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 5. řádného zasedání Zastupitelstva města, které se konalo v pondělí 9. září 2009
od 1700 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu čp. 615.

I. Kontrola usnesení:
1. Usnesení termínovaná k 9. září 2009 jsou splněna
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Rady, výborů a komisí.
2. Zprávu o bezpečnostní situaci ve městě
3. Písemné informace o školských zařízeních
4. Informace o výsledku prodeje výstrojního skladu v kasárnách
III. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu: Karel Zemer, Vlastimil Heryšer
2. Volbu návrhové komise: předseda - Milan Jedlička
členové - Ondřej Dragula, Bohuslav Hanuš
3. Program tohoto jednání (viz. příloha)
4. Žádost MŠ Bří. Čapků o navýšení rozpočtu ve výši 55.000,-Kč na zakoupení nábytku
do II. třídy mateřské školy včetně rozpočtového opatření.
5. Příspěvek na Světový pohár II. kat. v cyklokrosu 28.9.2009 ve výši 50.000,-Kč
6. Pořadí cenových nabídek na opravu havarijního stavu:"Odstranění a položení nové
podlahy v tělocvičně TJ Tatran ZKZ Podbořany":
1.
2.

Altryss s.r.o. Most, IČ 63148226: 908.922,- Kč vč. DPH
Pavel Horník - Alnus, spol. s r.o., Žatec: 948.858,- Kč vč. DPH

7. Rozpočtová opatření č.28 - 33 (změna rozpočtu č.4 -viz. příloha)
RO č.28 - dotace „Czech POINT-kontaktní místa" (datové schránky)
RO č.29 - dotace na mzdy od Úřadu práce - ESF+SR
RO č.30 - převod na Realitní kancelář-oprava topného kanálu čp.905 a 906
RO 6.31 - navýšení příspěvku Mš Bří Čapků na nákup nábytku
RO 6.32 - rekonstrukce poškozené podlahy TJ Tatran - voděodolný povrch
RO 6.33 - ventily - teplá užitková voda Realitní kancelář- byty města

8. Splátkový kalendář na dlužné nájemné
- fyzická osoba,ve výši 600,00 Kč měsíčně.
9. Splátkový kalendář na dlužné nájemné
- fyzická osoba,ve výši 1.000,00 Kč měsíčně.
10. Splátkový kalendář na dlužné nájemné
- fyzická osoba,ve výši 1.000,00 Kč měsíčně.
11. Splátkový kalendář na dlužné nájemné
- fyzická osoba,ve výši 600,00 Kč měsíčně.
12. Prominutí poplatku z prodlení - fyzická osoba, ve výši 80.000,- Kč.
13. Prodej majetku:
a) prodej budovy se st.p.č. 223/8 - zastavěná plocha, o výměře 105 m2, z areálu
kasáren a části parcely č. 223/1, o vým. 46 m2 (dle GP je to parc.č. 223/185) v k.ú.
Hlubany včetně znění a podpisu kupní smlouvy. Kupní cena: 100,- Kč/m2 a 3 000,
Kč za budovu k demolici vč. DPH, kupující: fyzická osoba
b) prodej pozemkové parcely č.2796/45 - ostatní plocha, o výměře 356 m2, v k.ú.
Buškovice včetně znění a podpisu kupní smlouvy. Kupní cena: 40,- Kč/m2, kupující
fyzická osoba
c) prodej části pozemkové parcely č.92 - ostatní plocha, o výměře 138 m2 (dle GP je
to parc.č 92/2), v k.ú. Buškovice včetně znění a podpisu kupní smlouvy. Kupní
cena: 40,- Kč/m2, kupující: fyzická osoba
d) prodej části pozemkové parcely č.850/10 - ostatní plocha, o výměře 181 m2 (dle
GP je to parc.č. 850/19), v k.ú. Buškovice včetně znění a podpisu kupní smlouvy.
Kupní cena: 40,- Kč/m2 , kupující: fyzická osoba
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e) záměr prodeje budovy se st.p.č. 223/36 - zastavěná plocha, o výměře 503 m2,
v k.ú. Hlubany z areálu PROTE v kasárnách za minimální kupní cenu: 300 000,- Kč
vč. DPH
f) záměr prodeje budovy se st.p.č. 223/34 - zastavěná plocha, o výměře 835 m2,
v k.ú. Hlubany za minimální kupní cenu 800 000,- Kč vč. DPH
g) prodej pozemků - částí p.p.č. 81/1 díl „b“ o výměře 146 m2, č. 91/4 o výměře 407
m2, část č.98 díl „a“ o výměře 32 m2, část č.206 díl „a“ o výměře 173 m2, část č.
1125/1 díl „e“ o výměře 55 m2, část č. 1125/2 díl „d“ o výměře 3 m2, část č. 1190/1
díl „a“ o výměře 19 m2, část č. 1190/2 díl „h“ o výměře 1 m2, vše ostatní plocha,
v k.ú. Podbořany. Celkem 836 m2 v rámci vypořádání pozemků trvale dotčených
investiční akcí Rekonstrukce silnice v úseku 1/13 Kadaň - Podbořany - Petrohrad,
silnice II/224 s Ústeckým krajem, Ústí nad Labem včetně znění a podpisu kupní
smlouvy. Kupní cena : 40,- Kč/m2 (33 440,- Kč), kupující: Ústecký kraj, Ústí nad
Labem
14. Nabytí majetku darem od Ústeckého kraje,, Ústí nad Labem: část parcely č. 1030 díl
„g“, ostatní plocha, o výměře 7 m2 v k.ú. Podbořany.
15. Podpis převodní smlouvy mezi Městem Podbořany a Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových o bezúplatném převodu PK parcely č. 316, v k.ú. Kaštice včetně
doložky.
16. Podpis převodní smlouvy o bezúplatném převodu pozemkových parcel č. 511/4 o
výměře 636 m2, č. 511/7 o výměře 34 m2, č. 1869/1 o výměře 855 m2 a č. 1424/2 o
výměře 178 m2, v k.ú. Podbořany včetně doložky s Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových
17. Úpravu společenské smlouvy Skládka Vrbička s.r.o. (viz. příloha)
18. Poskytnutí finančního příspěvku na vybudování IS:
a) fyzická osoba ve výši 50.000,-Kč
b) fyzická osoba ve výši 44.374,50 Kč
c) fyzická osoba ve výši 50.000,- Kč
d) fyzická osoba ve výši 50.000,-Kč
e) fyzická osoba ve výši 50.000,- Kč.
f) fyzická osoba ve výši 50.000,- Kč.
19. Přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR ve výši 2.000.000,- Kč na realizaci
akce "Podbořany, Hlubany, gotická tvrz - rekonstrukce"
20. Pořadí cenových nabídek na realizaci veřejné zakázky "Cyklostezka Čejkovice Podbořany (část)":
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Louny: 2.090.088,00 Kč vč. DPH
EUROVIA CS a.s., Karlovy Vary: 2.126.363,00 Kč vč. DPH
Vodohospodářské stavby s.r.o., Teplice: 2.183.296,00 Kč vč. DPH
SVP Chomutov s.r.o. Vysoká Pec 267: 2.229.346,00 Kč vč. DPH
METALL QUATRO s.r.o., Most: 2.467.793,00 Kč vč. DPH
Vodohospodářská stavební s.r.o., Chomutov: 3.414.991,00 Kč vč. DPH
DAPO Podbořany s.r.o., Podbořany: 4.106.999,00 Kč vč. DPH

IV. Zastupitelstvo města ukládá:
1.

Realizovat schválené prodeje, nabytí a směny majetku
Zodpovídá: Ing. Růžičková
Termín: průběžně
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2.

Podepsat všechny schválené smlouvy.
Zodpovídá: Starosta, v případě jeho nepřítomnosti místostarosta.
Termín: průběžně

3.

Podepsat smlouvu o dílo na realizaci akce "Cyklostezka Čejkovice - Podbořany
(část)"se společností EKOSTAVBY Louny s.r.o., Louny za částku 2.090.088,00 Kč
vč. DPH
Zodpovídá: Starosta, v případě jeho nepřítomnosti místostarosta.
Termín: 21. října 2009

4.

Podepsat smlouvu o dílo na realizaci akce odstranění havarijního stavu podlahy
tělocvičny v areálu TJ Tatran: “Odstranění a položení nové podlahy v tělocvičně
TJ Tatran ZKZ Podbořany" se společností Altryss s.r.o. Most, za cenu 908.922,Kč vč. DPH.
Zodpovídá: Starosta, v případě jeho nepřítomnosti místostarosta.
Termín: 21. října 2009

Mgr. Radek Reihdl

Ověřovatelé
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