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 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Podbořany, které se konalo ve středu
12, září 2012 od 17°° hod, ve velké zasedací síni Městského úřadu čp. 615, Podbořany

I. Kontrola usnesení:
1. Usnesení termínovaná k 12. září 2012 jsou splněna.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Rady, výborů a komisí.
2. Informace o školských zařízeních zřízených městem Podbořany
3. Rozbor hospodaření za I. pololetí 2012
4. Petici o zřízení čistírny odpadních vod v Sýrovicích, doporučuje žadatelům využít příspěvků
z Fondu rozvoje bydlení a ukládá odboru investic prověřit možnosti realizace individuálních
ČOV v obci.
5. Průběh výběrového řízení na dodavatele el. energie pro Domov pro seniory a doporučuje
vybrat jako dodavatele vítěznou společnost z realizované elektronické aukce - Centropol
Energy, a.s.
6. Informace o realizaci směny pozemků pod cyklostezkou.

III. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu: Ing. Marcel Flemr, Hana Zvonková
2 Volbu návrhové komise: předseda - Petr Mojžíš
členové - Mgr. Marie Honzlová, Bohuslav Hanuš
3. Program tohoto jednání (viz. příloha)
4. Dodatky smluv o hrazení výdajů na žáky z ostatních obcí, kteří navštěvují školy zřízené
Městem Podbořany pro rok 2012 (v příloze)- obec Podbořanský Rohozec, Město Blšany,
Městys Nepomyšl.
5. Přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 4.535.298,- Kč na realizaci
akce „Inženýrské sítě v Podbořanech - lokalita 26 parcel - SO 100-01 - Komunikace a
zpevněné plochy, SO 400 - Veřejné osvětlení11.
Přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 650.000,- Kč na realizaci
akce „Inženýrské sítě v Podbořanech - lokalita 26 parcel - 13 TI Podbořany".
7. Rozpočtová opatření č. 14 až č. 24 (změna rozpočtu č. 3 - viz příloha).
.

ROč. 14
ROč. 15
RO č. 16
RO č. 17
RO č. 18
RO č. 19
RO č. 20
RO č. 21
RO č. 22
RO č. 23
RO č. 24

Dotace na činnost odborného lesního hospodáře
Dotace na výsadbu min.podílu mel. a zpevňujících dřevin
Dotace na úhradu části nákladu za VI pořízenou pro zajištění
kompatibility agend s Centrálním registrem vozidel
Dotace na činnosti v oblasti SPOD
Fin. prostředky na mzdy 2-6/2012 - projekt PODANÉ RUCE
Dotace na částečné pokryti nákladů spojených s PAP
Dotace na mzdy od ÚP duben až červenec 2012 - VPP
Průtoková dotace od ÚK pro ZUŠ-projekt rozšíření hud.oboru
Zvýšení financování - zvýšení výdajů (návštěvy, spol. akce)
Přesuny mezi pana položkami, které jsou závaz.ukazateli-výdaje
Přesuny mezi položkami, které jsou závaznými ukazateli-příjmy

33,13 tis. Kč
17,10 tis. Kč
19,36 tis. Kč
460,02 tis. Kč
363,09 tis. Kč
70,00 tis. Kč
265,93 tis. Kč
20,00 tis. Kč
100,00 tis. Kč
0,00 tis.Kč
0,00 tis.Kč
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Příjmy
1 248,63 tis. Kč
Výdaje
1 348,63 tis. Kč
Financování
100,00 tis. Kč

8. Prodej majetku:
a) Prodej pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely č. 840/34 zahrada, o výměře 142 m2, v k.ú. Buškovice. Žadatel: fyzická osoba. Kupní cena: 40,Kč/m2.
b) Prodej pozemků a podpis kupní smlouvy na prodej pozemkových parcel č. 135/2 zahrada, o výměře 297 m2 a parcely č. 135/3 - zahrada, o výměře 43 m2, v k.ú. Hlubany.
Žadatel: fyzické osoby. Kupní cena: 100,- Kč/m2.
c) Prodej pozemků a podpis kupní smlouvy na prodej částí pozemkových parcel
pozemkových parcel č. 1761/78 a č. 1761/79 (dle GP je to č.1761/116), obě orná půda, o
výměře 1991 m2, v k.ú. Podbořany s podmínkami dle schválené vzorové kupní smlouvy kolaudace RD do 5 let, inženýrské sítě a opravu rozkopané komunikace hradí kupující na
své náklady. Žadatel: fyzické osoby. Kupní cena: 100,- Kč/m2.
d) Prodej pozemků a podpis kupní smlouvy na prodej částí pozemkových parcel č. 1761/77 a
č. 1761/78 (dle GP je to č.1761/78), obě orná půda, o výměře 1743 m2, v k.ú. Podbořany
s podmínkami dle schválené vzorové kupní smlouvy - kolaudace RD do 5 let, inženýrské
sítě a opravu rozkopané komunikace hradí kupující na své náklady. Žadatel: Renata a
fyzické osoby. Kupní cena: 100,- Kč/m2.
e) Prodej pozemků a podpis kupní smlouvy na prodej částí pozemkových parcel č.385 (dle
GP je to č. 385/3) o výměře 2 1403 m2, části parcely č.1011(dle GP je to č. 1011/1), o
výměře 833 m2, části parcely č.1199/2 (zmenšen GP), o výměře 1797 m2, vše ostatní
plocha, silnice v k.ú. Podbořany. Žadatel: Ústecký kraj, Ústí n/L. Kupní cena: 40,Kč/m2.
f) Prodej STL plynovodu a přípojky v ul. Vroutecká a podpis budoucí kupní smlouvy. Žadatel:
RWE GasNet, s.r.o., Ústí n/L. Kupní cena: 46 000,- Kč bez DPH.
9. Směnu pozemků a podpis směnné smlouvy mezi fyzickou osobou a Městem Podbořany.
Fyzická osoba smění část parcely č. 1662/60 (dle GP jsou to parc.č. 1662/85 o výměře 495
m2 a č. 1662/86 o výměře 124 m2 ) - orná půda, v k.ú. Podbořany. Město smění parcely
č. 1567/29 - orná půda, o výměře 5003 m2, č. 1620/2 - orná půda, o výměře 1137 m2 a č.
1897/2 - chmelnice, o výměře 972 m2 v k.ú. Podbořany. Ceny směňovaných pozemků jsou
stejné.
10. Bezúplatné nabytí a podpis darovací smlouvy na nabytí části parcel č. 1035/1 (dle GP je to
č. 1035/11 o výměře 8 m2 a č. 1035/12 o výměře 102 m2) a parcely č. 1035/9, o výměře 546
m2, vše ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Podbořany od Ústeckého kraje, Ústí nad
Labem.
11. Opravu usnesení zastupitelstva města Podbořany číslo III./12 ze dne 19. 10. 2011, kdy se
číslo větrolamu V10 mění na V09 u Plánu společných zařízení KPU Kněžice u Podbořan a
Kličín. Žadatel: Mze, Pozemkový úřad, Louny.
12. Zrušení předkupního práva k pozemkovým parcelám č. 517/5, 517/6, 517/8 v k.ú. Kněžice.
13. Zrušení předkupního práva k pozemkovým parcelám č. 1876/7, 1876/9, 1729/46, 1729/74
v k.ú. Podbořany a ponechání předkupního práva na parcelách č. 2265/25 a 2265/78 v k.ú.
Podbořany.
14. Podání žádosti o dotaci z programu ČSOB a Era pro podporu regionů na projekt Města
Podbořany „Alej přátelství" ve výši 300.000,- Kč a prohlašuje, že má zajištěno
spolufinancování ve výši 50.000,- Kč v roce 2013.

IV. Zastupitelstvo města neschvaluje :
a) Bezúplatné nabytí kostela - parc.č. 165, hřbitov - parc.č. 174, márnice - parc.č. 180,
budovy - parc.č. 178 a 179) v k.ú. Buškovice a kostela v Letově - parc.č. 38 od
Římskokatolická farnost Podbořany, Podbořany.
b) Snížení kupní ceny pozemků na 20,-Kč/m2 v k.ú. Žichlínek
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