Usnesení
z 13. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 11. září 2019 od 15,30hodv kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Gutzer, Ing. Bc. Marhold, p. Jedlička, Mgr. Čapkova, p. Vaněk,
MUDr. Ráliš
Přizvaní: ředitelé škol, Ing. Gonda, Ing. Ohanka, Mgr. Rnoblauch, p. Meder, pí Herejková
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Čapková, p. Vaněk
Kontrola usnesení:
Usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
_

v

.

Usnesení č. 427/2019 - Žádost o vrácení sochy sv. Floriána do Hluban
Rada vzala na vědomí žádost o navrácení sochy sv. Floriána do Hluban a na základě doporučení kulturní
komise neschvaluje zařadit do rozpočtu města na rok 2020 výrobu a osazení sochy sv. Floriána s
kamenným soklem.
Z: odbor investic
T: 16. října 2019

Usnesení č. 428/2019 - „Výstavba inženýrských sítí a komunikace za ZZN v Podbořanech14
Rada schválila uzavření a podpis Dodatku ě. 1 k SoD č. 14/2019 na stavbu „Výstavba inženýrských sítí
a komunikace za ZZN v Podbořanech44 mezi Městem Podbořany a firmou Ekostavby Louny s.r.o.,
Václava Majera 573, 440 01 Louny, a to z důvodu změny termínu dokončení.
Z: odbor investic
T: 16. října 2019
v

Usnesení č. 429/2019 - Projektová dokumentace nové budovy ZUS v Podbořanech
Rada ukládá připravit podklady a vypsat výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro realizaci
stavby nové budovy ZUŠ v Podbořanech v rozsahu a podrobnostech potřebném pro zadání soutěže na
realizaci stavby nové budovy ZUŠ v Podbořanech podle podkladů ředitele ZUŠ v Podbořanech a podle
studie prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petra Hájka.
Z: odbor investic
T: 16. října 2019

Usnesení č. 430/2019 - Žádost o povolení přizdění k opěrné stávající zdi Na Kopci čp. 109
v Podbořanech
Rada vzala na vědomí záměr žadatele o opravu zdi a ukládá připravit materiál do zastupitelstva města
ve věci opravy opěrné zdi žadatele na pozemku města přizděním ke stávající zdi pro rodinný dům Na
Kopci 109 v obci v Podbořanech svépomocí, žadatel fyzická osoba.
Z: odbor investic
T: 16. října 2019

Usnesení z 13. zasedání Rady města Podbořany 11. září 2019 - 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. 1

Usnesení č. 431/2019 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek
k novostavbě rodinného domu
Rada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování
přípojek k novostavbě rodinného domu čp. 1128 v ul. Bílý kopec v Podbořanech, a to ve výši 50 000,Kč.
Z: odbor investic
T: 18. září 2019

Usnesení ě. 432/2019 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek
k novostavbě rodinného domu
Rada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování
přípojek k novostavbě rodinného domu čp. 1130 v ul. Bílý kopec v Podbořanech, a to ve výši 50 000,Kč.
Z: odbor investic
T: 18. září 2019

Usnesení č. 433/2019 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek
k novostavbě rodinného domu
Rada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování
přípojek k novostavbě rodinného domu čp. 1129 v ul. Bílý kopec v Podbořanech, a to ve výši 50 000,Kč.
Z: odbor investic
T: 18. září 2019

Usnesení ě. 434/2019 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek
k novostavbě rodinného domu
Rada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování
přípojek k novostavbě rodinného domu čp. 1131 v ul. Bílý kopec v Podbořanech, a to ve výši 50 000,Kč.
Z: odbor investic
T: 18. září 2019

Usnesení ě. 435/2019 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek
k novostavbě rodinného domu
Rada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování
přípojek k novostavbě rodinného domu čp. 1168 v ul. Valovská v Podbořanech, a to ve výši 50 000,Kč.
Z: odbor investic
T: 18. září 2019

Usnesení ě. 436/2019 - Smlouva o realizaci překládky sítě elektronické komunikace v rámci
stavby Autobusová zastávka v ul. 5. května, Podbořany44
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi Městem
Podbořany a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 a
to v rámci stavby „Autobusová zastávka v ul. 5. května, Podbořany44.
Z: odbor investic
T: 16. října 2019

Usnesení z 13. zasedání Rady města Podbořany 11. září 2019 - 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. 437/2019 - Buškovice splašková kanalizace
Rada ukládá pokračovat v přípravě a realizaci tlakové kanalizace pro obec Buškovice, tak jak je
vyprojektována od společnosti PRO-SYSTÉM, vodohospodářské služby, s.r.o., Věšetínská 1611/19,
153 00 PRAHA 5.
Z: odbor investic
T: 16. října 2019

Usnesení č. 438/2019 - Pikniková louka - In line okruh, Podbořany - VŘ
Rada schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Pikniková louka - In line okruh, Podbořany“.
Z: odbor investic
T: 16. října 2019

Usnesení č. 439/2019 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inž. sítě „Parkoviště u
hřbitova, ul. Valovská, Podbořany - veřejné osvětlení14
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inž. sítě mezi Městem
Podbořany a Správou a údržbou silnic ÚK, příspěvková organizace se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3,
a to v rámci stavby „Parkoviště u hřbitova, ul. Valovská, Podbořany - veřejné osvětlení44.
Z: odbor investic
T: 16. října 2019

Usnesení ě. 440/2019 - Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem
do tělesa silnice v rámci stavby „Parkoviště u hřbitova, ul. Valovská, Podbořany - veřejné
osvětlení44
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem
do tělesa silnice mezi Městem Podbořany a Správou a údržbou silnic UK, příspěvková organizace se
sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, a to v rámci stavby „Parkoviště u hřbitova, ul. Valovská, Podbořany veřejné osvětlení44.
Z: odbor investic
T: 16. října 2019

Usnesení ě. 441/2019 - Smlouva na zpracování kompletní projektové dokumentace
Rada neschválila podání žádosti o dotace na zpracování pasportů pro program MISYS a smlouvu na
zpracování kompletní projektové dokumentace.
Z: odbor MHaS
T: 16. října 2019

Usnesení ě. 442/2019 - Výsledek výběrového řízení „Výměna kotlů centrálních kotelen Podbořany44
Rada na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek a zároveň ukládá podepsat Kupní smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Výměna kotlů
centrálních kotelen - Podbořany44 mezi městem Podbořany a společností STATUT s.r.o., Josefa Hory
1858/12, 415 01 Teplice, IČ: 25007955, a to za celkovou cenu 4 418 520,- Kč vč. DPH.
Z: odbor MHaS
T: 16. října 2019

Usnesení z 13. zasedání Rady města Podbořany 11. září 2019 - 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. 443/2019 - Obecně závazná vyhláška města Podbořany ě. 2/2019, kterou se stanoví
části společných školských obvodů základních škol
Rada projednala a doporučila ZM schválit OZV č. 2/2019, kterou se stanoví části společných školských
Z: odbor MHaS
obvodů základních škol.
T: 18. září 2019

Usnesení ě. 444/2019 - Zpráva ZŠ TGM Podbořany o přípravě a organizaci školního roku
2019/2020
Rada vzala na vědomí zprávu o přípravě a organizaci školního roku 2019/2020, ZS TGM Podbořany,
Husova 445, okres Louny - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 16. října 2019

Usnesení ě. 445/2019 - Zpráva ZŠ Husova ě. p. 276, Podbořany o přípravě a organizaci školního
roku 2019/2020
Rada vzala na vědomí zprávu o přípravě a organizaci školního roku 2019/2020, ZS Podbořany, Husova
č. p. 276, okres Louny - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 16. října 2019

Usnesení ě. 446/2019 - Zpráva MŠ Bří Čapků 795, Podbořany o přípravě a organizaci školního
roku 2019/2020
Rada vzala na vědomí zprávu o přípravě a organizaci školního roku 2019/2020, MŠ Podbořany, Bří
Čapků 795, okres Louny - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 16. října 2019

Usnesení ě. 447/2019 - Zpráva MŠ Hlubanská 321, Podbořany o přípravě a organizaci školního
roku 2019/2020
Rada vzala na vědomí zprávu o přípravě a organizaci školního roku 2019/2020, MŠ Podbořany,
Hlubanská 321, okres Louny - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 16. října 2019

Usnesení ě. 448/2019 - Zpráva Gymnázia a SOŠ Podbořany o přípravě a organizaci školního roku
2019/2020
Rada vzala na vědomí zprávu o přípravě a organizaci školního roku 2019/2020, Gymnázia a Střední
odborné školy Podbořany, okres Louny - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 16. října 2019

Usnesení č 449/2019 - Zpráva ZUŠ Podbořany o přípravě a organizaci školního roku 2019/2020
Rada vzala na vědomí zprávu o přípravě a organizaci školního roku 2019/2020, ZUŠ Podbořany, okres
Louny - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 16. října 2019

Usnesení z 13. zasedání Rady města Podbořany 11. září 2019 - 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. 450/2019 - Návrh na mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení,
zřízených městem Podbořany
Rada schválila vyplacení odměn ředitelům škol zřizovaných městem Podbořany dle přílohy.
Z: odbor MHaS
T: 16. října 2019

Usnesení ě. 451/2019 - Žádost o zapůjčení objektu města
Rada na základě žádosti společnosti Kaolin Hlubany, a.s. Hlubany čp. 63, 441 01 Podbořany, IČ:
48288195, souhlasí se zapůjčením objektu města - č.p. 61 v Hlubanech za účelem tématické prohlídky
expozice těžby kaolínu v regionu a současného pořádání „Dne bezpečnosti41 pro zaměstnance
společnosti dne 13. 9. 2019 v čase uvedeném v žádosti.
Z: odbor MHaS
T: 16. října 2019

Usnesení ě. 452/2019 - Memorandum o pilotní spolupráci ZUS Podbořany a NIDV
Rada jako zřizovatel Základní umělecké školy Podbořany, okres Louny, Dukelská 155, 441 01
Podbořany (ZUŠ) bere na vědomí uzavření „Dohody o účasti v projektu11 mezi ZUŠ a Národním
institutem pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha, IČ: 45768455 (NIDV) a
současně schvaluje „Memorandum o spolupráci11 mezi Městem Podbořany a NIDV a ukládá starostovi
města tento dokument podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 16. října 2019

Usnesení č. 453/2019 - Předchozí souhlas s přijetím věcného daru - učebních pomůcek z projektu
PROKOM
Rada vyslovila předběžný souhlas s přijetím věcného daru věcného daru ve výši 39 416, 64 Kč pro ZŠ
Podbořany, Husova 276, okres Louny - učební pomůcky z projektu PROKOM. Dárce - Ústecký kraj.
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156.
Z: odbor MHaS
T: 16. října 2019

Usnesení ě. 454/2019 - Návrh na výměnu poškozené a opotřebované plakátovací plochy - Rengl
s.r.o.
Rada souhlasí s výměnou poškozené a opotřebované plakátovací plochy v Hlubanech na základě žádosti
firmy RENGL s.r.o., Zákopnická 354/11, 400 14 Liberec (nájemce plakátovací plochy), dle návrhu a na
náklady firmy RENGL.
Z: odbor MHaS
T: 16. října 2019

Usnesení ě. 455/2019 - Informace o možnosti náhrady autobusového spoje
Rada vzala na vědomí informaci o možnosti náhrady zrušeného autobusového spoje č. 520950 a ukládá
odboru MHAS vyvolat jednání s dalšími dotčenými obcemi o možnosti spoluúčasti na obnovení tohoto
autobusového spoje.
Z: odbor MHaS
T: 16. října 2019

Usnesení z 13. zasedání Rady města Podbořany 11. září 2019 - 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. 456/2019 - Žádost ředitelky Mateřské školy Bratří Čapků 795, okres Louny o
přehodnocení zařazení do 11. platové třídy
Rada neschválila navýšení stanovené platové třídy ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola
Podbořany, Bratří Čapků 795, okres Louny.
Z: odbor MHaS
T: 16. října 2019

Usnesení č. 457/2019 - Pronájem movité věcí
Rada schválila pronájem zeleného kontejneru na trávu o objemu 2 m3, který bude příležitostně užívat ke
své činnosti fyzická osoba podnikající při provozování technických služeb od dubna do října. Měsíční
nájem: 500 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 16. října 2019

Usnesení č. 458/2019 - Pronájem pozemku
Rada schválila pronájem části pozemkové parcely č. 269/1 - ostatní plocha, o výměře cca 100 m2, k.ú.
Podbořany. Jedná se o pozemek vedle trafostanice (na parcele č. 269/2) směrem k rodinnému domu čp.
16 na Bílém Kopci. Žadatel fyzická osoba. Roční nájem: 200 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 16. října 2019

Usnesení č. 459/2019 - Nové sazby nájmů (pachtů)
Rada schválila návrh aktualizovaných sazeb nájmů pozemků od 11. září 2019:
Podle svazu vlastníků půdy ČR se u nově sjednávaných nájemních smluv nájemné pohybuje ve výši 2 4% z ceny zemědělské půdy dle katastrálního území. U nově sjednávaných pachtovních smluv se
pachtovné pohybuje nejčastěji ve výši 3 000 Kč až 6 000 Kč podle kvality půdy, u luk a pastvin je
pachtovné obvykle nižší.
- zemědělská půda - 4 % z průměrné ceny zemědělských pozemků v jednotlivých katastrálních
územích dle platné vyhlášky (nyní je to vyhláška č. 298/2014 Sb.),
- Zahrady, stavební pozemky, ostatní plochy podle obce :
Podbořany, Hlubany - 4 Kč/m2/rok,
Buškovice
- 3 Kč/m2/rok,
Sýrovice, Létov, Valov, Pšov, Dolánky, Kaštice, Kněžice, Neprobylice - 2 Kč/m2/rok,
Minimální nájem je výši 500 Kč/rok.
Nové sazby nájemného (pachtovného) budou platit pro nově sjednané nájmy (pachty).
Z: majetkoprávní odbor
T: 16. října 2019
Usnesení č. 460/2019 - Změna pachtu
Rada schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 15. 1. 2010, jejímž předmětem je pronájem
pozemkových parcel č. 188/99 a č. 188/100 v k.ú. Hlubany. Žadatel ZS Blšany s.r.o., Blšany 107, 439
88 Blšany. Roční pachtovné: 2 612 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 16. října 2019

Usnesení č. 461/2019 - Změna pachtu
Rada schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 18. 7. 2002, jejímž předmětem je pronájem
pozemkových parcel č. 188/31, č. 188/32 a č. 188/45 v k.ú. Hlubany. Žadatel ZS Blšany s.r.o., Blšany
107, 439 88 Blšany. Roční pachtovné: 4 218 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 16. října 2019
Usnesení z 13. zasedání Rady města Podbořany 11. září 2019 - 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. 462/2019 - Změna pachtu
Rada schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27. 11. 1997, jejímž předmětem je pronájem
pozemkových parcel č. 1725/1 a č. 1633 v k.ú. Buškovice. Žadatel ZS Blšany s.r.o., Blšany 107, 439 88
Blšany. Roční pachtovné: 33 669 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 16. října 2019

Usnesení č. 463/2019 - Změna pachtu
Rada schválila dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 27. 10. 1999 a dodatku č. 1 ze dne 14. 9. 2001,
jejímž předmětem je pronájem pozemkových parcel ě. 1971/19, č. 2005/13 a ě. 2019/2 v k.ú. Buškovice.
Žadatel ZS Blšany s.r.o., Blšany 107, 439 88 Blšany. Roční pachtovné: 6 555 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 16. října 2019

Usnesení ě. 464/2019 - Pronájem kuželny
Rada schválila pronájem objektu kuželny čp. 943 se stavební parcelou č. 908 - zastavěná plocha, o
výměře 860 m2 a části parcely č. 906/5 - ostatní plocha, o výměře cca 120 m2, pro letní zahrádku, v k.ú.
Podbořany. Žadatel fyzická osoba. Měsíční nájem: 10 000 Kč a energie.
Z: majetkoprávní odbor
T: 16. října 2019

Usnesení ě. 465/2019 - Umístění vitríny pod ěp. 900
Rada neschválila zabudování 1 nové vitríny v propojce pod domem čp. 900 (metro) pro vývěsky realitní
kanceláře a neschválila pronájem stávající nevyužité vitríny, která je prázdná. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 16. října 2019

Usnesení ě. 466/2019 - Souhlas s užíváním
Rada vydala souhlas s užíváním předzahrádky před panelovým domem čp. 775 na Sídlišti Míru - část
parcely č. 2073 o výměře cca 65 m2, v k.ú. Podbořany s podmínkou, že se budou starat sami neustále a
nebudou zde vysazovat vysoké stromy ani keře. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 16. října 2019

Usnesení ě. 467/2019 - Záměr prodeje pozemku
Rada odkládá záměr prodeje části parcely č. 829/3 - ostatní plocha, o výměře cca 180 m2, v k.ú.
Buškovice a ukládá dopracovat stanovisko všech vlastníků sousedních pozemků. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 16. října 2019

Usnesení ě. 468/2019 - Záměr směny pozemků
Rada schválila záměr směny části parcely č. 3084/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca
24 m2, za kterou nabízí část parcely č. 161 - zahrada, o výměře cca 19 m2, v k.ú. Buškovice. Žadatel
fyzická osoba. Kupní cena: dle tržního odhadu.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. prosince 2019
Usnesení z 13. zasedání Rady města Podbořany 11. září 2019 - 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. 469/2019 - Záměr směny pozemků
Rada schválila záměr směny ěásti parcely ě. 148/1 (dle GP je to ě. 148/4) - trvalý travní porost, o
výměře 43 m2 a ěásti parcely č. 98/1 (dle GP je to ě. 98/9) - ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 39 m2, za kterou nabízí část parcely č. 138 (dle GP je to č. 138/4) - zastavená plocha, o výměře
7 m2, v k.ú. Hlubany. Žadatelé fyzické osoby. Kupní cena: dle tržního odhadu.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. prosince 2019

Usnesení ě. 470/2019 - Záměr prodeje pozemku
Rada schválila záměr prodeje části parcely ě. 494 - ostatní plocha, o výměře cca 191 m2, v k.ú. Dolánky
u Kaštic. Jedná se o pozemek, který sousedí ze dvou stran jeho domu čp. 19. Pozemek hodlá odkoupit
z důvodu zarovnání pozemku dle pozemkových úprav a využívat ho pro parkování. Navrhujeme část
pozemku vedle polní komunikace oddělit podle již zřízených staveb a ponechat pruh vedle komunikace
ve vlastnictví města. Vedle požadované parcely leží parcela č. 495, která je ve vlastnictví města a
zajišťuje přístup k potoku před mostem. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena: dle tržního znaleckého
posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. prosince 2019

Usnesení ě. 471/2019 - Žádost o vyjádření k odkoupení pozemku
Rada doporučila nabytí parcely č. 442 - lesní pozemek, o výměře 1086 m2, v k.ú. Kaštice od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2. Tento pozemek
sousedí s pozemky č. 166/6 v k.ú. Neprobylice u Kaštic a č. 439 v k.ú. Kaštice, které jsou ve vlastnictví
Města Podbořany. Jedná se o les.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. prosince 2019

Usnesení ě. 472/2019 - Zrušení usnesení zastupitelstva města ě. III./9. písm. b) ze dne 27. února
2019
Rada doporučila zrušení usnesení zastupitelstva města č. III./9. písm.b) ze dne 27. února 2019 o
schválení prodeje parcely č. 254/117 - orná půda, o výměře 1047 m2, v k.ú. Hlubany fyzické osobě.
Z: majetkoprávní odbor
T: 18. září 2019

Usnesení ě. 473/2019 - Záměr prodeje pozemku
Rada schválila záměr prodeje parcely č. 254/117 - orná půda, o výměře 1047 m2, v k.ú. Hlubany a
vyhotovení nového znaleckého posudku a následně obálkový prodej. Kupní cena: dle tržního odhadu.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. prosince 2019

Usnesení ě. 474/2019 - Vyjádření k zamýšlené realizaci rekonstrukce Gymnázia
Rada vydala předběžné souhlasné vyjádření k možnosti výpůjčky nebo záboru ěásti pozemku pro
výstavbu lešení kolem rekonstrukce budovy gymnázia čp. 843 na pozemku 594/6 v k.ú. Podbořany a
zařízení stavby. Žadatel Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n/L. Projektová
dokumentace stavebního záměru bude předložena odboru investic k vyjádření.
Z: majetkoprávní odbor
T: 16. října 2019
Usnesení z 13. zasedání Rady města Podbořany 11. září 2019 - 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. 475/2019 - Budoucí zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
Rada schválila podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby 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, ě. 372/12, č. 375, č. 1693/4, č. 1693/5, č. 1693/9, č. 1693/26, ě. 1693/39, 1693/32, č. 1693/35, ě.
1693/36, č. 1693/37, č. 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. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s.. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Jednorázová úhrada: 181 950 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 16. října 2019

Usnesení ě. 476/2019 - Budoucí zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
Rada schválila podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby za účelem zřízení a provozování elektrizační soustavy ke stavbě - „LN - Letov, kabelizace NN“
s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 650/1, č. 684, č. 724, č.
17/1, ě. 665, č. 650/19, č. 667/1, č. 726, č. 650/20 v k.ú. Letov. Jedná se o rekonstrukci elektrického
vedení v obci Letov. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. Jednorázová úhrada:
261 900 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 16. října 2019

Usnesení ě. 477/2019 - Informace o provozování moštárny
Rada vzala na vědomí informaci o pokračování zveřejnění pronájmu provozování moštárny, části
budovy ěp. 962 se stavební parcelou č. 1778/2 - zastavěná plocha, o výměře cca 35 m2, v k.ú.
Podbořany. Pronájem je včetně zařízení. Výlisky z moštování si bude nájemce likvidovat sám. Pronájem
by byl na dobu určitou od 15. 9. do 15. 11. 2019 od města Podbořany, Mírová 615, 441 01 Podbořany.
Nájem za celou sezónu: 3 000 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 16. října 2019

Usnesení ě. 478/2019 - Stanovení určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem (celé volební
období)
Rada vzala na vědomí nutnost stanovit určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem změn
územního plánu na celé volební období a ukládá ZM vybrat příslušného zastupitele.
Z: stavební úřad
T: 16. října 2019

Usnesení ě. 479/2019 - Regulační prvky pro plochy bydlení ve Změně ě. 6 ÚP Podbořany
Rada souhlasí se zapracováním regulačních prvků, na zatím nevyužité plochy Bí - bydlení individuální,
do Změny č. 6 ÚP Podbořany a to zvýšení zastavěnosti pozemku na 50 % a stanovení uliční čáry min.
4 m od hranice pozemku do ulice.
Z: stavební úřad
T: 16. října 2019

Usnesení ě. 480/2019 - Navýšení počtu zaměstnanců na odboru dopravy
Rada souhlasí se zvýšením počtu zaměstnanců na odboru dopravy o jednoho.
Z: tajemník
T: 16. října 2019

Usnesení z 13. zasedání Rady města Podbořany 11. září 2019 - 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. 481/2019 - Prodej dřeva
Rada schválila záměr prodeje dřeva nastojato samovýrobou za 400 Kč/m3 na území k.ú. Kněžice,
Neprobylice, Dolánky, Podbořany, Buškovice v objemu 60 m3.
Z: tajemník
T: 16. října 2019

Usnesení č. 482/2019 - Představení projektu Rcvolutin train
Rada doporučila ZM zúčastnit se projektu Revolutin train, zajištění příjezdu protidrogového vlaku do
Podbořan a vyčlenit prostředky z rozpočtu města Podbořany na jeho uskutečnění v roce 2020.
Z: starosta
T: 11. prosince 2019

Usnesení č. 483/2019 - Poskytnutí finančního daru
Rada doporučila Zastupitelstvu města Podbořany poskytnutí finančního daru pro fyzickou osobu za
úspěšnou reprezentaci města Podbořany ve výši 50 000 Kč.
Z: odbor MHaS
T: 18. září 2019

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé:

Mgr. Stanislava Čapková:

Tomáš Vaněk:
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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.
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