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Usnesení
z 12. zasedání Rady Města Podbořany, které se konalo dne 2. prosince od 15,00 hod.
v kanceláři starosty na MěU v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Duchoňová, RNDr. Pištěková, Ing. Podhola, p. Jedlička,
Mgr. Gutzer
Omluven: Ing. Čerňanský
Přizváni: pí Chvojková, Ing. Růžičková, p, Zemer, p. Šikl, p. Jelínek, Bc. Hajný
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Duchoňová, Ing. Podhola
Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení:
č. 447/2009 - rada vzala na vědomí žádost o zajištění opravy dešťové kanalizace u hotelu Slunce
v Podbořanech a ukládá prověřit majetkoprávní vztah k této kanalizaci s tím, že komunikace je ve
vlastnictví ÚK.
Z: p. Šikl
č. 518/2009 - smlouva o zřízení věcného břemene na cyklostezku - Ing. Šopf, Ing. Jůna.
Z: právní odbor
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 534/2009 - grant na PLS 2010:
Rada doporučila schválit vyhlášení grantu na konání Podbořanských letních slavností 2010 (viz
příloha).
Z: odbor MHaS
T: 9.12.2009
Usnesení č. 535/2009 - odměny ředitelů škol:
Rada projednala hodnocení kriterií pro stanovení odměn ředitelů škol zřízených Městem Podbořany
a schválila vyplacení mimořádných odměn z rozpočtu školy (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 13.1.2010
Usnesení č. 536/2009 - převod fín. prostředků:
Rada schválila převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní
školy Masaryka Podbořany, Husova 445, příspěvkové organizace ve výši 20 000,- Kč na
vybudování hřiště školní družiny a ukládá Základní škole T.G.Masaryka Podbořany převést
dokončené hřiště do majetku města do konce roku 2009 a zbývající nevyčerpané finanční prostředky
z investičního fondu do rozpočtu Města Podbořany do konce roku 2009. Z: odbor MHaS
1:31.12.2009
Usnesení č. 537/2009 - převod fín. prostředků ZUŠ:
Rada ukládá ředitelce ZUŠ, Dukelská 155, Podbořany odvést do rozpočtu města, nejdéle do
23.12.2009, finanční prostředky z investičního fondu tj. 20.000,- Kč.
Z: finanční odbor
T: 23.12.2009
Usnesení č.538/2009 - komunikace 16 RD:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č.3 ke smlouvě o dílo na akci „Komunikace 16 RD“ a
zároveň ukládá vymáhat po projektantovi stavby vzniklé škody, a to na základě znaleckého
posouzení projektové dokumentace.
Z: p. Šikl
T: 13.1.2010
Usnesení č, 539/2009 - bytová komise:
Rada vzala na vědomí hodnocení bytové komise od 1.1.2009 do 30.11.2009 - viz příloha a
ukončuje k datu 31.12.2009 činnost této komise.
Z: odbor MHaS
........
1:31.12.2009
Poznámka: jména c; arímm/ íyzícb.ých csoh rmriúHou být f-ulm
m
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V této části proto nesouhlasí znění tohoto usneseni s originálem.
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Usnesení č. 540/2009 - opravy bytového fondu RK:
Rada vzala na vědomí seznam oprav bytového fondu RK L+L pro rok 2010 a ukládá vyvěsit na
úřední desce - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 31.12.2009
Usnesení č. 541/2009 - záměr prodeje:
Rada schválila záměr prodeje automobilu Fiat Brava 1U7 49 94 za 48.560,- Kě, zametacího vozu
IFA LN 97-71 za 46.202,- Kč a nosiče kontejnerů 1U4 08 02 za 14.127,- Kč.
Z: odbor MHaS
1:9.12.2009
Usnesení č. 542/2009 - dodatek smlouvy s firmou Bouška:
Rada schválila dodatek smlouvy s firmou Bouška „Smlouva o věci movité“ s platností od
1.11.2009.
Z: odbor MHaS
T: 13.1.2010
Usnesení č. 543/2009 - přijímání žadatelů do DPS:
Rada schválila pravidla pro přijímání žadatelů do Domu s pečovatelskou službou Podbořany, s
platností od 1.1.2010.
Z: sociální odbor
T: 1.1.2010
Usnesení č. 544/2009 - Domov pro seniory:
Rada schválila pro Domov pro seniory Podbořany, p.o.
a) změnu plánu nákladů a výnosů na rok 2009,
b) vyřazení majetku dle předloženého seznamu

Z: sociální odbor
T: 13.1.2010

Usnesení č. 545/2009 - snížení neivest příspěvku DpS:
Rada doporučila snížení neinvestičního příspěvku o 1 000 tis.Kč a převod této částky jako investiční
dotace do invest. fondu Domova pro seniory Podbořany, p.o.
Z: sociální odbor
T: 9.12.2009
Usnesení č. 546/2009 - příspěvek na IS:
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí k novému
rodinnému domu v Hlubanech č.p. 140 pro fyzickou osobu a to ve výši 50.000,- Kč.
Z: p. Šikl
T: 9.12.2009
Usnesení č. 547/2009 - příspěvek na IS:
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí k novému
rodinnému domu v Hlubanech č.p. 139 pro fyzickou osobu č.p. 139 a to ve výši 29.054,- Kč.
Z: p. Šikl
T: 9.12.2009
Usnesení č. 548/2009 - příspěvek na IS:
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí k novému
rodinnému domu v Hlubanech č.p. 142 pro fyzickou osobu a to ve výši 31.127,50 Kč.
Z: p. Šikl
T: 9.12.2009
Usnesení č, 549/2009 - příspěvky na IS - podmínka:
Rada ukládá prověřit u žádostí o příspěvek na vybudování inženýrských sítí k novým rodinným
domům splnění podmínky pro poskytnutí příspěvku, a to vrácení městského bytu.
Z: p. Šikl
T: trvale
Poznámka: jmámi a .y.tmny fyzických oso!; (vupuímu óýt pódia záko-:.: O •xh.í-rň vzvbmcr, údaji: zvsréjrtovány.
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Usnesení č. 550/2009 - zřízení účtu:
Rada schválila zřízení účtu u UniCredit Bank Czech Republic a.s. (pobočka Chomutov) a to
z důvodu přiznání finančního příspěvku od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na realizaci akce
„Kasárna Podbořany - demolice objektů (I.etapa)“.
Z: p. Šikl
T: 13.1.2010
Usnesení č. 551/2009 - oprava vodní nádrže v Morech:
Rada schválila zadávací podmínky na realizaci veřejné zakázky „Oprava vodní nádrže v obci
Mory“.
Z: p. Šikl
T: 13.1.2010
Usnesení č. 552/2009 - oprava vodní nádrže v Podbořanech:
Rada schválila zadávací podmínky na realizaci veřejné zakázky „Oprava* vodní nádrže v
Podbořanech44.
Z: p. Šikl
T: 13.1.2010
Usnesení č. 553/2009 - hodnocení firmy Bouška:
Rada vzala na vědomí hodnocení firmy Bouška za období 1.7.2009 - 30.11.2009 - viz příloha.
Usnesení č. 554/2009 - hodnocení firmy Horsky:
Rada vzala na vědomí hodnocení firmy Horský za období od 1.6.2009 -30.11.2009 - viz příloha.

Usnesení č. 555/2009 - směrnice pro přidělování bytů:
Rada doporučila zrušení směrnice pro přidělování bytů ze dne 8.9.1999

Z: odbor MHaS
T: 9.12.2009

Usnesení č. 556/2009 - hodnocení činnosti RK L+L:
Rada vzala na vědomí zprávu o hodnocení činnosti RK L+L za období od 1.7.2009 do 30.9.2009.

Usnesení č. 557/2009 - odpadové hospodářství:
Rada vzala na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství města za 1
schválila ceny na rok 2010 dle návrhu - viz příloha.

11. 2009 - viz příloha a
Z: odbor MHaS
T: 13.1.2010

Usnesení č. 558/2009 - příspěvky na sport:
Rada doporučila ke schválení dodatek pravidel pro přidělování finančních příspěvků na činnost
sportovních organizací od 1.1.2010- viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 9.12.2009
Usnesení č. 559/2009 - pronájem prostor v KD:
Rada schválila dodatek nájemní smlouvy o pronájmu prostor v KD Podbořany, Masarykovo náměstí
922 Podbořany - nájemce Rodinné a mateřské centrum Jonáš Podbořany, platnost od 1.1.2010 - dle
přílohy.
Z: odbor MHaS

T: 1.1.2010
Usnesení č. 560/2009 - konkursní komise:
Rada schválila složení konkursní komise na obsazení místa ředitelky MŠ Podbořany, Bratří Čapků
795 - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 13.1.2010
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Usnesení č. 561/2009 - zpráva o nezaměstnanosti:
Rada vzala na vědomí zprávu o nezaměstnanosti na Podbořansku k 31.10.2009 - viz příloha.
Usnesení č. 562/2009 - stížnost:
Rada vzala na vědomí stížnost fyzické osoby na instalaci lavičky před ěp. 751 Příčná ulice a ukládá
pozvat fyz. osobu najednání rady.
Z: starosta
T: 13.1.2010
Usnesení č. 563/2009 - pronájem:
Rada schválila pronájem části parcely č. 223/1 - ostatní plocha, o výměře cca 3210 m2 a budovy se
st.p.ě. 223/33 - zastavěná plocha, o výměře 343 m2, v k.ú. Hlubany. Žadatel HL Trans s.r.o., Most.
Roční nájem 3.500,- Kč.
Z: právní odbor
T: 13.1.2010
Usnesení č. 564/2009 - pronájem:
Rada schválila pronájem části parcely č. 223/1 - ostatní plocha, o výměře cca 1050 m2 v k.ú.
Hlubany. Žadatel fyzická osoba. Roční pronájem 1.050,- Kč.
Z: právní odbor
T: 13.1.2010
Usnesení č. 565/2009 - záměr pronájmu:
Rada schválila záměr pronájmu pozemkové parcely č. 1722/20 -orná půda, o výměře 2 0179 m2, v
k.ú. Podbořany. Žadatel fyzická osoba. Roční pronájem 1.750,- Kč.
Z: právní odbor
T: 13.1.2010
Usnesení č. 566/2009 - záměr pronájmu:
Rada schválila záměr pronájmu pozemkových parcel ě. 188/99, o výměře 8132 m2, č. 188/100, o
výměře 5225 m2, vše ostatní plocha, v k.ú. Hlubany. Žadatel Zemědělská společnost Blšany s.r.o.
Roční nájemné 1.158,- Kč.
Z: právní odbor
T: 13.1.2010
Usnesení č. 567/2009 - podpis kupní smlouvy:
Rada doporučila podpis kupní smlouvy ě. 91831 2811 na prodej parcely č. 253/4 - ostatní plocha, o
výměře 187 m2 v k.ú. Hlubany mezi Městem Podbořany a ČR Ministerstvo obrany, Praha 6. Kupní
cena 32.256,- Kč.
Z: právní odbor
T: 9.12.2009
Usnesení č. 568/2009 - prodej pozemku:
Rada doporučila záměr prodeje části parcely č. 223/1 - ostatní plocha, o výměře cca 120 m2 v k.ú.
Hlubany s podmínkou podpisu smlouvy o věcném břemeni na vodovod. Žadatel fyzická osoba.
Kupní cena 100,- Kč/m.
Z: právní odbor
T: 9.12.2009
Usnesení č. 569/2009 - podpis zástavní smlouvy:
Rada doporučila^ podpis zástavní smlouvy mezi městem a ČSOB, a.s. na koupi bytu číslo 867/4
v Podbořanech. Žadatel fyzická osoba.
Z: právní odbor
T: 9.12.2009
Usnesení č. 570/2009 - zřízení věcného břemene:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování ostrůvků pro
chodce. Jedná se o 6 ostrůvků na nově vzniklých parcelách dle geometrického plánu číslo 1265 3318/2009 a to : ostrůvky na parcelách ě. 1030/2 - 17 m2, č. 1030/3 - 17 m2, č. 1030/4 - 17 m2, č.
1030/5 - 17 m2, č. 1312/2 -13 m2, č. 1035/10 - 14 m2 v k.ú. Podbořany. Žadatel Ústecký Kraj, Ústí
n/L.
Z: právní odbor
T: 13.1.2010
Poznámka:
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Usnesení č. 571/2009 - změna trasy:
Rada schválila změnu trasy el. kabelu z rozvodné skříně za bývalou ubytovnou na st.p.ě. 221/16
podél vnitřní strany plotu - 1 m od plotu na hranici parcely č. 223/174 v k.ú. Hlubany. Žadatel
NZPK spol. s.r.o., Podbořany. Jednorázová úhrada za břemeno : 3 000,- Kč.
Z: právní odbor
T: 13.1.2010
Usnesení č. 572/2009 - podpis smlouvy:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení budoucího věcného břemene za účelem výstavby
trafostanice a pokládky kabelu VN pro stavbu „Podbořany, Žatecká 1495/15, BILLA“ s právem
přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcele č. 1495/15 v k.ú. Podbořany. Žadatel
CEZ Distribuce, a.s., Děčín 4. Jednorázová úhrada 2.000,- Kč.
Z: právní odbor
T: 13.1.2010
Usnesení č. 573/2009 - paintbolové akce v roce 2010:
Rada neschválila pořádání paintbolových akcí na parcelách č. 1664/4 - ostatní plocha, o výměře
6405 m2 a č. 1664/14 - ostatní plocha, o výměře 2088 m2 v k.ú. Podbořany v termínech od 9. ledna
2010 o víkendech (sobota nebo neděle) od 10.00 do 18.00 hod. do konce roku 2010. Žadatel
fyzická osoba.
Z: právní odbor
T: 31.12.2009
Usnesení č, 574/2009 - paintbolové akce 5.12.2009:
Rada neschválila pořádání paintbolové akce v kasárnách dne 5. prosince 2009. Žadatel fyzická
osoba.
Z: právní odbor
T: 5.12.2009
Usnesení č. 575/2009 - použití znaku města:
Rada souhlasí s použitím znaku města ve Velké turistické encyklopedii Ústeckého kraje“. Žadatel:
Nakladatelství S&D, spol. s r.o. Praha 6.
Z: Ing. Honzl
T: 5.12.2009
Usnesení č. 576/2009 - zateplení čp. 944 a 945
Rada vzala na vědomí cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Dodatečné
zateplení bytového domu č.p. 944, 945 v Podbořanech14 a zároveň ukládá uzavřít a podepsat
smlouvu o dílo s projekční kanceláří a.a. Projekt Žatec - Petr Hyneš se sídlem Žatec.
Z: p. Šikl
T: 13.1.2010

Mgr. Radek Rěindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

I
Ověřovatelé: Mgr. Duchoňová:

Ing. Podhola:
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