
Usnesení

z 18. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 26. února 2020 od 15,30hod 
v kanceláři starosty na Měli v Podbořanech

Přítomni: Mgr. Reindl, íng. Honzl, Mgr. Gutzer, p. Jedlička, Mgr. Čapkova, MUDr. Ráliš 
Ing. Bc. Marhold, p. Vaněk

Přizvaní: Ing. Gonda, Ing. Ohanka, Mgr. Knoblauch, Ing. Harvánková, Mgr. Hajný, p. Meder 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Stanislava Čapková, p. Jedlička

Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení:

č. 10/2020 - Rada schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné 
zakázky ,, Pěší stezka Podbořany - Buškovice “ s alternativním řešením povrchu stezky v asfaltu. Z: 
odbor investic

Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č. 45/2020 - Zásady pro poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na 
vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu max. do výše 50.000,- Kě na jeden objekt
Rada města doporučila zásady a veřejnoprávní smlouvu pro poskytování finančního příspěvku 
z rozpočtu města na vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu na rok 2020, a to maximálně do 
výše 50.000,-- Kč najeden rodinný dům. Z: odbor investic

Z: 4. března 2020

Usnesení č. 46/2020 - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností za rok 2019 - souhrnná zpráva
Rada města vzala na vědomí souhrnnou zprávu o dotačním programu „Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností44 za rok 2019.

Z: odbor investic 
T: 25. března 2020

Usnesení č. 47/2020 - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností pro rok 2020 - komise
Rada města schválila ustanovení komise pro posuzování žádostí o poskytnutí finančního příspěvku 
z dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností pro rok 202044. Z: odbor investic

T: 25. března 2020

Usnesení z 18. zasedání Rady města Podbořany 26. února 2020 - veřejné znění.
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. 48/2020 - Spojovací chodba mezi objekty I. ZS Podbořany - výsledky VR
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 „Spojovací 
chodba mezi objekty I. ZŠ v Podbořany“ mezi Městem Podbořany a fyzickou osobou podnikající, a to 
za celkovou cenu 2 948.770,- Kč vč. DPH a s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu 
neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2020. O této skutečnosti 
bude objednatel zhotovitele písemně informovat nejpozději do 31. 3. 2020.
1) Fyzická osoba podnikající 2 948.770,- Kč

Z: odbor investic 
T: 25. března 2020

v

Usnesení č. 49/2020 - Stavební úpravy objektu čp. 733 v Podbořanech - výsledky VR
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 „Stavební 
úpravy objektu ěp. 733 v Podbořanech"4 mezi Městem Podbořany a společností FREIBAU s.r.o., IČO: 
02094240, se sídlem U Demartinky 2561/la, 150 00 Praha 5, a to za celkovou cenu 3 551.259,- Kč vč. 
DPH a s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo 
nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2020. O této skutečnosti bude objednatel zhotovitele písemně 
informovat nejpozději do 31. 3. 2020.

1) FREIBAU s.r.o., U Demartinky 2561/la, 150 00 Praha 5 3 551.259,- Kč vč. DPH
2) PETROM STAVBY a.s„ Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

4 654.760,- Kč vč. DPH

Z: odbor investic 
T: 25. března 2020

_ _ _ _ v

Usnesení č. 50/2020 - Oprava cyklostezky Hlubany - Buškovice - VR
Rada města schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky 
„Oprava cyklostezky Hlubany - Buškovice"". Z: odbor investic

T: 25. března 2020

Usnesení č. 51/2020 - Kluziště - informace
Rada města vzala na vědomí informaci o přípravě podkladů ke kluzišti v Podbořanech a ukládá připravit 
variantu pronájem kluziště s chlazením. Z: odbor investic

T: 25. března 2020

Usnesení č. 52/2020 - Stav v ulici Husova po rekonstrukci kanalizace
Rada města vzala na vědomí stav v ulici Husova po akci s názvem: „LN 055 097 Podbořany, Husova 
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu"" realizovanou investorem SYS a.s.

Z: odbor investic 
T: 25. března 2020

Usnesení z 18. zasedání Rady města Podbořany 26. února 2020 - veřejné znění.
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. 53/2020 - Návrh řešení ulice Husova od SČVK
Rada města vzala na vědomí informaci o řešení náhrady žulových kostek v ulici Husova v Podbořanech 
a souhlasí s realizací podle předloženého návrhu ze dne 20. 02. 2020 od SČVK a.s. za podmínky, že 
bude dodržena záruka na provedené dílo 5 let na vady v komunikaci.

Z: odbor investic 
T: 25. března 2020

Usnesení č. 54/2020 - Výběrové řízení na PD pro gravitační kanalizaci v obci Buškovice
Rada města schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky 
„PD - Zhotovení projektové dokumentace pro gravitační kanalizaci v obci Buškovice“.

Z: odbor investic 
T: 25. března 2020

Usnesení č. 55/2020 - Přesun kontejnerového stání v ul. Kpt. Nálepky v Podbořanech
Rada města vzala na vědomí výsledky ankety a na základě doporučení Komise pro rozvoj města ukládá 
zahájit přípravné projekční práce ohledně přesunu kontejnerového stání v ul. Kpt. Nálepky 
v Podbořanech. Z: odbor investic

T: 25. března 2020

Usnesení č. 56/2020 - Návrh Smlouvy o vstupu na pozemky města Podbořan
Rada města vzala na vědomí přípravu Smlouvy o vstupu na pozemky města Podbořan.

Z: odbor investic 
T: 25. března 2020

Usnesení ě. 57/2020 - Podpis Dodatku č. 13 ke Smlouvě o programovém vybavení Radnice VĚRA 
ě. SWRp/08/42 ze dne 15.10. 2008
Rada města schválila podpis Dodatku č. 13 ke Smlouvě o programovém vybavení Radnice VĚRA č. 
SWRp/08/42 ze dne 15. 10. 2008 a ukládá starostovi podepsat dokumenty.

Z: odbor MHaS 
T: 25. března 2020

Usnesení ě. 58/2020 - Dodatek ě. 1 ke Smlouvě o dílo ě. 201932
Rada města schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 201932 a ukládá starostovi dokument podepsat.

Z: odbor MHaS 
T: 25. března 2020

Usnesení ě. 59/2020 - Domov pro seniory Podbořany, p.o. - Vyhodnocení ukazatelů hmotné 
zainteresovanosti ředitelky DpS Podbořany + mimořádná odměna
Rada města schválila vyplacení odměny pro ředitelku DpS Podbořany ve výši 1,0 násobku měsíčního 
platu za splnění ukazatelů hmotné zainteresovanosti za II. pololetí 2019 a za příkladné vedení 
příspěvkové organizace. Z: sociální odbor

T: 25. března 2020

Usnesení z 18. zasedání Rady města Podbořany 26. února 2020 - veřejné znění.
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. 60/2020 - Domov pro seniory Podbořany, p.o. - Uzavření dodatku VZP
Rada města schválila uzavření Dodatku č. 11 ke Zvláštní smlouvě Č.5U56W009 ze dne 3.2.2015 o 
poskytování a úhradě ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální 
služby mezi Domovem pro seniory Podbořany, p.o a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České 
republiky, dle návrhu předloženého Dodatku ě.l 1 ke Zvláštní smlouvě.

Z: sociální odbor 
T: 25. března 2020

Usnesení č. 61/2020 - Pečovatelská služba Podbořany - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 
na podporu sociálních služeb 2020
Rada města schválila uzavření a podpis Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních 
služeb mezi Městem Podbořany a Ústeckým krajem (Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem) 
pro rok 2020 (číslo smlouvy:20/SML0558/SpPD/SV). Z: sociální odbor

T: 25. března 2020

Usnesení č. 62/2020 - Pečovatelská služba Podbořany - Dodatek č. 1 k Pověření Ústeckého kraje 
č. 110
Rada města schválila uzavření a podpis Dodatku č. 1 k Pověření Ústeckého kraje č. 110 k zajištění 
dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého 
kraje na období 2019-2021. Z: sociální odbor

T: 25. března 2020

Usnesení č. 63/2020 - Schválení a podpis dodatku o prodloužení doby ukončení pracovních 
poměrů a příjem poskytnutých příspěvků na mzdy u dohod č. LNA-VZ-4 -6/2019
Rada města schválila podpis dodatku o prodloužení doby ukončení pracovních poměrů a příjem 
poskytnutých příspěvků na mzdy u dohody LNA-VZ-4 -6/2019.

Z: finanční odbor 
T: 25. března 2020

Usnesení č. 64/2020 - Podání žádosti o vytvoření pracovních příležitostí v rámci projektu 
Preventista kriminality a poskytnutí příspěvku od 1. 4. 2020, uzavření a podpis dohody
Rada města schválila podání žádosti o vytvoření pracovních příležitostí v rámci projektu Preventista 
kriminality a poskytnutí příspěvku od 1. 4. 2020, uzavření a podpis dohody.

Z: finanční odbor 
T: 25. března 2020

Usnesení č. 65/2020 - Podání žádosti o vytvoření pracovní příležitosti v rámci projektu 
Společensky účelné pracovní místo a poskytnutí příspěvku od 1. 3. 2020, uzavření a podpis dohod
Rada města schválila podání žádosti o vytvoření pracovní příležitosti v rámci projektu Společensky 
účelné pracovní místo a poskytnutí příspěvku od 1. 3. 2020, uzavření a podpis dohody.

Z: finanční odbor 
T: 25. března 2020

Usnesení z 18. zasedání Rady města Podbořany 26. února 2020 - veřejné znění.
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. 66/2020 - Podání žádosti o vytvoření pracovní příležitosti v rámci projektu Práce na 
zkoušku a po uplynutí 3 měsíců projektu Společensky účelné pracovní místo, poskytnutí 
příspěvku, uzavření a podpis dohod
Rada města schválila podání žádosti o vytvoření pracovní příležitosti v rámci projektu Práce na zkoušku 
a po uplynutí 3 měsíců projektu Společensky účelné pracovní místo, poskytnutí příspěvku, uzavření a 
podpis dohod. Z: finanční odbor

T: 25. března 2020

Usnesení č. 67/2020 - Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě ě. 899-16629-14
Rada města schválila dodatek č. 3 a podpis tohoto dodatku k pojistné smlouvě č. 899-16629-14 
s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika - IČ 45272956 o pojištění 
odpovědnosti za škodu. Z: finanční odbor

T: 25. března 2020

Usnesení č. 68/2020 - Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření Základní umělecké školy 
Podbořany, okres Louny
Rada města schválila účetní závěrku Základní umělecké školy Podbořany, okres Louny za rok 2019 
včetně výsledku hospodaření ve výši 145 858,31 Kč. Zároveň schvaluje převod výsledku hospodaření 
do rezervního fondu. Z: finanční odbor

T: 25. března 2020

Usnesení ě. 69/2020 - Rozpočet města Podbořany na rok 2020 - návrh
Rada města vzala na vědomí návrh „Rozpočtu města Podbořany na rok 2020“ a doporučuje ho ZM ke 
schválení:
Celkový objem příjmů 152 027,50 tis. Kč
Celkový objem výdajů 225 458,55 tis. Kč
Financování 73 431,05 tis. Kč (zapojení přebytku minulých let).

Z: finanční odbor 
T: 4. března 2020

Usnesení ě. 70/2020 - Odpisový plán pro rok 2020 - Základní škola Podbořany, Husova 276, okres 
Louny
Rada města schválila odpisový plán pro rok 2020 Základní školy Podbořany, Husova 276, okres Louny 
- IČ: 70879036 (viz příloha). Z: finanční odbor

T: 25. března 2020

Usnesení č. 71/2020 - Podání žádosti o poskytnutí příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele 
v rámci projektu „CHCI PRACOVAT A ŽÍT“ od 1. 3. 2020 - 30. 9. 2020, uzavření a podpis 
dohody v projektu „CHCI PRACOVAT A ŽÍT“
Rada města schválila Podání žádosti o poskytnutí příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci 
projektu „ CHCI PRACOVAT A ŽÍT“ od 1. 3. 2020 - 30. 9. 2020, uzavření a podpis dohody v projektu 
„CHCI PRACOVAT A ŽÍT“. Z: finanční odbor

T: 25. března 2020

Usnesení z 18. zasedání Rady města Podbořany 26. února 2020 - veřejné znění.
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. 72/2020 - Odpisový plán pro rok 2020 - Mateřská škola Podbořany, Bratří Čapků 
795, okres Louny
Rada města schválila odpisový plán pro rok 2020 Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795, okres 
Louny - IČ 72744987 (viz příloha). Z: finanční odbor

T: 25. března 2020

Usnesení č. 73/2020 - Odpisový plán pro rok 2020 - Základní umělecká škola Podbořany
Rada města schválila odpisový plán pro rok 2020 Základní umělecké školy Podbořany, okres Louny 
IČ: 46764968 (viz příloha). Z: finanční odbor

T: 25. března 2020

v

Usnesení č. 74/2020 - Zřízení účtu u České spořitelny, a.s.
Rada města schválila založení účtu u České spořitelny, a.s.

Z: finanční odbor 
T: 25. března 2020

Usnesení č. 75/2020 - Směrnice pro časové rozlišení
Rada města schválila Směrnici pro časové rozlišení.

Z: finanční odbor 
T: 25. března 2020

Usnesení č. 76/2020 - Směrnice o reálné hodnotě
Rada města schválila Směrnici o reálné hodnotě.

Z: finanční odbor 
T: 25. března 2020

Usnesení ě. 77/2020 - Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření Domova pro seniory 
Podbořany
Rada města schválila účetní závěrku Domova pro seniory Podbořany, příspěvkové organizace za rok 
2019 včetně výsledku hospodaření ve výši 482,30 Kč. Zároveň schvaluje převod výsledku hospodaření 
do rezervního fondu. Z: finanční odbor

T: 25. března 2020

Usnesení ě. 78/2020 - Žádost o převedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 
investic a odvod do rozpočtu zřizovatele
Rada města schválila příspěvkové organizaci Základní umělecké škole Podbořany, okres Louny - IČ: 
46764968 převod finančních prostředků ve výši 250 000 Kč z rezervního fondu do fondu investic. Rada 
města zároveň schvaluje odvod finančních prostředků z investičního fondu Základní umělecké školy 
Podbořany do rozpočtu zřizovatele ve výši skutečných nákladů.

Z: finanční odbor 
T: 25. března 2020

Usnesení z 18. zasedání Rady města Podbořany 26. února 2020 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.
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Usnesení č. 79/2020 - Žádost o snížení platby za stacionární kontejnery umístěné ve městě 
Podbořany
Rada města vzala na vědomí žádost firmy DIMATEX CS, spol. s.r.o., IČ: 43224245 na snížení platby za 
stacionární kontejnery, které jsou umístěny ve městě Podbořany a souhlasí s její úpravou.

Z: odbor MHaS 
T: 25. března 2020

Usnesení č. 80/2020 - Systém náležité péče Města Podbořany
Rada města schválila Systém náležité péče města Podbořany uvádějícího poprvé na vnitřní trh EU dřevo 
nebo jiné produkty ze dřeva (palivo, větve) dle Nařízení EU č. 995/2010.

Z: odbor MHaS 
T: 25. března 2020

Usnesení ě. 81/2020 - Nájemní smlouva o pronájmu nebytových prostor nebytových prostor v 1. 
patře budovy ě.p. 922 na Masarykově náměstí - Kulturní dům , Komunitní centrum Pegas 
v Podbořanech
Rada města schválila Nájemní smlouvu o pronájmu nebytových prostor v 1. patře budovy ě.p. 922 - 
Komunitní centrum Pegas (Kino a kulturní dům Podbořany) č. místnosti 2.06, zasedací místnost - 
konzultovna, 50,9 m2, nájem nejvýše 2 dny v měsíci, nájemné 100,- Kč včetně DPH za 2 dny v měsíci, 
nájemce Sociální centrum pro rodinu, z.ú., Zelená 218, 439 49 Staňkovice, IČ 063 55 480.

Z: odbor MHaS 
T: 25. března 2020

Usnesení ě. 82/2020 - Nájemní smlouva o pronájmu nebytových prostor nebytových prostor v 1. 
patře budovy ě.p. 922 na Masarykově náměstí - Kulturní dům , Komunitní centrum Pegas 
v Podbořanech
Rada města schválila Nájemní smlouvu o pronájmu nebytových prostor v 1. patře budovy ě.p. 922 - 
Komunitní centrum Pegas (Kino a kulturní dům Podbořany) ě. místnosti 2.06, zasedací místnost - 
konzultovna, 50,9 m2, nájem nejvýše 1 den v měsíci, nájemné 50,- Kě včetně DPH za 1 den v měsíci, 
nájemce Poradna při finanční tísni, o.p.s., Hvězdová 1594/19, 140 00 Praha 4, IČO 281 86 869.

Z: odbor MHaS 
T: 25. března 2020

Usnesení ě. 83/2020 - Dotační program „Podpora sportovní činnosti v roce 2020“ - vyhodnocení I. 
část
Rada města vzala na vědomí a doporučila Zastupitelstvu Města ke schválení poskytnutí dotace z dotačního 
programu Města Podbořany „Podpora sportovní činnosti v roce 2020“ z rozpočtu města pro rok 2020, viz 
příloha a ukládá odboru MHaS dopracovat kritéria pro reprezentaci města v souladu s pravidly.

Z: odbor MHaS 
T: 4. března 2020

Usnesení č. 84/2020 - Informace o možnosti náhrady autobusového spoje
Rada města vzala na vědomí informaci o možnosti náhrady zrušeného autobusového spoje ve směru na 
Prahu a ukládá odboru MHAS vyvolat jednání s dalšími dotčenými obcemi o možnosti spoluúčasti na 
obnovení tohoto autobusového spoje.

Z: odbor MHaS 
T: 25. března 2020

Usnesení z 18. zasedání Rady města Podbořany 26. února 2020 - veřejné znění.
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. 85/2020 - Petice vlastníků bytových jednotek Kpt. Nálepky čp. 913
Rada města vzala na vědomí Petici vlastníků bytových jednotek Kpt. Nálepky 913 a nesouhlasí 
s pokácením dvou bříz rostoucích za jejich domem z důvodu jejich prozatím zdravého růstu a ochrany 
množství veřejné zeleně ve městě. Z: odbor MHaS

T: 25. března 2020

Usnesení č. 86/2020 - Schválení podání žádosti o dotaci od Agentury ochrany přírody
Rada města doporučila ZM podání žádosti o dotaci na výsadbu aleje hrušní - 220 kusů podél 
cyklostezky Podbořany - Rubín. Předpokládaná dotace je ve výši 100% nákladů - 250 000 Kč.

Z: tajemník 
T: 4. března 2020

Usnesení č. 87/2020 - Žádost o úpravu sazebníku věcných břemen
Rada města schválila aktualizaci sazebníku věcných břemen pro FO a PO (viz příloha).

Z: majetkoprávní odbor 
T: 25. března 2020

Usnesení č. 88/2020 Budoucí zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
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 - 
LOKALITA č. pare. 1693“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy 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, ě. 1693/38, č. 1693/40, č. 1693/42, č. 1694, č. 1778/5 v k.ú. Podbořany. Jedná se o 
nové kabelové vedení pro lokalitu Liška s jednorázovou úhradou dle nového aktualizovaného sazebníku. 
Žadatel ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 25. března 2020

v

Usnesení ě. 89/2020 - Žádost o zřízení věcného břemene
Rada města schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene na realizaci vodovodní a kanalizační 
přípojky, kde bude dotčena komunikace na p.č. 267/2 v k.ú. Hlubany, která je v majetku města 
s jednorázovou úhradou dle nového aktualizovaného sazebníku Města Podbořany. Vodovodní přípojka 
povede v komunikaci v délce cca 5,5 m a kanalizační přípojka v délce cca 4,4 m. Žadatel fyzická osoba. 
Celková výše náhrady bude 4 000 Kč + DPH.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 25. března 2020

Usnesení č. 90/2020 - Žádost o vydání souhlasu a žádost zřízení věcného břemene
Rada města vydala souhlas s realizací stavby vodovodní a kanalizační přípojky, kde budou dotčeny 
pozemky p.č. 894 a 803/1 v k.ú. Podbořany, které jsou ve vlastnictví Města Podbořany a schválila 
podpis smlouvy o zřízení věcného břemene. Žadatel fyzická osoba. Celková výše náhrady bude 4 000 
Kč + DPH.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 25. března 2020

Usnesení z 18. zasedání Rady města Podbořany 26. února 2020 - veřejné znění.
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. 91/2020 - Žádost o souhlas se stavbou
Rada města byla seznámena se stavebním záměrem s názvem „16010-052969 
RVDS L2011 C_U_PODB20-PODB1 HR_MET“. Jedná se o stavbu nového sdruženého rozvaděče 
rDSLAM SIS 900D se sloupkem pro NN měření, které budou mít společnou podzemní základnu a 
nesouhlasí s umístěním stavby na pozemku p.č. 385/4 v k.ú. Podbořany - chodník, ve kterém bude také 
umístěn podzemní kryt optické spojky a ukládá zvážit jiné možnosti umístění. Žadatel CETIN a.s. 
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9. Z: majetkoprávní odbor

T: 25. března 2020

Usnesení č. 92/2020 - Záměr pronájmu přístřešku
Rada města schválila záměr pronájmu pozemku p.č. 245/7 v k.ú. Hlubany, jehož součástí je jiná stavba 
bez čp/če. Výměra pozemku je 26 m2. Žadatel fyzická osoba. Nájemné: 2 000 Kč/ rok + DPH.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 25. března 2020

Usnesení č. 93/2020 - Ukončení nájmu garáže
Rada města vzala na vědomí informaci od fyzické osoby o ukončení nájmu garáže č.e. 148 na pozemku 
st. 500 v k.ú. Podbořany, ul. Palackého.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 25. března 2020

Usnesení č. 94/2020 - Záměr pronájmu garáže
Rada města schválila záměr pronájmu garáže č.e. 148, Palackého ul., na pozemku st. 500 v k.ú. 
Podbořany formou obálkového výběru. Minimální výše pronájmu činí 500 Kč + DPH (tj. 605 
Kě/měsíčně). Z: majetkoprávní odbor

T: 25. března 2020

Usnesení ě. 95/2020 - Dodatek k nájemní smlouvě
Rada města schválila podpis dodatku č. 1 nájemní smlouvy ze dne 7. listopadu 2012, jejímž předmětem 
je pronájem části pozemkové parcely č. 90 - zahrada o výměře 261 m2 a stavební parcela č. 105/1 - 
zastavěné plocha, zbořeniště, o výměře 69 m2. Pozemky jsou užívány jako zahrada. Žadatel fyzická 
osoba.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 25. března 2020

Usnesení č. 96/2020 - Žádost o prodloužení lhůty pro dokončení stavby rodinného domu
Rada města doporučila prodloužení lhůty pro dokončení stavby rodinného domu na pozemku par.č 
2156/5 v k.ú. Podbořany o 2 roky. Žadatel fyzická osoba.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 4. března 2020

Usnesení z 18. zasedání Rady města Podbořany 26. února 2020 - veřejné znění.
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. 97/2020 - Úplatné nabytí pozemku
Rada města doporučila úplatné nabytí pozemku par.č. 452 v k.ú. Kaštice od Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Rašínovo Nábřeží 390/42, 128 00 Nové Města, Praha 2. Kupní cena: 10 230 Kě 
(22,34 Kč/m2). Z: majetkoprávní odbor

T: 4. března 2020

Usnesení č. 98/2020 - Úplatné nabytí pozemku
Rada města doporučila úplatné nabytí pozemku par.č. 475 v k.ú. Kaštice ostatní plocha, neplodná půda, 
o výměře 812 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo Nábřeží 390/42, 
128 00 Nové Města, Praha 2. Kupní cena: 14 100 Kč (17,36 Kě/m2), vč. DPH.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 4. března 2020

Usnesení č. 99/2020 - Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do 
tělesa silnice
Rada města schválila podpis smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem 
do tělesa silnice v důsledku stavby „Rekonstrukce VO Podbořany Sýrovice“. Jedná se o rekonstrukci 
veřejného osvětlení v obci Sýrovice, kterým budou dotčeny také pozemky ve vlastnictví Ústeckého 
kraje (komunikace 111/22111). Žadatel Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, 
zastoupený Správou a údržbou silnic ÚK, p.o.. Ruská 260, Dubí 3,417 03.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 25. března 2020

Usnesení ě. 100/2020 - Záměr směny lesů
Rada města doporučila schválení záměru směny lesů v aktualizovaném znění:
Směna: Město Podbořany na Lesy ČR: p.p.č. 439, 437, 436, v k.ú. Kaštice, p.p.č. 1828/1, 1828/2, 
2175/5, 2197/1, 1862/2, k.ú. Buškovice, p.p.č. 166/7, 166/6, 210/2, 576, 609/1 v k.ú. Neprobylice u 
Kaštic. Celkem se jedná o výměru pozemků 42 5198 m2.
Směna: LČR na Město Podbořany: p.p.č. 1573/4, 1596/1, 1626/1, 1626/5, 1626/6, 1626/7, 1626/8, 
1626/10, 1626/11, 1626/12, 1626/17, 1626/18, 1626/19, 1626/20, 1626/21, 1626/22, 1626/23, 1627, 
1628, 1629, 1630/1, 1630/5, 1634 v k.ú. Podbořany, p.p.č. 531, 532, 533, 507, 469, 509 v k.ú. Dolánky 
u Kaštic, p.p.č. 184/1, 274/1, 275/4, 275/1, v k.ú. Sedčice, p.p.č. 259/10, 259/3, 259/12, 259/11, 259/6, 
210/8, v k.ú. Neprobylice u Kaštic, p.p.č. 371, 375, 379, 380, 382, 366, 321 v k.ú. Kaštice, p.p.č. 309/3, 
384/2 v k.ú. Pšov u Podbořan. Celkem se jedná o výměru pozemků 43 4806 m2. Žadatel Lesy ČR, s.p., 
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové. Rozdíl cen: dle tržního znaleckého posudku.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 4. března 2020

Usnesení ě. 101/2020 - Návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
Rada města doporučila schválení znění smlouvy a podpis smlouvy, vč. doložky o bezúplatném převodu 
vlastnického práva pozemku p.č. 1886/1 jako účelovou komunikaci. Jedná se o druh pozemku ostatní 
plocha, způsob využití: jiná plocha o výměře 325 m2 Městu Podbořany od Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Rašínovo Nábřeží 390/42, 128 00 Nové Města, Praha 2.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 4. března 2020

Usnesení z 18. zasedání Rady města Podbořany 26. února 2020 - veřejné znění.
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. 102/2020 - Upravená smlouva o zřízení věcného břemene
Rada města schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti pro stavbu s názvem 
stavby LN - Podbořany, ul. Švermova, 2 x OM, ve které je uvedený nově vzniklý pozemek dotčený 
věcném břemenem a to p.p.č. 2156/143 v k.ú. Podbořany. 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: 25. března 2020

Usnesení č. 103/2020 - Souhlas se stavbou a dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene
Rada města vydala souhlas se stavbou a schválila dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene. Jedná se o připojení budoucích stavebních parcel v lokalitě Nad Hlubany. Bude 
položeno kabelové vedení VN, kabelové vedení NN, 2x přípojková pojistková skříň, 2x rozpojovací 
pojistková skříň. V průběhu realizace stavby distribučního vedení VN došlo ke změně rozsahu výstavby 
RD a s tím související infrastruktury a bylo nutné přistoupit ke změně trasy kabelového vedení. Dochází 
k úpravě dotčených pozemků ve vlastnictví Města Podbořany. Nově budou dotčeny následující 
nemovitosti ve vlastnictví Města Podbořany: parc.č. 62/6, parc.č. 62/1 a parc.č. 62/2 v k.ú. Hlubany. 
Uvedené nemovitosti budou dotčeny kabelovým vedením VN. Žadatel ČEZ Distribuce a.s.. Teplická 
874/8, 405 02 Děčín 4.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 25. března 2020

Usnesení č. 104/2020 - Uplatnění předkupního práva na akcie
Rada města doporučila nevyužít předkupního práva a neodkoupit 2 ks akcií Regionální rozvojové 
agentury Ústeckého kraje a.s.. Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem od Města Varnsdorf.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 4. března 2020

Usnesení ě. 105/2020 - Záměr směny
Rada města doporučila schválení záměru směny pozemku p.p.č. 1761/102, druh pozemku orná půda, o 
výměře 2914 m2 v k.ú. Podbořany od fyzických osob a mezi městem Podbořany p.p.č. 1761/102 v k.ú. 
Podbořany, za dvě budoucí stavební parcely. Cena směňovaných pozemků by měla být stejná (bude se 
směňovat stejná výměra v m2).

Z: majetkoprávní odbor 
T: 4. března 2020

Usnesení č. 106/2020 - Žádost o souhlas k pronájmu třetí osobě
Rada města souhlasí s užíváním areálu TJ Tatran (vnitřního i vnějšího prostoru) třetí osobou pro výcvik 
policistů OOP Podbořany a OOP Žatec za běžných platových podmínek jako ostatní oddíly. Žadatel 
Tělovýchovná jednota Tatran Podbořany, Tyršova 578, 441 01 Podbořany.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 25. března 2020

Usnesení z 18. zasedání Rady města Podbořany 26. února 2020 - veřejné znění.
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. 107/2020 - Výpověď z nájmu, restaurace Kuželna
Rada města vzala na vědomí oznámení o výpovědi z nájmu nebytových prostor, budovy ě.p. 943, 
restaurace Kuželna od Filians kontrol, s.r.o.. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 a trvá na dodržení měsíční 
výpovědní lhůty v souladu s nájemní smlouvou.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 25. března 2020

Usnesení č. 108/2020 - Převzetí nájmu restaurace Kuželna
Rada města nesouhlasí s převzetím nájmu restaurace Kuželna od 1. 3. 2020, které by bylo v rozporu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích. Z: majetkoprávní odbor

T: 25. března 2020

Usnesení ě. 109/2020 - Záměr pronájmu Kuželny
Rada města schválila záměr pronájmu Restaurace Kuželna - budovy čp. 943 se stavební parcelou č. 908 
- zastavěná plocha, o výměře 860 m2 a části pozemkové parcely č. 906/5 - ostatní plocha, o výměře 120 
m2 pro provozování letní zahrádky, v k.ú. Podbořany. Měsíční nájem: 10 000,- Kč bez energií.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 25. března 2020

Usnesení ě. 110/2020 - Vydání souhlasu
Rada města vydává souhlas společnosti Filians kontrol s.r.o. k uzavření dohody o provozování 
restaurace Kuželna fyzickou osobou (v rámci měsíční výpovědní lhůty). Rada také vydala souhlas 
fyzické osobě k zajištění objednaných soukromých akcí v prostorách kuželny a provozování Restaurace 
Kuželna v rámci měsíční výpovědní lhůty společnosti Filians kontrol s.r.o. Souhlas je podmíněn 
předložením písemného souhlasu společnosti Filians kontrol s.r.o., se kterou má město uzavřenou 
nájemní smlouvu (např. dohoda o měsíčním provozování restaurace a zajištění nasmlouvaných akcí). 
Společnost Filians kontrol s.r.o. bude mít v rámci měsíční výpovědní lhůty plnou zodpovědnost za 
provoz restaurace v souladu s nájemní smlouvou. Veškerá práva a povinnosti nájemce a náklady spojené 
s užíváním objektu, bude Město Podbořany řešit s nájemcem (Filians kontrol s.r.o.) v souladu 
s uzavřenou nájemní smlouvou. Z: majetkoprávní odbor

T: 25. března 2020

Usnesení ě. 111/2020 - Žádost o umístění barokního podstavce
Rada města souhlasí se žádostí o umístění dřevěného kříže se srdcem na barokní podstavec v 
Buškovicích, který provede VU Buškovice. Z: tajemník

T: 25. března 2020

Usnesení z 18. zasedání Rady města Podbořany 26. února 2020 - veřejné znění.
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. 12






