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 ve středu
8. prosince 2010 od 1700 hod. ve velké zasedací síni MěÚ čp. 615, Podbořany

I. Kontrola usnesení:
1. Usnesení termínovaná k 8. prosinci 2010 jsou splněna, kromě usnesení VI/3
z 21.4.2010.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti rady, výborů a komisí.
2. Zprávu o pohledávkách za období od í.3.2010 do 31.10.2010 a zprávu o vymáhání
pohledávek za období od 1.9.2009 do 31.10.2010.
3. Písemnou informaci o zneužití dávek ZTP na sociálním odboru.

III. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu: Mgr. Marie Honzlová, Ing. Roman Hodek
2. Volbu návrhové komise: předseda - Ing. Josef Čerňanský
členové - Ing. Ivo Švarc, Josef Helus
3. Program tohoto jednání (viz. příloha)
4. Jednací řád zastupitelstva města Podbořany (viz. příloha).
5. Zřízení Finančního a Kontrolního výboru v počtu členů 5 a
a) složení Finančního výboru:
Karel Zerner
- předseda
Eva Procházková - člen
Jiřina Navrátilová - člen
Tomáš Vaněk
-člen
Jarmila Alfóldiová - člen
b) složení Kontrolního výboru:

Vlastimil Heryšer - předseda
Václav Kroupa - člen
MUDr. Vladimír Záhorský - člen
Ing. Marek Otta - člen
Ing. Marek Kalanin - člen
6 Rozbor hospodaření za III. čtvrtletí 2010.
7. Rozpočtové provizorium na rok 2011 - výdaje 51.419 tis. Kč, příjmy 51.419 tis. Kč.
8 Pověření starosty města ke schvalování rozpočtových opatření v období od 9. 12. 2010
do 31. 12. 2010. O provedených a schválených rozpočtových opatřeních bude
zastupitelstvo města informováno na svém 1. zasedání v roce 2011.
9. Rozpočtová opatření č.43 - č.54 (změna rozpočtu č.4- viz příloha)
.

.

RO č.43 - Přesuny mezi paragrafy u dotace na prevenci kriminality
RO č.44 - Dotace neinv.na výsadbu min.podílu a zpevňujících dřevin
RO č.45 - Dotace neinv. na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu
RO ů.46 - Dotace neinv.na činnosti vykonávané obcemi v oblasti SPOD
RO 6.47 - Dotace neinv. na volby do Zastupitelstev ÚSC
RO č.48- Dotace neinv.v požární ochraně na výdaje JSDH
RO 6.49 - Dotace neinv. od ÚP - SR+ESF na mzdy
RO 6.50 - Dotace neinv. od ÚP - SR na mzdy
RO 6.51 - Navýšeni příspěvku na péči oprávněným osobám
RO 6.52 - Přesuny mezi paragrafy a ORJ
RO ů.53 - Dotace neinv.na demolice objektů kasárna
RO 6.54 - Navýšení rozpočtu (transfery od obci, sníženi financováni

0,00 tis. Kč
44,00 tis. Kč
5,14 tis. Kč
382,66 tis. Kč
211,70 tis.Kč
11,86 tis. Kč
433,62 tis. Kč
129,60 tis. Kč
4 002,00 tis. Kč
0,00 tis. Kč
3 652,00 tis. Kč
408,45 tis. Kč
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- rozp. příjmy, odvoz nebezpečeného odpadu-rozp. výdaje)
Celkem za rozpočtovou změnu č.4

9 281,03 tis.Kč

10. Prodej majetku:
a) Prodej a podpis kupní smlouvy na prodej budovy bez čp. se stavební parcelou č.
2146 - zastavěná plocha, o výměře 598 m2 v k.ú. Podbořany. Kupující: fyzická
osoba. Kupní cena 500 000,- Kč včetně DPH.
bi) Podpis souhlasného prohlášení k odstranění duplicitního zápisu vlastnického práva
k parcele č. 194/52 - orná půda, o výměře 961 m2, v k.ú. Hlubany mezi městem
Podbořany a BUS COM a.s., 152 00 Praha 5
ba) Směnu a podpis směnné smlouvy mezi BUS COM a.s., 152 00 Praha 5 a městem
Podbořany. Město smění parcelu č. 182/4 - ostatní plocha, o výměře 504 m2 v k.ú.
Hlubany za parcelu č. 194/52 - orná půda, o výměře 961 m2, v k.ú. Hlubany ve
vlastnictví BUS COM a.s.,
c) Prodej a podpis kupní smlouvy na prodej vodního díla - 534 m vodovodu a 231 m
kanalizace pro 16 RD Barborka. Kupní cena 504 000,- Kč + 20% DPH. Kupující:
SVS a.s., 415 50 Teplice
d) Podpis budoucí kupní smlouvy na prodej STL plynovodu a 10 přípojek pro RD
kasárna - II. etapa - II. lokalita. Kupní cena 370 000,- Kč bez DPH. Kupující: RWE
GasNet, s.r.o., Ústí n/L.
11. Nabytí majetku:
a) Úplatné nabytí stavební parcely č. 2067 - zastavěná plocha, o výměře 13 m2 v k.ú.
Podbořany od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 128 00 Praha 2.
12. Uzavření smlouvy s fyzickou osobou, jako vybraným příjemcem grantu ve výši
300.000,- Kč na pořádání akce Podbořanské letní slavnosti 2010.
13. Dodatek pravidel pro přidělování finančních příspěvků na činnost sportovních
organizací od 1.1.2011 (viz příloha).
14. Poskytnutí příspěvku pro Římskokatolickou církev, Děkanství Podbořany ve výši
192.375,- Kč na dokončení opravy kostela v Morech, zejména říms a sakristie.
15. Obecně závaznou vyhlášku Města Podbořany 5/2010 o místním poplatku za povolení
k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města.
16. Obecně závaznou vyhlášku Města Podbořany 6/2010 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, včetně doplnění místních komunikací.
17. Zřízení trvalého peněžního fondu v souvislosti se zajišťováním svatebních obřadů pod
názvem „Fond pro poskytování příspěvku na ošatné" dle odst. 2 písm. c) § 84 z.č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu, s platností od
1 1 2011
18. Poskytnutí finančních příspěvků
.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

.

.

na vybudování domovní čistírny odpadních vod u rodinného domu č.p. 218 v Buškovicich pro fyzickou osobu a to ve výši
10.000,- Kč.
na vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu č.p. 1010 v ul. Na Barborce v Podbořanech pro fyzické osoby a to ve
výši 50.000,-Kč.
na vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu č.p. 1013 v ul. Na Barborce v Podbořanech pro fyzické osoby a to ve
výši 49.561,-Kč.
na vybudováni přípojek k novostavbě rodinného domu č.p. 289 v Buškovicich, 441 01 Podbořany pro fyzické osoby a to ve
výši 50.000,-Kč.
na vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu č.p. 129 v Hlubanech, 441 01 Podbořany pro fyzické osoby a to ve
výši 50.000,- Kč.
na vybudováni přípojek k novostavbě rodinného domu č.p. 143 v Hlubanech pro fyzické osoby a to ve výši 50.000, - Kč.
na vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu č.p. 998 v ul. Bílý kopec v Podbořanech pro fyzickou osobu a to ve
výši 19.452,50 Kč.
na vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu č.p. 1015 v ul. Na Barborce v Podbořanech pro fyzické osoby a to ve
výši 43.035,-Kč.
na vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu č.p. 1014 v ul. Na Barborce v Podbořanech pro fyzické osoby a to ve
výši 43.289,50 Kč.
na vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu č.p. 130 v Hlubanech pro fyzickou osobu a to ve výši 50.000,- Kč.
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19. Zásady pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu města na vybudování
přípojek k novostavbě rodinného domu na rok 2011, a to maximálně do výše 50.000,Kč na jeden rodinný dům.
20. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku ze psů.
21. Zastupování města na Valných hromadách společností pro volební období 2010 -2014
a) SVS a.s.: Mgr. Radek Reindl
b) RRA a.s., SESO, Euroregion Krušnohoří:: Mgr. Radek Reindl (v případě jeho
nepřítomnosti Ing.Karel Honzl)
c) Skládka Vrbička s.r.o.: Mgr. Martin Gutzer
d) Svazku obcí Podbořanska: Mgr. Radek Reindl a Ing. Karel Honzl
22. Pověření MUDr. Vladimíra Záhorského a Milana Jedličky prováděním svatebních
obřadů.
23. Plán práce zastupitelstva na I. pololetí 2011.

IV. Zastupitelstvo města neschvaluje:
a) Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1232/32 - ostatní plocha, o výměře cca
70 m2 v k.ú. Podbořany. Kupující: fyzické osoby. Kupní cena 100,- Kč/m2
b) Prodloužení splátkového kalendáře o jeden rok, tj. do konce roku 2013. Žadatelka:
fyzická osoba.
c) Pořízení změny Územního plánu Podbořany, k.ú. Sýrovice na základě žádosti
společnosti Sýrovice s.r.o.
d) Vydání souhlasného stanoviska k dokumentaci vlivů záměru „Stanovení dobývacího
prostoru Letov na ložisku Blšany 2“.
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.

Zaslat částku 1.956.285,- Kč z tzv. zneužití sociálních dávek ZTP zpět oprávněné
Zodpovídá: pí. Gašparová.
instituci (MPSV ČR).
Termín: 9. února 2011

místostarosta města

starosta města

Ověřovatelé

Mgr. Honzlová:
Ing. Hodek:

.....

.............
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