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Usnesení
z 5. zasedání Rady Města Podbořany, které se konalo dne 12. května 2010 od 15,00 hod.
v kanceláři starosty na MěU v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Duchoňová, RNDr. Pištěková, Ing. Čemanský,
p. Jedlička, Ing. Podhola, Mgr. Gutzer
Přizváni: Ing. Růžičková, pí Chvojková, p. Zerner, Bc. Hajný, p. Šikl
Ověřovatelé zápisu: Ing. Cerňanský, p. Jedlička
Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení Č. 194/2010 - pronájem 1 místnosti v budově na st.p. 223/1 v k.ú.
Hlubany na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou pro Kunststofftechnik-CZ Kněževes,
měsíční nájem 5.000,- Kč.
Ostatní usnesení, termínovaná k dnešnímu datu, jsou splněna.
Usnesení č, 207/2010 - příspěvek na 1S:
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí k novému
rodinnému domu v Podbořanech, ul. Bílý kopec č.p. 970 pro fyzické osoby a to ve výši 50.000,- Kč.
Z: p. Šikl
T: 23.6.2010
Usnesení č. 208/2010 - příspěvek naíS:
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí k novému
rodinnému domu v Hlubanech č.p. 141 pro fyzické osoby a to ve výši 50.000,- Kč.
Z: p. Šikl
T: 23.6.2010
Usnesení č. 209/2010 - nástavba ZŠ a ZŠP:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové
dokumentace stavby „Nástavba Základní školy Podbořany a Základní školy praktické Podbořany systém KORD“ mezi Městem Podbořany a společností KORD Jeseník spol. s r.o.
Z: p. Šikl
T: 9.6.2010
Usnesení č. 210/2010 - kasárna demolice II. etapa:
Rada schválila uzavření a podpis smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby
„Kasárna Podbořany - demolice objektů II.etapa“ mezi Městem Podbořany a firmou Luboš Matys
LM Conzulting Podbořany, a to za celkovou cenu ve výši 29.800,- vč. DPH.
Z: p. Šikl
T: 9.6.2010
Usnesení č.211/2010 - kasárna opravy kanalizace:
Rada schválila uzavření a podpis smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „PD
opravy stávající kanalizace v areálu kasárna v Podbořanech" mezi Městem Podbořany a projekční
kanceláří Romana Hladíka - projekce vodohospodářských děl se sídlem Podbořany, a to za
celkovou cenu ve výši 18.000,- Kč vč. DPH:
Z: p. Šikl
T: 9.6.2010
Usnesení č. 212/2010 - ZS TGM:
RM schválila uzavření a podpis smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „ZŠ
T.G.Masaryka - rekonstrukce kanalizační přípojky" mezi Městem Podbořany a projekční kanceláří
Romana Hladíka - projekce vodohospodářských děl se sídlem Podbořany, a to za celkovou cenu ve
výši 18.000,-Kč vč. DPH.
Z: p. Šikl
T: 9.6.2010
Poznámka; jména a adresy fysických osob nemohou být podie zákona O ochr^né osobních údajů zveřejňovány.
V této části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení 3 originálem.
-
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Usnesení č.213 /2010 - kasárna demolice II, etapa:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Kasárna Podbořany - demolice objektů Il.etapa".
Z: p. Šikl
( w
T: 9.6.2010
Usnesení č. 214/2010 - ÚP Čeradice:
Rada uplatňuje připomínku, že Územní plán Čeradice bude koordinován z hlediska širších vztahů
s Územním plánem Podbořany, který byl vydán Zastupitelstvem města Podbořany dne 10.2.2010 a
účinnosti nabyl dne 27.2.2010.
Z; p. Šikl
T: 9.6.2010
Usnesení č. 215/2010 - dobvvací prostor Buškovice:
Rada vzala na vědomí žádost o vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Stanovení dobývacího
prostoru Buškovice a hornická činnost na výhradním ložisku bentonitu NepomyšU a zároveň
doporučila souhlasné stanovisko s podmínkou, že přeprava suroviny nepovede přes místní část
Buškovice.
Z: p. Šikl
T: 23.6.2010
Usnesení č. 216/2010 - zpevnění komunikací ve Pšově:
Rada souhlasí se zpevněním komunikací asfaltovým recyklátem v obci Pšov a zároveň ukládá
připravit zadávací podmínky k výběrovému řízení na zpracování projektové dokumentace
rekonstrukce komunikací v obci Pšov.
Z: p. Šikl
T: 9.6.2010
Usnesení č. 217/2010 - investiční akce:
Rada vzala na vědomí zprávu o průběhu investičních akcí města na rok 2010 - viz příloha.
Usnesení č, 218/2010 - opravy komunikací v Podbořanech:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Lokální opravy komunikací v Podbořanech”.
Z: p. Šikl
T: 9.6.2010
Usnesení č. 219/2010 - smlouva o dílo - VQ Opiotv:
Rada schválila smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace veřejného osvětlení Oploty.
Z. odbor MHaS
T: 9.6.2010
Usnesení č. 220/2010 - ředitel DpS. p.o.:
a) Rada ukládá vypsat výběrové řízení na místo ředitele Domova pro seniory Podbořany, p.o.
b) Rada pověřila administrací výběrového řízení vedoucího sociálního a zdravotního odboru Bc.
Kamila Hajného.
c) Rada souhlasí s obsahem veřejné výzvy k přihlášení zájemců do výběrového řízení.
d) Rada souhlasí s formou zveřejnění veřejné výzvy k přihlášení zájemců do výběrové řízení (úřední
deska, Region Podbořanska, web. stránky města).
e) Rada jmenovala hodnotící komisi na obsazení místa ředitele Domova pro seniory Podbořany, p.o.
ve složení: JUDr. Alexandr Vasilenko-předseda výběrové komise, Ing. Karel Bonzi, Mgr.
Vladimír Krátký, Bc. Kamil Hajný, Iva Laurichová.
Z: Bc. Hajný
T: 19.5.2010
Usnesení č. 221/2010 - příspěvek pěveckému sboru:
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města ve výši 15.000,- Kč Smíšenému
pěveckému sboru Rubín na činnost sboru v roce 2010.
Z: finanční odbor
T: 9.6.2010
Usnesení č. 222/2010 - prodej osobního automobilu:
Rada schválila snížení prodejní ceny osobního automobilu Fiat na 10.000,- Kč a ukládá zveřejnění
na úřední desce, prodej nejvyšší nabídce.
Z: odbor MHaS
T: 9.6.2010
Poznámk*: iména a adresy fysických osor- nemohou í-yí pocik- sňkona O ochnino osobních údajů uveřejňovány.
V U:ío cýsři prose nesouhiasi zněni tohoto usneseni s origináfoni.
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Usnesení č. 223/2010 - výměna bytu:
Rada souhlasí s výměnou bytu mezi: fyzická osoba - byt o velikosti 1+3 a fyzická osoba - byt o
velikosti 1+1.
Z: odbor MHaS
T: 9.6.2010
Usnesení č. 224/2010 - žádost o bvt:
Rada vzala na vědomí žádost Církve československé husitské Podbořany o přidělení bytu pro
správce a ukládá řešit v případě uvolnění bytu.
Z: odbor MHaS
T: 9.6.2010
Usnesení č. 225/2010 - užití znaku města:
Rada souhlasí s použitím znaku Města Podbořany na obalu a DVD - Paměť města, žadatel OKAP
o.s. Podbořany.
Z: odbor MHaS
T: 9.6.2010
Usnesení č. 226/2010 - užiti znaku města:
Rada souhlasí s použitím znaku Města Podbořany na propagačních materiálech - plakátech na akci
Podbořanské letní slavnosti 2010 v souladu s OZV Města Podbořany č. 5/2007, žadatel fyzická
osoba.
Z: odbor MHaS
T: 9.6.2010
Usnesení č. 227/2010 - PLS:
Rada vzala na vědomí informaci o přípravě Podbořanských letních slavností na náměstí
T.G.Masaryka v Podbořanech ve dnech 11. až 12. června 2010 - viz příloha.
Usnesení č. 228/2010 - zrušení trhů:
Rada schválila zrušení trhů na náměstí TGM v Podbořanech v pátek 11. června 2010 z důvodu
konání Podbořanských letních slavností.
Z: odbor MHaS
T: 11.6.2010
Usnesení č. 229/2010 - použití městského znaku:
Rada souhlasí s použitím znaku Města Podbořany na mapovém plánu Města Podbořany
s cykloturistickým regionem v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Podbořany č. 5/2007
o užívání městských symbolů s tím, že městský znak bude umístěn na mapovém podkladu plánu
a nebude umístěn na inzerci uváděných firem.
Z: odbor MHaS
T: 9.6.2010
Usnesení č. 230/2010 - prodej věcí movitých:
Rada schválila prodej 2 kusů použitých železných nádrží z bývalé prádelny - budova na st.p.Č.
223/37 a z myčky tanků (st.p.č. 221/34 vk.ú. Hlubany) - čerpadlo, železnou nádrž a tankový
nájezd v k.ú. Hlubany. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena 4,- Kč/kg.
Z: právní odbor
---------------------------------T: 9.6.2010
Usnesení č. 231/2010 - prodej:
Rada schválila prodej 2 kusů použitých železných vrat z areálu kasáren. Žadatel fyzická osoba.
Kupní cena 4,- Kč/kg.
Z: právní odbor
T: 9. června 2010
Usnesení č. 232/2010- pronájem:
Rada schválila pronájem pozemkových parcel č. 223/140 - ostatní plocha, o výměře 8180 m2,
v k.ú.Hlubany, části parcely č. 1904/1 - ostatní plocha, o výměře cca 5000 m2, č. 1904/5 - ostatní
plocha, o výměře 4 4836 m2, č.1907/1 - ostatní plocha, o výměře 2 6508 m2, vk.ú. Podbořany.
Žadatel NET4GAS, s.r.o., Praha 4. Měsíční nájem : 3,- Kč/m2 u zpevněných ploch 1,- Kč/m2 u
ostatních ploch (nezpevněných). Lhůta k podpisu nájemní smlouvy srpen 2010.
Z: právní odbor
T: 9.6.2010
Poznámka: jména g adttísy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s oňíjtiiáiem..
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Usnesení č, 233/2010 - pronájem:
Rada schválila pronájem části pozemkové parcely č. 1693/5 orná půda, o výměře cca 600 m , v
k.ú.Podbořany. Žadatel fyzická osoba. Roční pronájem 600,- Kč.
Z: právní odbor
T: 9.6.2010
Usnesení č. 234/2010 - pronájem:
Rada schválila pronájem pozemkových parcel č. 1899/9 - ostatní plocha, o výměře 8066 m2,
č. 1899/8, o výměře 1 6035 m2, č. 1899/7, o výměře 2895 m2, č. 1899/6, o výměře 9438 m2, £.1899/5,
o výměře 8086 m2, v k.ú. Podbořany k zemědělské činnosti. Žadatel ZS Blšany, s.r.o., Roční nájem
3.860,- Kč.
Z: právní odbor
T: 9.6.2010
Usnesení č. 235/2010 - obálkový výběr nájemce garáže:
a) Rada vzala na vědomí pořadí zájemců při obálkovém výběru nájemce garáže evid.č. 142
v Palackého ulici v Podbořanech:
1. fyzická osoba - nabízený nájem 612,- Kč/měs.
2. fyzická osoba - nabízený nájem 555,- Kč/měs.
3. fyzická osoba - nabízený nájem 480,- Kč/měs.
b) Rada schválila pronájem garáže č.142 se st.p.č. 493 v Palackého ulici pro fyzickou osobu za
612,-Kč/měs.
Z: právní odbor
T: 9.6.2010
Usnesení č. 236/2010 - záměr prodeje:
Rada schválila záměr prodeje stavební parcely č. 193 - zastavěná plocha, o výměře 167 m2, v k.ú.
Buškovice. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena : 40,- Kč/m2
Z: právní odbor
T: 23.6.2010
Usnesení č. 237/2010 - záměr prodeje:
Rada schválila záměr prodeje pozemkové parcely č. 311 - zahrada, o výměře 409 m2, v k.ú.
Kněžice u Podbořan. Žadatel fyzické osoby. Kupní cena 20,- Kč/m2
Z: právní odbor
T: 23.6.2010
Usnesení č. 238/2010 - záměr prodeje:
Rada schválila záměr prodeje pozemkové parcely č. 27/1 - orná půda, o výměře 1813 m2, v k.ú.
Kaštice. Žadatel fyzické osoby. Kupní cena 20,- Kč/m2.
Z: právní odbor
T: 23.6.2010
Usnesení č. 239/2010 - snížení kupní ceny:
Rada odkládá projednávání snížení kupní ceny u dvou budov pro bydlení v areálu kasáren - u
budovy se st.p.č. 223/11 - zastavěná plocha, o výměře 284 m2 a u budovy se st.p.č. 223/2 zastavěná plocha, o výměře 333 m v k.ú. Klubaný .
Z: právní odbor
T: 23.6.2010
Usnesení č, 240/2010 - úplatné nabytí:
.
Rada doporučila úplatné nabytí p.č. č. 23/4 - orná půda, o výměře 414 m2, č. 38/5 - ostatní plocha,
ost. komunikace, o výměře 167 m2, v k.ú. Klubaný od manželů fyzických osob. Kupní cena 100,Kč/m2.
Z: právní odbor
T: 23.6.2010
Usnesení č. 241/2010 - úplatné nabytí:
Rada doporučila úplatné nabytí přístupové komunikace k domům nad Klubaný a to přes parcelu č.
28/2 - orná půda, o výměře 91 nr v k.ú. Klubaný ve vlastnictví fyzické osoby. Kupní cena 100,Kč/m2.
Z: právní odbor
T: 23.6.2010
Usnesení č. 242/2010 - použití záběrů z webkamerv:
Rada schválila použití záběrů z webkamery na koupališti v Podbořanech pro projekt Žateckého a
lounského deníku, Žatec.
Z: právní odbor
T: 9.6.2010
Poznámka: jíněna a adresy fyzických osob nemohou být pcdie zákona O ochraně osobních údajů zvořc-jňovány.
V této část! proto nos-ouhiasi zněni tohoto usneseni s oriyináiern.
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Usnesení č. 243/2010 - věcné břemeno:
Rada schválila zřízení věcného břemene pro CEZ Distribuce, a.s., Děčín 4 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. Věcné
břemeno se zřizuje bez následného odkupu pozemku s tím, že po skončení nájmu stavbu odstraní,
pokud nebude s městem dohodnuto jinak. Žadatel : BILLA spol. s.r.o., Říčany u Prahy. Jednorázová
úhrada 2 000,- Kč.
Z: právní odbor
T: 23.6.2010
Usnesení č. 244/2010 - majetek nepatrné hodnoty:
Rada schválila, aby majetek nepatrné hodnoty ve výši 24.045,- Kč, zanechaný zůstavitelem
fyzickou osobou, byl vydán Městu Podbořany, které se postaralo o pohřeb.
Z: finanční odbor
T: 9.6.2010
Usnesení č. 245/2010 - vedoucí odboru:
Rada jmenovala do funkce vedoucího odboru investic Ing. Milana Ohanku s účinností od 1.6.2010
na dobu určitou.
Z: tajemník
T: 1.6.2010
Usnesení č. 246/2010 - datový model:
Rada souhlasí s podpisem dohody o společném postupu a vzájemné spolupráci ve věci sdílené
jednotného datového modelu územně analytických dokladů a územně plánovací dokumentace.
Z: tajemník
T: 9.6.2010
Usnesení č. 247/2010 - informace:
Rada vzala na vědomí závěrečnou zprávu za rok 2009 Prima Vizus, o.s. o preventivním vyšetření
zraku předškolních dětí - viz příloha.

Usnesení č. 248/2010 - finanční příspěvek:
Rada schválila finanční příspěvek ve výši 3.333,- Kč Českomoravské myslivecké jednotě, Okresní
myslivecký spolek Louny, na uspořádání chovatelské přehlídky trofejí ve dnech 9. - 11. června
2010.
Z: finanční odbor
T: 9.6.2010

místostarosta města

Ověřovatelé: Ing. Čerňanský:
Poznámka: Jména a adresy fyzický
V této části

p. Jedlička:
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