
Usnesen í

z 14. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 16. října 2019 od 15,30 hod 
v kanceláři starosty na Měli v Podbořanech

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

Kontrola usnesení:
Usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č. 484/2019 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí 
k novostavbě RD ěp. 1127 v ul. Bílý kopec v Podbořanech
Rada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování 
přípojek k novostavbě rodinného domu čp. 1127 v ul. Bílý kopec v Podbořanech, a to ve výši 50 000,- 
Kč. Z: odbor investic

T: 11. prosince 2019

Usnesení ě. 485/2019 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí 
k novostavbě RD čp. 1126 v ul. Bílý kopec v Podbořanech
Rada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování 
přípojek k novostavbě rodinného domu čp. 1126 v ul. Bílý kopec v Podbořanech, a to ve výši 50 000,- 
Kč. Z: odbor investic

T: 11. prosince 2019

Usnesení č. 486/2019 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení 
odběrného el. zařízení k DS - veřejné osvětlení za ZZN
Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 
el. zařízení k DS č. 4121536378 mezi Městem Podbořany a firmou ČEZ Distribuce a.s.. Teplická 874/8, 
405 02 Děčín v rámci realizace veřejného osvětlení u stavby „Výstavba IS + komunikace za ZZN v 
Podbořanech", a to z důvodu změny místa pro připojení. Z: odbor investic

T: 13. listopadu 2019

Usnesení ě. 487/2019 - Žádost o bezpečnostní opatření na ulici Dukelská vs. Partyzánská
Rada vzala na vědomí žádost fyzické osoby a ukládá zpracovat Odboru dopravy informaci o možných 
řešeních situace včetně cenové rozvahy. Z: odbor dopravy

T: 13. listopadu 2019

Usnesení č. 488/2019 - Zpráva o zpracování Strategického plánu rozvoje města Podbořany.
Rada vzala na vědomí prvotní dílčí informaci o zpracování Strategického plánu rozvoje města 
Podbořany. Z: odbor investic

T: 13. listopadu 2019

Usnesení ze 14. zasedání Rady města Podbořany 16. října 2019 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny

V této části nesouhlasí znění tohoto usnesní s originálem.
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Usnesení č. 489/2019 - Návrh na parkovací místa za bývalým finančním úřadem
Rada vzala na vědomí návrh na parkovací místa na ploše za bývalým finančním úřadem a ukládá 
pokračovat v přípravě PD pro tuto stavební akci. Z: odbor investic

T: 13. listopadu 2019

Usnesení č. 490/2019 - Pikniková louka - In line okruh, Podbořany - výsledky VŘ
Rada na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových 
nabídek a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Pikniková louka - In 
line okruh, Podbořany“ mezi Městem Podbořany a společností Šilhánek a syn, a.s., IČO 27291278, se 
sídlem Samota 601, 439 81 Kryry, a to za celkovou cenu 3 218.349,48 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) Šilhánek a syn, a.s., Samota 601, 439 81 Kryry 3 218.349,48 Kč vč. DPH
2) Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 3 262.447,28 Kč vč. DPH
3) EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

3 766.730,00 Kč vč. DPH
4) Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice 3 842.234,48 Kč vč. DPH
5) JPR Realizace s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 3 995.840,23 Kč vč. DPH
6) STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 503

4 324.770,38 Kč vč. DPH

Z: odbor investic 
T: 13. listopadu 2019

v
Usnesení č. 491/2019 - Inženýrské sítě v Podbořanech - lokalita Liška - VR
Rada schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky 
„Inženýrské sítě v Podbořanech - lokalita Liška“. Z: odbor investic

T: 13. listopadu 2019

Usnesení č. 492/2019 - Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky realizované 
v rámci stavby „Sportovní hala Podbořany44
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky mezi Městem 
Podbořany a společností GridServices s.r.o. Plynárenská 499/1, Brno realizované v rámci stavby 
„Sportovní hala Podbořany44. Z: odbor investic

T: 13. listopadu 2019

v v
Usnesení ě. 493/2019 - VR pro: PD - Výstavba nové budovy ZUS v Podbořanech
Rada schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „PD - 
Výstavba nové budovy ZUŠ v Podbořanech44. Z: odbor investic

T: 13. listopadu 2019

Usnesení ze 14. zasedání Rady města Podbořany 16. října 2019 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.

V této části nesouhlasí znění tohoto usnesní s originálem.
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Usnesení č. 494/2019 - Návrh SČVK na náhradu kostek v ulici Husova po rekonstrukci kanalizace
Rada neschválila návrh náhrady stávajících dlažebních kostek nad prováděným výkopem opravy 
kanalizace jinou technologií uvedenou v dokumentu z důvodu dosud nedořešené reklamace v ulici 
Nádražní (akce LN 055066 Podbořany, Nádražní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu), podle návrhu 
řešení podkladní vrstvy na akci: „LN 055 097 Podbořany, Husova - Rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu" a ukládá uvést komunikaci v předešlý stav. Z: odbor investic

T: 13. listopadu 2019

Usnesení č. 495/2019 - Žádost o povolení k připojení plynu na Lišce
Rada souhlasí s žádostí fyzické osoby a fyzické osoby s připojením jeho parcely 1693/10 v k. ú. 
Podbořany k plynovodu, který bude stavět Město Podbořany v rámci stavební akce: Inženýrské sítě 
v Podbořanech - lokalita Liška. Z: odbor investic

T: 13. listopadu 2019

Usnesení č. 496/2019 - Optická síť Info Tel
Rada nesouhlasí s předloženým investičním záměrem společnosti InfoTel spol. s r.o., telekomunikační 
služby na vybudování optické infrastruktury ve městě Podbořany. Z: odbor investic

T: 13. listopadu 2019

Usnesení č. 497/2019 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní
Rada schválila podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní mezi Accolade CZ XXXVIII, 
s.r.o. a Městem Podbořany o prodloužení pachtu a souěasně vydala potvrzení o povinnosti, že 
společnost Accolade není povinna platit nájem za předmětné pozemky v období od 19. 2. 2018 do 30. 9. 
2019. Žadatel Accolade CZ XXXVIII, s.r.o.. Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 13. listopadu 2019

Usnesení ě. 498/2019 - Prodloužení pachtovní smlouvy
Rada schválila prodloužení pachtovní smlouvy na pozemkové parcely č. 194/17 o výměře 1 9294 m2 a 
č. 194/23 o výměře 4117 m2, obě orná půda, vk.ú. Hlubany o 1 rok do 30. 9. 2020. Žadatel fyzická 
osoba. Roční pachtovné: 6 686 Kč.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 13. listopadu 2019

Usnesení ě. 499/2019 - 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 od 1. 11. 2019 s měsíční výpovědní lhůtou na 1 rok. Žadatel FIL1ANS kontrol s.r.o., Rybná 
716/24, 110 00 Praha 1, IČ 06850570, zastoupená jednatelkou společnosti. Měsíční nájem: 10 000 Kč a 
energie.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 13. listopadu 2019

Usnesení ze 14. zasedání Rady města Podbořany 16. října 2019 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny

V této části nesouhlasí znění tohoto usnesní s originálem.
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Usnesení č. 500/2019 - Budoucí zřízení věcného břemene
Rada schválila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
inženýrské sítě pro stavbu „Obnova náhonu pro malou vodní nádrž a vybudování MVN, p.p.č. 1162 a 
696 v k.ú. Kněžice u Podbořan“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na 
parcelách č. 1162 a 1172, vk.ú. Kněžice u Podbořan. Žadatel Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 
430 03 Chomutov. Jednorázová úhrada: 600 Kč + DPH. Z: majetkoprávní odbor

T: 13. listopadu 2019

Usnesení č. 501/2019 - 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 - 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, ě. 1693/9, ě. 1693/26, č. 1693/39, 1693/32, č. 1693/35, ě. 
1693/36, č. 1693/37, č. 1693/38, č. 1693/40, ě. 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. 
Jednorázová úhrada: 190 950 Kč + DPH. Z: majetkoprávní odbor

T: 13. listopadu 2019

Usnesení ě. 502/2019 - Odkup akcií Hasičské vzájemné pojišťovny
Rada doporučila prodej 20 ks akcií Hasičské vzájemné pojišťovny nejvyšší nabídce. Žadatelé: 
společnost ZLT a.s. Krnov, Zámecké náměstí 13, 794 01 Krnov a Burzovní společnost pro kapitálový 
trh, a.s., Masarykovo nábřeží 28, 110 00 Praha. Z: majetkoprávní odbor

T: 11. prosince 2019

Usnesení ě. 503/2019 - Prodej psacího stroje
Rada schválila záměr prodeje starého nefúnkčního psacího stroje. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena: 
100 Kč. Z: majetkoprávní odbor

T: 13. listopadu 2019

Usnesení č. 504/2019 - Úplatné nabytí pozemku
Rada doporučila úplatné nabytí pozemku pare. č. 452, ostatní plocha o výměře 458 m2, v k.ú. Kaštice od 
Úřadu pro zastupování státu ve věci majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2. Kupní 
cena: dle nabídky ÚZSYM. Z: majetkoprávní odbor

T: 11. prosince 2019

Usnesení ě. 505/2019 - Změna názvu společnost AZS 98
Rada schválila podpis dodatku č. 2 ke stávající nájemní smlouvě, kde by se uvedla změna názvu 
společnosti, která se oddělila od společnosti AZS 98 s.r.o. a vytvořila samostatnou společnost s názvem 
AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o., Koterovská 2208/158, 326 00, Plzeň - Východní Předměstí 
s vlastním IČ s účinností od 1. 1.2020. Z: majetkoprávní odbor

T: 13. listopadu 2019

Usnesení ze 14. zasedání Rady města Podbořany 16. října 2019 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.

V této části nesouhlasí znění tohoto usnesní s originálem.
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Usnesení č. 506/2019 - Nabídka odkoupení pozemku elektronickou dražbou
Rada nedoporučila úplatné nabytí možnosti odkupu parcel st. 13/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
997 m2, a parc.č. 671, zahrada o výměře 475 m2 vk.ú. Pšov u Podbořan v elektronické dražbě, 
vyvolávací cena je 335 410 Kč. Celková výměra pozemků je 1472 m2, tj. 227,86 Kč/m2. Oba prodávané 
pozemky jsou ve funkčním celku. Jedná se o pozemky vlevo od křižovatky ve směru od Podbořan 
Žadatel Gaute a.s., Lidická 26, 602 00 Brno. Z: majetkoprávní odbor

T: 11. prosince 2019

Usnesení č. 507/2019 - Výpověď z nájmu prodejního Stánku
Rada vzala na vědomí výpověď z nájmu prodejního Stánku umístěného na pare. č. 717/2 vk.ú. 
Podbořany k31. 12. 2019 od fyzické osoby a navrhla odkup vybavení trafiky za částku 1 000 Kč, 
popřípadě uvedení do předešlého stavu.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 13. listopadu 2019

Usnesení č. 508/2019 - Záměr pronájmu prodejního Stánku
Rada schvaluje pronájem prodejního Stánku umístěného na pare. č. 717/2 v k.ú. Podbořany za měsíční 
nájem 2 700 Kč od 1. 1. 2020. Z: majetkoprávní odbor

T: 13. listopadu 2019

Usnesení č. 509/2019 - Dodatek k nájemní smlouvě
Rada schválila podpis dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o změně pronájmu parcely přemístěním garáže 
do areálu bývalých kasáren na pozemek p.č. 2156/4. Žadatel fyzická osoba.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 13. listopadu 2019

Usnesení ě. 510/2019 - Úplatné nabytí pozemku
Rada doporučila úplatné nabytí pare. č. 175/1, ostatní plocha o výměře 1783 m2, 175/3, ostatní plocha o 
výměře 425 m2 175/4, ostatní plocha o výměře 149 m2 v k.ú. Hlubany od vlastníků společnosti IZOPOL 
pro Město Podbořany, Mírová 615, 441 01 Podbořany. Jedná se o pozemky, které se částečně nacházejí 
pod stavbou cyklostezky do průmyslové zóny a pozemky s ní sousedící. Kupní cena: 66 780 Kč.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 11. prosince 2019

Usnesení ze 14. zasedání Rady města Podbořany 16. října 2019 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.

V této části nesouhlasí znění tohoto usnesní s originálem.
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Usnesení č. 511/2019 - Záměr směny lesů
Rada doporučila schválení záměru směny lesů mezi Městem Podbořany, které nabízí do směny: parcely 
č. 259/8 - lesní pozemek, o výměře 7 8972 m2 v k.ú. Neprobylice u Kaštic, č. 184/3 - lesní pozemek, o 
výměře 67 m2, č. 272/8 - trv. trav. porost, o výměře 117 m2, č. 274/8 - lesní pozemek, o výměře 166 m2, 
č. 380/5 - ostatní plocha, o výměře 15 m2, v k.ú. Sedčice, č. 797 o výměře 1 1069 m2, č. 827 o výměře 
19 2818 m2, č. 971 o výměře 19 5459 m2, vše lesní pozemek, vk.ú. Kněžice u Podbořan. Celková 
výměra 42 9639 m2 a od Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, požadujeme do 
směny: č. 1626/1 o výměře 25 5779 m2, č. 1626/5 o výměře 233 m2, č. 1626/6 o výměře 632 m2. č. 
1626/7 o výměře 175 m2, č. 1626/8 o výměře 179 m2, č. 1626/11 o výměře 1881 m2, č. 1626/12 o 
výměře 1 1650 m2, č. 1626/17 o výměře 123 m2, č. 1626/18 o výměře 793 m2, č. 1626/19 o výměře 
1 4155 m2, č. 1626/20 o výměře 31 m2, č. 1626/21 o výměře 451 m2, č. 1626/22 o výměře 1121 m2, č. 
1626/23 o výměře 1847 m2, č. 1627 o výměře 4291 m2, č. 1573/4 o výměře 5022 m2, č. 1596/1 o 
výměře 2 5979 m2, č. 1626/10 o výměře 615m2, č. 1629 o výměře 5274 m2, č. 1630/1 o výměře 1968 
m2, č. 1634 o výměře 4404 m2, vše lesní pozemek, č. 1630/5 - ostatní plocha, ost. komunikace, o 
výměře 37 m2, č. 1628 - orná půda, o výměře 1412 m2, v k.ú. Podbořany, č. 531 o výměře 4 7997 m2, č. 
532 o výměře 4135 m2, č. 533 o výměře 860 m2, vše lesní pozemek, v k.ú. Dolánky u Kaštic, č. 184/1 o 
výměře 2308 m2, č. 274/1 o výměře 661 m2, č. 275/4 o výměře 3790 m2, č. 275/1 o výměře 93 m2, v k.ú. 
Sedčice, č. 259/10 o výměře 6486 m2, č. 259/3 o výměře 458 m2, č. 259/12 o výměře 85 m2, č. 259/11 o 
výměře 354 m2, č. 259/13 o výměře 699 m2, č. 259/6 o výměře 1262 m2, č. 210/8 o výměře 705 m2, 
v k.ú. Neprobylice u Kaštic, č. 371 o výměře 287 m2, č. 375 o výměře 3472 m2, č. 379 o výměře 375 m2, 
č. 380 o výměře 1862 m2, č. 382 o výměře 2255 m2, č. 366 o výměře 1274 m2, č. 321 o výměře 8473 
m2, v k.ú. Kaštice. Celková výměra 42 5943 m2. Po schválení záměru budou zajištěny znalecké posudky 
ke zjištění ceny směňovaných pozemků. Z: majetkoprávní odbor

T: 11. prosince 2019

Usnesení č. 512/2019 - Souhlas s umístěním kanalizační šachty
Rada vydala souhlas s posunutím kanalizační šachty pro její nově stavěný rodinný dům z jejího 
pozemku č. 2119/6 na parcelu města č. 2156/4 a to cca 2 m od hranice její parcely na pozemek Města 
Podbořany. Důvodem je technické řešení kanalizační přípojky. Žadatel fyzická osoba.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 13. listopadu 2019

Usnesení č. 513/2019 - Záměr prodeje pozemku
Rada neschválila záměr odprodeje části parcely č. 2156/4 - ostatní plocha, o výměře cca 70 m2, v k.ú. 
Podbořany. Žadatel fyzická osoba.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 11. prosince 2019

Usnesení ě. 514/2019 - Stanovení kupní ceny pozemku
Rada schválila kupní cenu parcely č. 254/117 - orná půda, o výměře 1047 m2, v k.ú. Hlubany ve výši 
200 Kč/m2 + DPH a vyvěšení obálkového výběru prodeje. Žadatel Město Podbořany, Mírová 615, 441 
01 Podbořany. Z: majetkoprávní odbor

T: 11. prosince 2019

Usnesení ze 14. zasedání Rady města Podbořany 16. října 2019 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny

V této části nesouhlasí znění tohoto usnesní s originálem.
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Usnesení č. 515/2019 - Záměr prodeje pozemků
Rada schválila záměr prodeje části parcely 1693/12 (dle GP je to č. 1693/44 - zahrada) - orná půda, o 
výměře 20 m2. Žadatelé fyzické osoby. Kupní cena: 1 Kč.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 11. prosince 2019

Usnesení č. 516/2019 - Záměr prodeje pozemků
Rada schválila záměr prodeje části parcely 1693/12 (dle GP je to č. 1693/45 - zahrada) - orná půda, o 
výměře 17 m2. Žadatelé: fyzické osoby. Kupní cena: 1 Kč.

Z: majetkoprávní odbor 
T: 11. prosince 2019

Usnesení ě. 517/2019 - Podpis dodatků k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP 
a poskytnutí příspěvku u dohody ě. LNA-V-54/2019 a LNA-VZ-4-6/2019 a jejich prodloužení na 
dobu do 30. 6. 2020
Rada schválila podpis dodatků k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí 
příspěvku u dohody č. LNA-54/2019 a LNA-VZ-4-6/2019 a jejich prodloužení na dobu do 30. 6. 2020.

Z: finanční odbor 
T: 13. listopadu 2019

Usnesení ě. 518/2019 - Rozpočtová změna, rozpočtová opatření ě. 38 až ě. 47
Rada schválila změnu rozpočtu - rozpočtová opatření č. 38 až č. 47 (v tis. Kč) - viz příloha.

Příjmy
Výdaje 

pol. 5*

Výdaje 

pol. 6*

Financování 

pol. 8*

RO

38

Neinv. dotace na krytí výdajů obcí související s jejich spoluprací při 

přípravě SLDB 2021
49,73 49,73 0,00 0,00

RO

39

Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti 

SPOD doplatek 1163,25 1163,25 0,00 0,00

RO

40 NI dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ Husova 276 244,29 244,29 0,00 0,00

RO

41 Dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - MŠ Bratří Čapků 583,41 583,41 0,00 0,00

RO

42

NI dotace- Obnova běžecké dráhy u školního hřiště ZŠ T. G. Masaryka v 

Podbořanech 1 021,63 1021,63 0,00 0,00

RO

43 Dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ T. G. M. 880,16 880,16 0,00 0,00

RO

44 NI dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání-MŠ Hlubanská 561,26 561,26 0,00 0,00

RO

45 NI dotace- Ošetření lokality Homole 30,00 30,00 0,00 0,00

RO

46 Přesuny mezi paragrafy a položkami, které jsou závaznými ukazateli 0,00 -145,00 145,00 0,00

RO

47 NI dotace pro poskytovatele sociálních služeb - dodatek č. 1 701,10 701,10 0,00 0,00

celkem 5234,83 5089,83 145,00 0,00

Z: finanční odbor 
T: 13. listopadu 2019

Usnesení ze 14. zasedání Rady města Podbořany 16. října 2019 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.

V této části nesouhlasí znění tohoto usnesní s originálem.
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Usnesení č. 519/2019 - Zpráva o pohledávkách k31. 8. 2019 a Zpráva o vymáhání pohledávek za 
období od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019
Rada vzala na vědomí Zprávu o pohledávkách k 31. 8. 2019 a Zprávu o vymáhání pohledávek za období 
od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019. Z: finanční odbor

T: 13. listopadu 2019

Usnesení č. 520/2019 - Schválení a podpis smlouvy o spolupráci
Rada schválila uzavření a podpis smlouvy o spolupráci mezi Městem Podbořany a nadačním fondem 
NOVÉ ČESKO se sídlem Eliášova 274/4, Dejvice, Praha 6, 160 00, IČ 24697486 v rámci programu 
REVOLUTION TRAIN, který je součástí „REVOLUTION TRAIN TOUR - 2020“ (viz. příloha).

Z: finanční odbor 
T: 13. listopadu 2019

Usnesení č. 521/2019 - Změna odpisového plánu pro rok 2019 - Domov pro seniory, příspěvková 
organizace
Rada schválila změnu odpisového plánu pro rok 2019 Domovu pro seniory, příspěvková organizace - 
IČ 65650964 (viz příloha). Z: finanční odbor

T: 13. listopadu 2019

Usnesení ě. 522/2019 - Ukončení pracovního poměru ředitelky Domova pro seniory Podbořany, 
p.o.
Rada vzala na vědomí oznámení o ukončení pracovního poměru ředitelky Domova pro seniory 
Podbořany, ke dni 29.2.2020 a to na vlastní žádost a děkuje za příkladné vedení a rozvoj Domova pro 
seniory Podbořany, p.o. Z: sociální odbor

T: 13. listopadu 2019

Usnesení č. 523/2019 - Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa ředitele Domova pro 
seniory Podbořany, p.o
Rada ukládá vypsat výběrové řízení na obsazení místa ředitele Domova pro seniory Podbořany, p.o

Z: sociální odbor 
T: 13. listopad 2019

Usnesení ě. 524/2019 - Pověření administrací řízení na obsazení místa ředitele Domova pro 
seniory Podbořany, p.o.
Rada pověřila administrací výběrového řízení na obsazení místa ředitele Domova pro seniory 
Podbořany, p.o, vedoucího sociálního a zdravotního odboru, Mgr. Kamila Hajného.

Z: sociální odbor 
T: 13. listopadu 2019

Usnesení ě. 525/2019 - Obsah veřejné výzvy k přihlášení zájemců do výběrového řízení na 
obsazení místa ředitele Domova pro seniory Podbořany, p.o,
Rada souhlasí s obsahem veřejné výzvy k přihlášení zájemců do výběrového řízení na obsazení místa 
ředitele Domova pro seniory Podbořany, p.o, Z: sociální odbor

T: 13. listopadu 2019

Usnesení ze 14. zasedání Rady města Podbořany 16. října 2019 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.

V této části nesouhlasí znění tohoto usnesní s originálem.
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Usnesení č. 526/2019 - Forma zveřejnění veřejné výzvy k přihlášení zájemců do výběrového řízení 
na obsazení místa ředitele Domova pro seniory Podbořany, p.o,
Rada souhlasí s formou zveřejnění veřejné výzvy k přihlášení zájemců do výběrové řízení na obsazení 
místa ředitele Domova pro seniory Podbořany, p.o, (úřední deska, Region Podbořanska, web. stránky 
města). Z: sociální odbor

T: 13. listopadu 2019

Usnesení ě. 527/2019 - Hodnotící komise pro výběrové řízení na obsazení místa ředitele Domova 
pro seniory Podbořany, p.o.
Rada jmenuje hodnotící komisi na obsazení místa ředitele Domova pro seniory Podbořany, p.o, ve 
složení: (viz příloha) Z: sociální odbor

T: 13. listopadu 2019

Usnesení ě. 528/2019 - Domov pro seniory Podbořany, p.o. - Vyřazení majetku
Rada schválila vyřazení nepotřebného a neupotřebitelného majetku dle předloženého seznamu.

Z: sociální odbor 
T: 13. listopadu 2019

Usnesení ě. 529/2019 - Zpracování projektu na vybudování plně digitálního obousměrného 
varovného a informačního systému (VIS) VoiceGuard v městě Podbořany a podání žádosti o 
dotaci z evropských fondů na vybudování VIS VoiceGuard v městě Podbořany
Rada vzala na vědomí informaci o možnosti zpracování projektu na vybudování plně digitálního 
obousměrného varovného a informačního sytému (VIS) VoiceGuard v městě Podbořany a podání 
žádosti o dotaci z evropských fondů na vybudování plně digitálního obousměrného VIS VoiceGuard v 
městě Podbořany. Z: organizační odbor

T: 13. listopadu 2019

Usnesení ě. 530/2019 - Dodatek ě. 20 ke smlouvě o provozování separovaného sběru
Rada schválila Dodatek č.:20 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: 13. listopadu 2019

Usnesení č. 531/2019 - Pronájem Kulturního domu v Buškovicích dne 2.11. 2019
Rada schválila krátkodobý pronájem nebytových prostor v 1. patře Kulturního domu v Buškovicích 282, 
dne 2. 11. 2019 za účelem soukromé akce. Žadatel: fyzická osoba. Úhrada komerčního pronájmu dle 
Pravidel pro krátkodobé pronájmy prostor KD, Výstavní síně a KD Buškovice, schválených RM dne 19. 
12.2017. Z: odbor MHaS

T: 13. listopadu 2019

Usnesení ze 14. zasedání Rady města Podbořany 16. října 2019 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.

V této části nesouhlasí znění tohoto usnesní s originálem.
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Usnesení č. 532/2019 - Pronájem Kulturního domu v Buškovicích dne 19. a 20. 10. 2019
Rada schválila krátkodobý pronájem nebytových prostor v 1. patře Kulturního domu v Buškovicích 282 
dne 19. 10. a 20. 10. 2019 za účelem soukromé akce. Žadatel: fyzická osoba. Úhrada komerčního 
pronájmu dle Pravidel pro krátkodobé pronájmy prostor KD, Výstavní síně a KD Buškovice, 
schválených RM dne 19. 12. 2017. Z: odbor MHaS

T: 13. listopadu 2019

Usnesení č. 533/2019 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany pro rok 2019 - Myslivecký 
spolek Ohař Podbořany z.s.,
Rada schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000, - Kč z rozpočtu Města Podbořany pro rok 2019, 
příjemce dotace - Myslivecký spolek Ohař Podbořany z.s.. Mírová 842, 441 01 Podbořany, IČO 684 
54 945 na účel uvedený v žádosti o dotaci - obnova zařízení myslivny - zakoupení židlí.

Z: finanční odbor 
T: 13. listopadu 2019

v

Usnesení č. 534/2019 - Žádost o dataci z rozpočtu města Podbořany pro rok 2019
Rada schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000, - Kč z rozpočtu Města Podbořany pro rok 2019, 
příjemce dotace - žadatel fyzická osoba na účel uvedený v žádosti o dotaci - úhrada nákladu spojených 
s konáním maturitního plesu GaSOŠ Podbořany z důvodu reprezentace města Podbořany při organizaci 
charitativních akcí v posledních dvou letech. Z: finanční odbor

T: 13. listopadu 2019

Usnesení č. 535/2019 - Zrušení výběrového řízení „Správa městské soustavy veřejného osvětlení 
Města Podbořany“
Rada na základě jednání hodnotící komise konaného dne 16. 10. 2019 v rámci výběrového řízení 
veřejné zakázky s názvem „Správa městské soustavy veřejného osvětlení Města Podbořany44 využívá 
ustanovení odst. 13 Zadávací dokumentace a ruší výběrové řízení pro malý počet účastníků řízení.

Z: odbor MHaS 
T: 13. listopadu 2019

Usnesení č. 536/2019 - Nová úprava Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Správa 
městské soustavy veřejného osvětlení Města Podbořany44
Rada schválila novou úpravu Zadávací dokumentace v zájmu rozšíření počtu nabídek účastníků 
výběrového řízení. Z: odbor MHaS

T: 13. listopadu 2019

Usnesení č. 537/2019 - Nové výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem „Správa městské 
soustavy veřejného osvětlení Města Podbořany44
Rada ukládá vypsat nové výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem „Správa městské soustavy 
veřejného osvětlení Města Podbořany11 a schvaluje text nové Výzvy a obsah Zadávacích podmínek 
včetně příloh a znění Smlouvy o dílo. Z: odbor MHaS

T: 13. listopadu 2019

Usnesení ze 14. zasedání Rady města Podbořany 16. října 2019 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.

V této části nesouhlasí znění tohoto usnesní s originálem.
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Usnesení č. 538/2019 - Návrh smlouvy na servisní služby
Rada schválila „Smlouvu na servisní služby typu Basic č. HS 41 453 / 0135336715“ na zajištění servisu 
výtahů v objektu Kulturního domu Podbořany, Nám. T. G. Masaryka č.p. 922 s f. Schindler CZ, a.s., IČ 
27127010, se sídlem Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 a ukládá starostovi města dokument 
podepsat. Z: odbor MHaS

T: 13. listopadu 2019

Usnesení č. 539/2019 - Informace o provozu koupaliště v sezóně 2019
Rada vzala na vědomí informaci o provozu koupaliště v sezóně 2019.

Z: odbor MHaS 
T: 13. listopadu 2019

Usnesení ě. 540/2019 - Oprava usnesení ě. 442/2019 - Výsledek výběrového řízení „Výměna kotlů 
centrálních kotelen - Podbořany44
Rada města opravuje chybné usnesení č.442/2019 výměnou slovního spojení „Kupní smlouva44 za 
„Smlouva o dílo44 takto:
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 „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: 13. listopadu 2019

Usnesení ě. 541/2019 - Dohoda - organizační zajištění akce Advent 2019 Podbořany
Rada schválila Dohodu o organizačním zajištění akce - Advent 2019 v Podbořanech dne 1. prosince 
2019“, organizátor fyzická osoba podnikající, viz příloha.

Z: odbor MHaS 
T: 13. listopadu 2019

Usnesení ě. 542/2019 - Pronájem Kulturního domu v Buškovicích dne 16.11. 2019
Rada schválila krátkodobý pronájem nebytových prostor v 1. patře Kulturního domu v Buškovicích 282, 
dne 16. 11. 2019 za účelem pořádání poslední myslivecké leče. Žadatel: Myslivecký spolek Buškovice 
z. s„ 441 01 Podbořany, Kpt. Jaroše 640, IČO 467 62 248. Úhrada komerčního pronájmu dle Pravidel 
pro krátkodobé pronájmy prostor KD, Výstavní síně a KD Buškovice, schválených RM dne 19. 12. 
2017. Z: odbor MHaS

T: 13. listopadu 2019

Usnesení ě. 543/2019 - Oznámení o vyhlášení 2 dnů ředitelského volna pro žáky Základní 
umělecké školy Podbořany, okres Louny ve dnech 31.10. 2019 až 1.11. 2019
Rada vzala na vědomí Oznámení ředitele Základní umělecké školy Podbořany, okres Louny o vyhlášení 
volna pro žáky školy, ve dnech 31. 10. 2019 až. 1. 11. 2019, z technických důvodů - renovace hlavního 
schodiště školy. Z: odbor MHaS

T: 13. listopadu 2019

Usnesení ze 14. zasedání Rady města Podbořany 16. října 2019 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.

V této části nesouhlasí znění tohoto usnesní s originálem.
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Usnesení č. 544/2019 - Žádost o schválení změny účelu poskytnuté dotace z rozpočtu města 
Podbořany pro rok 2019 - Náboženská obec Církve československé husitské, Husova 37, 
Podbořany
Rada schválila na žádost Náboženské obce Církve československé husitské v Podbořanech, Husova 37, 
441 01 Podbořany, IČO 70830509, změnu účelu dotace z rozpočtu města, schválené dne 13. 3. 2019, 
usnesení č. 144/2019. Dotace byla poskytnuta na účel uvedený v žádosti o dotaci, to je opravu zatékání 
do pravé sakristie a opravu okapů kostela Božího Spasitele v Husově ulici v Podbořanech. Rada souhlasí 
se změnou účelu dotace a to vybudování kanalizační přípojky ke kostelu Božího Spasitele 
v Podbořanech. Z: odbor MHaS

T: 13. listopadu 2019

Usnesení č. 545/2019 - Vzpomínková akce k uctění výročí 17. listopadu
Rada souhlasí, aby prostor na náměstí před kulturním domem pod platanem, byl vyhrazen ke 
vzpomínkové akci k uctění výročí 17. listopadu v období od 17. - 20. listopadu 2019.

Z: odbor MHaS 
T: 13. listopadu 2019

Usnesení č. 546/2019 - Prodej dřeva
Rada souhlasí s prodejem dřeva borovice z probírek, v k.ú. Buškovice v lesním úseku 105A za cenu 400 
Kč/m3 v objemu 2 m3. Žadatel fyzická osoba.

Z: tajemník
T: 13. listopadu 2019

Usnesení č. 547/2019 - Prodej dřeva
Rada souhlasí s prodejem dřeva javoru z probírek, vk.ú. Dolánky v lesním úseku 151A za cenu 400 
Kč/m3 v objemu 2 m3. Žadatel fyzická osoba.

Z: tajemník
T: 13. listopadu 2019

Usnesení č. 548/2019 - Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo v rámci projektu 
ESF CZ.03.1.48/0.0/0.0/15 010/0000040 „Společně to dokážeme v Ústeckém kraji“
Rada odkládá podání žádosti o příspěvek na společensky účelné pracovní místo v rámci projektu ESF 
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15 010/0000040 „Společně to dokážeme v Ústeckém kraji“, z důvodu vyčerpání 
prostředků v rozpočtu města pro rok 2019. Z: místostarosta

T: 13. listopadu 2019

Usnesení č. 549/2019 - Povolení pracovní cesty do zahraničí pro členy ZM
Rada schválila vyslání 8 členů Zastupitelstva města Podbořany na pracovní cestu do SRN, za účelem 
návštěvy muzea v Kronachu, v období od 4. 11.-5. 11.2019a vyplacení zahraničního stravného a 
kapesného ve výši 40 % dle platného zákona (viz příloha).

Z: finanční odbor 
T: 13. listopadu 2019

Usnesení ze 14. zasedání Rady města Podbořany 16. října 2019 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.

V této části nesouhlasí znění tohoto usnesní s originálem.
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Usnesení č. 550/2019 - Informace o možnosti pořádání plesu města Podbořany
Rada vzala na vědomí informaci o možnosti pořádání plesu města Podbořany ve spolupráci s firmou 
AUTO-Myslivec, Podbořany a ukládá připravit jeho realizaci.

Mgr. Radek Reindl 
starosta města

Ing. Karel Honzl 
místostarosta města

Ověřovatelé:

MUDr. Petr Ráliš:

Milan Jedlička:

Usnesení ze 14. zasedání Rady města Podbořany 16. října 2019 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.

V této části nesouhlasí znění tohoto usnesní s originálem.
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