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Usnesení
z 10. zasedání Rady města, které se konalo ve středu dne 24. září 2008 od 15,00 hod.
v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Důchodová, RNDr. Pištěková, Ing. Podhola, p. Jedlička,
Mgr. Gutzer
Přizváni: ředitel VÚM Buškovice, pí Gašparová, pí Herejková, pí Chvojková, p. Šikl
Ověřovatelé zápisu: RNDr. Pištěková, p. Jedlička
Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení:
č. 391/2008 - oprava kanalizační přípojky MŠ Žatecká ěp. 443, zajistit min. 2 cenové nabídky na
realizaci akce a zadat nej levnější nabídce;
448/2008 - žádost o opravu veř. komunikace v Hlubanech;
451/2008 - vyčištění rybníka v Morech a prov. technický stav rybníka, příp. rekonstrukci zařadit do
rozpočtu 2009;
452/2008 - přeložka ve Vroutecké ulici.
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 461/2008 - platový postup:
Rada stanovila plat ředitelce Základní školy Podbořany, Husova 276, Podbořany, okres Louny - platový
postup na základě započitatelné praxe - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 15.10.2008
Usnesení č. 462/2008 - komunikace CaM:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č.l ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce komunikace ul.
Cyrila a Metoděje v Podbořanech44 - viz. příloha.
Z: p. Šikl
T: 22.1.2008
Usnesení č. 463/2008 - příspěvek na IS:
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí k novému rodinnému
domu č.p. 125 v Hlubanech pro fyzickou osobu a to ve výši 38.671,- Kč.
Z: p. Šikl
T: 22.10.2008
Usnesení č. 464/2008 - příspěvek na IS:
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí k novému rodinnému
domu v ul. Mariánská č.p. 953 v Podbořanech pro fyzickou osobu a to ve výši 48.503,- Kč.
Z: p. Šikl
T: 22.10.2008
Usnesení č. 465/2008 - výstavba dvou RD:
Rada vzala na vědomí žádost o možnost výstavby dvou rodinných domů na pozemku parc.č. 223/166
v k.ú. Hlubany vč. vybudování dvou samostatných přípojek a souhlasí s výstavbou za podmínky dodržení
uliční čáry 5 m a výšky domů max. 9 m - viz. příloha.
Z: p. Šikl
T: 22.10.2008
Usnesení č. 466/2008 - umístění RD:
Rada vzala na vědomí žádost o umístění rodinného domu na pozemku parc.č. 223/167 v k.ú. Hlubany a
souhlasí s výstavbou za podmínky dodržení uliční čáry 8 m a výšky domu max. 9 m.
Z: p. Šikl
T: 22.10.2008
Usnesení č. 467/2008 - oprava chodníku a úprava prostranství:
Rada vzala na vědomí žádost a neschválila opravu chodníku a úpravu prostranství před domem č.p. 670
v ul. Bedřicha Smetany v Podbořanech.
Z. p. Šikl
T: 22.10.2008
Poznámka: jména a adresy fyzických osob wjmoboit být pocila záfama O oeliraiié osobních údajů zveřejňovány,
V této části proto nesouhlasí zriéní tohoto usneseni s ofíginálcrru
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Usnesení č. 468/2008 - příjezdová cesta:
Rada vzala na vědomí žádost o zajištění příjezdové cesty k domu ě.p. 670 v ul. Bedřicha Smetany
v Podbořanech a nedoporučuje zajištění provizorního příjezdu z pozemku parc.č. 1060 v k.ú. Podbořany
a doporučuje jednat o prodeji části parc.č. 1064/2 v k.ú. Podbořany.
Z: p. Šikl
1:22.10.2008
Usnesení č. 469/2008 - příspěvek na ČOV:
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních vod na objekt
určen k bydlení č.p. 37 v Kněžicích pro fyzickou osobu a to ve výši 10.000,- Kč.
Z: p. Šikl
T: 22.10.2008
Usnesení č. 470/2008 - úspora tepla ve školách:
Rada doporučila uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Zpracování žádosti města Podbořany o
podporu projektu „Realizace úspor energie - Školy a školská zařízení v majetku Města Podbořany44 do
Z: p. Šikl
Operačního programu Životní prostředí44.
T: 22.10.2008
Usnesení č. 471/2008 - příspěvek:
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních vod na objekt
určen k bydlení č.p. 372 v ul. Kadaňská v Podbořanech fyzickou osobu a to ve výši 10.000,- Kč.
Z: p. Šikl
T: 22.10.2008
Usnesení č. 472/2008 - komunikace Hlubany:
Rada ukládá předložit 3 cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace na realizace akce
„Rekonstrukce komunikací v obci Hlubany44.
Z: p. Šikl
T: 15.10.2008
Usnesení č. 473/2008 - 16 RD:
Rada schválila uzavření a podpis smlouvy o dílo na realizaci akce „Komunikace 16 RD“.
Z: p. Šikl
T: 22.10.2008
Usnesení č. 474/2008 - demolice v kasárnách:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č.l ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Kasárna Podbořany demolice objektů I. etapa44 s podmínkou, že Město Podbořany může odstoupit od smlouvy a to v termínu
do 30.6.2009 z důvodu neobdržení finanční dotace.
Z: p. Šikl
T: 22.10.2008
Usnesení č. 475/2008 - silnice Větrná:
Rada ukládá připravit zprávu o atestech silnice Větrná.

Z: p. Šikl
T: 15.10.2008

Usnesení č. 476/2008 - řešení hřiště:
Rada ukládá zajistit jiné dispoziční řešení skateboardového hřiště v areálu TJ Tatran.
Z: p. Šikl
T: 15.10.2008
Usnesení č.477 /2008 - informace o VÚM Buškovice:
Rada vzala na vědomí informaci ředitele Výchovného ústavu Buškovice o chodu ústavu.

Usnesení č. 478/2008 - zpracování ÚAP:
Rada vzala na vědomí postup při výběru dodavatele ÚAP, schválila zadávací podmínky k podání cenové
nabídky na realizaci veřejné zakázky - Pomoc při zpracování ÚAP pro ORP Podbořany a jmenovala
hodnotící komisi pro výběr dodavatele ÚAP ve složení: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, pí Herejková.
Z: pí Herejková
T: 30.9.2008
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ocJmmě osobních údajů zveřejňovány,
V této částí proto nesouhlasí znérú tohoto usnesení s rxígmáíem.
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Usnesení č. 479/2008 - jednání rady:
Dne 29.9.2008 od 15,30 se bude konat mimořádné zasedání rady města.
Z: tajemník
T: 29.9.2008
Usnesení č. 480/2008 - poskytnutí součinnosti:
Rada schválila uzavření dohody o poskytnutí součinnosti při vybírání správních poplatků za vydání
osvědčení o státním občanství ČR mezi Městem Podbořany a Ústeckým krajem.
Z: organizační odbor
T: 15.10.2008
Usnesení č. 481/2008 - pohledávky:
Rada vzala na vědomí zprávu o pohledávkách za období od 1.4. do 31.8.2008 - viz příloha.

Usnesení č. 482/2008 -fasáda domu čp. 912:
Rada projednala a zamítla žádost ZO ČSCH na zhotovení fasády domu čp. 912 vzhledem ktomu, že by
to bylo v rozporu s článkem V/3 nájemní smlouvy.
Z: finanční odbor
T: 22.10.2008
Usnesení č. 483/2008 - příspěvek ZKO:
Rada schválila příspěvek na konání II. ročníku obranářského závodu dne 5.10.2008 v areálu cvičiště
Základní kynologické organizace č. 694 v Kryrech ve výši 1.300,- Kč. Z: finanční odbor
T: 15.10.2008
Usnesení č. 484/2008 - dar:
Rada schválila dar Obci Lubenec ve výši 7.950,- Kč.

Z: finanční odbor
T: 15.10.2008

Usnesení č. 485/2008 - pokutové bloky:
Rada neschválila Obci Lubenec prominutí úhrady za odcizené pokutové bloky.
Z: finanční odbor
T: 15.10.2008
Usnesení č. 486/2008 - užití znaku města:
Rada projednala a schválila žádost SOŠ a SOU Podbořany o souhlas s užitím znaku města Podbořany na
propagačních materiálech akce Krajské finále ve fotbalu Ústeckého kraje dne 8. října 2008 na SOŠ a
SOU Podbořany.
Z: odbor MHaS
T: 15.10.2008
Usnesení č. 487/2008 - výběr nájemce Stánku:
Rada schválila pronájem dle pořadí obálkového výběru nájemce na pronájem prodejního Stánku na
náměstí pod Rubínem:
1. fyzická osoba ... roční nájem : 54 000,- Kč - rychlé občerstvení
2. fyzická osoba ... roční nájem : 48 000,- Kč - květiny
Z: právní odbor
T: 15.10.2008
Usnesení č. 488/2008 - pronájem pozemků:
Rada schválila pronájem pozemkových parcel č. 1761/77, o výměře 2 2454 m2, č. 1761/78, o výměře
8834 m2, ě. 1761/79, o výměře 604 m2, ě. 1775/1, o výměře 9975 m2, vše orná půda a č.1728 - ostatní
plocha, o výměře 2526 m2 v k.ú. Podbořany. Žadatel fyzická osoba. Roční pronájem 3.005,- Kč.
Z: právní odbor
T: 15.10.2008
Usnesení č. 489/2008 - pronájem haly v kasárnách:
Rada schválila pronájem části budovy na stavební parcele č. 221/18 v k.ú. Hlubany na dobu neurčitou
s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Žadatel Logit s.r.o. Měsíční nájem : 20 000,- Kč.
Z: právní odbor
T: 15.10.2008
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány,
¥ této části proto nesouhlas! zněni tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 490/2008 - záměr pronájmu pozemku:
Rada schválila záměr pronájmu části pozemkové parcely ě. 251/2 - ostatní plocha, o výměře 55 m2
v k.ú. Kněžice. Žadatel fyzická osoba. Roční pronájem: 100,- Kč.
Z: právní odbor
T: 15.10.2008
Usnesení č. 491/2008 - záměr pronájmu pozemku:
Rada schválila záměr pronájmu části pozemkové parcely ě. 251/2 - ostatní plocha, o výměře 50 m2
v k.ú. Kněžice. Žadatel fyzická osoba. Roční pronájem 100,- Kč.
Z: právní odbor
T: 15.10.2008
Usnesení ě.492/2008 - záměr prodeje pozemku:
Rada neschválila záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1187 - zahrada, o výměře cca 200 m2 v k.ú.
Podbořany. Žadatel: fyzická osoba. Kupní cena 100,- Kč/m2.
Z: právní odbor
T: 22.10.2008
Usnesení č. 493/2008 - záměr prodeje pozemku:
Rada neschválila záměr prodeje pozemkové parcely č. 1187 - zahrada, o výměře 950 m2 v k.ú.
Podbořany. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena : 100,- Kč/m2
Z: právní odbor
T: 22.10.2008
Usnesení č. 494/2008 - budoucí věcné břemeno
Rada schválila podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a
provozování elektrizační soustavy pro stavbu „Podbořany, Mlýnská 1662/52, kabel NN, Jan Fridrich44
s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcele č. 120 v k.ú. Podbořany.
Jednorázová úhrada : 500,- Kč. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4.
Z: právní odbor
T: 22.10.2008
Usnesení č. 495/2008 - budoucí věcné břemeno:
Rada schválila podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem
zřízení a
provozování elektrizační soustavy pro stavbu „Podbořany, Kněžice 51, kabel NN, Josef Tichý44 s právem
přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách ě. 138, 280 a 4/1 v k.ú. Kněžice u
Podbořan. Jednorázová úhrada : 7 900,- Kč. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4.
Z: právní odbor
T: 22.10.2008
Usnesení č. 496/2008 - budoucí věcné břemeno:
Rada schválila podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem
zřízení a
provozování elektrizační soustavy pro stavbu „Podbořany - kVN pro NS Kunststofftechnik, pare.
188/3344 s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcele č. 188/62 v k.ú.
Hlubany. Jednorázová úhrada : 500,- Kč. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4.
Z: právní odbor
T: 22.10.2008
Usnesení č. 497/2008 - budoucí věcné břemeno:
Rada schválila podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem
pokládky
kabelu veřejného osvětlení v Kněžicích do země pro stavbu „Kněžice -kabely VO44 s právem přístupu
a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcele č. 279/1 v k.ú. Kněžice u Podbořan. Jednorázová
úhrada : dle ceníku. Žadatel Správa a údržba silnic Ústeckého kraje Dubí.
právní odbor
T: 22.10.2008
Usnesení č. 498/2008 - odpis pohledávky:
Rada schválila odpis pohledávky dle Směrnice pro vymáhání pohledávek MěÚ Podbořany č. 2/2007, kde
již uplynula mamá doba pro vymáhání pohledávky: fyzická osoba.
Z: finanční odbor
T: 15.10.2008

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. 499/2008 - odpis pohledávky:
Rada schválila odpis pohledávky dle Směrnice pro vymáhání pohledávek MěÚ Podbořany č. 2/2007, kde
již uplynula mamá doba pro vymáhání pohledávky: fyzická osoba.
Z: finanční odbor
T: 15.10.2008
Usnesení č. 500/2008 - odpis pohledávky:
Rada schválila odpis pohledávky dle Směrnice pro vymáhání pohledávek MěÚ Podbořany č. 2/2007, kde
již uplynula mamá doba pro vymáhání pohledávky: fyzická osoba .
Z: finanční odbor
T: 15.10.2008
Usnesení ě. 501/2008 - odpis pohledávky:
Rada schválila odpis pohledávky dle Směrnice pro vymáhání pohledávek MěÚ Podbořany č. 2/2007, kde
již uplynula mamá doba pro vymáhání pohledávky: fyzická osoba.
Z: finanční odbor
T: 15.10.2008
Usnesení č. 502/2008 - prodej věcí movitých:
Rada schválila záměr prodeje věcí movitých (tělocvičného nářadí) ze Základní školy Podbořany, Husova
276- odrazový můstek - pořizovací cena 580,- Kč, žíněnka - poř. cena 1 930,- Kč, poř. cena - 1 930,- Kč,
švédská lavička - poř. cena 785,- Kč. Kupní cena 30% z pořizovací ceny. Prodej nejvyšší nabídce.
Z: právní odbor
T: 15.10.2008
Usnesení č. 503/2008 - souhlas vlastníka parcel:
Rada vydala souhlasné stanovisko k budoucí stavbě nového řeznictví a prodejny PENNY Marketu pro
stavební povolení ke stavbě „Podbořany, Dukelská - nový kabel NN“ na parcelách města č. 1146/2,
1153, 1152 a 1168 v k.ú. Podbořany za podmínky vybudování zpevněné komunikace zhutněné štěrkodrtí
po provedení pokládky kabelů. Žadatel CEZ Distribuce, a.s., Děčín.
Z: právní odbor
T: 22.10.2008
Usnesení č. 504/2008 - stanovisko k budoucí stavbě:
Rada vydala souhlasné stanovisko k budoucí stavbě „Podbořany, Dukelská , pare. 1164, kabel NN, Jiří
Aisbrych“ ke stavebnímu povolení na parcelách města č. 1146/2, 1153, 1152 v k.ú. Podbořany za
podmínky vybudování zpevněné komunikace zhutněné štěrkodrtí po provedení pokládky kabelů. Žadatel
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4.
Z: právní odbor
T: 22.10.2008
Usnesení č. 505/2008 - hlavní úkoly:
Rada vzala na vědomí Hlavní úkoly volebního období 2006 - 2010.

Mgr. Radek Reindl
starosta města1

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Poznámka: jména a adresy řyzickýcfi osob nemohou t
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