USNESENÍ
z 22. řádného zasedání Zastupitelstva města Podbořany, které se konalo ve středu
12. března 2014 od 1700 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu čp. 615, Podbořany

I. Kontrola usnesení:
1. Usnesení termínovaná k 12. březnu 2014 jsou splněna.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Rady, výborů a komisí.
2. Provedená rozpočtová opatření č. 71 až č. 74 (změna rozpočtu č. 7) za období od 19.12.2013
do 31.12.2013, jejichž prováděním a schvalováním byl pověřen starosta města na základě
usnesení ZM č.lll/7 ze dne 18.12.2013.
Celkem za rozpočtovou změnu č. 7:
Příjmy
1 866,54 tis. Kč
Výdaje
36,54 tis. Kč
Snížení financování
1 830,00 tis. Kč
3. Zprávu o Hodnocení plnění operačního plánu zimní údržby pro město Podbořany

III. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu: Mgr. Duchoňová, Mgr. Honzlová
2. Volbu návrhové komise: předseda - Ing. Švarc
členové - p. Jedlička, pí Zvonková
3. Program tohoto jednání (viz. příloha)
4. Rozpočet Města Podbořany na rok 2014 (závazné ukazatele - viz příloha)
Celkový objem příjmů
108 347,05 tis. Kč
Celkový objem výdajů
132 967,85 tis. Kč
Financování
24 620,80 tis. Kč (přebytek finančních prostředků minulých let)
5. Rozpočtová pravidla pro rok 2014
6. Zásady pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu města na vybudování přípojek k
novostavbě rodinného domu na rok 2014, a to maximálně do výše 50.000,-- Kč na jeden
rodinný dům.
7. Mimořádný příspěvek na provoz TJ Tatran ve výši 100.000,- Kč (rozpočtová změna se neprovádí,
v rozpočtu je 1 milion, rozděluje se podle pravidel 900 tisíc, s rezervou cca 75 tisíc, dále zůstává 100 tisíc pro
TJ Tatran).

8. Poskytnutí finančních příspěvků na sport z rozpočtu města pro rok 2014 podle Pravidel Města
Podbořany ze dne 22.10.2003 pro přidělování finančních prostředků na činnost sportovních
organizací (viz příloha).
9. Poskytnutí grantu a uzavření smlouvy o poskytnutí grantu na konání Podbořanských letních
slavnosti 2014 ve výši 300 tisíc Kč s příjemcem grantu - organizátor PLS 2014 - Petr Ulke,
Hlavní 80, 489 81 Kryry
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10. Nabytí majetku:
a. Bezúplatné nabytí a podpis smlouvy na nabytí % pozemkové parcely č. 1885/41 - orná
půda, o celkové výměře 3931 m2, v k.ú. Podbořany od SPÚ ČR, Husinecká 1024/1 1a,
130 00 Praha 3.
b. Bezúplatné nabytí a podpis smlouvy na nabytí pozemkové parcely č. 1761/100 - orná
půda, o výměře 5237 m2, v k.ú. Podbořany od SPÚ ČR, Husinecká 1024/1 1a, 130 00
Praha 3.
c. Bezúplatné nabytí a podpis smlouvy na nabytí pozemkové parcely č. 67/2 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 789 m2 a části parcely č. 67/1 - ostatní plocha, o celkové
výměře 355 m2 v k.ú. Hlubany od SPÚ ČR, Husinecká 1024/1 1a, 130 00 Praha 3.
d. Úplatné nabytí a podpis kupní smlouvy na nabytí částí pozemkových parcel č. 1934/3 (dle
GP je to č. 1949/30) - ostatní plocha, o výměře 353 nrr a části parcely č. 1949/1 (dle GP je
to č. 1949/31) - ostatní plocha, o výměře 384 m2 v k.ú. Podbořany od AgroZZN, a.s.,
V Lubnici 2333, 269 26 Rakovník II. Kupní cena: 100,- Kč/m2.
e. Bezúplatné nabytí a podpis darovací smlouvy na nabytí pozemkových parcel č.4/1 - ostatní
plocha, o výměře 243 nrr, č. 9/11 - ostatní plocha, o výměře 315 m2, č. 62/2 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 640 m2 a části parcely č. 254/25 (dle GP je to č.
254/108) - orná půda, o výměře 834 m2 a části parcely č. 254/27 (dle GP je to č. 254/109)
- orná půda, o výměře 113 m2 v k.ú. Hlubany od Ing. Jana Bartoše, Prosecká 843/99,
190 00 Praha 9.
f. Bezúplatné nabytí a podpis smlouvy na nabytí pozemkové parcely č. 972 - lesní pozemek,
o výměře 364 m2 v k.ú. Kněžice u Podbořan od Ing. Miloslavy Bukové, Bezručova 492,
274 01 Slaný, Aleny Hlávkové, Jungmanova 1349, 438 01 Žatec, Hany Jahelkové,
Černobýla 2554, 438 01 Žatec.
g. Bezúplatné nabytí a podpis darovací smlouvy na nabytí částí pozemkové parcely č. 1426/1
- ostatní plocha, silnice, dle GP jsou to parcely č. 1426/3 o výměře 83 m2, č. 1426/4 o
výměře 15 m2, č. 1426/5, o výměře 70 m2 v k.ú. Podbořany od Ústeckého kraje, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
11. Doplnění a úpravu textu Pravidel pro výběr kupujícího obálkovou metodou - viz příloha
12. Zrušení předkupního práva města a podpis smlouvy o zrušení předkupního práva k řadovým
domům s pozemkovými parcelami č. 2156/20 o výměře 298 m2, č. 2156/21 o výměře 176 m2,
č. 2156/22 o výměře 176 m2, č. 2156/23 o výměře 176 m2, č. 2156/24 o výměře 176 m2, č.
2156/25 o výměře 227 m2, vše ostatní plocha, v k.ú. Podbořany pro vlastníka Josefa Brabce,
Dvořákova 1343, 440 01 Louny.
13. Podporu projektu „Auto pomáhá seniorům11 v Podbořanech a příspěvek 50.000,- Kč + DPH
formou pronájmu reklamní plochy na tomto automobilu Renault Kangoo po dobu 6 let a
s podmínkou, že automobil bude po dobu 6 let sloužit Domu s pečovatelskou službou.
Příspěvek bude poskytnut organizátorovi projektu: Ing.Jaromír Pour, Organizátor projektu,
Šípková 5555, 43001 Chomutov.

IV. Zastupitelstvo města neschvaluje :
a. Záměr prodeje pozemkové parcely č. 1885/39 - orná půda, o výměře 1343 m2,
v k.ú. Podbořany. Žadatel: Ing. Martin Řepík, Nižbor 97, 276 05 Nižbor. Kupní cena: 100,Kč/m2.
b. Úplatné nabytí budovy čp. 434 se stavební parcelou č. 679/1 o výměře 2473 m2,
8 garáží se stavebními parcelami č. 679/2 o výměře 41 m2, č. 679/3 o výměře 40 m2
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