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Usnesení
z 2. zasedání Rady Města Podbořany, které se konalo dne 3. února 2010 od 15,00 hod.
v kanceláři starosty na Měli v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, RNDr. Pištěková, Mgr. Duchoňová, p. Jedlička, Mgr. Gutzer
Omluveni: Ing. Čerňanský, Ing. Podhola
Přizváni: Ing. Honzlová, PaeDr. Grossi, Ing. Růžičková, pí Chvojková, pí Kolihová, pí Gašparová,
Bc, Hajný, pí Herejková, p. Zemer, p. Jelínek
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Duchoňová, p. Jedlička
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.
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 34/2010 - žádost Zelené energie, s.r.o., s.v. Sládka 3/113, 415 01 Teplice, IČO:
25499530:
Rada souhlasí s realizací záměru výstavby fotovoltaických zařízení v Dolánkách dle zastavovací
studie. Tento souhlas nenahrazuje případné nutné souhlasy a vyjádření v následujícím stavebním
řízení. Souhlas se vydává na dobu výstavby, tedy nejpozději do 31.12.2010.
Z: právní odbor
T: 10.2.2010
Usnesení č. 35/2010 - náhrada za omezení užívání:
,
Rada schvaluje podpis smlouvy o náhradě za omezení užívání nemovitosti a to parcely ě. 385 v k.ú.
Podbořany při stavbě „Komunikace a chodník - Podbořany - ulice Alšova - Valovská - SO
dešťová a VO“. Žadatel Ústecký kraj, Ústí n/L. Jednorázová úhrada 50,- Kč/bm.
Z: právní odbor
T: 10.2.2010
Usnesení č. 36/2010 - program prevence kriminality:
Rada
- souhlasí s programem prevence kriminality pro rok 2010 - projekt „Víkendové pobyty 2010“ pro
město Podbořany
- souhlasí s vyčleněním částky z rozpočtu města na realizaci projektu v minimální výši spoluúčasti
20% předpokládaných nákladů
- ukládá zajistit podání projektu na KÚ Ústeckého kraje a realizaci předložených projektů
Z: sociální odbor
T: 10.3.2010
Usnesení č. 37/2010 - manažer prevence kriminality:
Rada jmenovala pí Alenu Potužákovou do funkce manažera prevence kriminality pro město
Podbořany.
................
Z: sociální odbor
T: 10.3.2010
Usnesení č. 38/2010 - snížení kapacity DpS, p.o.:
Rada schválila snížení kapacity Domova pro seniory Podbořany, p.o ze 121 na 115 lůžek
k 1.3.2010.
Z: sociální odbor
T: 1.3.2010
Usnesení č.39/2010 - záloha na provozní potřeby DpS, p.o.:
Rada schválila poskytnutí zálohy na pokrytí nezbytných provozních potřeb prvního čtvrtletí roku
2010 ve výši 800 tis. Kč DpS, p.o. Podbořany.
Z: sociální odbor
T: 1.3.2010
Poznámka; jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
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Usnesení č. 40/2010 - rozpočet na rok 2010:
Rada doporučila schválit rozpočet města na rok 2010 - viz příloha.

Z: finanční odbor
T: 10.2.2010

Usnesení č. 41/2010 - příspěvek STP:
Rada schválila příspěvek pro Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizaci v Podbořanech ve
výši 20.000,- Kč na činnost organizace.
Z: finanční odbor
T: 10.3.2010
Usnesení č. 42/2010 - hodnocení zimní údržby:
Rada vzala na vědomí hodnocení zimní údržby za období od 1.11.2009 do 27.1.2010 - viz
příloha.
Usnesení č, 43/2010 - firma Bouška - cenový dodatek:
Rada doporučila cenový dodatek k obstaravatelské smlouvě pro rok 2010 - cenové ujednání
s firmou Bouška - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 10.2.2010
Usnesení č. 44/2010 - firma Bouška - příloha č. 1:
Rada schválila přílohu č. 1 k obstaravatelské smlouvě s firmou Bouška -úklid a čištění místních
komunikací a vozovek (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 10.3.2010
Usnesení č. 45/2010 - firma Bouška - příloha č. 2:
Rada schválila přílohu č. 2 k obstaravatelské smlouvě s firmou Bouška - úklid a čištění chodníků
(viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 10.3.2010
Usnesení č. 46/2010 - firma VOS Horsky - cenové ujednání:
Rada doporučila přílohu k obstaravatelské smlouvě pro rok 2010 smlouvy pro firmu VOS Horský Rostislav - viz-příloha.

cenové ujednání dle čl. 7
Z: odbor MHaS
T: 10.2.2010

Usnesení č. 47/2010 - odpadové hospodářství:
Rada vzala na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství města za rok 2009 - viz příloha.

Usnesení č. 48/2010 - obnova kulturních památek:
Rada vzala na vědomí souhrnnou zprávu o dotačním programu „Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností44 za rok 2009 - viz příloha.

Usnesení č.49/2010 - příspěvek Sdružení hasičů:
Rada schválila finanční příspěvek z rozpočtu Města Podbořany Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska okresu Louny na zajištění činnosti pro mladé hasiče okresní organizace ve výši 500,-Kč.
Z: finanční odbor
T: 10.3.2010
Usnesení č. 50/2010 - příspěvek obč. sdružení OKAP:
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Podbořany občanskému sdružení
Obnova kulturních aktivit na Podbořansku (OKAP), Podbořany na činnost - plnění programu
občanského sdružení ve výši 20 tisíc Kč a volné užití kinosálu kulturního domu pro akce
občanského sdružení v roce 2010.
Z: finanční odbor
T: 10.3.2010
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Usnesení č. 51/2010 - příspěvek obč. sdružení OKAP:
Rada odkládá rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Podbořany
občanskému sdružení OKAP Podbořany na projekt PROMĚNY MĚSTA a ukládá dořešit podmínky
poskytnutí příspěvku na projekt.
Z: odbor MHaS
T: 10.3.2010
Usnesení č. 52/2010 - grant na PLS:
Rada projednala výsledky vyhlášeného grantu na Podbořanské letní slavnosti 2010 a doporučila
zastupitelstvu schválit poskytnutí příspěvku ve výši 300 000 Kč na konání PLS 2010, příjemce
příspěvku - fyzická osoba. Rada ukládá zakomponovat do programu účast dechové kapely
z Ehrenfriedersdorfu jako podmínku poskytnutí grantu.
Z: odbor MHaS
T: 10.2.2010
Usnesení č. 53/2010 - příspěvek na PLS:
Rada doporučila zastupitelstvu schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku na konání akce PLS 2010
- příjemce příspěvku fyzická osoba.
Z: odbor MHaS
T: 10.2.2010
Usnesení č. 54/2010 - komerční pronájem v KD:
Rada schválila komerční pronájem prostor KD v Podbořanech - Pragokoncert Bohemia, a.s., Praha
1- dětské představení dne 13.2.2010 dle Pravidel pro krátkodobé nebo jednorázové pronájmy
prostor Kulturního domu v Podbořanech a na základě písemné objednávky pronajímatele.
Z: odbor MHaS
T: 10.3.2010
Usnesení č. 55/2010 - mimotržní prodej:
Rada schválila mimotržní prodej, výjimku z tržního řádu Města Podbořany - zvláštní užívání
veřejného prostranství na Náměstí T.G.Masaryka ve středu dne 24.2.2010 - akce zabijačkové hody
- firma Jaroslav Doležálek, Ústí nad Labem.
Z: odbor MHaS
1:24.2.2010
Usnesení č. 56/2010 - ukončení nájemní smlouvy:
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor (kinosál), Masarykovo
náměstí 922, Podbořany - na žádost nájemce - fyzická osoba, k 31.1.2010.
Z: odbor MHaS
T: 31.1.2010
Usnesení č. 57/2010 - kulturní dům:
Rada souhlasí s instalací sádrokartonového obkladu v zadní místnosti v 1. patře Kulturního domu
Podbořany za podmínek schváleného dodatku nájemní smlouvy č. 1/2009.
Z: odbor MHaS
T: 10.3.2010
Usnesení č. 58/2010 - optimalizace sítě škol:
Rada města ukládá starostovi svolat jednání s KÚ Ústeckého kraje ve věci vyjasnění postupu
optimalizace sítě škol. Rada města podporuje pouze ten postup, v rámci přípravné optimalizace sítě
škol kraje, který povede k zachování Gymnázia i SOŠ a SOU v Podbořanech.
Z: starosta
T: 20.3.2010
Usnesení č. 59/2010 - vodní nádrž Mory:
Rada schválila pořadí cenových nabídek na realizaci akce „Oprava vodní nádrže v obci Mory“ a
zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu
nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2010 a to v termínu do 31.3.2010.
1. Šilhánek a syn, a.s., Kryry
347.992,00 Kč vč. DPH
2. AQUASYS spol. s r.o., Žďár nad Sáz.
381.743,00 Kč vč. DPH
3. Vodohospodářské stavby s.r.o., 415 01 Teplice
416.018,78 Kč vč. DPH
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5.
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9.

Josef Brabec - AMIGO, Louny
ERKA Žatec s.r.o., Žatec
Vladimír Kochman, Dubí
EKOSTAVBY Louny s.r.o., 440 01 Louny
Vodohospodářská stavební s.r.o., Chomutov
PATOK a.s., Louny
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418.130,17 Kč vč. DPH
418.547,95 Kč vč. DPH
469.786.00 Kč vč. DPH
524.996.00 Kč vč. DPH
569.963.00 Kč. vč.DPH
619.258.00 Kč vč. DPH
Z: p. Šikl
T: 10.3.2010

Usnesení č. 60/2010 - vodní nádrž Podbořany:
Rada ruší výběrové řízení na realizaci akce „Oprava vodní nádrže v Podbořanech44, z důvodu
nedostatku finančních prostředků nebyla akce zařazena do rozpočtu města pro rok 2010.
Z: p. Šikl
T: 10.3.2010
Usnesení č. 61/2010 - demolice kasárna:
Rada ukládá připravit zadávací podmínky pro výběrové řízení na realizaci akce „Kasárna
Podbořany, demolice objektů II. etapa44.
Z: p. Šikl
T: 10.3.2010
Usnesení č. 62/2010 - záměr pronájmu pozemku:
Rada schválila záměr pronájmu celé parcely ě. 1865/6 - zahrada, o výměře 605 m2, v k.ú.
Podbořany. Žadatel fyzická osoba. Roční pronájem 0,50 Kč/m2.
Z: právní odbor
T: 10.3.2010
Usnesení č. 63/2010 - nabytí č. parcely:
Rada doporučila nabytí části parcely č. 1657/45 - orná půda, o výměře cca 170 m2 a části parcely č.
1657/40 - orná půda, o výměře cca 15 m2 v k.ú. Podbořany od fyzické osoby. Kupní cena 100,Kč/m2.
Z: právní odbor
T: 10.2.2010
Usnesení č. 64/2010 - záměr pronájmu:
Rada neschválila záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 59/1 -ostatní plocha, o výměře cca 14
m2, v k.ú. Podbořany. Žadatel fyzická osoba. Roční pronájem 140,- Kč. Z: právní odbor
T: 10.3.2010
Usnesení č. 65/2010 - záměr prodeje:
Rada neschválila záměr prodeje části pozemkové parcely č. 59/1 - ostatní plocha, o výměře cca 14
m2, v k.ú. Podbořany. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena 100,- Kč/m2.
Z: právní odbor
T: 10.2.2010
Usnesení č. 66/2010 - záměr prodeje:
Rada odkládá záměr prodeje pozemkové parcely č. 470/1 - ostatní plocha, o výměře 915 m a
stavební parcely č. 46 - zastavěná plocha, o výměře 18 m2 v k.ú. Pšov u Podbořan. Žadatel fyzická
osoba. Kupní cena 20, Kč/m2.
Z: právní odbor
T: 10.2.2010
Usnesení č.67 /2010 - záměr prodeje:
2
Rada vzala na vědomí žádost o prodej pozemkové parcely č. 335/1 - orná půda, o výměře 837 m v
k.ú. Kněžice u Podbořan. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena 20,- Kč/m .
Z: právní odbor
•
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T: 10.2.2010
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
¥ této části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 68/2010 - paintballové akce:
Rada odkládá do zastupitelstva žádost o povolení pořádání paintballových 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. Žadatel fyzická osoba.
Z: právní odbor
T: 10.2.2010
Usnesení č. 69/2010 - územní plán:
Rada doporučila:
a) Město Podbořany nebude uplatňovat vyvlastnění ani předkupní právo ve svůj prospěch na
Veřejně prospěšná opatření, tj. na lokální biokoridory LBK, lokální biocentra LBC a opatření
proti erozím Ep, El, Event.
b) schválení návrhu Rozhodnutí o námitkách k ÚP Podbořany
c) vydat ÚP Podbořany.
Z: stavební úřad
T: 10.2.2010
Usnesení č. 70/2010 - mapa zámeckého parku:
Rada souhlasí s inzercí v rámci vydání mapy zámeckého parku Krásný Dvůr v ceně cca 10.000,- Kč.
Z: tajemník
T: 10.3.2010
Usnesení č. 71/2010 - Vlajka pro Tibet:
Rada vzala na vědomí dopis Občanského sdružení LUNGTA Praha k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“.

Usnesení č. 72/2010 - tříkrálová sbírka:
Rada vzala na vědomí informaci o výnosu Tříkrálové sbírky 2010 (10. ročník), která proběhla
v období od 1.1. do 14.1. 2010 v podbořanském farním obvodu. Celkový výnos sbírky činí 39.347,Kč.
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