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Usnesení
z 11. zasedání Rady města, které se konalo ve středu dne 17. října 2007
od 15,00 hod. v kanceláří starosty na MěÚ v Podbořanech

Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Duchoňová, RNDr. Pištěková, p. Jedlička,
Ing. Podhola, Mgr. Gutzer
Omluven: Ing. Čerňanský
Přizváni: za Policii ČR npor. Poschl; Ing. Růžičková, pí Chvojková, pí Gašparová,
p. Zerner, Ing. Hodek
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Duchoňová, Ing. Podhola
Kontrola usnesení:

Nesplněno zůstává usnesení:
č. 230/2007 - záměr prodeje studní
č. 356/2007 - pronájem parcel k.ú. Podbořany + odstranění Stánku
č. 433/2007 - parkovací místo ZTP pro V. Havlíka
č. 439/2007 - čp. 900 - výměna stoupadch rozvodů teplé a studené vody
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č. 468/2007 - kamerový systém.

Rada na základě zadávacích podmínek ze dne 4.10.2007 odst. 6 schválila zrušení zadávacího řízení na akci
Kamerový systém - areál kasáren v Podbořanech.
Z: Ing. Hodek
T: 14.11.2007
Usnesení č. 469/2007 - umístění kamer:

Rada ukládá vypracovat studii instalace kamerového systému na náměstí TGM v Podbořanech.
Z: Ing. Hodek
T: prosinec rada
Usnesení č. 470/2007 - prodej movitých věcí z kasáren:

Rada schválila prodej všech doposud neprodaných použitých strojů a věcí movitých z kasáren formou obálkové
metody.
Z: právní odbor
T: 24.10.2007
Usnesení č. 471/2007 - prodej koksu:

Rada projednala žádost fyzické osoby o prodej zbytku koksu z areálu kasáren za cenu 300,- Kč a ukládá prověřit
množství koksu, začlenit do seznamu za nejvyšší nabídku. Prodej obálkovou metodou.
Z: právní odbor
T: 14.11.2007
Usnesení č. 472/2007 - činnost výborů a komisí:

Rada vzala na vědomí zápis zjednání kontrolního výboru z8.10.2007, zápis zjednání komise pro mládež a
tělovýchovu ze 4.10.2007, zápis z jednání komise péče o občany z 24.9.2007.

Usnesení č. 473/2007 - rozbor hospodaření:

Rada projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení Rozbor hospodaření za 3 čtvrtletí 2007 - viz příloha.
.
Z: finanční odbor
T: 24.10.2007
Usnesení č. 474/2007 - rozpočtová změna:

Rada projednala žádost ZŠ Podbořany, Husova 276 o provedení rozpočtové změny - přesun 200 tis. Kč z investic
do neinvestičních provozních prostředků školy a doporučuje přesun pouze 100.000,- Kč.
Z: finanční odbor
T: 24.10.2007
Usnesení č. 475/2007 - návrh rozpočtu:

Rada vzala na vědomí návrh rozpočtu a doporučuje na něm nadále pracovat v souladu s připomínkami.
Z: finanční odbor
T: 24.10.2007
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 476/2007 - bezpečnostní situace:

Rada vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě OOP Podbořany, přednesenou vedoucím
oddělení Policie ČR npor. Poschlem - zpráva viz příloha.

Usnesení č. 477/2007 - plán zimní údržby:

Rada schválila opatření - operační plán zimní údržby od 1.11.2007 do 31.3.2008 - viz příloha a ukládá zveřejnit na
webových stránkách města.
Z: odbor MHaS
T: 1.11.2007
Usnesení č. 478/2007 - Fond rozvoje bydlení:

Rada doporučila doplnění Zásad pro poskytování finanční půjčky z Fondu rozvoje bydlení, a to v čl. III/3 písm. D,
a to na změnu zdroje TUV v domech čp. 692-4, 697-8 a 685-7 v Podbořanech. Žadatel má možnost získat finanční
půjčku ve výši max. 10 tis. Kč na 1 b.j. V případě zřízení společného zdroje TUV je možné částku násobit počtem
připojených b.j.
Z: Ing. Hodek
T: 24.10.2007
Usnesení č. 479/2007 - investiční akce:

Rada vzala na vědomí zprávu Průběh investičních akcí města na rok 2007 - viz příloha.

Usneseni č.

480/2007 - příspěvek na IS:

Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku fyzické osobě na vybudování inženýrských sítí k rodinnému domu
čp. 984 v Podbořanech.
Z: ing. Hodek
T: 24.10.2007
Usnesení č. 481/2007- PLS 2008:

Rada projednala a doporučila vyhlášení grantu na Podbořanské letní slavnosti 2008.
Z: odbor MHaS
T: 24.10.2007
Usnesení č. 482/2007 - pronájem KD:

Rada vzala na vědomí návrh textu nájemní smlouvy na pronájem Kulturního domu v Podbořanech.

Usnesení č. 483/2007 - autobusová doprava:

Rada schválila uděleni licence pro fyzickou osobu k provozováni zvláštni linkové osobní dopravy na lince Most Podbořany.
Z: Ing. Hodek
T: 14.11.2007
Usnesení č. 484/2007 - ČEZ distribuce:

Rada doporučila schválení Smlouvy o budoucí smlouvě č. 4120233169 o připojení odběrného zařízení k distribuční
soustavě NN - areál kasáren mezi Městem Podbořany a ČEZ Distribuce a.s. Děčín.
Z: Ing. Hodek
T: 24.10.2007
Usnesení č. 485/2007 - vzdání se předkupního práva:

Rada schválila vzdání se předkupního práva k bytu číslo 664/2 v čp. 664, 665 v Komenského ulici pro fyzickou
osobu.
Z: právní odbor
T: 14.11.2007
Usnesení č. 486/2007 - záměr prodeje:

Rada schválila záměr prodeje budovy se st.p.č. 221/18 - zastavěná plocha, o výměře 1673 m2, budovy se st.p.č.
221/19 - zastavěná plocha, o výměře 307 m2, budovy se st.p.č. 221/21 - zastavěná plocha, o výměře 36 m2 a
části p.p.č. 223/1 - ostatní plocha, o výměře cca 2 0000 m2 (přesná výměra a číslo po zaměření GP) a přilehlé
hliníkové přístřešky pro Wastemat-Josef Šeps, Žatec.
Z: právní odbor
T: 24.10.2007

Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 487/2007 ■ podpis budoucí kupní smlouvy:

Rada schválila záměr prodeje patrových ubytoven se stavebními parcelami č. 223/10 a 223/21 v k.ú.
Hlubany pro rekonstrukci na malometrážní byty o rozměrech 30 - 55 m2ve standardní výbavě.
Forma prodeje ■ smlouva o smlouvě budoucí kupní, po založení spol. s.r.o., do 3 měsíců podepsat kupní smlouvu
pro Milan Duša AG, Králův Dvůr za kupní cenu : 3 024 460,- Kč a 3 298 960,-Kč. Rada ukládá doložit reference,
realizované akce.
Z: právní odbor
T: 24.10.2007
Usnesení č. 488/2007 - záměr prodeje:

Rada odkládá žádost fyzické osoby o prodej části p.p.č. 515/3 - ostatní plocha, o výměře cca 40 m2 v k.ú.
Z: právní odbor
Podbořany.
I: 14.11.2007
Usnesení č. 489/2007 - pronájem budovy PROTE:

Rada schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem PROTE haly firmě Semeko Plastics s.r.o., Na Lučinách 541,
Proboštov nejdříve od 1.11.2007 v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce.
Z: právní odbor
T: 1.11.2007
Usnesení č. 490/2007 - modernizace kotelny:

Rada na základě vypsaného výběrového řízení v Domově pro seniory v Podbořanech provedla otevírání obálek a
stanovila pořadí:
1. ing. Podhola stavební firma Podbořany
489.876,- Kč
2. Cagaš Vroutek
521.465,- Kč
3. Šilhánek a syn, a.s. Kryry
545.918,- Kč
Z: Ing. Hodek
T: 24.10.2007
Usnesení č. 491/2007 - Domov pro seniory:

Rada schválila
a) změnu plánu DpS na rok 2007
b) snížení neinvestičního příspěvku o 1.500 tis. Kč s tím, že prostředky organizace využije jako investiční dotaci
zřizovatele pro posílení investičního fondu - dokončení modernizace kotelny.
c) přesunutí částky 40.001,- Kč z rezervního fondu do fondu investic.
d) použití kulturního fondu obyvatel tak, že se prostředky kulturního fondu obyvatel převedou na investiční fond
a z něj bude uhrazena výstavba altánu v zahradě domova.
Z: soc. a fin. odbor
T: 24.10.2007
Usnesení č. 492/2007 - Hlavní úkoly:

Rada vzala na vědomí zprávu o plnění hlavních úkolů volebního období 2006 - 2010, plnění k 24.10.2007 - viz
příloha.

U
Mgr. Radek Re ndl
starosta města

Ověřovatelé:

Mgr. Duchoňová:

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ing. Podhola:

Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.

