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

USNESEN!

z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města, které se konalo ve středu 21. dubna 2010
_____ od 17°° hod, ve velké zasedací síni Městského úřadu čp. 615, Podbořany
I. Kontrola usnesení :
1. Usnesení termínovaná k 21. dubnu 2010 jsou splněna.
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Rady, výborů a komisí.
2. Zprávu o pohledávkách za období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010.
3. Informace o revitalizaci areálu kasáren
4. Informace o přípravě koupaliště na sezónu 2010.
III. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu: Ing. Podhola Karel, Mgr. Honzlová Marie
2. Volbu návrhové komise: předseda - Ing. Čemanský Josef,
členové - Mgr. Kudláčková Jaroslava, Zemer Karel,
3. Program tohoto jednání (viz. příloha)
4. Závěrečný účet města Podbořany za rok 2009 a souhlasí s celoročním hospodařením
a to BEZ VÝHRAD.
5. Rozpočtová opatření č. 1 - č. 8 (změna rozpočtu č. 1)
RO č. 1 Dotace na mzdy od Úřadu práce
RO 6.2 Navýšení daně z příjmu právnických osob
RO č.3 Dotace na činnosti v oblasti SPOD
RO č.4 Příspěvek na výkon státní správy v oblasti soc. služeb
RO č.5 Převod fondu hospodářské činnosti
RO č.6 Oprava střechy na Domu dětí a mládeže a Národního domu.
RO č. 7 Dotace na činnosti v oblasti SPOD.
RO č.8 Příspěvek na letní provoz Doupovské dráhy
Celkem za rozpočtovou změnu č. 1

345,60 tis. Kč
129,50 tis. Kč
429,76 tis. Kč
417,60 tis.Kč
25,91 tis.Kč
420,00 tis. Kč
429,76 tis. Kč
5,00 tis. Kč
2 203,13 tis. Kč

6. Rozbor hospodaření města Podbořany za I. čtvrtletí 2010
7. Celkové otevření areálu kasáren od května 2010.
8. Zásady pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu města na vybudování
přípojek k novostavbě rodinného domu max. do výše 50.000,- Kč na jeden objekt
včetně změn a doplňků viz. příloha.
9. Prodej majetku: Prodej a podpis kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely č. 470/1
- ostatní plocha, o výměře 932 m2 v k.ú. Pšov u Podbořan. Kupující:fyzická osoba.
Kupní cena 20,- Kč/m2.
10. Nabytí majetku:
a) Úplatné nabytí parcely č. 38/6 - ostatní plocha, o výměře 360 m2, v k.ú. Hlubany od
fyzické osoby. Kupní cena : 100,- Kč/m2
b) Úplatné nabytí parcely č. 39/2 - orná půda, o výměře 111 m2, v k.ú. Hlubany od
fyzických osob. Kupní cena : 100,- Kč/m2
11. Podpis zástavní smlouvy mezi městem a Raiffeisen Stavební spořitelnou, a.s. na koupi
bytu číslo 889/17 v Podbořanech pro žadatelku fyzickou osobu.
12. Podpis zástavní smlouvy mezi městem a Českomoravskou Stavební spořitelnou, a.s.
na koupi bytu číslo 867/4 v Podbořanech pro žadatelku fyzickou osobu.
13. Úhradu doplatku ceny při směně pozemků pro cyklostezku mezi městem Podbořany a
PF ČR v maximální výši 530 500,- Kč.
14. Poskytnutí finančních příspěvků na sport z rozpočtu města pro rok 2010 dle pravidel
o poskytnutí finančních příspěvků (viz příloha).
15. Obecně závaznou vyhlášku Města Podbořany č. 1/2010
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IV. Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. Úplatné nabytí části parcel č. 1885/1 - orná půda, o výměře 472 m2, části pare.
č.1885/41 - orná půda, o výměře 7 m2 v k.ú. Podbořany, s podmínkou posunutí
kanalizace a případných dalších sítí na hranici pozemků po prodeji a dále ponechání
přístupové komunikace k pozemkům od fyzické osoby. Kupní cena : 250,- Kč/m2.
2. Záměr prodeje stavební parcely č. 193 - zastavěná plocha, o výměře 167 m2 v k.ú.
Buškovice. Kupní cena 40,- Kč/m2.
V. Zastupitelstvo města odkládá:
1. Prodej a podpis kupní smlouvy na prodej stavební parcely č. 2 - zastavěná plocha, o
výměře 183 m2 a dřevěné kůlny v k.ú. Kaštice. Kupující: fyzická osoba. Kupní cena :
20,-Kč/m2 + 2 500,-Kč za kůlnu.
2. Výjimku z pravidel pro prodej bytového fondu - prodloužení lhůty na koupi bytu číslo
906/15 v ulici Kpt. Nálepky a podpis zástavní smlouvy mezi městem a
Českomoravskou Stavební spořitelnou, a.s. pro žadatelku: fyzická osoba.
VI. Zastupitelstvo města ukládá:
1. Realizovat schválené prodeje, nabytí a směny majetku.
Zodpovídá: Ing. Růžičková
Termín: průběžně
2.

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

3. Jednat s PF ČR, 130 00 Praha 3 o snížení ceny na cenu v místě a čase obvyklou při
směně pozemků pro cyklostezku mezi městem Podbořany a PF ČR.
Zodpovídá: Starosta
Termín: průběžně
4.

Při prodeji movitého majetku vyžadovat zaplacení zálohy ve výši 50% prodejní ceny.
Zodpovídá: Ing. Růžičková
Termín: trvale

5.

Připravit pravidla pro prodej bytového fondu - bytů s nájemníky.
Zodpovídá: Ing. Růžičková
Termín: 30. 9. 2010

Mgr. Radek Rěindl
starosta města

Ověřovatelé:
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