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 4. řádného zasedání Zastupitelstva města, které se konalo ve středu 10. září 2008
od 1700 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu čp. 615, Podbořany.

I. Kontrola usnesení:
1. Usnesení termínovaná k 10. září 2008 jsou splněna
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Slavnostní složení slibu zastupitelem p. Jiřím Mlčuchem.
2. Zprávu o činnosti Rady, výborů a komisí
3. Rozbor hospodaření za 1. pololetí roku 2008
4. Hodnocení Podbořanských letních slavností
5. Informace o školských zařízeních ve městě
6. Rozhodnutí Ministerstva zemědělství čj.14/2007-JPÚ/135A/2004/Ři - Pozemkového
úřadu Louny o určení hranic pozemků v katastrálním území Buškovice.
7. Dopis společnosti Professional alarm systém, p. Luboš Chaloupecký
III. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu: Mgr. Honzlová, p. Dragula
2. Volbu návrhové komise: předseda - Ing. Švarc
členové - Mgr. Duchoňová, MUDr. Ráliš
3. Program jednání zastupitelstva města dne 10. září 2008 - viz. příloha
4. Rozpočtová opatření č. 25-37 (viz. příloha)
5. Návrhy č. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14 na provedení rozpočtových opatření - viz.
příloha
6. Prodej majetku:
a) prodej pozemkové parcely č. 39/3 - zahrada, o výměře 738 m2 v k.ú. Buškovice, pro
kupujícího: fyzická osoba, za kupní cenu 40,- Kč/m2, včetně kupní smlouvy
b) prodej části pozemkové parcely č. 17/1 - ostatní plocha, o výměře 50 nrr , dle
geometrického plánu je to č. 17/15) v k.ú. Letov. pro kupujícího: fyzická osoba, za
kupní cenu 20,- Kč/m2, včetně kupní smlouvy
c) záměr prodeje budovy Prote s jeřábem se st.p.č.223/7 - zast. plocha, o výměře
2828 m2, budovy strážnice se st.p.č. 223/6 - zast. plocha, o výměře 69 m2,
pozemků č. 228 - ostatní plocha, o výměře 411 m2, č. 223/5 - ost. plocha, o výměře
76 m2, č. 226 - ostatní plocha, o výměře 719 m2 a 223/140 - ostatní plocha, o
výměře 8180 m2 v k.ú. Hlubany za cenu minimálně 13.000.000,- Kč.
7 Nabytí majetku:
#
a) parcely č. 229/3 - ostatní plocha, o výměře 5535 m2, v k.ú. Hlubany od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Kupní cena dle znaleckého posudku.
8. Podpis smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 51/1, 66/1 a 253/6, v k.ú. Hlubany
včetně dodatku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
9. Výslednou variantu (růžová), vyhledávací studie přeložky silnice I/27 v úseku Sýrovice
- Pšov až Očihov - Kryry jako jediné řešení. Viz.-příloha.
10. Poskytnutí příspěvku na pořádání akce - Světový pohár v cyklokrosu 2008 pro
Cykloklub Podbořany ve výši 65.000,- Kč
11. Přijetí dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury
_
a) ve výši 4 072 000,- Kč na akci "Podbořany stezka pro pěší a cyklisty do MČ
Hlubany".
b) ve výši 2 819 000,- Kč na akci "Realizace přechodů pro chodce v Podbořanech".
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12. Přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na demolici části areálu kasáren ve výši
3.000. 000,- Kč s tím, že s vítěznou dodavatelskou firmou bude uzavřen dodatek na
demolici části objektů (viz. příloha) ještě v roce 2008 a zároveň uzavřen dodatek o
prodloužení smlouvy do 30. 6. 2009 s právem odstoupení města Podbořany od
realizace zbylých demolic v případě, že město v roce 2009 neobdrží dotaci na tyto
demolice.
13. Realizaci investiční akce Komunikace 16 RD a to ve dvou etapách:
a) etapa Komunikace za učilištěm s termínem dokončení do 15. 12. 2008 (viz. příloha)
b) etapa Komunikace Barborka a dešťová kanalizace TJ Tatran s termínem dokončení
do 31. 5. 2009 (viz. příloha)
14. Udělení výjimky ze zásad Zastupitelstva města pro poskytnutí finančního příspěvku na
vybudování domovní čistírny odpadních vod a tím možnost získání příspěvku ve výši
10.000, - Kč pro fyzickou osobu, pro objekt k bydlení čp. 372.
15. Schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu (návrh,
posouzení SEA a udržitelný rozvoj území) na územní plán Podbořany
16. Návrh na podání žádosti u Ministerstva pro místní rozvoj na zpracování Územně
analytických podkladů.
17. Vytvoření pracovní komise pro zpracování nových pravidel pro prodej nemovitého
majetku města ve složení: Mgr. Martin Gutzer, Ing. Dana Růžičková, Leo Peterka, Ing.
Lumír Šopf, Vlastimil Heryšer.
IV. Zastupitelstvo města neschvaluje:
a) prodej části pozemkové parcely č. 773/9 - trvalý travní porost, o výměře 5000 m2
v k.ú. Buškovice pro kupujícího: fyzická osoba, za kupní cenu 3,- Kč/m2,
b) prodej pozemkové parcely č. 850/2 - trvalý travní porost, o výměře 5506 m2 v k.ú.
Buškovice pro kupujícího: fyzická osoba, za kupní cenu 3,83 Kč/m2,
c) prodej pozemkové parcely č. 223/172 - ostatní plocha, o výměře 951 m2 v k.ú.
Hlubany pro kupujícího: fyzická osoba, za kupní cenu 50,- Kč/m2,
d) prodej pozemkové parcely č. 120/2 - ostatní plocha, o výměře 142 m2 v k.ú.
Buškovice pro kupujícího: fyzická osoba, za kupní cenu 40,- Kč/m2,
e) Vrátit společnosti Šilhánek a syn, a.s., Samota 601,439 81 Kryry část uhrazené
kupní ceny dle usnesení č. III/10 odst. g ze dne 23. dubna 2008.
f) Návrh č.9 na provedení rozpočtového opatření - viz. příloha
g) Návrh č.11 na provedení rozpočtového opatření - viz. příloha
h) Doporučení Radě města zrušit páteční trhy během výstavby Penny marketu a
rekonstrukce přechodů pro chodce.
V. Zastupitelstvo města ruší:
1. Usnesení Zastupitelstva města č. 111/10 odst.g ze dne 23. dubna 2008 - prodej
budovy se st.p.č. 223/7 - zast. pl., o vým. 2828 m2, budovy se st.p.č. 223/6 - zast. pl., o
vým. 69 m2, budovy se st.p.č. 223/8 - zast. pl., o vým. 105 m2, budovy se st.p.č. 223/9
- zast. pl., o vým. 597 m2, budovy se st.p.č. 223/28 - zast. pl., o vým. 90 m2, budovy se
st.p.č. 223/29 - zast. pl., o vým. 419 m2, budovy se st.p.č. 223/30 - zast. pl., o vým.
108 m2, budovy se st.p.č. 223/31 - zast. pl., o vým. 889 m2, budovy se st.p.č. 223/32 zast. pl., o vým. 54 m2, budovy se st.p.č. 223/33 - zast. pl., o vým. 343 m2, budovy
se st.p.č. 223/34 - zast. pl., o vým. 835 m2, budovy se st.p.č. 223/36 - zast. pl., o vým.
503 m2, budovy se st.p.č. 223/37- zast. pl., o vým. 279 m2, p.p.č. 223/5 - ost. pl., o
vým. 76 m2, č. 223/140 - ost. pl., o vým. 8180 m2 , část p.p.č. 223/1 - ost. pl., o vým. 1
2208 m2 (dle GP je to č. 223/173) v k.ú. Hlubany. Žadatel: firma Šilhánek a syn.
Kupní cena: 20 000 000,- Kč s podmínkou uhrazení 10% kupní ceny, tj. 2 mil. Kč do 30.
4. 2008 a uhrazení zbývající kupní ceny do 17. 6. 2008.
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VI. Zastupitelstvo města ukládá:
1. Realizovat schválené prodeje, nabytí a směny majetku.
Zodpovídá: Ing. Růžičková
Termín: 22. října 2008
2. Zapracovat rozpočtová opatření a schválené návrhy jako rozpočtová opatření do
rozpočtu města na rok 2008
Zodpovídá: p. Gašparová
Termín: 22. října 2008

3. Provést zařazení a vyřazení pozemků podle Rozhodnutí Ministerstva zemědělství
čj.14/2007-JPÚ/135A/2004/Ři - Pozemkového úřadu Louny o určení hranic
pozemků v katastrálním území Buškovice.
Zodpovídá: p. Gašparová
Termín: 22. října 2008

4. Úřadu územního plánování předat schválený podklad vyhledávací studie přeložky
silnice I/27 v úseku Sýrovice - Pšov až Očihov - Kryry, Krajskému úřadu
Ústeckého kraje k zapracování studie do projednávaných Zásad územního rozvoje
Ústeckého kraje, Ministerstvu dopravy a Ředitelství silnic a dálnic.
Zodpovídá: p. Herejková
Termín: 22. října 2008

5. Prověřit autorizované osoby u probíhajících stavebních zakázek města a
zapracovat podmínku doložení příslušné autorizace v rámci zadávacích podmínek.
Zodpovídá: p. Šikl
Termín: 22. října 2008
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