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

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

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zprávu o dlouhodobě nenaplněných usnesení
2. Zprávu o činnosti Rady, výborů a komisí.
3. Zprávu o hodnocení činnosti firmy Bouška za období od 1.6.2012 do 31.10.2012
4. Zprávu o hodnocení činnosti RK L & L za období od 1.7.2012 do 30.9.2012
5. Hodnocení firmy Horský za období od 1.6.2012 do 30.11.2012
6. Informaci o průběhu, výsledku a uzavřené smlouvě výběrového řízení na nového správce
veřejného osvětlení města
7. Vyhodnocení vyhlášeného grantu Podbořanské letní slavnosti 2013
8. Hodnocení provozu kina a kulturního domu v Podbořanech do 30.11.2012
9. Zprávu o odpadovém hospodářství za rok 2012
10. Hodnocení plnění Hlavních úkolů volebního období

III. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu: Mgr. Marie Honzlová^ MUDr. Petr Ráliš
2. Volbu návrhové komise: předseda - Ing. Josef Čerňanský
členové - Mgr. Ludmila Duchoňová, Josef Helus
3. Program tohoto jednání (viz. příloha)
4. Rozpočtové provizorium na rok 2013 (viz příloha - příjmy 31 047 tis. Kč, výdaje 31 047 tis.
Kč)
5. Úplný odpis pohledávky: fyzická osoba - dluh na nájemném na čp. 803, Masarykovo
náměstí, Podbořany VS 2118000167, v částce 21 333,- Kč
6. Rozpočtová opatření č. 40 až č.48 (změna rozpočtu č. 5 - viz příloha).
46,65 tis. Kč
RO č. 40
Dotace na výsadbu min.podílu mel. a zpevň.dřevin
14,89 tis. Kč
RO č. 41
Neinvestiční dotace v PO na výdaje JSDH
21,19 tis. Kč
RO č. 42
Navýšení příspěvku zřizovatele - ZŠ Husova 445
0,00 tis. Kč
RO č. 43
Přesuny mezi paragrafy a položkami, které jsou záv. ukazateli
181,96 tis. Kč
RO č. 44
Dotace z programu Cíl 3-Podbořanský Rubín
5.00 tis. Kč
RO č. 45
Navýšení příspěvku zřizovatele - ZUS
30,39 tis.Kč
RO č. 46
Dotace na činnost odborného lesního hospodáře
12.00 tis.Kč
RO č. 47
Dotace na mzdy od ÚP za říjen-VPP
63.00 tis. Kč
RO č. 48
Dotace na mzdy od ÚP za říjen-VPP SP+ESF
375,08 tis. Kč
193,12 tis. Kč
-181,96 tis. Kč

Příjmy
Výdaje
Financování
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7. Pověření starosty k provádění a schvalování rozpočtových opatření v období od 13.12.2012
do 31.12.2012. O provedených a schválených rozpočtových opatřeních bude Zastupitelstvo
města informováno na svém prvním zasedání v roce 2013.
8. Prodej pozemků:
a) Prodej částí pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely č.2156/4
(dle GP je to č. 2156/28), ostatní plocha, o výměře 400 m2, v k.ú. Podbořany.
Žadatel:fyzická osoba. Kupní cena: 100,- Kč/m2.
b) Prodej pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely č. 261/32 - orná
půda, o výměře 1 0281 m2, v k.ú. Kněžice u Podbořan. Žadatel: fyzická osoba. Kupní
cena: 9,79 Kč/m2.
9. Směnu pozemků:
a) Směna pozemků a podpis směnné smlouvy mezi fyzickými osobami a městem
Podbořany. Fyzické osoby smění pozemkové parcely č.3082/1 o výměře 1696 m2, č.3081
o výměře 1205 m2, č.3083 o výměře 522 m2, č.3041 o výměře 927 m2, v k.ú. Buškovice.
Město smění parcely č.1533/67 o výměře 61m2, č.1568/9 o výměře 153 m2, č.1620/1 o
výměře 755 m2, 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 - dle GP jsou to parcely č. 1652/8 o výměře 919 m2 a č.
1652/15 o výměře 495 m2, část č. 1652/13 o výměře 210 m2 (dle GP je to č. 1652/13),
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, část
č.1887/26 - dle GP jsou to parcely č. 1887/26 o výměře 2116 m2 a č.1887/68 o výměře
489 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 , č.2513/79 o výměře 473 m2,
č.333/72 o výměře 1194 m2, v k.ú. Buškovice, č.415/9 o výměře 827 nr, 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 výměře 1998 m2, v k.ú.
Sýrovice, č.310/38 o výměře 1427 nrf, v k.ú. Letov. Ceny směňovaných pozemků nejsou
stejné, žádná ze stran nebude požadovat doplacení kupní ceny.
b)
Záměr směny pozemků mezi fyzickou osobou a městem Podbořany. Fyzická osoba smění
část pozemkové parcely č. 1657/6 - orná půda, o výměře 390 m2v k.ú. Podbořany. Město
smění část pozemkové parcely č. 1657/42 - orná půda, o výměře 325 m2 v k.ú.
Podbořany. Doplatek rozdílu výměr: 100,- Kč/m2.
c)
Záměr směny pozemků mezi fyzickou osobou a městem Podbořany. Fyzická osoba smění
část pozemkové parcely č. 1657/18 - orná půda, o výměře 423 m2 v k.ú. Podbořany.
Město smění část pozemkové parcely č. 1657/42 - orná půda, o výměře 423 m2v k.ú.
Podbořany. Ceny směňovaných pozemků jsou stejné.
d)
Záměr směny pozemků mezi fyzickou osobou a městem Podbořany. Fyzická osoba smění
část pozemkových parcel č.1657/9 a č.1657/8, obě orná půda, části parcel č.1516/14,
č. 1658/2, č. 1657/10, č.1657/9, vše ostatní plocha, o výměře 860 m2, v k.ú. Podbořany.
Město smění část pozemkových parcel č.1657/42, část č.1657/41, obě orná půda, část
parc.č.1658/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, části parcel č.1511/10, č.1511/1 a
celé parcely č.1516/11, č.1511/9, č.1511/8, č.1511/6, vše ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k.ú. Podbořany, o celkové výměře 1300 m2. Doplatek rozdílu výměr: 100,Kč/m2.
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10. Opravu usnesení zastupitelstva města Podbořany číslo III./17 písm.b) ze dne 15. září 2010 nové znění: Bezúplatné nabytí pozemkové parcely č.3222 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 31 m2 a části stavební parcely č. 56 díl „b“ - zastavěná plocha,
zbořeniště,o výměře 235 m2 (dle nezapsaného GP je to část parcely č. 3079/26), v k.ú.
Buškovice od Pozemkového fondu ČR, Louny.
11. Vyhlášení nové výzvy na poskytnutí grantu na Podbořanské letní slavnosti 2013 za stejných
podmínek, s termínem podání nabídek do 15.1.2013 do 15.00 hodin
12. Poskytnutí příspěvku - navýšení rozpočtu roku 2012 pro Základní školu T.G.Masaryka
Podbořany, Husova 445, okres Louny, příspěvkové organizace o částku 21 194.--KČdolikvidace pojistného plnění Českou pojišťovnou - dle skutečně vynaložených nákladů za
poškození budovy školy a inventáře při havárii vodovodního potrubí v ZŠ T.G.Masaryka
Podbořany v únoru 2012.
13. Poskytnutí příspěvku - navýšení rozpočtu roku 2012 pro Základní uměleckou školu
Podbořany, okres Louny, příspěvkové organizace o částku 5 000, - Kč - příspěvek na
dopravu žáků školy - členů dětského pěveckého sboru Notičky na Vánoční koncert dne
23.12.2012 v Ústí nad Labem.
14. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
(viz. příloha)
15. Poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu č.p.
1012 ul. Na Barborce v Podbořanech pro fyzické osoby a to ve výši 50.000,- Kč

IV. Zastupitelstvo města ukládá:
1. Realizovat schválené prodeje, nabytí a směny majetku.
Zodpovídá: Ing. Růžičková
Termín: průběžně
2. Zveřejnit tisku vyhlášení nové výzvy na poskytnutí grantu na Podbořanské letní slavnosti
2013
Zodpovídá: Mgr. Erich Knoblauch
Termín: 31.12.2012
3.

Podepsat všechny schválené smlouvy.
Zodpovídá: Starosta, v případě jeho nepřítomnosti místostarosta.
Termín: průběžně

