USNESENÍ
z 24. řádného zasedání Zastupitelstva města Podbořany, které se konalo ve středu
3. září 2014 od 17°° hod, ve velké zasedací síni Městského úřadu čp. 615, Podbořany

I.

Kontrola usnesení:

1. Usnesení termínovaná k 3. září 2014 jsou splněna.

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti Rady, výborů a komisí.
2. Informaci o provedených rozpočtových opatřeních RM za období od 1.6. do 31. 7. 2014.
3. Závěrečnou zprávu o plnění Hlavních úkolů volebního období 2010-2014.

III. Zastupitelstvo města schvaluje:

1. Volbu ověřovatelů zápisu: MUDr. Vladimír Záhorský, Bohuslav Hanuš
2. Volbu návrhové komise: předseda - Václav Hančar
členové - Ing. Roman Hodek, MUDr. Petr Ráliš
3. Program tohoto jednání (viz příloha)
4. Rozbor hospodaření za II. čtvrtletí 2014
5. Změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 30 (viz příloha)
Příjmy
307,00 tis. Kč
Výdaje
307,00 tis. Kč
Financování
0,00 tis. Kč
6. Podmínky zadání grantu (příspěvku) na pořádání akce PLS 2015 ve výši nejvýše 300 tisíc Kč.
7. Prodej majetku:
a. Prodej pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely č.234/1 (dle
GP je to č. 234/3) - ostatní plocha, o výměře 103 m2 v k.ú. Hlubany. Žadatelé: MUDr.
Radim Šindelář, Hlubany 130, 441 01 Podbořany. Kupní cena: 100,- Kč/m2.
b. Prodej pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely č.266 (dle GP
je to č. 266/2 - zastavěná plocha) - ostatní plocha, o výměře 6 m2 v k.ú. Hlubany. Žadatel:
Václav a Alena Šafaříkovi, Hlubany 84, 441 01 Podbořany. Kupní cena: 100,- Kč/m2.
c. Prodej budovy a pozemků a podpis kupní smlouvy na prodej budovy bez čp. se stavební
parcelou č. 2162 - zastavěná plocha, o výměře 597 m2 a částí pozemkových parcel č.
2456/4 - ostatní plocha, části č. 2156/33 - ostatní plocha, části stavební parcely č. 2182 zastavěná plocha, o výměře 1052 m2 (dle GP je to č. 2156/52) v k.ú. Podbořany. Žadatel:
Vladimír Volavka, Na Střelnici 163, 441 01 Podbořany. Kupní cena: za budovu 640 000,Kč, za pozemek 315 600,- Kč.
8. Nabytí majetku:
a. Schválení podpisu smlouvy o bezúplatném převodu č.ULN/101/2014 na bezúplatný převod
parcely č. 189/2 - vodní plocha, o výměře 757 m2 v k.ú. Kaštice včetně doložky od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2.
9. Přijetí neinvestiční dotace od Ústeckého kraje ve výši 125 000,- Kč na realizaci akce
„Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v obci Pšov" a uzavření a podpis příslušné
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy tohoto usnesení.
10. Přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Ministerstva kultury ČR ve výši 190 000,- Kč na akci
„Stavební úpravy - oprava fasády kaple s hrobkou v Letově".
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