Rada města schválila Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 a 2023 příspěvkové organizace Mateřská škola Podbořany, Bratří Čapků 795, okres Louny.
Z: finanční odbor
T: 15. ledna 2020

Usnesení č. 607/2019 - Rozpočet na rok 2020 (návrh) - Základní škola, Husova 276
Rada města schválila Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020 - Základní škola Podbořany,
Husova 276, okres Louny - výnosy 39 135 000 Kč, náklady 39 135 000 Kč. Příspěvek zřizovatele na
provoz činí 3 880 000 Kč.
Z: finanční odbor
T: 15. ledna 2020

Usnesení č. 608/2019 - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 a 2023 (návrh) - Základní škola,
Husova 276
Rada města schválila Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 a 2023 příspěvkové organizace Základní škola Podbořany, Husova 276, okres Louny.
Z: finanční odbor
T: 15. ledna 2020

Usnesení ě. 609/2019 - Rozpočet na rok 2020 (návrh) - Základní umělecká škola
Rada města schválila Rozpočet na rok 2020 - Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny,
Podbořany, Dukelská 155 - výnosy 7 938 tis. Kč, náklady 7 938 tis. Kč. Příspěvek zřizovatele na provoz
činí 1 000 tis. Kč.
Z: finanční odbor
T: 15. ledna 2020

Usnesení z 16. zasedání Rady města Podbořany 4. prosince 2019 - veřejné změní.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 610/2019 - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 a 2022 (návrh) - Základní
umělecká škola
Rada města schválila Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 a 2022 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny.
Z: finanční odbor
T: 15. ledna 2020

Usnesení ě. 611/2019 - Podání žádosti o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a
poskytnutí příspěvku od 1. 2. 2020, uzavření a podpis dohody
Rada města schválila podání žádosti o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí
příspěvku od 1. 2. 2020, uzavření a podpis dohody.
Z: finanční odbor
T: 15. ledna 2020

Usnesení ě. 612/2019 - Dodatek ě. 5 Smlouvy o technické podpoře č. 58/10
Rada města schválila Dodatek č. 5 Smlouvy o technické podpoře č. 58/10 se společností VITA software,
s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO 61060631 a ukládá starostovi města dokument podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 15. ledna 2020

Usnesení ě. 613/2019 - Oznámení o úpravě cen za odstranění odpadů pro rok 2020
Rada města vzala na vědomí „Oznámení o úpravě cen za odstranění odpadů“ od firmy Skládka Vrbička
s.r.o.. Partyzánská 93, 441 01 Podbořany, IČ: 47781131.
Z: odbor MHaS
T: 15. ledna 2020

Usnesení ě. 614/2019 - Oznámení o úpravě ceny za svoz bioodpadu pro rok 2020
Rada města vzala na vědomí „Oznámení o úpravě ceny za svoz bioodpadu pro rok 2020 “ od firmy
Skládka Vrbička s.r.o., Partyzánská 93, 441 01 Podbořany, IČ: 47781131.
Z: odbor MHaS
T: 15. ledna 2020

Usnesení ě. 615/2019 - Navýšení kapacity ZUŠ
Rada města schválila na základě jednání s ředitelstvím ZUŠ Podbořany podání žádosti o navýšení
kapacity Základní umělecké školy Podbořany na Krajskou hygienickou stanici Ústí nad Labem. Cílová
požadovaná kapacita od školního roku 2020/2021 činí 330 žáků. Původní kapacita 230 žáků.
Z: odbor MHaS
T: 15. ledna 2020

Usnesení ě. 616/2019 - Změna platových tarifů ředitelů základních a mateřských škol zřízených
Městem Podbořany, k 1.1. 2020
Rada města stanovila plat ředitelkám (řediteli) příspěvkových organizací, vykonávajících činnost škol,
zřízených Městem Podbořany v souladu s Nařízením vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění Nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, účinnost od 1. 1. 2020 - změna platových tarifů k 1. 1. 2020 (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 15. ledna 2020
Usnesení z 16. zasedání Rady města Podbořany 4. prosince 2019 - veřejné změní.
Poznámka: jména a adresy íyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 617/2019 - Žádost o dotace z rozpočtu Města Podbořany - PROkostely z.s.,
Komenského 748/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO 02401835 - obnova střech a krovů kostelů
v Letově a Buškovicích
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podbořany
dle žádostí na níže uvedený účel: Poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč za účelem spoluúčasti žadatele
v rámci Havarijního dotačního programu Ministerstva kultury ČR - program prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností na akci „ IV. etapa - obnova střechy a krovu - kostel Navštívení Panny Marie v
Letově“. Příjemce dotace: PROkostely z.s., Komenského 748/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO
02401835.
Z: odbor MHaS
T: 11. prosince 2019
Usnesení č. 618/2019 - Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené ČŠI Mateřská škola Podbořany, p.o. Husova 445, Podbořany, okres Louny
Rada města vzala na vědomí oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou
školní inspekcí na Mateřské škole Podbořany, Bratří Čapků 795, okres Louny ve dnech 23. 9. 2019 - 25.
9. 2019 a ukládá ředitelce ve stanovené lhůtě odstranit zjištěné nedostatky.
Z: odbor MHaS
T: 15. ledna 2020

Usnesení č. 619/2019 - Návrh na mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení
zřízených městem Podbořany
Rada města schválila vyplacení odměn ředitelům škol zřizovaných městem Podbořany dle přílohy.
Z: odbor MHaS
T: 15. ledna 2020

Usnesení č. 620/2019 - Vyhlášení dotačního programu města - „Podpora sportovní činnosti v roce
2020“

Rada města vzala na vědomí vyhlášení dotačního programu „Podpora sportovní činnosti v roce 2020“
(viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 11. prosince 2019

Usnesení č. 621/2019 - Cenový dodatek pro rok 2020 ke smlouvě o odvozu pevného domovního
odpadu platný od 1.1.2020
Rada města schválila „Cenový dodatek pro rok 2020 ke smlouvě o odvozu pevného domovního odpadu
platný od 1. 1. 2020“ mezi smluvními stranami firmou Marius Pedersen a.s.. Průběžná 1940/3, Hradec
Králové, IČ: 42194920 a Městem Podbořany a ukládá starostovi města tento cenový dodatek podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 15. ledna 2020

Usnesení č. 622/2019 - Dodatek č. 22 ke smlouvě o provozování separovaného sběru
Rada města schválila Dodatek č. 22 ke smlouvě o provozování separovaného sběru pevných druhotných
surovin evidované dodavatelem pod č.:570075, mezi smluvními stranami firmou Marius Pedersen a.s„
Průběžná 1940/3, Hradec Králové, IČ: 42194920 a Městem Podbořany a ukládá starostovi města tento
dodatek podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 15. ledna 2020
Usnesení z 16. zasedání Rady města Podbořany 4. prosince 2019 - veřejné změní.
Poznámka: jména a adresy íyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 623/2019 - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o přenechání VO
Rada města schválila Dodatek č. 3 ke „Smlouvě o přenechání veřejného osvětlení v majetku města
Podbořany a jeho spádových obcí do nájmu, o provozování a správě“ uzavřené dne 5. 12. 2012 č.
3/0514/2012/D ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 4. 2014 a Dodatku č. 2 ze dne 2. 7. 2018 mezi městem
Podbořany a f. ELTODO Osvětlení s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha, IČ : 25751018
a ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 15. ledna 2020

Usnesení č. 624/2019 - Vyhlášení Výzvy k podání nabídky „Správa městské soustavy veřejného
osvětlení Města Podbořany44.
Rada města schválila text Výzvy a obsah Zadávacích podmínek včetně příloh a znění Smlouvy o dílo a
ukládá vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem „Správa městské soustavy veřejného
osvětlení Města Podbořany44 pro roky 2020 - 2023. Zároveň RM ukládá starostovi města jmenovat členy
výběrové komise projednání dne 13.1. 2020.
Z: odbor MHaS
T: 15. ledna 2020

Usnesení ě. 625/2019 - Žádost o souhlas se změnou termínu konání akce podpořené z dotačního
programu města „Podpora sportovní činnosti 2019“ - Sportovní klub kuželek Podbořany
Rada města souhlasí se změnou termínu konání akce podpořené z dotačního programu „Podpora
sportovní činnosti 201944 - Vánoční turnaj v kuželkách, žadatel Sportovní klub kuželek Podbořany z.s.,
Letov 21, Podbořany. Nový termín konání 10. 12. 2019.
Z: odbor MHaS
T: 15. ledna 2020

Usnesení ě. 626/2019 - Servisní smlouvy na tiskárny Canon
Rada města schválila smlouvu č. S20191205a a smlouvu č. S20191205b o zajištění servisů se
společností NONAC CV spol. s.r.o, Nerudova 67, 43001 Chomutov, IČ: 26454005 a ukládá starostovi
města tyto smlouvy podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 15. ledna 2020

Usnesení ě. 627/2019 - Nájem prodejního stánku Podbořany
Rada města schválila pronájem prodejního stánku v Alšově ulici v Podbořanech za účelem prodeje
novin od 1. března 2020. Žadatel fyzická osoba. Měsíční nájem: 2 700 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. ledna 2020

Usnesení ě. 628/2019 - Záměr prodeje pozemku
Rada města schválila záměr prodeje části parcely č. 470/1 - ostatní plocha, o výměře cca 12 m2, v k.ú.
Sýrovice. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena: dle tržního znaleckého posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 26. února 2020

Usnesení z 16. zasedání Rady města Podbořany 4. prosince 2019 - veřejné změní.
Poznámka: jména a adresy íyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 629/2019 - Souhlas se stavbou
Rada města vydala souhlas se stavbou „LN - Podbořany - LOKALITA č. pare. 1693“ (lokalita Liška) a
to na parcelách č. 372/16, č. 372/12, č. 375, č. 1693/4, č. 1693/5, č. 1693/9, č. 1693/26, č. 1693/39,
1693/32, č. 1693/35, č. 1693/36, č. 1693/37, č. 1693/38, č. 1693/40, č. 1693/42, č. 1694, č. 1778/5 v k.ú.
Podbořany s podmínkou uzavření smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu nejpozdčji před zahájením stavebních prací. Jedná se o nové kabelové vedení pro lokalitu
Liška. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. ledna 2020
Usnesení č. 630/2019 - Budoucí zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
Rada města schválila podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu za účelem zřízení a provozování elektrizační soustavy ke stavbě „LN - Podbořany, Ix
OM, fyzická osoba“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcele 259/4,
v k.ú. Hlubany. Jedná se o připojení parcely č. 260/11, pro nový RD fyzické osoby. Žadatel ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. Jednorázová úhrada: 15 200 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. ledna 2020
Usnesení č. 631/2019 - Město Podbořany - záměr prodeje movitých věcí
Rada města schválila záměr prodeje odepsaného dětského herního nábytku z majetku města Podbořany,
který se nachází v MŠ Bratří Čapků. Cena: 100 Kč/ks.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. ledna 2020
Usnesení ě. 632/2019 - Žádost o darování nepotřebného majetku
Rada města schválila podpis darovací smlouvy o darování nepotřebného konferenčního stolu z malé
zasedací místnosti MěÚ Podbořany, který by využil Fotbalový klub Hlubany v prostoru fotbalových
kabin, nacházejících se u Hlubanského hřiště. Žadatel Fotbalový klub Hlubany, Hlubany 10, 441 01
Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. ledna 2020
Usnesení ě. 633/2019 - Vrácení kupní ceny
Rada města vzala na vědomí informace ve věci vrácení kupní ceny za pozemek parc.č. 2156/117 a
pozemek parc.č. 2164, jehož součástí je stavba bez č.p. / č.e v k.ú. Podbořany. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. prosince 2019
Usnesení ě. 634/2019 - Smlouva o zřízení věcného břemene
Rada města schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na dokončenou stavbu
„LN - Podbořany, ul. Švermova, 2 x OM“. Jedná se o nové odběrné místo s kabelovým zemním
vedením NN pro rozestavěný RD na pozemku parc.č. 2119/6 v k.ú. Podbořany. Žadatel ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. Jednorázová úhrada 1700 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. ledna 2020
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Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
Str. 7

Usnesení č. 635/2019 - Souhlas se stavbou
Rada města vydala souhlas se stavbou „LN - Buškovice, č. pare. 3081, 3x40A IV-12-4018460“. Jedná
se o nové odběrné místo pro plánovanou čerpací stanici odpadních vod v Buškovicích (kabelové vedení
v délce cca 8 m a nová pojistková skříň). Stavbou bude dotčený pozemek parc.č. 3081 vk. ú.
Buškovice, který je ve vlastnictví města. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s.. Teplická 874/8,405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. ledna 2020
Usnesení č. 636/2019 - Schválení pořízení vlajky Tibetu a její vyvěšování v den okupace Tibetu
Rada města doporučila pořízení vlajky Tibetu a její vyvěšování 10. 3. běžného roku.
Z: tajemník
T: 11. prosince 2019
Usnesení č. 637/2019 - Schválení podání žádosti o dotaci na výsadbu biopásů v k.ú. Buškovice, k.ú.
Hlubany a k.ú. Kněžice
Rada města doporučila podat žádost o dotaci na výsadbu biopásů v k.ú. Buškovice, k.ú. Hlubany a k.ú.
Kněžice od SFŽP.
Z: tajemník
T: 11. prosince 2019

Usnesení č. 638/2019 - Schválení podání žádosti o dotaci na “Odkřovení jihozápadního svahu
vrchu Rubín11 od AOPK ČR
Rada města doporučila podat žádost o dotaci na odkřovení jihozápadního svahu vrchu Rubín u Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR.
Z: tajemník
T: 11. prosince 2019

Usnesení č. 639/2019 - Informace státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Lounech
Rada města vzala na vědomí informaci státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Lounech o
usnesení ZN 1076/2019-24 a ukládá projednat na Zastupitelstvu města Podbořany.
Z: starosta
T: 11. prosince 2019

Usnesení Č. 640/2019 - Zadání právních služeb a podmínky právního zastoupení města Podbořany
Rada města schválila zadání právních služeb a podmínky právního zastoupení města Podbořany jako
potencionálně poškozeného ve věci údajného vzniku škody při prodeji pozemků v lokalitě „Liška“,
advokátce/advokátovi.
Z: starosta
T: 11. prosince 2019

Usnesení č. 641/2019 - Udělení plné moci
Rada města schválila rozsah udělené plné moci, advokátce/advokátovi ve věci údajného vzniku škody
při prodeji pozemků v lokalitě „Liška“.
Z: starosta
T: 11. prosince 2019
Usnesení ě. 642/2019 - Úhrada autobusu do Ehrenfriedersdorfu
Rada města souhlasí s úhradou autobusu do Ehrenfriedersdorfu na reprezentační koncert města dne
13. 12. 2019.
Z: finanční odbor
T: 15. ledna 2020
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Usnesení č. 643/2019 - Výběrové řízení na pozici ředitele Domova pro seniory v Podbořanech
Rada města vzala na vědomí závěry komise výběrového řízení, které se konalo dne 22. 11. 2019, na
pozici ředitele Domova pro seniory v Podbořanech a ukládá pozvat dva vhodné uchazeče na jednání
Rady města Podbořany.
Z: tajemník
T: 15. ledna 2020

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ověřovatelé:

Ing. Bc. Jiří Marhold:

Milan Jedlička:

Usnesení z 16. zasedání Rady města Podbořany 4. prosince 2019 - veřejné změní.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této ěásti nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
Str. 9

