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 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Podbořany, které se konalo ve středu
8. února 2012 od 17°° hod, ve velké zasedací síni Městského úřadu čp. 615, Podbořany
I. Kontrola usnesení:
1. Usnesení termínovaná k 8. únoru 2012 jsou splněna

II.
1.
2.
3.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
Zprávu o činnosti Rady, výborů a komisí.
Hlavní úkoly volebního období 2010-2014 - stav k 31.12.2011
Provedená rozpočtová opatření č. 65 až č. 76 (změna rozpočtu č. 12) za období od
15.12.2011 do 31.12.2011, jejichž schvalováním byl pověřen starosta města na základě
usnesení ZM č.lll/18 ze dne 14.12.2011. Celkem za rozpočtovou změnu č.12: příjmy
1 622,83 tis. Kč, výdaje 1 315,60 tis. Kč, snížení financování 307,23 tis. Kč (viz. příloha)
4. Zprávu o chodu Domu s pečovatelskou službou Podbořany
5. Informace o změně nájemní smlouvy mezi městem Podbořany a TJ Tatran ZKZ,
Podbořany.
6. Ústní informaci o plynové přípojce k Pneuservisu fyzické osoby.

III. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu: Mgr. Ludmila Duchoňová, Petr Jambor
2. Volbu návrhové komise: předseda - Vlastimil Heryšer
členové - Ing. Marcel Flemr, Josef Helus
3. Program tohoto jednání (viz. příloha)
4. Uzavření cenového dodatku k obstaravatelské smlouvě pro rok 2012 - cenové ujednání
s firmou Bouška. (viz příloha)
5. Přílohu č.1 k obstaravatelské smlouvě s firmou Horský dle. čl. 7 smlouvy - cenové ujednání
pro rok 2012.
6. Rozpočet na rok 2012 (viz příloha): objem příjmů ve výši 91 066,10 tis. Kč, objem výdajů ve
výši 109 732,10 tis. Kč, rozdíl příjmů a výdajů ve výši - 18 666,00 tis. Kč, který je kryt
financováním z přebytku hospodaření minulých let.
7. Prodej majetku:
a. Prodej a podpis kupní smlouvy na prodej bytu č. 913/4 v domě čp. 913 se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 693/13696 v k.ú. Podbořany. Žadatel: HEAT
INVEST a.s., Chomutov. Kupní cena: 5 150,-Kč/m2
b. Obálkový výběr kupujícího budovy bez čp. se st.p.č. 2181 a části parcely č. 2156/4 v k.ú.
Podbořany. Min. podání: 250 000,- Kč
c. Prodej a podpis kupní smlouvy na prodej částí parcel č. 1761/77 a č. 1761/78 (dle GP
parc.č. 1761/113), orná půda, o výměře 1200 m2, v k.ú. Podbořany s podmínkou
kolaudace RD do 5 let, inženýrské sítě a opravu rozkopané komunikace si hradí kupující
na své náklady v plné výši. Žadatelé: fyzické osoby. Kupní cena: 100,- Kč/ m2.
8. Nabytí majetku:
a. Bezúplatné nabytí pozemkových parcel č.899/2 - ostatní plocha, o výměře 78 m2,
č.1232/31 - orná půda, o výměře 923 m2, v k.ú. Podbořany od TJ TATRAN ZKZ,
Podbořany.
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b. Podpis smlouvy č.ULN/21/2011 včetně doložky o bezúplatném převodu parcely č. 193/12
a č. 193/13, obě ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hlubany od Úřadu pro zastup,
státu ve věcech majetkových, Praha 2.
c. Schválení podpisu smlouvy č.ULN/7/2012 včetně doložky o bezúplatném převodu parcely
č. 193/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Hlubany od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Praha 2.
9. Podání žádosti o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR v rámci
programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
na rok 2012“ a zároveň prohlašuje, že má zajištěn finanční podíl minimálně ve výši 10 %
z celkových nákladů na realizaci akce „Restaurování sloupu se sochou Panny Marie na
pozemku parc.č. 18/1 v katastrálním území Kaštice".
10. Podání žádosti o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
v rámci podprogramu „Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů na rok 2012“ a
zároveň prohlašuje, že má zajištěn finanční podíl minimálně ve výši 25 % z celkových
nákladů na realizaci akce „Inženýrské sítě v Podbořanech - lokalita 26 parcel - SO 100-01 Komunikace a zpevněné plochy, SO 400 - Veřejné osvětlení1'.
11. Podání žádosti o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR
v rámci programu „Podpora výstavby technické infrastruktury" pro rok 2012 na výstavbu
technické infrastruktury pro 13 byt. jednotek v rámci akce „Inženýrské sítě v Podbořanech lokalita 26 parcel - SO 300.1 - Kanalizační řad a SO 300.2 Vodovodní řad" a zároveň
prohlašuje, že má zajištěny zdroje financování výstavby z rozpočtu města pro rok 2012.
12. Podání žádosti o poskytnutí finanční dotace a zároveň prohlašuje, že má zajištěn finanční
podíl na realizaci akce „Zateplení objektu Domu dětí a mládeže Podbořany"
13. Podání žádosti o poskytnutí finanční dotace a zároveň prohlašuje, že má zajištěn finanční
podíl na realizaci akce „Dodatečné zateplení a výměna oken a vstupních dveří objektu
Základní školy, tělocvičny a školní jídelny Podbořany"
14. Podání žádosti o poskytnutí finanční dotace a zároveň prohlašuje, že má zajištěn finanční
podíl na realizaci akce „Dodatečné zateplení, výměna oken a vstupních dveří objektu
Základní školy T.G.Masaryka,školních dílen a družiny Podbořany".
15. Poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu č.p.
156 v Hlubanech pro fyzické osoby, a to ve výši 34.989,- Kč.
16. Pořízení Změny č.2 ÚP Podbořany
17. Vyjádření podpory pro zachování stávajícího rozsahu péče v Nemocnici Žatec, o.p.s.,
zejména pak dětského a gynekologicko-porodnického oddělení.
Odůvodnění: Po několikrát provedené tzv. „optimalizaci" lůžkové péče na území okresu
Louny je Nemocnice Žatec, o.p.s. jediným nejbližším zdravotnickým zařízením a to
v dojezdové vzdálenosti již tak redukované základní dopravní obslužnosti. Nemocnice
zajišťuje péči, kromě jiného, i pro celé spádové území Podbořan - obce s rozšířenou
působností, které je značně v rámci kraje postihováno nejen redukcí základní dopravní
obslužnosti, ale i redukcí zdravotní péče a školských zařízení. Omezení, nebo redukce této
péče by znamenala další zhoršení zdravotnické péče v této lokalitě, která čítá cca 20.000
občanů Ústeckého kraje.
IV. Zastupitelstvo města neschvaluje :
1. Záměr prodeje parcely č. 976/7 - zastavěná plocha, o výměře 46 m2 v k.ú.
Podbořany. Žadatelé: fyzické osoby. Kupní cena: 70,- Kč/m2
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