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 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Podbořany, které se konalo ve středu 15. září
2010 od 1700 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu čp. 615, Podbořany

I. Kontrola usnesení :
1. Usnesení termínovaná k 15. září 2010 jsou splněna, kromě usnesení č. VI/3
z 21.4.2010
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Rady, výborů a komisí.
2. Předběžný návrh rozpočtu na rok 2011.
3. Hospodaření města za I. pololetí 2010.
4. Žádost Nemocnice Žatec, o. p. s. a doporučuje zabývat se žádostí v době přípravy
rozpočtu města.
5. Informace o školských zařízeních
6. Informace o realizaci projektu SESO „Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu
dat a informací - Protipovodňová opatření na drobných vodních tocích - II.etapa" dle
důvodové zprávy
7. Zprávu o průběhu investičních akcí města v roce 2009 - 2010
8. Zprávu o výsledcích proběhlých kontrol předloženou kontrolním výborem.
9. Plnění hlavních úkolů volebního období -ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
III. Zastupitelstvo města schvaluje:
1 Volbu ověřovatelů zápisu: MUDr. Vladimír Záhorský, Karel Zemer
2 Volbu návrhové komise: předseda - Leo Peterka
členové - Ing. Lumír Šopf, Mgr. Marie Honzlová
3. Program tohoto jednání (viz. příloha)
4. Rozpočtová opatření č. 24 až č.42 (změna rozpočtu č.3)
.
.

RO č. 24 - Dotace na činnosti v oblasti SPOD
RO č. 25 - Přesuny mezi paragrafy
RO č. 26 - Dotace na prevenci kriminality
RO č. 27 - Dotace z fondu hejtmanky na opravu MŠ Hlubanská
RO č. 28 - Přesuny mezi paragrafy
RO č. 29 - Dotace - navýšeni příspěvku na péči oprávněným osobám
RO č 30- Dotace na činnost lesního hospodáře
RO č 31 - Přesuny mezi paragrafy a položkami
RO č. 32 - Přesuny z investic na běžné výdaje-cykloslezka
RO č. 33 - Dotace na mzdy od Úřadu práce
RO č. 34 - Přesuny mezi ORJ
RO č. 35 - Přesuny mezi paragrafy a položkami
RO č. 36 - Přesuny mezi paragrafy a položkami
RO č. 37 - Přesuny mezi položkami
RO č. 38 - Přesuny mezi paragrafy
RO č. 39 - Navýšení rozpočtu - platby daní a poplatků DPR
RO č. 40 - Dotace na mzdy od ÚP
RO č. 41 - Navýšení rozpočtu - příjmy i výdaje
RO č. 42 - Přesuny mezi organizacemi, paragrafy a ÚZ
Celkem za rozpočtovou změnu č. 3

382,66 tis. Kč
0,00 tis Kč
60.00 tis. Kč
50.00 tis. Kč
0,00 tis Kč
1 400,00 lis Kč
31,92 lis Kč
0.00 lis. Kč
0.00 tis Kč
348,64 tis. Kč
0,00 tis. Kč
0,00 tis. Kč
0,00 tis. Kč
0,00 tis. Kč
0,00 tis. Kč
241.00 lis. Kč
216.00 tis. Kč
300.00 tis. Kč
0,00 tis. Kč
3 030,22 tis. Kč

5. Dodatečné zařazení akce „Nádrž na užitkovou vodu hřiště TJ Tatran Podbořany" do
rozpočtu města za cenu 300.000,- Kč
6. Řešení situace ohledně neúnosné pláně na novostavbě komunikace v areálu kasáren
v Podbořanech přidáním popílku pod konstrukční vrstvy s tím, že bude dodržena
záruka 60 měsíců a zároveň schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 700 tis Kč.
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 - poplatek z ubytovací kapacity.
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8. Budoucím provozovatelem podzemních objektů Město Podbořany v případě, že
proběhne sanace podzemních chodeb v Podbořanech státem.
9. Zastavovací studii vybourané lokality Kasárna II (viz. příloha).
10. Přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 3.652.000,- Kč na
realizaci akce „Kasárna Podbořany - demolice objektů (II.etapa)1'.
11. Přijetí dotace z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje ve výši 50.000,- Kč na realizaci
akce „Oprava Mateřské školy Podbořany".
12. Vyhlášení grantu na konání Podbořanských letních slavností 2011 dle přílohy.
13. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu.
14. Finanční příspěvek Cykloklubu Podbořany na pořádání cyklokrosového závodu
Světový pohár II. kategorie dne 26.9.2010 v Podbořanech ve výši 80 000,-Kč.
15. Dodatky smluv o hrazení nákladů na žáky z jiných obcí pro rok 2010
16. Prodej majetku:
a) Prodej a podpis kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely č. 34/1 - zahrada, o
výměře 1135 m2 v k.ú. Buškovice. Kupující: fyzická osoba.
b) Prodej a podpis kupní smlouvy na prodej částí pozemkových parcel č. 834/9 - orná
půda a č. 834/16 - ostatní plocha (dle nezapsaného GP jsou to čísla 834/19 a
834/20), o výměře 1100 m2 v k.ú. Buškovice. Kupující: fyzická osoba. Kupní cena :
40,- Kč/m2.
c) Prodej a podpis kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely č. 2156 - ostatní
plocha (dle nezapsaného GP jsou to čísla č. 2156/2 o výměře 40 m2, č. 2156/3 o
výměře 87 m2 a č. 2193/2, o výměře 21 m2), v k.ú. Podbořany. Kupující: fyzická
osoba. Kupní cena 100,- Kč/m2.
d) Prodej a podpis kupní smlouvy na prodej stavební parcely č. 1508/7 - zastavěná
plocha, o výměře 266 m2 v k.ú. Podbořany s podmínkou realizace stavby prodejních
prostorná tomto pozemku a výstavbou prodejny KIK na sousedním pozemku, do 3
let od registrace kupní smlouvy. V případě nesplnění podmínky se kupní cena stává
smluvní pokutou a pozemek se vrací zpět městu. Kupující: INTOMEN REÁL s.r.o.
Kupní cena 300,- Kč/m2.
17. Nabytí majetku:
a) Bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 51/5 - ostatní plocha, ostatní
komunikace,o výměře 13 m2 v k.ú. Hlubany od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Praha 2.
b) Bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 3222 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 31 m2 a části stavební parcely č. 56 - zastavěná plocha, zbořeniště,o
výměře 308 m (dle nezapsaného GP je to parcela č. 3079/26), v k.ú. Buškovice od
Pozemkového fondu ČR Louny.
c) Podpis převodní smlouvy mezi městem Podbořany a Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu parcely č. 38/1, v k.ú. Hlubany
včetně doložky.
d) Podpis převodní smlouvy mezi městem Podbořany a Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu parcel č. 49, 1038/4, 1198/1 a
1865/13 v k.ú. Podbořany včetně doložky.
e) Podpis převodní smlouvy mezi městem Podbořany a Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu parcely č. 234/1, v k.ú.
Hlubany včetně doložky.
f) Úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 850/11 - orná půda, o výměře 595 m2
(dle nezapsaného GPje to parcela č. 850/23), v k.ú. Buškovice od fyzických osob.
Kupní cena 30,- Kč/rrr.
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18 Ostatní:
a) Podpis darovací smlouvy mezi A+R s.r.o., Počernická 257, 250 73 Radonice a
městem Podbořany, kterou společnost daruje městu veřejné osvětlení na parcele č
1134/3, parkovací plochy na pozemku pare. č. 1134/3, chodníky na pozemcích
pare. č. 1132/5, č. 1132/4 a č. 1134/3, autobusový záliv včetně chodníku na
pozemku pare. č. 1169, ostatní komunikace na pozemku pare. č. 1134/3
v katastrálním území Podbořany o celkové účetní hodnotě 2 263 550,- Kč.
19. Poskytnutí finančních příspěvků na vybudování přípojek k novostavbám rodinných
domů
a)
b)
c)
d)

čp.
čp.
čp.
čp.

972
1006
148
1011

- fyzická
- fyzická
- fyzická
-fyzická

osoba,
osoba,
osoba,
osoba,

výše
výše
výše
výše

50 000,- Kč
50.000,- Kč
50.000,- Kč
24.115,78 Kč

20. Pořadí cenových nabídek na realizaci stavby „Zastřešení terasy a balkónu, objekt
Městské knihovny, Kpt. Jaroše 550, st.p.č.978 v k.ú. Podbořany"
1. DROPS GROUP a.s., Jesenice
2. Ing.Ladislav Jůna, Žatec

536.567,00 Kč vč. DPH
559 655,00 Kč vč. DPH

a podpis Smlouvy o dílo mezi Městem Podbořany a společností DROPS GROUP a.s.
Jesenice.
IV. Zastupitelstvo města odkládá:
1. Předložený návrh smlouvy se Severočeským sdružením obcí (SESO) včetně
spolufinancování provozních nákladů protipovodňového varovného systému ve výši
96.000, --Kč ročně minimálně po dobu udržitelnosti projektu (5 let), tj. v celkové výši
480.000, -Kč s počátkem v prosinci 2011.
IV. Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. Odkoupení objektů od firmy RENT POINT KGS a.s, se sídlem Praha 1, Nové Město,
Školská 693/28, PSČ 110 00, IČO: 284 24 450 za 15.500.000 Kč
V. 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.

Zjistit vstupy do podzemních chodeb i v nemovitostech soukromých vlastníků
Zodpovídá: ing. Ohanka
Termín: 31. 12. 2010

Mgr. Radek Reindl
starosta města

místostarosta města

Ověřovatelé

Usnes
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