
Usnesení

z 20. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 22. dubna 2020 od 15,30hod 
v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech

Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Gutzer, p. Jedlička, Mgr. Čapkova, Ing. Bc. Marhold, p. Vaněk 
Omluveni: MUDr. Ráliš
Přizvaní: Ing. Gonda, Ing. Ohanka, Bc. Chvojková, Ing. Harvánková 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Čapková, p. Jedlička

Kontrola usnesení:

Nesplněno zůstává usnesení:

č. 142/2020 - Rada města schválila záměr pronájmu pozemku č. 245/7 o výměře 26 m2, druh pozemku: 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če obálkovým výběrem za minimální 
částku 1 200 Kč/měsíčně + DPH. Z: majetkoprávní odbor

Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č. 150/2020 - Žádost o povolení umístění restaurační předzahrádky u restaurace „Růže“
Rada města souhlasí s umístěním restaurační předzahrádky u čp. 33 (restaurace ,,Růže“) v Podbořanech 
za podmínek:

1) Termín umístění předzahrádky od 1. 5. 2020 - 30. 4. 2021.
2) Město ani organizátor slavností nenese odpovědnost za majetek žadatele.
3) V případě způsobení škody na majetku Města Podbořany nebo třetích osob v průběhu činností 

žadatele, budou veškeré náklady na odstranění takových škod hrazeny žadatelem.
4) Místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství bude hrazen v souladu s platnou 

vyhláškou o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
5) Umístěním předzahrádky nesmí dojít k narušení odtoku dešťových vod.
6) Po ukončení záboru se musí uvést užívané plochy do původního stavu.
7) Město si vyhrazuje právo po dobu slavností zrušit zábor.
8) Zábor nebude zasahovat do parkovacího stání pro invalidy.

Z: odbor investic 
T: 27. května 2020

Usnesení č. 151/2020 - Žádost o umístění provizorní předzahrádky u ěp. 33 Podbořany
Rada města souhlasí s umístěním provizorní předzahrádky u čp. 33 v Podbořanech, z důvodu uzavření 
provozoven, a to v termínu od 25. 5. 2020 - 8. 6. 2020.

Z: odbor investic 
T: 27. května 2020

Usnesení z 20. zasedání Rady města Podbořany 22. dubna 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 originlem.
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Usnesení č. 152/2020 - Zpracování PD na založení prvků Územního systému ekologické stability 
(ÚSES) - výsledky VŘ
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 „Zpracování 
PD na založení prvků Územního systému ekologické stability (ÚSES)“ mezi Městem Podbořany a 
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA Martinov s.r.o., IČO 27395421 se sídlem Martinov 279, 277 13 
Kostelec nad Labem, a to za celkovou cenu 290.400,- Kč vč. DPH.

1) ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA Martinov s.r.o., Martinov 279, 277 13 Kostelec nad
Labem 290.400,- Kč vč. DPH

2) JAMI Gardens s.r.o., Dubenecká 827, 190 12 Praha 9 348.480,- Kč vč. DPH
3) Bes renova s.r.o., S.května 344, 472 01 Doksy 379.940,- Kč vč. DPH

Z: odbor investic 
T: 27. května 2020

Usnesení č. 153/2020 - Kluziště - informace o spotřebě elektrické energie
Rada města vzala na vědomí informaci o spotřebě elektrické energie k ledovému kluzišti v 
Podbořanech.

Z: odbor investic 
T: 27. května 2020

Usnesení ě. 154/2020 - Skladovací jímka pro navýšení kapacity skladování kejdy na farmě Animo 
a.s. v obci Vroutek
Rada města vzala na vědomí informaci o stavbě „Skladovací jímka - Vroutek“, považuje se za účastníka 
řízení a požaduje, aby v rámci stavebního řízení byl doložen způsob likvidace biologických odpadů 
(kejdy) a odpadních vod při vyskladňování jímky.

Z: odbor investic 
T: 27. května 2020

Usnesení ě. 155/2020 - Domov pro seniory Podbořany, p.o. - Přijetí hmotného daru
Rada města schválila přijetí hmotného daru ve formě majetku - 2x Tablet s příslušenstvím pro Dps 
Podbořany, p.o., dle návrhu předložené darovací smlouvy.

Z: sociální odbor 
T: 27. května 2020

Usnesení ě. 156/2020 - Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření Města Podbořany za rok 
2019
Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit účetní závěrku a výsledek hospodaření Města 
Podbořany za rok 2019.

Z: finanční odbor 
T: 3. června 2020

Usnesení z 20. zasedání Rady města Podbořany 22. dubna 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 originlem.
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Usnesení č. 157/2020 - Závěrečný účet Města Podbořany za rok 2019 - návrh
Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit „Závěrečný účet Města Podbořany za rok 2019“ 
včetně rozboru hospodaření.

Z: finanční odbor 
T: 3. června 2020

Usnesení č. 158/2020 - Zpráva o pohledávkách k 29. 2. 2020 a Zpráva o vymáhání pohledávek za 
období od 1. 9. 2019 do 29. 2. 2020
Rada města vzala na vědomí Zprávu o pohledávkách k 29. 2. 2020 a Zprávu o vymáhání pohledávek za 
období od 1. 9. 2019 do 29. 2. 2020.

Z: finanční odbor 
T: 3. června 2020

Usnesení č. 159/2020 - Rozbor hospodaření za I. čtvrtletí 2020
Rada města vzala na vědomí rozbor hospodaření za I. čtvrtletí 2020.

Z: finanční odbor 
T: 3. června 2020

Usnesení č. 161/2020 - Darovací smlouva na finanční dar
Rada města schválila znění a podpis darovací smlouvy na finanční dar mezi Městem Podbořany a 
IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o., Podnikatelská 1156/25, 301 00 Plzeň, IČ: 26342391.

Z: finanční odbor 
T: 27. května 2020

Usnesení z 20. zasedání Rady města Podbořany 22. dubna 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 originlem.
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Usnesení č. 162/2020 - Prodloužení termínu vyúčtování dotací za rok 2019
Z důvodu nouzového stavu Rada města schválila prodloužení termínu vyúčtování dotací za rok 2019 do 
30. 4. 2020 a zároveň i vrácení nevyčerpaných finančních prostředků.

Z: finanční odbor 
T: 27. května 2020

Usnesení č. 163/2020 - Zpráva o přípravě koupaliště 2020
Rada města vzala na vědomí zprávu o přípravě městského koupaliště na sezónu 2020.

Z: odbor MHaS 
T: 27. května 2020

Usnesení č. 164/2020 - Dodatek č. 24 ke smlouvě o provozování separovaného sběru
Rada města schválila Dodatek č. 24 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, 1Č: 42194920 a Městem Podbořany a ukládá starostovi města tento 
dodatek podepsat.

Z: odbor MHaS 
T: 27. května 2020

Usnesení ě. 165/2020 - Žádost o dotaci z rozpočtu města - Záchranáři Zatec, z.s.
Rada města schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města - žadatel Záchranáři Žatec, z.s., Studentská 
1145, 438 01 Žatec, IČO 266 51 815, ve výši 10 000,- Kč, na účel uvedený v žádosti o dotaci - nákup 
zdravotnického vybavení a materiálu a jeho provoz.

Z: finanční odbor 
T: 27. května 2020

Usnesení č. 166/2020 - Funkční období ředitele školy ZŠ TGM Podbořany
Rada města vzala na vědomí, že dnem 31.7. 2020 uplyne šestileté funkční období ředitelky příspěvkové 
organizace vykonávající činnost školy, Základní školy T. G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres 
Louny. Rada rozhodla nevyhlašovat konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky 
výše uvedené školy s tím, že dosavadní ředitelce této příspěvkové organizace počne dnem následujícím 
po konci stávajícího dosavadního šestiletého období, to je od 1. 8. 2020 běžet další šestileté funkční 
období pro výkon funkce ředitele školy, to je do 31. 7. 2026.

Z: odbor MHaS 
T: 27. května 2020

v . v

Usnesení č. 167/2020 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany pro rok 2020 - 1. Česká 
společnost, z. s., Podbořany
Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč z rozpočtu města Podbořany pro rok 2020, 
příjemce dotace - 1. Česká společnost, z. s., Bílý Kopec 432, 441 01 Podbořany IČO 01588982 na 
činnost spolku v roce 2020. Dotace bude vyplacena po podpisu veřejnoprávní smlouvy.

Z: finanční odbor 
T: 27. května 2020

Usnesení z 20. zasedání Rady města Podbořany 22. dubna 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. 168/2020 - Dodatky č. 1/2020 ke smlouvám o výpůjčce majetku mezi Městem 
Podbořany a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Podbořany dle stavu inventarizace 
majetku k 31.12. 2019
Rada města schválila podpis Dodatků č. 1/2020 ke smlouvám o výpůjčce majetku mezi Městem 
Podbořany a příspěvkovými organizacemi vykonávajícími činnost školy, zřizovanými Městem 
Podbořany pro rok 2020, dle inventarizace stavu majetku k 31. 12. 2019.

Z: odbor MHaS 
T: 27. května 2020

Usnesení ě. 169/2020 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany - Svaz diabetiků v ČR, 
pobočný spolek Žatec
Rada města schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města, pro rok 2020 ve výši 1 000,- Kč - na účel 
uvedený v žádosti o dotaci - doprava na rekondiční pobyty členů svazu, žadatel Svaz diabetiků v ČR, 
pobočný spolek, Lučanská 2063, 438 01 Žatec, IČ 64018717.

Z: finanční odbor 
T: 27. května 2020

Usnesení č. 170/2020 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany - Územní sdružení Českého 
zahrádkářského svazu Louny
Rada města neschválila poskytnutí dotace z rozpočtu města, pro rok 2020 - na akci tematický poznávací 
zájezd členů ČZS Louny, žadatel Uzemní sdružení českého zahrádkářského svazu, Beneše z Loun 134, 
440 01 Louny, IČ 00433578, z důvodu objemu rozpočtových prostředků vyhrazených na dotace, 
v rozpočtu města Podbořany pro rok 2020.

Z: odbor MHaS 
T: 27. května 2020

v v

Usnesení č. 171/2020 - Žádost o dotaci z rozpočtu města - Svaz tělesně postižených v CR z. s., MO 
Podbořany
Rada města schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Podbořany pro rok 2020 - žadatel Svaz tělesně 
postižených v ČR, z.s., 441 01 Podbořany, Mírová 615, IČO 750 38 994, místní organizace Podbořany, 
na účel uvedený v žádosti o dotaci - činnost organizace v roce 2020, ve výši 20.000,- Kč.

Z: finanční odbor 
T: 27. května 2020

Usnesení č. 172/2020 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany pro rok 2020 - Náboženská 
obec Církve československé husitské, Podbořany
Rada města vzala na vědomí žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podbořany, ve výši 50 tisíc 
Kč, žadatel Náboženská obec Církve československé husitské v Podbořanech, Husova 37, 441 01
Podbořany, IČO 70830509, pro účel uvedený v žádosti o poskytnutí dotace, to je oprava vstupu do 
pravé sakristie kostela Božího Spasitele v Husově ulici v Podbořanech a ukládá předložit projekt akce + 
finanční rozpočet akce, včetně vyčíslení spoluúčasti žadatele s tím, že dotace města bude pouze finanční 
spoluúčastí na akci. Z: odbor MHaS

T: 27. května 2020

Usnesení z 20. zasedání Rady města Podbořany 22. dubna 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 originlem.
Str. 5



Usnesení č. 173/2020 - Přípravné třídy na základních školách pro školní rok 2020/2021
Rada města schválila zřízení 1 přípravné třídy na Základní škole T. G. Masaryka, Husova 445, 
Podbořany, okres Louny pro školní rok 2020/2021 a 1 přípravné třídy na Základní škole Husova 276, 
Podbořany, okres Louny, pro školní rok 2020/2021, za podmínky přednostního naplnění již dříve 
fungující přípravné třídy na ZŠ T. G. Masaryka, Husova 445, Podbořany, okres Louny, v souladu 
s platnou legislativou. Rada ukládá odboru MHaS vyžádat souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Z: odbor MHaS 
T: 27. května 2020

Usnesení č. 174/2020 - Oznámení o konání zápisu do 1. tříd základních škol
Rada města vzala na vědomí oznámení o konání zápisu do 1. tříd základních škol zřízených městem 
Podbořany, Základní školy Podbořany, Husova 276, okres Louny a Základní školy T. G. Masaryka 
Podbořany pro školní rok 2020/2021. Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s COVID 19 
bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve dnech 20. až 30. dubna 2020. Upřednostňuje se 
podání přihlášky a zápisního listu poštou nebo osobním podáním.

Z: odbor MHaS 
T: 27. května 2020

Usnesení č. 175/2020 - Oznámení o konání zápisu do mateřských škol
Rada města vzala na vědomí oznámení o termínu a místu konání zápisu do mateřských škol, 
zřizovaných Městem Podbořany pro školní rok 2020/2021. V Mateřské škole Podbořany, Bratří Čapků 
795, okres Louny a Mateřské škole Podbořany, Hlubanská 321, okres Louny, vzhledem k mimořádným 
opatřením v souvislosti s COVID 19 budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných 
zástupců ve škole. Podání přihlášky bude možné v konkrétní mateřské škole, datovou schránkou, 
emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním 
ve dnech 2. května až 16. května 2020.

Z: odbor MHaS 
T: 27. května 2020

Usnesení č. 176/2020 - Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ
Rada města schválila na základě žádostí ředitelství mateřských škol v Podbořanech, výjimku z počtu 

dětí ve třídách mateřských škol zřízených městem Podbořany pro školní rok 2020/2021 takto:

- Mateřská škola Podbořany, Hlubanská 321- 1 tř.- 24 dětí, 2. tř.- 28 dětí, 3.tř.- 28 dětí, 
odloučené pracoviště Žatecká - 24 dětí (1 třída), celkem 104 dětí,

- Mateřská škola Podbořany, Bratří Čapků 795 - l.tř.- 28 dětí, 2.tř.- 28 dětí, 3.tř.- 28 dětí, 4.třída 
- 24 dětí, 5 tř.- 24 dětí, celkem 132 dětí,

za podmínky, že zvýšený počet dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny 
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Z: odbor MHaS 
T: 27. května 2020

Usnesení z 20. zasedání Rady města Podbořany 22. dubna 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 originlem.
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Usnesení č. 177/2020 - Pronájem multifunkčních tiskových zařízení
Rada města schválila vyhlášení výzvy k podání nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem: 
Pronájem multifunkčních tiskových zařízení.

Z: odbor MHaS 
T: 27. května 2020

Usnesení č. 178/2020 - Oznámení o uzávěru mateřských škol v Podbořanech v době letních 
prázdnin
Rada města projednala oznámení ředitelství Mateřské školy Podbořany, Hlubanská 321, Podbořany, 
okres Louny a ředitelství Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795, Podbořany, okres Louny o 
organizaci provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2020 a souhlasí s přerušením provozu 
mateřských škol dle oznámení ředitelství mateřských škol (viz příloha).

Z: odbor MHaS 
T: 27. května 2020

Usnesení ě. 179/2020 - Zrušení Podbořanských letních slavností
Rada města v souvislosti s nařízením vlády a nouzovým stavem ruší konání Podbořanských letních 
slavností v termínu 19. a 20. června 2020 a doporučuje zastupitelstvu města schválit přesunutí termínu a 
s tím i schválené dotace pro pořadatele z dotačního programu PLS 2019/2020 na rok 2021.

Z: odbor MHaS 
T: 3. června 2020

Usnesení ě. 180/2020 - Výpověď z nájmu
Rada města schválila výpověď z nájmu dohodou ke dni 30. 4. 2020 kde předmětem nájmu byl: pozemek 
p.ě. 141/1, ostatní plocha o výměře 11071 m2 - fotbalové hřiště, budova šaten na pozemku st. 141/2 o 
výměře 84 m2 a herní prvky na dětském hřišti v Kněžicích - houpadlo na pružině, vahadlová houpačka, 
řetězová houpačka se skluzavkou, lanová pyramida vše v k.ú. Kněžice. Žadatel TJ Sokol Kněžice, ICO: 
62247816. Z: majetkoprávní odbor

T: 27. května 2020

Usnesení ě. 181/2020 - Uplatnění předkupního práva na akcie
Rada města doporučila zastupitelstvu nevyužití předkupního práva na odkoupení 3 ks akcií Regionální 
rozvojové agentury Ústeckého kraje a.s., Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (RRA ÚK) 
od Statutárního města Děčín. Z: majetkoprávní odbor

T: 3. června 2020

Usnesení ě. 182/2020 - Žádost o odkup pozemků
Rada města schválila záměr prodeje části pozemku parc.č. 2250 v k.ú. Podbořany a neschválila záměr 
prodeje pozemku parc.č. 2253 a 2237 v k.ú. Podbořany z důvodu, že se jedná o veřejnou komunikaci, 
kterou má město v plánu rekonstruovat. Žadatel IZOPOL DVOŘÁK s.r.o., Vroutecká 989, 441 01 
Podbořany. Z: majetkoprávní odbor

T: 3. června 2020

Usnesení z 20. zasedání Rady města Podbořany 22. dubna 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 originlem.
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Usnesení č. 183/2020 - Vyjádření k návrhu
Rada města souhlasí s výší náhrady za zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou LN PŠOV 
Rekonstrukce volNN, IE-12-4006123“ dle návrhu společnosti ČEZ Distribuce a.s., za celkovou cenu 
212 790 Kč + DPH. Žadatel ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 27. května 2020

Usnesení č. 184/2020 - Vyjádření k návrhu
Rada města nesouhlasí s výší náhrady za zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou LN Letov dle 
předloženého znaleckého posudku (rekonstrukce elektrického vedení) a trvá na úhradě za zřízení 
věcného břemene za cenu dle platného (aktualizovaného) sazebníku Města Podbořany. Žadatel ČEZ 
Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 27. května 2020

Usnesení č. 185/2020 - Záměr prodeje pozemku
Rada města neschválila záměr prodeje části pozemku č. 2156/142 v k.ú. Podbořany o výměře cca 1250 
m2. Žadatel fyzická osoba.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 3. června 2020

v

Usnesení č. 186/2020 - Žádost o souhlas se stavbou
Rada města vzala na vědomí záměr stavby s názvem „16010-052969 RVDSL2011_C_U_PODB20- 
PODBlHR_MET“ (jedná se o stavbu nového sdruženého rozvaděče rDSLAM SIS 900D se sloupkem 
pro NN měření) a ukládá zvážit jinou alternativu trasy kabelového vedení situovanou v zeleni. Žadatel 
CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9. Z: majetkoprávní odbor

T: 27. května 2020

Usnesení č. 187/2020 - Záměr prodeje pozemku
Rada města neschválila záměr prodeje části parcely č. 2156/143 - ostatní plocha, o šířce 2 m a délce cca 
26 m, v k.ú. Podbořany, z důvodu plánované stavby „Propoj komunikací Doupovská a Vroutecká ul.“ a 
navrhuje řešit prodej až po dokončení této stavby. Žadatel fyzická osoba.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 3. června 2020

Usnesení ě. 188/2020 - Žádost o vydání souhlasu.
Rada města souhlasí s prodejem zmrzliny v prodejním stánku v Alšově ul., umístěného na pozemku p.ě. 
717/2 v k.ú. Podbořany za předpokladu, že si nájemce zajistí veškeré administrativní záležitosti a 
souhlasy orgánů státní správy s tím spojené a ukládá upravit předmět nájmu na prodejní stánek bez 
specifikování prodávaného sortimentu. Žadatel fyzická osoba podnikající.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 27. května 2020

Usnesení z 20. zasedání Rady města Podbořany 22. dubna 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 originlem.
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Usnesení č. 189/2020 - Záměr prodeje pozemku
Rada města neschválila záměr prodeje pozemku p.ě. 829/3 v k.ú. Buškovice, o výměře 1353 m2, který je 
v majetku města, z důvodu negativního vyjádření vlastníka sousedního pozemku, který má přes 
předmětný pozemek přístup ke svému pozemku. Žadatel fyzická osoba.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 3. ěervna2020

Usnesení č. 190/2020 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o 
umístění stavby
Rada města schválila podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o 
umístění stavby LN Letov, p.p.č. 29, Ix OM, ěíslo stavby IP-12-401072 Is jednorázovou úhradou dle 
sazebníku Města Podbořany, která činí 4 200 Kč + DPH. Žadatel ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín 4. Z: majetkoprávní odbor

T: 27. května 2020

Usnesení ě. 191/2020 - Prodej dřeva
Rada města schválila prodej 3 m3 suchých stromů (samotěžbou) v prostoru vyschlého rybníka 
v Kněžicích za cenu 400 Kč/m3. Fyzická osoba.

Z: tajemník 
T: 27. května 2020

Usnesení ě. 192/2020 - Záměr prodeje dřeva
Rada města schválila záměr prodeje 6 m3 dřeva (samotěžbou) v Buškovících v lokalitě „U studánky44 za 
cenu 400 Kě/m3. Žadatel fyzická osoba.

Z: tajemník 
T: 27. května 2020

Usnesením ě. 193/2020 - Oslava osvobození
Rada města vzala na vědomí konání Oslavy osvobození na Masarykově náměstí v Podbořanech dne 7. 
května 2020 od 13.00 hod. bez přítomnosti veřejnosti.

Z: tajemník 
T: 27. května 2020

Usnesení č. 194/2020 - Ukončení členství v Bezpečnostní radě města Podbořany
Rada města vzala na vědomí ukončení členství fyzické osoby v Bezpečnostní radě města Podbořany na 
vlastní žádost a děkuje za dlouholetou spolupráci.

Z: starosta 
T: 27. května 2020

Usnesení z 20. zasedání Rady města Podbořany 22. dubna 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 originlem.
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Usnesení č. 195/2020 - Přijetí darů, nákup a výroba roušek a jejich distribuce
Rada města schválila v návaznosti na nouzový stav přijetí darů, nákup a výrobu roušek a jejich 
distribuci zdarma všem obyvatelům s trvalým pobytem v Podbořanech s odůvodněním zajištění ochrany 
a zmírnění možnosti nákazy COVID -19.

Z: starosta 
T: 27. května 2020

Mgr. Radek Reindl 
starosta města

Ověřovatelé:

Mgr. Stanislava Čapková:

Milan Jedlička:

Usnesení z 20. zasedání Rady města Podbořany 22. dubna 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 originlem.
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Ing. Karel Honzl 
místostarosta města


