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 14. rádného zasedání Zastupitelstva města Podbořany, které se konalo ve středu
31. října 2012 od 17°° hod, ve velké zasedací síni Městského úřadu čp. 615, Podbořany
I. Kontrola usnesení:
1. Usnesení termínovaná k 31. říjnu 2012 jsou splněna.
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Rady, výborů a komisí.
2. Informace o činnosti výjezdové jednotky SDH Podbořany
3. Zprávu o pohledávkách a o vymáhání pohledávek za období od 1. 3. 2012 do 31.8.2012.
4. Rozbor hospodaření za III. čtvrtletí 2012
5. Předběžný návrh rozpočtu na rok 2013
6. Zprávu o průběhu investičních akcí města
7. Závěrečný účet DSO Mikroregion Podbořansko, včetně informace o konání turnaje obcí 3.
listopadu 2012 v Blšanech
8. Informace o průběhu výběrového řízení na správu veřejného osvětlení.
III. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu: Milan Jedlička, Ing. Ivo Švarc
2. Volbu návrhové komise: předseda - Karel Zemer
členové - MUDr. Petr Ráliš, Monika Dvoržáková
3. Program tohoto jednání (viz. příloha)
4. Poskytnutí příspěvku - navýšení rozpočtu roku 2012 pro Základní školu T.G.Masaryka
Podbořany, Husova 445, okres Louny, příspěvkové organizace o částku 33 327,-Kčpojistné plnění za poškození budovy školy a inventáře při havárii vodovodního potrubí v ZŠ
T.G.Masaryka Podbořany v únoru 2012.
5. Navýšení příspěvků k přerozdělení dle Pravidel pro příspěvky oddílům na činnost mládeže o
300.000,- Kč z prostředků za výherní hrací přístroje.
6 Zakoupení mantinelového systému a vozíků pro Floorball za 120.000,- Kč Městem
Podbořany s tím, že zařízení bude v majetku Základní školy Husova, Podbořany.
7. Přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Ministerstva kultury ČR ve výši 98.000,- Kč na obnovu
kulturní památky - sloupu se sochou Panny Marie v k.ú. Kaštice.
8. Poskytnutí finančních prostředků na opravu hasičského auta výjezdové jednotky SDH
Podbořany ve výši 90.000,- Kč
9. Rozpočtová opatření č. 25 až č.39 (změna rozpočtu č. 4 - viz příloha).
.

RO č. 25 Dotace na inženýrské sitě-13TI Podbořany
RO č. 26 Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta
RO č. 27 Příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky
- Sloup se sochou Panny Marie Kaštice
RO č. 28 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře
RO č. 29 Dotace na činnosti v oblasti SPOD
RO č. 30 Dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR a ZK
RO č. 31 Dotace na mzdy od ÚP za srpen 2012 - VPP
RO č. 32 Dotace na IS-lokalita 26 parcel
RO č. 33 Přesuny mezi par. a položkami, které jsou závaz.ukazateii-výdaje
RO č. 34 Navýšeni příjmů a výdajů
RO č. 35 Navýšení příjmů a výdajů-oprava vozu JSDH
RO č. 36 Dotace na mzdy od ÚP za září-VPP
RO č. 37 Dotace na mzdy od ÚP-SR+ESF za září 2012-VPP
RO č. 38 Navýšení příjmů a výdajů-přísp. sport. odd. na činnost mládeže
RO č. 39 Navýšeni příjmů a výdajů-mantinelový syst. a vozíky na florball6

650.00 tis. Kč
20.00 tis. Kč
98.00 tis. Kč
30,06 tis. Kč
460,02 tis. Kč
245.00 tis. Kč
75.00 tis. Kč
4 535,30 tis. Kč
0,00 tis. Kč
178,73 tis. Kč
90.00 tis. Kč
12.00 tis. Kč
62,18 tis. Kč
300.00 tis. Kč
120.00 tis. Kč

Příjmy
Výdaje
Financování

6 876,29 tis. Kč
6 876,29 tis. Kč
0,00 tis. Kč
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10. Prodej majetku:
a. Prodej částí pozemků a podpis kupní smiouvy na prodej částí pozemkových parcel
č.2156/4 a č.2119/1 (dle GP je to č. 2193/3), obě ostatní plocha, o výměře 2056 m2, v k.ú.
Podbořany. Žadatel: fyzické osoby. Kupní cena: 100,- Kč/m2 za manipulační plochu, 295,Kč/m2 za zadlážděnou plochu, celkem 261 175,- Kč.
b. Prodej pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely č. 840/12 zahrada, o výměře 442 m2, v k.ú. Buškovice. Žadatel: fyzická osoba. Kupní cena: 40,Kč/m2.
c. Prodej pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej - prodej pozemkové parcely č. 840/15
- zahrada, o výměře191 m2, v k.ú. Buškovice. Žadatel: fyzická osoba. Kupní cena: 40,Kč/m2.
d. Prodej pozemků a podpis kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely č. 537/1 (dle
GP je to č. 537/4) - ostatní plocha, o výměře 492 m2, č. 537/2, č. 569/2 a č. 569/3 (dle GP
je to č. 569/2) - zastavěná plocha, o výměře 319 m2 v k.ú. Kněžice u Podbořan. Žadatel:
fyzická osoba. Kupní cena: 20,- Kč/m2.
e. Prodej části pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely č. 834/9
(dle GP je to č. 834/23) - orná půda, o výměře 93 m2, v k.ú. Buškovice. Žadatel: fyzické
osoby. Kupní cena: 40,- Kč/m2.
11. Směna majetku:
Záměr směny pozemků a následný podpis směnné smlouvy mezi fyzickou osobou a
městem Podbořany. Fyzická osoba smění pozemkové parcely Č.3082/1 o výměře 1696
m2, č.3081 o výměře 1205 m2, č.3083 o výměře 522 m , č.3041o výměře 927 m2, v k.ú.
Buškovice. Město smění parcely č. 1533/67 o výměře 61 m2, č. 1568/9 o výměře 153 m2,
č. 1620/1 o výměře 755 rrr, č. 1620/10 o výměře 467 m2, č. 1620/3 o výměře 2976 m2,
č. 1633/2 o výměře 130 m2, část č. 1652/8 o výměře dle GP, část Č. 1652/13 o výměře dle
GP, č. 1651/8 o výměře 560 m2, č. 1645/12 o výměře 781 m2, č. 1650/18 o výměře 298 m2,
č.1618/2 o výměře 338 m2, č.1610/8 o výměře 96 m2, č.1881/7 o výměře 1423 m2,
č. 1887/26 o výměře 2708 m2, č. 1729/29 o výměře 2219 m2, č. 1729/60 o výměře 1360 m2,
č.1755/2 o výměře 457 m2, č.1614/2 o výměře 34 m2, č.1618/4 o výměře 398 m2,
č. 1618/5 o výměře 28 m2, č. 1625/5 o výměře 300 m2,v k.ú. Podbořany, č.252/19 o výměře
1381 m2, č. 194/30 o výměře 922 m2, č.250/4 o výměře 1088 m2, č.254/69 o výměře 1114
m2, č.254/55 o výměře 436 m2, č,254/63 o výměře 482 m2v k.ú. Hlubany č.623/74 o
výměře 239 m2, č.623/80 o výměře 1073 m2, č.3021/17 o výměře 519 m, část č.2513/79
o výměře dle GP, č.333/72 o výměře 1194 m2, v k.ú. Buškovice, č.415/9 o výměře 827
m2, č.253/6 o výměře 30 m2, č.591/2 o výměře 626 m2, v k.ú. Neprobylice u Kaštic, č.57/5
o výměře 106 m2, č.191/2 o výměře 1499 m2, č.191/1 o výměře 1990 m2, č.184/6 o
výměre 1998 m2, v k.ú. Sýrovice, č.310/38 o výměře 1427 m2, v k.ú. Letov. Žádná ze
stran nebude požadovat doplacení kupní ceny.
12. Nabytí majetku:
a. Úplatné nabytí a podpis kupní smlouvy na nabytí části pozemkové parcely č.2131/2 (dle
GP je to č. 2131/4) - ostatní plocha, o výměře 63 m2 v k.ú. Podbořany od fyzických osob.
Kupní cena: 250,- Kč/m2.
b. Bezúplatné nabytí a podpis smlouvy o převodu na nabytí pozemků pro bydlení - parc.č.
1251/8 - zahrada, o výměře 232 rrr, č.1251/9 - zahrada, o výměře 307 m2, parc.č.
1251/10-orná půda, o výměře 89 m2, č. 1251/11-zahrada, o výměře 438 m2, v k.ú.
Buškovice od PF ČR, Praha 3.
c. Bezúplatné nabytí a podpis smlouvy o převodu na nabytí pozemkové parcely č.2083 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 466 m2, v k.ú. Podbořany od PF ČR, Praha
3.
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d. Bezúplatné nabytí a podpis smlouvy o převodu na nabytí pozemkových parcel č.3157/1 vodní plocha, o výměře 1415 m2, č.3139/2 - ostatní plocha, silnice, o výměře 3081 m2,
č.3139/1 - ostatní plocha, silnice, o výměře 669 m2, v k.ú. Buškovice od PF ČR, Praha 3.
e. Nabytí pozemkové parcely č.239/1 - zahrada, o výměře 1770 m2, v k.ú. Hlubany od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2.
f. Úplatné nabytí a podpis kupní smlouvy na nabytí pozemkových parcel č. 1899/1 o výměře
9154 m2, 1899/11 o výměře 6680 m2, 1899/12 o výměře 7133 m2, 1899/13 o výměře 2500
m2, vše ostatní plocha a 1900 - vodní plocha, o výměře 1044 m2, v k.ú. Podbořany
(celková výměra 26 511m2), v k.ú. Podbořany od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Praha 2. Kupní cena: 536 500,- Kč.
g. Nabytí pozemkové parcely č. 1264/1 - ostatn[ plocha, ostatní komunikace, o výměře 1481
m2, v k.ú. Buškovice od Ministerstva obrany ČR, Praha.
13. Podpis dodatku Veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi městem Podbořany
a obcí Podbořanský Rohozec na dobu neurčitou
14. Vydání Změny č.1 ÚP Podbořany.
15. Podmínky a vypsání grantu na pořádání akce Podbořanské letní slavnosti 2013 ve výši 300
tisíc Kč.
16. Dodatek č. 1/2012 Zřizovací listiny Základní umělecké školy Podbořany, okres Louny.
IV. Zastupitelstvo města odkládá :
1. Úplatné nabytí a podpis kupní smlouvy na nabytí pozemkové parcely č.2156/11 - ostatní
plocha, o výměře 1214 m2 v k.ú. Podbořany od fyzických osob do doby vymazání zástavního
práva.
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

Mgr. Radek Rejndl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostajpsta města
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