USNESENÍ
z 19. řádného zasedání Zastupitelstva města Podbořany, které se konalo ve středu 11. září 2013
od 1700 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu čp. 615, Podbořany_______
I. Kontrola usnesení:
1. Usnesení termínovaná k 11. září 2013 jsou splněna.
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Rady, výborů a komisí.
2. Zprávu o školských zařízeních zřízených Městem Podbořany
3. Informaci o došlém souhlasu 110 obyvatel ulice Kpt. Nálepky a Příčná čp. 900 s revitalizací
sídlišť Kpt. Nálepky a Dukelská v Podbořanech včetně rozhodnutí Krajského úřadu ve věci
odvolání manželů Henlínových v této věci.
4. Zprávu o průběhu investičních akcí města s tím, že v příští zprávě budou uvedeny termíny
realizace.
5. Informace o průběhu spolupráce Autobusové dopravy s.r.o. Podbořany na opravě přilehlých
komunikací Dělnická a Nádražní.

III. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu: Ing. Ivo Švarc, Hana Zvonková
2. Volbu návrhové komise: předseda - Ing. Josef Čerňanský
členové - Ing. Roman Hodek, MUDr. Petr Ráliš
3. Program tohoto jednání (viz. příloha)
4. Rozbor hospodaření za I. pololetí 2013
5. Změnu rozpočtu č. 4 - rozpočtová opatření č. 29 až č.47 (viz příloha)
Příjmy
18 465,88 tis. Kč
Výdaje
18 336,91 tis. Kč
Financování
-128,97 tis. Kč
6. Prodej majetku:
a. Prodej bytů v bytovém domě č.p. 90 se stavební parcelou č. 904 - zastavěná plocha, o
výměře 180 m2 v k.ú. Podbořany na základě „Zásad pro prodej bytového fondu (text je
stejný jako u předchozích prodejů bytů)“ s podmínkou vyjmutí nedotovaných bytů ze
zástavního práva pro MMR. Žadatelé: Pavel Stránský, Václav Svoboda, Hlubany 90, 441 01
Podbořany. Kupní cena: 2 900,- Kč/ m2.
b. Prodej pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely č. 1228/2 - ostatní
plocha, o výměře 99 m2, v k.ú. Podbořany. Žadatel: Jitřenka Beranová, Zahradní 883,
441 01 Podbořany. Kupní cena: 100,- Kč/m2.
7. Nabytí pozemků - Schválení podpisu smlouvy č. ULN/62/2013 včetně doložky o bezúplatném
převodu pozemkové parcely č. 3191, v k.ú. Buškovice od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2.
8. Zrušení předkupního práva města a podpis smlouvy o zrušení předkupního práva k řadovým
domům se stavebními parcelami č. 2202/1 o výměře 96 m2, č. 2202/2 o výměře 96 m2,
č. 2202/3 o výměře 96 m2, č. 2202/4 o výměře 101 m2, vše zastavěná plocha a pozemkům
pare. č. 2204/1 o výměře 123 m2, č. 2204/2 o výměře 122 m2, č. 2204/3 o výměře 120 m2,
č. 2204/4 o výměře 125 m2, č. 2206/1 o výměře 43 m2, č. 2206/2 o výměře 41 m2, č. 2206/3 o
výměře 40 m2, č. 2206/4 o výměře 42 m2, vše ostatní plocha, v k.ú. Podbořany pro vlastníky
Jiřího a Vlastu Polukoškovy, 439 82 Krásný Dvůr 194.
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9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí na projekt „Dodatečné zateplení a výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ,
tělocvičny a školní jídelny č.p. 743, Podbořany11 č. 12121833.
Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí na projekt „Dodatečné zateplení, výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ
T.G.Masaryka, školních dílen a družiny, Podbořany11 č. 12114273.
Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí na projekt „Zateplení Domu dětí a mládeže, Podbořany11 č. 12117783.
Přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR na realizaci akce „Regenerace
panelového sídliště STŘED - Kpt. Nálepky a Dukelská - I. etapa11 a rozpočtového opatření
č. 35.
Přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Ministerstva kultury ČR ve výši 65 000,- Kč na akci
„Restaurování sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice v obci Kněžice11
Přijetí dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu, se sídlem Ve Smečkách
801/33, 110 00 Praha v rámci Programu rozvoje venkova na projekt „Dětské hřiště
v Podbořanech I. a II. etapa11.
Podání žádosti o poskytnutí finanční dotace na realizaci akce „Dodatečné zateplení objektů
I. ZŠ č.p. 846, st.p.č.1063 a Základní školy praktické č.p. 847, st.p.č.1062 v k.ú. Podbořany11.
Znění a podpis „Dohody o narovnání11 mezi Městem Podbořany a společností Tebodin Czech
Republic s.r.o. se sídlem Prvního Pluku 20, Praha 8 ve výši 273 500,- Kč bez DPH.
Poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu
č.p. 154 v Hlubanech pro Petra Ryšavého a Vladimíru Zámeckou, bytem Hlubany č.p. 154,
441 01 Podbořany, a to ve výši 50 000,- Kč.
Poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu
č.p. 135 v Hlubanech pro Martina Svobodu, bytem Hlubany č.p. 135, 441 01 Podbořany, 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,

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

3.

Oslovit písemně všechny vlastníky bytových jednotek
ulice
Kpt.
Nálepky
č.p. 433, 897, 898, 905, 906, 913, 914 a Příčná 900 s dopisem, popisujícím situaci
revitalizace této lokality a se žádostí o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zahájením
rekonstrukce dle stávající projektové dokumentace.
Zodpovídá: Ing. Ohanka.
Termín: 18. prosince 2013
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4. Uzavřít a podepsat smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Oprava
komunikace Nádražní v Podbořanech11 mezi Městem Podbořany a společností 4D projekt
s.r.o. Křenová 438/7, 162 00 PRAHA 6, a to za cenu 89 540,- Kč vč. DPH
Zodpovídá: Ing. Ohanka.
Termín: 30. října 2013

Mgr. Radek Reindl
starosta města \

Ing. Karel Honz!
místostarosta města

Ověřovatelé
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