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 6. řádného zasedání Zastupitelstva města, které se konalo ve středu 17. prosince 2008
od 1700 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu čp. 615.

I. Kontrola usnesení:

1. Usnesení termínovaná k 17. prosinci 2008 jsou splněna, vyjma usnesení V/4.
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti Rady, výborů a komisí.
2. Zprávu o odpadovém hospodářství města za leden až listopad roku 2008.
3. Zprávu o hodnocení činnosti realitní kanceláře L+L za období od 1.ledna - 31. října
2008, předloženou odborem MHaS.
4. Zprávu o hodnocení činnosti firmy Horský, předloženou odborem MHaS.
5. Zprávu o hodnocení činnosti firmy Bouška za období od 1.července - 31.října 2008,
předloženou odborem MHaS.
6. Zprávu o provozu Kina a Kulturního domu v Podbořanech ke dni 30.11.2008.
7. Zprávu o pohledávkách a vymáhání pohledávek k 30.11.2008.
8. Zprávu o nezaměstnanosti na Podbořansku.
III. Zastupitelstvo města schvaluje:

1. Volbu ověřovatelů zápisu: Petr Jambor, Ondřej Dragula
2. Volbu návrhové komise: předseda - Leo Peterka
členové - Karel Zerner, Mgr.Jaroslava Kudláčková
3. Program jednání Zastupitelstva města (viz. příloha).
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
3/2007, O místních poplatcích.
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/ 2008 O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
6. Přílohu č.1: Cenové ujednání pro rok 2009 dle čl.7 obstaravatelské smlouvy s firmou
Horský(viz. příloha).
7. Cenový dodatek s firmou Bouška pro rok 2009 (viz. příloha).
8. Prodej majetku:
a) prodej a podpis kupní smlouvy na prodej parcely č. 256/1 - ostatní plocha, o
výměře 264 m2, v k.ú. Neprobylice u Kaštic. za kupní cenu 20,- Kč/m2 pro
kupujícího: fyzická osoba
b) prodej a podpis kupní smlouvy na prodej pozemkových parcel č. 2988/8 - orná
půda, o výměře 1 4332 m2, č. 863/9 - orná půda, o výměře 1 4836 m2, č. 863/15 orná půda, o výměře 1141 m2, č. 2352/16 - orná půda, o výměře 2 0139 m2, č.
2352/17 - orná půda, o výměře 2474 m2, v k.ú. Buškovice za kupní cenu 3.83
Kč/m2 pro kupujícího: fyzická osoba
c) prodej a podpis kupní smlouvy na prodej části parcely č. 147/1 - ostatní plocha, o
výměře 112 m2 v k.ú. Sýrovice za kupní cenu 100,- Kč/m2 pro kupujícího: RWE
Transgas Net, s.r.o., Praha 10
d) prodej a podpis kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely č. 223/174 ostatní plocha, o výměře 1200 m2 v k.ú. Hlubany za kupní cenu 100,- Kč/m2 pro
kupujícího: NZPKspol. s.r.o., Podbořany
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9. Nabytí majetku:
a) Bezúplatné nabytí parcely č. 721/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
2406 m2 v k.ú. Podbořany od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
b) Bezúplatné nabytí parcely č. 1511/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 70 m2, v k.ú. Podbořany od PF ČR, Louny
c) Bezúplatné nabytí parcely č. 1511/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
40 m2, v k.ú. Podbořany od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
d) Bezúplatné nabytí část parcely č. 1516/1 - ostatní plocha, o výměře cca 130 m2,
v k.ú. Podbořany od PF ČR, Louny
10. Podání kupní smlouvy před úhradou kupní ceny na koupi bytu číslo 890/31 v ul.
Dukelská 890 pro žadatele: fyzická osoba.
11. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě na projednávání přestupků mezi městem Podbořany
a obcemi Blatno, Lubenec, Očihov, Petrohrad, Podbořanský Rohozec, Krásný Dvůr,
městy Vroutek, Kryry, Blšany, městysem Nepomyšl s prodloužením platnosti do 31. 12.
2010 (viz. příloha).
12. Splátkový kalendář za dlužnénájemné pro fyzickou osobu ve výši 1.600,- Kč měsíčně.
13. Splátkový kalendář za dlužnénájemné pro fyzickou osobu ve výši 1.500,- Kč měsíčně
14. Splátkový kalendář za dlužnénájemné pro fyzickou osobu ve výši 2.000,- Kč měsíčně.
15. Splátkový kalendář za dlužnénájemné pro fyzickou osobu ve výši 2.000,- Kč měsíčně.
16. Splátkový kalendář za dlužnénájemné pro fyzickou osobu ve výši 2.000,- Kč měsíčně.
17. Snížení neinvestičního příspěvku Domova pro seniory, p.o. Podbořany o 1 800 tis. Kč
a převod této částky do investičního fondu. Z investičního fondu bude hrazeno mimo
jiné dokončení podhledů v suterénu budovy, úprava elektroinstalace na ošetřovatel,
oddělení, úprava dveří na oddělení zvýšené péče, nákup konvektomatu do kuchyně a
hydromasážní vana.
18. Změnu Zřizovací listiny Domova pro seniory, p.o. Podbořany, změnu statutu a dodatek
č.1 smlouvy o výpůjčce (viz. příloha).
19. Návrhy na provedení rozpočtových opatření č. 26 - č. 46
20. Návrhy na provedení rozpočtových opatření č. 47 - č. 48, která budou provedena
pouze v případě obdržení dotace.
21. Zásady pro povolování pracovních cest a poskytování cestovních náhrad členům
Zastupitelstva města.
^
22. Poskytnutí příspěvku ZO Českého svazu včelařů, o.s. Podbořany na zakoupení
aerosolového vyvíječe včetně kompresoru ve výši 25.000,- Kč.
23. Příspěvek Církvi československé husitské, Radě starších, Farnímu úřadu v Podbo
řanech na rekonstrukci plotu kolem kostela Božího Spasitele v Podbořanech a na
opravu střechy a podlahy sakristie ve výši 165.000,- Kč včetně provedení rozpočto
vého opatření.
24. Rozpočtové provizorium na období 1. čtvrtletí roku 2009, tj. od 1.1.2009 do 31.3.2009
ve výši: Výdaje 35.853 tis. Kč, příjmy 35.853 tis. Kč včetně pravidel rozpočtového
provizoria.
25. Poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí k novému rodinnému
domu v ul. Mariánská č.p. 973 v Podbořanech pro fyzickou osobu ve výši 50.000,- Kč
26. Poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí k novému rodinnému
domu č.p. 137 v Hlubanech pro fyzickou osobu ve výši 35.064,- Kč
27. Poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí k novému rodinnému
domu č.p. 132 v Hlubanech pro fyzickou osobu ve výši 49.859,90 Kč
28. Přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR ve výši 160.000,- Kč na realizaci akce
„Podbořany, barokní sloup Nejsvětější Trojice - restaurování11.
29. Přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR ve výši 89.000,- Kč na realizaci akce
„Podbořany, socha sv. Jana Nepomuckého - restaurování".
30. Vyhlášení grantu na konání Podbořanských letních slavností v roce 2009 (viz. příloha).
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31. Změny ve vyplácení odměn členů Zastupitelstva města, Rady města, výborů a komisí
(viz. příloha).
32. Plán práce Zastupitelstva města na I. pololetí 2009 - viz příloha

IV. Zastupitelstvo města neschvaluje:

a) Záměr prodeje prodej parcel části č. 223/1 - ostatní plocha, o výměře 5000 - 7000
m2, č. 221/28, č. 221/38, 221/10, č. 221/27, č. 221/31, 221/33, 221/32, 221/19,
221/20, 221/26, 221/34, 221/35, 22137, v k.ú. Hlubany pro stavbu fotovoltické
elektrárny pro žadatele HomeCenter s.r.o., Praha 1 za kupní cenu 100,- Kč/m2
b) Návrh nových „Pravidel pro přidělování dotací z rozpočtu města Podbořany11

V. Zastupitelstvo města ukládá:

1.

Realizovat schválené prodeje, nabytí a směny majetku
Zodpovídá: Ing. Růžičková
Termín: průběžně

2.

Zapracovat schválená rozpočtová opatření do rozpočtu města
Zodpovídá: pí Gašparová
Termín: 17. prosince 2008

Ověřovatelé:

p. Jambor

p. Dragula
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