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
z 2. řádného zasedání Zastupitelstva Města Podbořany, které se konalo 22. dubna 2009
od 1700 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu čp. 615.

I. Kontrola usnesení:

1. Usnesení termínovaná k 22. dubnu 2009 jsou splněna.
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti Rady, výborů a komisí.
2. Zprávu o pohledávkách a o vymáhání pohledávek k 28. 2. 2009 - viz příloha
3. Změnu provedenou Katastrálním úřadem pro ÚK, Katastrálním pracovištěm Žatec.
(viz. příloha)
4. Zprávu o čerpání příspěvků na péči v Domě s pečovatelskou službou a Domě pro
seniory-viz příloha.
5. Ústní informace o návštěvě delegace z Města Russi (Itálie) ve dnech 1. - 4.5. 2009
6. Ústní informace o přípravách oslav osvobození dne 7.5.2009.
III. Zastupitelstvo města schvaluje:

1. Volbu ověřovatelů zápisu: RNDr. Pištěková, p. Heryšer
2. Volbu návrhové komise: předseda - Ing. Čerňanský
členové - p. Mlčuch, p. Dragula
3. Program jednání Zastupitelstva města dne 22. 4. 2009 (viz. příloha).
4. Závěrečný účet Města Podbořany za rok 2008, souhlasí s celoročním hospodařením a
to BEZ VÝHRAD.
5. Rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí roku 2009
6. Nabízet a inzerovat možnost demolice dalších objektů v areálu kasáren tzv. svépomocí
za cenu stavebních materiálů takto získaných.
7. Rozpočtovou změnu č.1 - rozpočtová opatření 1-10 (viz. příloha)
8. Splátkový kalendář pro fyzickou osobu ve výši 1.000,- Kč měsíčně.
9. Splátkový kalendář pro fyzickou osobu ve výši 1.000,- Kč měsíčně.
10. Splátkový kalendář pro fyzickou osobu ve výši 500,- Kč měsíčně.
11. Prominutí poplatku z prodlení pro fyzickou osobu ve výši 83.811,80 Kč.
12. Zrušení PK parcel č. 477 v k.ú. Kněžice o výměře 0,0544 ha a PK část č. 10 a část
č.11 z k.ú. Oploty na základě změny provedené Katastrálním úřadem pro ÚK,
Katastrálním pracovištěm Žatec. (viz. příloha)
13. Prodej majetku:
a) prodej a podpis kupní smlouvy na prodej části parcely č. 223/1 - ostatní plocha, o
výměře 352 m2, dle geometrického plánu je to č. 223/177 v k.ú. Hlubany za kupní
cenu: 100,- Kč/m2 pro kupujícího: fyzická osoba
b) prodej a podpis kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely č. 22 - zahrada, o
výměře 140 m2 v k.ú. Podbořany za cenu 100,-Kč/m2 pro kupujícího: fyzická osoba.
c) záměr prodeje objektu se st.p.č. 221/38- zastavěná plocha, o výměře 747 m2 a
části parcely č. 223/1 o výměře cca 2850 m2 v k.ú. Hlubany za minimální kupní cenu
520.000,-Kč.
w
d) text a podpis kupní smlouvy mezi městem a společností AR auto s.r.o., IČ: 261
29 205, se sídlem Rakovník na prodej parcel v areálu kasáren za ošetřovnou a to
částí parcel č. 224/1, č. 224/4, č. 223/1, vše ostatní plocha a stavebních parcel č.
224/5, č. 224/6, č. 223/44, č. 223/43, č. 223/45, vše zastavěná plocha, (dle
geometrického plánu pozemkové parcely č. 224/19 - ostatní plocha, o výměře 2686
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m2, č. 224/20 - ostatní plocha, o výměře 2541 m2, č. 224/22 - ostatní plocha, o
výměře 220 m2, č. 224/23 - ostatní plocha, o výměře 226 m2, č. 223/44 - ostatní
plocha, o výměře 1307 m2, č. 223/43 - ostatní plocha, o výměře 1291 m2, č. 224/24
- ostatní plocha, o výměře 215 m2, č. 224/6 - ostatní plocha, o výměře 1382 m2, č.
224/5 - ostatní plocha, o výměře 1328 m2) v k.ú.Hlubany pro stavby rodinných
domů s úpravou v čl. III smlouvy: „do jednoho roku od popisu této smlouvy11 (viz.
příloha)
e) souhlas s prodejem parcely č. 233/23 - orná půda, o výměře 1010 m2 v k. ú.
Hlubany vlastníka fyzická osoba fyzické osobě se zachováním původních podmínek
prodeje.
14. Nabytí majetku:
a) Úplatné nabytí částí parcely č. 1922/1 - ostatní plocha, o výměře 74 m2 (dle
geometrického plánu je to č. 1922/3) a část parcely č. 1922/2 - ostatní plocha (dle
geometrického plánu je to č. 1922/4), o výměře 25 m2 v k.ú. Hlubany od Jednota
Podbořany za cenu: 13 320,- Kč
b) Úplatné nabytí parcely č. 175/2 - ostatní plocha, o výměře 27 m2, v k.ú. Hlubany od
fyzické osoby za kupní cenu: 100,- Kč/m2
c) Úplatné nabytí parcely č. 223/176 - ostatní plocha, o výměře 86 m2, v k.ú. Hlubany
od: fyzické osoby za kupní cenu 250,-Kč/m2.
15. Podpis zástavní smlouvy mezi městem a Raiffeisen Stavební spořitelnou, a.s. na koupi
bytu číslo 891/8 v Podbořanech pro žadatele: fyzická osoba.
16. Podání kupní smlouvy ke katastrálnímu úřadu před úhradou kupní ceny při prodeji bytu
číslo 889/6 v Podbořanech pro žadatele: fyzická osoba.
17. Poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí k novému rodinnému
domu čp. 147 v Hlubanech pro fyzickou osobu ve výši 45.345,- Kč
18. Poskytnutí příspěvku Sboru dobrovolných hasičů na zakoupení vozidla na dopravu
mládeže ve výši 321.300,- Kč včetně rozpočtového opatření č.11.
19. Smlouvu o poskytnutí příspěvku na konání Podbořanských letních slavností 2009 ve
výši 300.000,-Kč s firmou: fyzická osoba.
20. Podání žádosti o dotaci na družební týden Ehrenfriedersdorf - Podbořany 15. - 21. 6.
2009 a podpis smlouvy na zpracování žádosti o dotaci s Asistenčním centrem, a.s.
Most.
21. Komisi pro bod: „Vybudování fotovoltaické elektrárny v areálu kasáren ve složení: Ing.
Šopf, Ing. Honzl, Dragula, Heryšer, Peterka, Ing. Švarc, MUDr. Záhorský, Mgr. Reindl.
IV. Zastupitelstvo města neschvaluje:

1. Realizaci akce „Kasárna Podbořany - demolice objektů I. etapa" dle výběrového řízení
a smlouvy o dílo se společností DAPO Podbořany s.r.o. za maximální částku
10.155.702,64 Kč v případě, že se nepodaří získat finanční dotaci z rozpočtu
Ministerstva pro místní rozvoj.
2. Bezúplatné nabytí domu čp. 44 včetně stavební parcely č. 141 pod tímto domem v k.ú.
Kaštice do vlastnictví Města Podbořany k veřejně prospěšným účelům od Správy
železniční dopravní cesty, st.org. na základě jejich nabídky.
3. Nabytí nebytové jednotky č. 45/1 v k.ú. Podbořany a spoluvlastnického podílu
v rozsahu 14 v domě čp. 45 v Podbořanech za kupní cenu 950.000,- Kč od fyzické
osoby.
4. Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 59/1 - ostatní plocha, o výměře cca 35 m2
v k.ú. Podbořany za kupní cenu 100,- Kč/m2 pro kupujícího: fyzická osoba.
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V.

1.

Zastupitelstvo města ukládá:

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

2. Zapracovat rozpočtová opatření do rozpočtu města.
Zodpovídá: pí Gašparová
Termín: 24. června 2009
3.

Připravit návrh dohody o realizaci demolice objektu v areálu kasáren tzv. svépomocí
za cenu stavebních materiálů a specifikací podmínek a smluvních sankcí.
Zodpovídá: Ing. Růžičková
Termín: 24. června 2009

4. Administrovat žádost o dotaci na družební týden Ehrenfriedersdorf - Podbořany 15.
- 21. 6. 2009 a podmínky smlouvy na zpracování žádosti o dotaci s Asistenčním
centrem, a.s. Most.
Zodpovídá: tajemník
Termín: 24. června 2009
5.

6.

Ustanovené komisi zpracovat komplexní materiál ohledně fotovoltaické elektrárny
v areálu kasáren.
Zodpovídá: předseda komise
Termín: 30. září 2009
Projednat s dodavatelskou firmou na demolici kasáren garanci nabídnuté ceny
demolic v areálu kasáren do 31. prosince 2009.
.
Zodpovídá: p. Šikl
Termín: 24. června 2009

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

/
Ověřovatelé
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