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Usnesení
ze 6. zasedání Rady města, které se konalo ve středu dne 11. června 2008
od 15,00 hod. v kanceláří starosty na MěÚ v Podbořanech
Přítomni: Ing. Honzl, Mgr. Duchoňová, RNDr. Pištěková, p. Jedlička, Ing. Podhola, Mgr. Gutzer
Omluven: Mgr. Reindl, Ing. Čerňanský
Přizváni: Ing. Růžičková, pí Chvojková, p. Zemer, p. Jelínek, p. Šikl
Ověřovatelé zápisu: Ing. Podhola, p. Jedlička
Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení:
č. 81 /2008 - zadat zpracování PD na zastřešení KD vč. vytvoření komerčních ploch ve stávajícím
vestibulu a prov. možnost získání dotace na tuto akci
č. 151/2008 - smlouva o zřízení věcného břemene - Hlubany plyn. přípojky ke 3 RD
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 275/2008 - věcné břemeno plynovod Rover Czech:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování
plynárenského zařízení ke stavbě - „Rover Czech - výrobní závod Podbořany - 1. etapa" s právem
přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 188/62, o vým. 6227m2, č. 188/99,
o vým. 8697 m2, vše ostatní plocha, v k.ú. Hlubany. Žadatel: Severočeská plynárenská, a.s., Klíšská
940, Ústí n/L. Jednorázová úhrada 1.000,- Kč.
Smlouva bude podepsána jen za podmínky, že firma podepíše smlouvu o zřízení věcného břemene na
vybudování chodníku.
Z: právní odbor
T: 18.6.2008
Usnesení č.276/2008 - zpráva komise:
Rada vzala na vědomí zprávu o činnosti komise péče o občany ze dne 26.5.2008.

Usnesení č. 277/2008 - užití znaku města:
Rada souhlasí s užitím znaku města Podbořany v připravované knize p. Ladislava Kříže „Cesty atleta
nejen za tajemstvím sprintu".
Z: místostarosta
I: 18.6.2008

Usnesení č. 278/2008 - firma Horský:
Rada vzala na vědomí hodnocení firmy Horský za období od 1.1. do 31.5.2008 - viz příloha.
Usnesení č. 279/2008 - firma Bouška:
Rada vzala na vědomí hodnocení firmy Bouška za období 1.4. do 31.5.2008 - viz příloha.
Usnesení č. 280/2008 - RK L+L:
Rada vzala na vědomí hodnocení činnosti RK L+L za období od 1.1 . do 30.4.2008
Usnesení č. 281/2008 - neplatiči:
Rada ukládá prověřit seznam neplatičů a nájemníkům, kteří jsou v prodlení více než 3 měsíce, podat
výpověď na zrušení nájemní smlouvy.
Z: odbor MHaS
T: 30.6.2008
Usnesení č. 282/2008 - nemovitosti z areálu RK:
Rada ukládá vyvěsit prodej movitostí z areálu realitní kanceláře.

Z: odbor MHaS
I: 18.6.2008

Usnesení č. 283/2008 - udělení licence:
Rada souhlasí s udělením licence pro Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. se sídlem Most na
provozování zvláštní linkové osobní dopravy na vnitrostátní lince Podbořany - Žatec - Staňkovice Triangle-jih za podmínky, že zastávka Podbořany železniční stanice bude změněna na Podbořany,
autobusové nádraží a dále, že zastávka náměstí Podbořany bude pouze výstupní zastávkou, nikoliv
nástupní.
Z: odbor MHaS
T: 2.7.2008
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
¥ této části proto nesouhlasí zněni tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 284/2008 - udělení licence:
Rada souhlasí s udělením licence pro Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s. se sídlem Praha 5 na
provozování zvláštní linkové osobní dopravy na vnitrostátní lince Podbořany - Žatec - Staňkovice Triangle-jih za podmínky, že zastávka Podbořany železniční stanice bude změněna na Podbořany,
autobusové nádraží a dále, že zastávka náměstí Podbořany bude pouze výstupní zastávkou, nikoliv
nástupní.
Z: odbor MHaS
T: 2.7.2008
Usnesení č. 285/2008 - financování školní docházky:
Rada projednala dodatek smlouvy o financování docházky dětí z Podbořan, kteří plní předškolní
vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v MŠ zřízených Městem Žatec a
doporučuje zastupitelstvu schválení tohoto dodatku.
Z: odbor MHaS
T: 18.6.2008
Usnesení č.286/2008 - financování školní docházky:
Rada projednala dodatek smlouvy o financování povinné školní docházky dětí z Podbořan, kteří
navštěvují školy zřízené Městem Žatec a doporučuje zastupitelstvu schválení tohoto dodatku.
Z: odbor MHaS
T: 18.6.2008
Usnesení č. 287/2008 - příspěvek pro odd. kuželek:
Rada nedoporučila poskytnutí příspěvku na úhradu provozních nákladů objektu kuželna pro Kuželky
Podbořany ve výši cca 70 tisíc Kč ročně a ukládá komisi pro sport a tělovýchovu připravit návrh pro
zastupitelstvo.
Z: odbor MHaS
T: 18.6.2008
Usnesení č. 288/2008 - zrušení termínu konání trhů:
Rada schválila zrušení termínu konání trhů na Masarykově náměstí v Podbořanech dne 20.6.2008
z důvodu konání podbořanských letních slavností 2008, při kterých bude zajišťován stánkový prodej
organizátorem akce.
Z: odbor MHaS
T: 20.6.2008
Usnesení č. 289/2008 - provoz městské knihovny:
Rada schválila uzavření a omezení provozu městské knihovny v Podbořanech o prázdninách 2008 dle
oznámení vedoucí knihovny (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 1.7.2008
Usnesení č. 290/2008 - prodloužení veřejné produkce:
Rada Města Podbořany schválila výjimku z OZV města Podbořany č. 2/2005 o veřejném pořádku při
pořádání veřejnosti přístupných veřejných produkcí...... ,čl. 5 - doba konání kulturních podniků, odst.
(2): “Konání kulturní akce Podbořanské letní slavnosti 2008 na Masarykově náměstí v Podbořanech,
organizátor firma Mafo s.r.o., se povoluje v pátek dne 20.6.08 do 1,00 hodin následujícího dne a
v sobotu dne 21.6.2008 do 1,00 hod. následujícího dne“. Odpovědnost pořadatele akce za dodržování
právních předpisů na ochranu před alkoholismem a jinými toxikomániemi, o požární ochraně, o ochraně
veřejného zdraví a dalších právních předpisů není povolením výjimky dotčena.
T: odbor MHaS
T: 20.6.2008
Usnesení č. 291/2008 - zábor prostranství:
Rada projednala zábor veřejného prostranství na místní komunikaci Dukelská před prodejnou Květin a
Z: odbor MHaS
ukládá řešit nadměrný neoprávněný zábor.
T: 2.7.2008
Usnesení č. 292/2008 - příspěvek na dětský den:
Rada schválila poskytnutí příspěvku na konání dětského dne na hřišti Na Kopci v Podbořanech ve výši
4.000,- Kč. Žadatel fyzická osoba.
Z: odbor MHaS
T: 2.7.2008

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. 293/2008 - digitalizace kina:
Rada byla informována o návrhu Ing. Šopfa, týkajícího se digitalizace kina v Podbořanech a jeho
následný pronájem. Projedná zastupitelstvo.
Z: odbor MHaS
I: 18.6.2008
Usnesení č. 294/2008 - prodej panelů:
Rada schválila prodej 18 ks použitých panelů z areálu kasáren v k.ú. Hlubany za kupní cenu 100,- Kč za
1 panel. Žadatel: fyzická osoba.
Z: právní odbor
T: 18.6.2008
Usnesení č. 295/2008 - prodej kovových trubek:
Rada schválila prodej kovových trubek z překážkové dráhy v areálu kasáren v k.ú. Hlubany za kupní
cenu 4,- Kč/kg. Žadatel: fyzická osoba.
Z: právní odbor
T: 18.6.2008
Usnesení č.296/2008 - prodej betonových desek:
Rada schválila záměr prodeje betonových desek o výměře cca 3 x 2,5 m v areálu kasáren v k.ú.
Hlubany. Kupní cena: za odvoz. Bez žadatele.
Z: právní odbor
T: 18.6.2008
Usnesení č. 297/2008 - záměr prodeje z areálu kasáren:
Rada schválila záměr prodeje zlomků obrubníků, kostek a kameniva o hmotnosti cca 500 kg z areálu
kasáren v k.ú. Hlubany. Kupní cena: za odvoz. Žadatel: fyzická osoba.
Z: právní odbor
T: 18.6.2008
Usnesení č. 298/2008 - záměr prodeje ocelového přístřešku:
Rada schválila záměr prodeje ocelového přístřešku vedle budovy na st.p.č. 221/18 v k.ú. Hlubany
v areálu kasáren. Kupní cena 4,- Kč/kg. Žadatel: fyzická osoba.
Z: právní odbor
T: 18.6.2008
Usnesení č. 299/2008 - záměr prodeje vlnitých plechů:
Rada schválila záměr prodeje vlnitých plechů z vnitřního oplocení uvnitř areálu kasáren - cca 300 bm.
Kupní cena 4,- Kč/kg. Žadatel: OKZ HOLDING a.s., Habartov.
Z: právní odbor
I: 18.6.2008
Usnesení č. 300/2008 - prodej pily, nůžek a regálu:
Rada schválila prodej pily strojní rámové PR 20 za cenu odhadu - 7 875,- Kč a záměr prodeje nůžek
pákových tabulových NTP 100/2 za 3 000,- Kč a regálu za 300,- Kč z areálu kasáren v k.ú. Hlubany.
Žadatel: fyzická osoba.
Z: právní odbor
T: 18.6.2008
Usnesení č. 301/2008 - záměr prodeje ohýbačky plechu:
Rada schválila záměr prodeje ohýbačky plechu XK 2000 z areálu kasáren za kupní cenu 10.000,- Kč.
Žadatel: fyzická osoba.
Z: právní odbor
T: 18.6.2008
Usnesení č. 302/2008 - pronájem:
Rada schválila pronájem části pozemkové parcely č. 894 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře cca 75 m2, v k.ú. Podbořany. Roční pronájem 100,- Kč. Žadatel: fyzická osoba.
Z: právní odbor
T: 2.7.2008
Usnesení č. 303/2008 - záměr pronájmu:
Rada neschválila záměr pronájmu části pozemkových parcel č. 189/2 a č. 188/7 - orná půda, o výměře
cca 1675 m2, v k.ú. Hlubany na dobu určitou od 1. 6. 2008 do 30. 6. 2009 pro Ravel s.r.o., Ústí nad
Z: právní odbor
Labem. Celkový nájem 6.750,- Kč.

T: 2.7.2008

Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních udajy zveřejňovány,
V této části proto nesouhlas! znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 304/2008 - záměr pronájmu:
Rada schválila záměr pronájmu rybníčku - p.p.č.11 - vodní plocha, o výměře 540 m2, v k.ú. Pšov u
Podbořan. Žadatel: Výchovný ústav Pšov. Roční pronájem 100,- Kč.
Z: právní odbor
T: 2.7.2008
Usnesení č. 305/2008 - ukončení nájmu:
Rada schválila ukončení nájmu autobusového nádraží v Podbořanech dohodou k 30. 6. 2008 po úhradě
nájmu za červen 2008. Žadatel: Autobusová doprava s.r.o., Podbořany.
Z: právní odbor
T: 30.6.2008
Usnesení č. 306/2008 - prodej parcely č. 67:
Rada nepřijala žádné usnesení k žádosti o prodej pozemkové parcely č. 67 - zahrada, o výměře 102 m2
v k.ú. Podbořany. Žadatel: fyzická osoba. Kupní cena 150,- Kč/m2. Rozhodne zastupitelstvo.
Z: právní odbor
T: 18.6.2008
Usnesení č. 307/2008 - záměr prodeje:
Rada neschválila záměr prodeje pozemkové parcely č. 120/2 - ostatní plocha, o výměře 142 m2 v k.ú.
Buškovice. Žadatel: fyzická osoba. Kupní cena 40,- Kč/m2.
Z: právní odbor
T: 18.6.2008
Usnesení č. 308/2008 - záměr prodeje:
Rada schválila záměr prodeje části pozemkové parcely č. 17/1 - ostatní plocha, o výměře cca 50 m2
v k.ú. Letov. Žadatel: fyzická osoba. Kupní cena 20,- Kč/m2.
Z: právní odbor
T: 18.6.2008
Usnesení č. 309/2008 - lhůta na uzavření kupní smlouvy:
Rada doporučila poskytnutí lhůty 90 dnů na uzavření kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny - do
23.7.2008. Žadatel: fyzická osoba.
Z: právní odbor
T: 18.6.2008
Usnesení č. 310/2008 - změna usnesení zastupitelstva:
Rada doporučila změnu usnesení zastupitelstva ze dne 23. dubna 2008 číslo III./10 písm. i), o prodeji
pozemkových parcel č. 188/125 o výměře 594 m2, č. 188/126 o výměře 25 m2 a č.188/127 o výměře
366 m2, vše orná půda, v k.ú. Hlubany za cenu 150,- Kč/m2. Žadatel Rover Czech s.r.o, Praha 5. Nová
kupní cena 100,- Kč/m2.
Z: právní odbor
T: 18.6.2008
Usnesení č. 311/2008 - podpis smlouvy:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení budoucího věcného břemene za účelem zřízení a provozování
elektrizační soustavy pro stavbu „LN - Podbořany Hlubany 23/1, kNN, Vladimíra Zámecká" s právem
přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 253/5 a 21 v k.ú. Hlubany. Žadatel:
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4. Jednorázová úhrada: 450,- Kč.
Z: právní odbor
T: 18.6.2008
Usnesení č. 312/2008 - podpis smlouvy:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení budoucího věcného břemene za účelem zřízení a provozování
elektrizační soustavy pro stavbu „LN - Podbořany Vroutecká 868/2, kNN, Ing. Stanislav Chmelař"
s právem ^ přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcele č. 894 v k.ú. Podbořany.
Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4. Jednorázová úhrada: 1.450,- Kč.
Z: právní odbor
T: 18.6.2008
Usnesení č. 313/2008 - podpis smlouvy:
Rada schválila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem
vybudování přeložky plynovodu u nově budovaného PENNY marketu za poštou s právem přístupu a
příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 1131, ostatní plocha, o vým. 50 m2, č. 1133/2,
zahrada, o vým.743 m2, v k.ú. Podbořany. Žadatel: Severočeská plynárenská, a.s.,
Ústí n/L.
Jednorázová úhrada 500,- Kč/bm.
Z: právní odbor
T: 18.6.2008
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. 314/2008 - podpis smlouvy:
Rada doporučila podpis smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném
převodu p.p.č. 1729/2, 1865/8 a 1865/14 v k.ú. Podbořany a p.p.č. 98/6 v k.ú. Hlubany včetně dodatku
- viz příloha.
Z: právní odbor
I: 18.6.2008
Usnesení č. 315/2008 - podpis zástavní smlouvy:
Rada doporučila podpis zástavní smlouvy mezi městem a Raiffeisen Stavební Spořitelnou, a.s. pro
fyzickou osobu, která si vyřizuje úvěr na koupi bytu číslo 891 /22 v Podbořanech.
Z: právní odbor
I: 18.6.2008
Usnesení č.316/2008 - změna názvu:
Rada vzala na vědomí změnu názvu společnosti Silnice Žatec a.s. na Silnice GROUP a.s. a zároveň
schválila podpis dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce komunikace Buškovice - A3“ a
„Výstavba chodníku ul. Valovská v Podbořanech" - viz. příloha.
Z: právní odbor
T: 2.7.2008
Usnesení č.317/2008 - koupaliště:
Rada vzala na vědomí zprávu o přípravě koupaliště na rok 2008 - viz. příloha.
Usnesení č.318/2008 - datová optická síť:
Rada neschválila žádost IBG-NET Podbořany o umístění stavby Datové optické sítě v lokalitách Velká
Osada, Bratří Čapků, Alšova a Sídliště Míru v Podbořanech z důvodu rekonstrukce chodníků.
Z: p. Šikl
I: 2.7.2007
Usnesení č. 319/2008 - IS kasárna II. etapa:
Rada schválila pořadí cenových nabídek na vypracování projektové dokumentace akce „Inženýrské sítě
v areálu kasáren v Podbořanech - II. etapa", a to včetně zajištění stavebního povolení:
1. Ing. Ivo Švarc - projekce, Podbořany
332 916,80 Kč vč. DPH
2. Roman Hladík, Žatec
335 580,00 Kč vč. DPH
Z: p. Šikl
T: 2.7.2008
Usnesení č. 320/2008 - realizace úspor energie:
Rada schválila zadávací podmínky a zveřejnění nabídkového řízení na vypracování projektové
dokumentace akce „Realizace úspor energie - Školy a školská zařízení v majetku Města Podbořany" viz. příloha.
Z: p. Šikl
T: 2.7.2008
Usnesení č. 321/2008 - nástavba ZŠ a ZŠP:
Rada schválila zadávací podmínky a zveřejnění nabídkového řízení na vypracování projektové
dokumentace akce „Nástavba Základní školy Podbořany a Základní školy praktické Podbořany - systém
KORD" - viz. příloha.
Z: p. Šikl
T: 2.7.2008
Usnesení č. 322/2008 - stezka pro pěší a cyklisty:
Rada schválila uzavření a podpis Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi Městem
Podbořany a fyzickou osobou na akci „Podbořany stezka pro pěší a cyklisty do MČ Hlubany".
Z: p. Šikl
T: 2.7.2008
Usnesení č. 323/2008 - venkovní úpravy u čp. 432:
Rada souhlasí se stavbou „Venkovní úpravy u č.p. 432 - opěrné zdi a venkovní schodiště", pokud splní
obecně zákonné podmínky. Investorem stavby je fyzická osoba.
Z: p. Šikl
I: 2.7.2008

Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemofiou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této části proto nesouhlas! zněni tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 324/2008 - nezaměstnanost:
Rada vzala na vědomí zprávu o nezaměstnanosti na Podbořansku k 1.6.2008- viz příloha.

Usnesení č. 325/2008 - jednání rady:
Příští zasedání rady se bude konat ve středu 2. července 2008 od 15,00 hod..
Z: tajemník
T: 2.7.2008

/

c
Ing. Karel Honzí
místostarosta města

Ověřovatelé:

Ing. Podhola:

RNDr. Dagmar Pištěková
členka rady

p. Jedlička:X

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.

