USNESENÍ
z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Podbořany, které se konalo ve středu
18. února 2015 od 17°° hod, ve velké zasedací síni Městského úřadu čp. 615, Podbořany

I. Kontrola usnesení:
1. Usnesení termínovaná k 18. únoru 2015 jsou splněna

II.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti rady, výborů a komisí.
2. Zprávu o uplatňování Územního Plánu Podbořany
3. Informaci o provedených rozpočtových opatřeních radou města a starostou za období od
1. 12.2014 do 31. 12. 2014.
4. Zprávu o chodu Domu s pečovatelskou službou.
5. Zprávu o hodnocení plnění operačního plánu zimní údržby pro město Podbořany.

III. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu: Ing. Čerňanský Josef, Ing. Šopf Lumír
2. Volbu návrhové komise: předseda - Mojžíš Petr
členové - Peterka Leo, Vaněk Tomáš
3. Program tohoto jednání (viz. příloha)
4. Petra Jambora jako určeného zastupitele pro spolupráci na pořízení ÚP Podbořany nebo jeho
změny.
5. Návrh zadání změny č. 3 ÚP Podbořany
6. Rozpočtová pravidla pro rok 2015, viz. příloha
7. Rozpočet Města Podbořany na rok 2015 (závazné ukazatele - viz příloha č. 1):
Celkový objem příjmů
103 822,52 tis. Kč
Celkový objem výdajů
128 827,03 tis. Kč
Financování
25 004,51 tis. Kč (zapojení přebytku minulých let)
8. Poskytnutí finančních příspěvků na sport z rozpočtu města pro rok 2015 dle Pravidel Města
Podbořany, ze dne 22. 10. 2003 pro přidělování finančních prostředků na činnost sportovních
organizací (viz příloha).
9. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se
stavebním odpadem na území města Podbořany a zároveň ruší Obecně závaznou vyhlášku
č.7/2006, kterou se stanoví systém shromažďováni, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikající na území města, ze dne 6. 9. 2006.
10. Poskytnutí finančního příspěvku na vybudování čističky odpadních vod pro rodinný dům č. p.
257 v Buškovicích ve výši 20.000,- Kč - žadatel Miroslav a Jaroslava Touškovi, bytem
Pivovarská 244/9, 150 00 Praha 5.
11. Zásady pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu města na vybudování přípojek k
novostavbě rodinného domu na rok 2015, a to maximálně do výše 50.000,-- Kč na jeden
rodinný dům.
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12. Zásady pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu města na vybudování domovní
čistírny odpadních vod na období 2015 - 2018, a to maximálně do výše 20.000,- Kč na jedno
číslo popisné.
13. Prodej majetku:
a. Prodej pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely č. 1761/12 (dle
GPjetoč. 1761/119) -zahrada, o výměře 31 m2 vk. ú. Podbořany. Žadatelé: Vlastimil a
Eva Procházkovi, Budovatelů 1101,441 01 Podbořany. Kupní cena: 100,- Kč/m2.
b. Prodej pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely č. 58/3 - ostatní
plocha, o výměře 157 m2 v k. ú. Hlubany. Žadatelé: František a Zdeňka Kozlovi, Hlubany
97, 441 01 Podbořany. Kupní cena: 100,- Kč/m2.
14. Nabytí majetku:
a. Bezúplatné nabytí a podání žádosti o bezúplatný převod pozemkových parcel č. 1569/1 o
výměře 497 m2, č. 1569/2 o výměře 3636 m2, č.1641/1 o výměře 709 m2, č. 1882/13 o
výměře 174 m2, č. 1882/14 o výměře 69 m2, č. 1925/10 o výměře 180 m2, č. 2083 o
výměře 466 m2, v k. ú. Podbořany, č. 62/3 o výměře 163 m2, č.67/1 o výměře 355 m2,
č.67/2 o výměře 789 m2, č. 193/5 o výměře 103 m2, v k. ú. Hlubany, č. 45/2 o výměře 450
m2, č. 528/1 o výměře 103 m2, č. 577 o výměře 139 m2, č. 584 o výměře 184 m2, č. 592 o
výměře 1687 m2, č. 648/5 o výměře 2300 m2, č. 668/1 o výměře 2268 m2, č. 669 o výměře
291 m2, č. 1217 o výměře 690 m2, v k. ú. Kněžice u Podbořan, č. 93 o výměře 304 m2, v
k.ú. Kaštice, č. 20/7 o výměře 207 m2, č. 20/8 o výměře 5834 m2, č. 295/3 o výměře 659
m2, č. 568/2 o výměře 49 m2, č. 585/1 o výměře 1526 m2, č. 586 o výměře 2204 m2, v k. ú.
Neprobylice u Kaštic, č. 22/1 o výměře 1859 m2, č. 61/3 o výměře 400 m2, č. 188/4 o
výměře 967 m2, v k. ú. Letov, č. 2722/4 o výměře 265 m2, č. 2757/1 o výměře 2127 m2, č.
2787/3 o výměře 2068 m2, v k. ú. Valov, č. 48/3 o výměře 334 m2, č. 48/4 o výměře 1343
m2, č. 475/2 o výměře 277 m2, v k. ú. Sýrovice, č. 311 o výměře 1923 m2, č. 345 o výměře
1766 m2, v k. ú. Pšov u Podbořan formou privatizace od Státního pozemkového úřadu,
Husínecká 1024/1 1a, 130 00 Praha 3.
b. Bezúplatné nabytí a podpis smlouvy o bezúplatném převodu č. ULN/18/2015 včetně
schvalovací doložky na převod pozemkové parcely č. 2513/43 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 2560 m2, v k. ú. Buškovice od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2.
15. Podpis zástavní smlouvy na byt č. 90/4 se spoluvlastnickým podílem 760/4067 mezi Městem
Podbořany a GE Money Bank, a.s. Žadatel: Monika Karvayová, Hlubany 90, 441 01
Podbořany.
16. Prodloužení lhůty na přestavbu budov bez čp. se stavební parcelou č. 2164 a č. 2165 v k. ú.
Podbořany o dva roky. Žadatelé: Lucie Padrnosová, Staniční 48, 300 00 Plzeň, Jiří a Věra
Padrnosovi, Alšova 692, 441 01 Podbořany.

IV. Zastupitelstvo města odkládá:
1. Bezúplatné nabytí komunikace s pozemkovou parcelou č. 1885/1 - orná půda, o výměře
1657 m2, v k. ú. Podbořany od Ing. Martin Řepík, Ke Hřišti 380, 276 05 Nižbor. Kupní cena:
0,- Kč/m2.

V. Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. Záměr směny části pozemkové parcely č. 1885/1 (č. 0 a část č.1) - orná půda, o výměře 1343
m2, v k. ú. Podbořany za parcelu města č. 1885/39 - orná půda, o výměře 1343 m2 v k. ú.
Podbořany. Žadatel: Ing. Martin Řepík, Ke Hřišti 380, 276 05 Nižbor.
2. Přijetí usnesení, že zastupitelstvo města ukládá investičnímu odboru navrhnout p. Řepíkoví
podmínky shodné s těmi, které byly nabízeny v minulosti předchozím soukromým vlastníkům
pozemků, na kterých byly budované pozemky k výstavbě rodinných domů na území města.
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VI. 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

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Mgr. Radek Reinc
starosta města

Ověřovatelé:

Ing. Josef Čerňanský:

Ing. Lumír Šopf:
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