Jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňována.
V této části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.

USNESENÍ
ze 3. řádného zasedání Zastupitelstva města, které se konalo ve středu 18. června 2008
od 1700 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu čp. 615, Podbořany.

I. Kontrola usnesení:
1. Usnesení termínovaná k 18. červnu 2008 jsou splněna
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Rady, výborů a komisí
2. Informaci o Petici za projednání nedostatku parkovacích míst v Dukelské ulici.
3. Informaci o likvidaci odpadu ve městě a v místních částech.
4. Hodnocení plnění smlouvy s f. Bouška
5. Hodnocení smlouvy s f. VOS Horský
6. Hodnocení smlouvy a RK L+L
7. Zprávu o bezpečnostní situaci ve městě
III. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu: Ing. Ivo Švarc, Leo Peterka
2. Volbu návrhové komise: předseda - Bohuslav Hanuš
členové - Ing. Josef Čerňanský, Mgr. Marie Honzlová
3. Program jednání zastupitelstva města dne 18. června 2008 - viz. příloha
4. Zadání ÚP Podbořany
5. Dodatek smlouvy o financování docházky dětí z Podbořan, které plní předškolní
vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v MŠ zřízených
Městem Žatec (viz příloha)
6. Dodatek smlouvy o financování povinné školní docházky dětí z Podbořan, které
navštěvují školy zřízené Městem Žatec (viz příloha)
7. Rozpočtová opatření č. 11 - 24/2008 - viz. příloha
8. Přijetí daru od firmy Lasselsberger a.s. ve výši 200.000,- Kč
9. Prodej majetku:
a) prodej částí pozemkových č. 52, č. 53, obě orná půda, dle nového GP jsou to č. 52/2, o
výměře 1258 m2 a č. 53/2, o výměře 1261 m2, Žadatel: fyzická osoba. Kupní cena:
8,20 Kč/m2
b) prodej části parcely č. 69 - zastavěná plocha, dle nového GP jsou to č. 69/3, o
výměře 110 m2 a č. 69/1, o výměře 218 m2 v k.ú. Podbořany. Žadatel: fyzická osoba.
Kupní cena: 100,-Kč/m2
c) prodej pozemkové parcely č. 67 - zahrada, o výměře 102 m2 v k.ú. Podbořany.
Žadatel: Duchovní správa pravoslavné církve, Podbořany. Kupní cena: 100,- Kč
d) prodej pozemkové parcely č. 59 - ostatní plocha, o výměře 1805 m2, v k.ú. Kaštice.
Žadatel: fyzická osoba.. Kupní cena: 20,- Kč/m2
e) prodej pozemkové parcely č. 682 - zahrada, o výměře 172 m2, v k.ú. Podbořany.
Žadatel: fyzická osoba. Kupní cena: 100,- Kč/m2
f) změnu usnesení zastupitelstva ze dne 23. dubna 2008 číslo III./10 písm. i) a to
snížení kupní ceny na 100,- Kč/m2 pro prodej pozemkových parcel č. 188/125 o
výměře 594 m2, č. 188/126 o výměře 25 m2 a č. 188/127 o výměře 366 m2, vše orná
půda, v k.ú. Hlubany. Celková výměra je 985 m2
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10 Nabytí majetku:
a) Podpis smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 1729/2, 1865/8 a 1865/14 v k.ú.
Podbořany a p.p.č. 98/6 v k.ú. Hlubany včetně její doložky od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
11. Změnu termínu uhrazení zbývající kupní ceny v usnesení ZM č. 111/10 písm. g) ze dne
23. dubna 2008 z původního 17. 6. 2008 na 23. července 2008. Odůvodnění: Lhůta 90
dní pro uzavření kupní smlouvy a úhradu ceny je stanovena Pravidly Zastupitelstva
města pro prodej nemovitostí.
12. Podání kupní smlouvy do Katastru nemovitostí před úhradou kupní ceny na koupi bytu
číslo 900/28 v ul. Příčná 900. Žadatel: fyzická osoba.
13. Podpis zástavní smlouvy mezi městem a Raiffeisen Stavební spořitelnou, a.s. pro
koupi bytu číslo 889/25 v ulici Dukelská. Žadatel: fyzická osoba
14. Podpis zástavní smlouvy mezi městem a Raiffeisen Stavební spořitelnou, a.s. pro
koupi bytu číslo 891/22 v ulici Dukelská. Žadatel: fyzická osoba
15. Podpis zástavní smlouvy mezi městem a Wústenrot Stavební Spořitelnou, a.s. na
koupi bytu číslo 913/23 v Podbořanech. Žadatel: fyzická osoba
16. Přijetí dotace z fondu hejtmana ve výši 6.300.000 Kč na akci Sportovní areál TJ Tatran
- SO 03 - víceúčelové hřiště a skatepark a znění a podpis smlouvy.
17. Poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí k novému rodinnému
domu č.p. 131 v Hlubanech pro fyzickou osobu a to ve výši 23 902,50 Kč.
18. Podpis smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Městem
Podbořany a distribuční společností SČP Net s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí
nad Labem na akci "Inženýrské sítě v areálu kasáren v Podbořanech -1. etapa".
19. Rozšíření parkovacích místa komunikace v rámci akce Rekonstrukce komunikace Bílý
Kopec - viz. příloha
20. Poskytnutí příspěvku na úhradu provozních nákladů objektu kuželna pro Kuželky
Podbořany ve výši cca 28 tisíc Kč ročně.
21. Plán práce Zastupitelstva města na II. pololetí 2008.

IV. Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. Prodej pozemkové parcely č. 67 - zahrada, o výměře 102 m2 v k.ú. Podbořany pro
žadatele: fyzická osoba za kupní cenu 150,- Kč/m2
2. Prodej bývalé jídelny v kasárnách - budova bez čp. se st.p.č. 223/18 - zastavěná
plocha, o výměře 1603 m2, v k.ú. Hlubany. Žadatel: fyzická osoba. Kupní cena 1,- Kč
3. Prodej pozemkové parcely č.1024/6 - orná půda, o výměře 360 m2, v k.ú. Buškovice.
Žadatel: fyzická osoba. Kupní cena: 40,- Kč/m2
4. Pořízení technologie digitálního kina v Podbořanech a neschvaluje podání žádosti na
získání dotace na pořízení digitálního kina v Podbořanech s prohlášením, že má
zajištěny prostředky pro pokrytí vlastního podílu města na jeho pořízení.
5. Odvolání člena Rady města Ing. Karla Podholy z Rady města.

V. Zastupitelstvo města ukládá:
1. Realizovat schválené prodeje, nabytí a směny majetku
Zodpovídá: Ing. Růžičková
Termín: 10. září 2008
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2. Zapracovat schválená rozpočtová opatření do rozpočtu města na rok 2008
Zodpovídá: p. Gašparová
Termín: 10. září 2008
3. Realizovat rozšíření parkovacích míst a komunikace v rámci akce Rekonstrukce
komunikace Bílý Kopec s firmou VMS Chomutov za nabízenou částku 769.800,- Kč Zodpovídá: p. Šikl
viz. příloha
Termín: 10. září 2008
4. Projednat s Realitní kanceláří L+L a Domovem pro seniory zveřejňování
vypisovaných zakázek nad 250.000,- Kč na úřední desce a internetových stránkách
města.
Zodpovídá: starosta
Termín: 10. září 2008
5. Zveřejňovat plán oprav bytového fondu města Realitní kanceláře L+L v lednu
kalendářního roku.
Zodpovídá: p. Zemer
Termín: průběžně
6. Zaslat členům zastupitelstva zprávu o přípravě koupaliště
Zodpovídá: pí. Krůtová
Termín: 30. června 2008

Mgr. Radek Re ndl
starosta města

Ing. Karel Honzl ✓
místostarosta města
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