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 18. řádného zasedání Zastupitelstva města Podbořany, které se konalo ve středu
19. června 2013 od 17°° hod, ve velké zasedací síni Městského úřadu čp. 615, Podbořany
I. Kontrola usnesení:
1. Usnesení termínovaná k 19. červnu 2013 jsou splněna

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Rady, výborů a komisí.
2. Předložené hodnocení firmy Bouška od 1.1.2013 do 31.5.2013
3. Předložené hodnocení firmy Eltodo odborem MHaS za období od 1.1.2013 - 31.5.2013
4. Předloženou zprávu o hodnocení činnosti RK L&L za období od 1.1.2013 do 30.4.2013.
5. Zprávu o zajištění akce Podbořanské letní slavnosti 2013.
6. Informaci o průběhu povodní v Podbořanech a využití systému DVT II

III. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu: Milan Jedlička, Petr Jambor
2. Volbu návrhové komise: předseda - Mgr. Marie Honzlová
členové - Mgr. Ludmila Duchoňová, Monika Dvoržáková
3. Program tohoto jednání (viz příloha)
4. Dodatek č.1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory Podbořany,
p.o. - viz příloha
5. Změnu rozpočtu č. 3 - rozpočtová opatření č. 21 až č.28 (viz příloha)
Příjmy
1 119,04 tis. Kč
Výdaje
1 119,04 tis. Kč
Financování
0,00 tis. Kč
6. Rozpočtový výhled na období let 2014 až 2016. Protože údaje obsažené v rozpočtovém
výhledu na roky 2014 a 2015 již neodpovídají skutečnosti, došlo také k úpravě dříve
schváleného rozpočtového výhledu ze dne 18. 4. 2012, usnesení č. III/5.
7. Vzdání se práva a prominutí pohledávky u:
a) Fyzická osoba, ve výši 79.102,62 Kč a poplatku z prodlení vypočteného za období od
6.7.2008 do 19.6.2013.
b) Fyzická osoba, ve výši 18.353,00 Kč a poplatku z prodlení vypočteného za období od
6.7.2008 do 19.6.2013.
c) Fyzická osoba, ve výši pohledávky 23.573,24 Kč, nákladů řízení ve výši 940,00 Kč a
poplatku z prodlení vypočteného za období od 6.2.2008 do 6.4.2012.
d) Fyzická osoba, ve výši 23.067,73 Kč a poplatku z prodlení vypočteného za období od
6.8.2011 do 19.6.2013.
e) Fyzická osoba, ve výši 85.708,26 Kč a poplatku z prodlení vypočteného za období od
6.5.2002 do 19.6.2013.
f) Fyzická osoba, ve výši 7.962,93 Kč, nákladů řízení ve výši 600,00 Kč, poplatku
z prodlení vypočteného za období od 6.9.2007 do 19.6.2013 a pohledávky ve výši
102.207,07 Kč vypočteného za období od 6.7.2008 do 19.6.2013.
8. Způsob nákupu bazénového vysavače k zajištění hygienických požadavků na kvalitu vody
na městském koupališti, značka WEDA B 600 za cenu 387.000,- Kč bez DPH (468.270,Kč s DPH).
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9. Prodej majetku:
a) Prodej pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej stavební parcely č. 1501 zastavěná plocha, o výměře 867 m2, v k.ú. Podbořany. Žadatelé: fyzické osoby.
Kupní cena: 100,- Kč/m2.
b) Prodej části pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely
č.597/1 (dle GP je to č. 597/7), ostatní plocha, o výměře 89 m2, v k.ú. Pšov u
Podbořan. Žadatel: Výchovný ústav a školní jídelna, Pšov 1. Kupní cena: 20,- Kč/m2.
c) Prodej STL plynovodu a přípojky pro 26 RD v kasárnách a podpis kupní smlouvy.
Žadatel: RWE GasNet, s.r.o., Ústí n/L. Kupní cena: 656 500,- Kč bez DPH.
10. Nabytí majetku:
a) Záměr úplatného nabytí pozemkové parcely č. 1524/5 - orná půda, o výměře 225 m2,
v k.ú. Podbořany od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2.
11. Zrušení předkupního práva města k pozemkové parcele č. 546/15 v k.ú. Pšov u
Podbořan pro vlastníky: fyzické osoby.
12. Poskytnutí finančního příspěvku na vybudování čističky odpadních vod pro rodinný dům
č.p. 292 v Buškovicích ve výši 20.000,- Kč - žadatel fyzická osoba.
13. Poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu
č.p. 292 v Buškovicích pro fyzickou osobu a to ve výši 50.000,- Kč.
14. Vydání souhlasného stanoviska Města Podbořany pro akci „Revitalizace areálu
Autobusová doprava s.r.o. Podbořany11, stavebníkem je Autobusová doprava s.r.o.
Podbořany za těchto podmínek:
a) v rámci revitalizace se opraví příslušná část komunikací, která přiléhá k areálu
Autobusová doprava s.r.o. Podbořany položením nového povrchu.
b) prostor autobusového nádraží bude 24 hodin denně přístupný pro všechny ostatní
dopravce (příjezdová i odjezdová stání).
c) bude zde vybudováno informační centrum, čekárny a toalety v bezbariérovém
provedení.
d) zazelenění prostoru využívaného cestujícími
15. Pořadí cenových nabídek na realizaci akce „Prodloužení komunikace u areálu letního
koupaliště v Podbořanech11 - oprava povrchu příjezdové komunikace, (viz příloha) ZM
schvaluje zařazení této akce do investičního plánu na rok 2013 a zároveň ukládá
podepsat smlouvu o dílo se společností: Froněk spol. s r.o., Rakovník, za cenu
298.536,94 Kč vč. DPH.
16. Uzavření Smlouvy o finanční spoluúčasti v rámci projektu „Monitoring pohybu hladin a
zajištění přenosu dat a informací - protipovodňová opatření na drobných vodních tocích
Ústeckého kraje - 2. etapa11 s finanční úhradou podílu Města Podbořany ve výši 15.000,Kč po dobu 5 let.
17. Plán práce Zastupitelstva města na 2. pololetí 2013

IV. Zastupitelstvo města neschvaluje :
1. Záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 1761/77 a č. 1761/78, obě orná půda,
o výměře 2500 m2, v k.ú. Podbořany s podmínkou kolaudace RD do 5 let,
inženýrské sítě a opravu rozkopané komunikace hradí kupující na své náklady.
Žadatel: fyzická osoba. Kupní cena: 100,- Kč/m2.
2. Záměr prodeje pozemkové parcely č.562 - zahrada, o výměře 470 m2, v k.ú.
Podbořany. Žadatel: fyzické osoby. Kupní cena: 100,- Kč/nť
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3. Záměr prodeje pozemkové parcely č.111 - orná půda, o výměře 825 m2, v k.ú.
Kněžice u Podbořan. Žadatel: fyzická osoba. Kupní cena: 20,- Kč/m2.
4. Záměr prodeje budovy bez čp. se stavební parcelou č. 2176 a části pozemkové
parcely č.2156/4 - ostatní plocha, o výměře cca 500 m2, v k.ú. Podbořany. Žadatel:
fyzická osoba. Kupní cena: za budovu 150 000,- Kč, za pozemek 100,- Kč/m2.
5. Úplatné nabytí pozemkové parcely č.546/15 - orná půda, o výměře 2 2978 m2 v k.ú.
Pšov u Podbořan od fyzických osob. Kupní cena: 13,- Kč/m2.

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
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