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Usnesení
z 8. zasedání Rady Města Podbořany, které se konalo dne 18. srpna 2010 od 1 5,00 hod. ve velké
zasedací síni MěÚ v Podbořanech + pracovní porada zastupitelů od 16,30 hod.
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Duchoňová, RNDr. Pištěková, Ing. Čerňanský, p. Jedlička,
Ing. Podhola, Mgr. Gutzer
Omluveni: Mgr. Duchoňová, p. Peterka
Přizváni: Ing. Růžičková, Ing. Ohanka, Bc. Gašparová, pí Švarco\’á, pí Chvojková,
Ověřovatelé zápisu: Ing. Čerňanský, RNDr. Pištěková
Kontrola usnesení:
Usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č. 342/2010 - íin. příspěvku na IS:
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek k novostavbě rodinného
domu č.p. 972 v ul. Mariánská v Podbořanech pro fyzické osoby ve výši 50.000,- Kč.
Z: odbor investic
T: 15.9.2010
Usnesení č. 343/2010 - lín, příspěvek na 1 S_:
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek k novostavbě rodinného
domu č.p. 148 v obci Hlubany pro fyzické osoby ve výši 50.000,- Kč.
Z: odbor investic
T: 15.9.2010
Usnesení č. 344/2010 - ZŠ T.G.Masarvka - dodatečné zateplení:
Rada schválila pořadí cenových nabídek na realizaci veřejné zakázky „Základní škola
T.G.Masaryka, Husova 445, Podbořany - dodatečné zateplení a výměna oken a vstupních dveří
objektu základní školy a školních dílen a družiny, st.p.č.601 v k.ú. Podbořany'" a zároveň ukládá
podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a společností KV - BUILD1NG s.r.o. se sídlem
Praha 2 s podmínkou odstoupení od smlouvy z důvodu nezařazení akce do rozpočtu města na rok
2011 nebo neobdržení finanční dotace z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR, a to
v termínu do 31.3.2011.
1. KV - BUILDING s.r.o., Praha 2
12.326.904.00 Kč vč. DPH
2. PODHOLA - stavební firma s.r.o., Podbořany
12.943.697.00 Kč vč. DPH
3. Stavební a obchodní společnost Most s.r.o.
13.084.307.00 Kč vč. DPH
4. METALU QUATRO s.r.o., Most
14.029.121.00 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 8.9.2010
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5. METALL QUATRO s.r.o., Mosl
1.655.455,00 Kč vč. DPH
6. PODHOLA - stavební firma s.r.o.. Podbořany
1.87(8.635.00 Kč vč. DPH
7. N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o., Litoměřice
2.034.671,00 Kč vč. DPH
8. BETET s.r.o., Praha 6
2.1 87.382.00 Kčvč. DPH
9. ČNES dopravní stavby a.s., Kladno
2.195.663.00 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 8.9.2010
Usnesení č. 346/2010 úprava výjezdu z kasáren:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Úprava výjezdu z kasáren v Podbořanech^
Z: odbor investic
T: 8.9.2010
Usnesení č. 347/2010 - ZŠ T.G.Masaryka Podbořany - dodatečné zateplení:
Rada vyloučila předloženou nabídku, kterou podal uchazeč První krušnohorská realitní kancelář
s.r.o. se sídlem Kadaň na realizaci veřejné zakázky „Základní škola T.G.Masaryka, Husova 445,
Podbořany - dodatečné zateplení a výměna oken a vstupních dveří objektu základní školy a
školních dílen a družin)', st.p.č.601 v k.ú. Podbořany11 z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
Cenová nabídka uchazeče byla ve výši 13.512.464,00 Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 8.9.2010
Usnesení č. 348/2010 - ZS TGM - kanaliz. přípojka:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „ZŠ
T.G.Masaryka - rekonstrukce kanalizační přípojky11.
Z: odbor investic
T. 8.9.2010
Usnesení č. 349/2010 - zadávací podmínky a vyhlášení VŘ:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Základní škola Podbořany, Husova 276, Podbořany - dodatečné zateplení a výměna oken a
vstupních dveří objektu základní školy (st.p.č. 1052), tělocvičny (st.p.č. 1056/2) a školní jídelny č.p.
743 (st.p.č. 1057)“.
Z: odbor investic
T: 8.9.2010
Usnesení č. 350/2010 - nástavba ZŠ Podbořany:
Rada ruší výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na akci „Nástavba Základní školy
Podbořany a Základní školy praktické Podbořany - systém KORD'1.
Z: odbor investic
T: 8.9.2010
Usnesení č. 351/2010 - odstoupení od smlouvy o dílo:
Rada schválila odstoupení od smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Nástavba
Základní školy Podbořany a Základní školy praktické Podbořany - systém KORD1'.
Z: odbor investic
T: 8.9.2010
Usnesení č. 352/2010 - zadávací podmínky k VŘ:
Rada ukládá připravit zadávací podmínky k výběrovému řízení na vypracování projektové
dokumentace „Rekonstrukce Základní školy Podbořany a Základní školy praktické Podbořany systém KORD11.
Z: odbor investic
T: 8.9.2010
Usnesení č. 353/2010 - zastavovací studie:
Rada schválila zastavovací studii areálu kasáren v Podbořanech (26 parcel).
Z: odbor investic
T: 8.9.2010
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Usnesení č. 354/2010 - vícepráce ul. Budovatelů:
Rada schválila vícepráce v rámci akce „Rekonstrukce místní komunikace vč. veřejných ploch v ul.
Budovatelů v Podbořanech" v objemu cca 600.000,- Kč vč. DPH v rámci schváleného rozpočtu,
města.
Z: odbor investic
T: 8.9.2010
Usnesení č. 355/2010 - rozpočtová změna:
Rada doporučila rozpočtovou změnu ve výši cca 300.000,- Kč na hutnění výkopů, pokud ji firma
CAGAS Vroutek a ERKA Zatec s.r.o. jako reklamaci po stavbě inženýrských sítí neprodleně
Z: odbor investic
neprovedou.
T: 8.9.2010
Usnesení č. 356/2010 - novostavba komunikací kasárna:
Rada ukládá pokračovat na stavbě „Novostavba komunikací v areálu bývalých kasáren
v Podbořanech - I.etapa (lokalita II)“ a doporučuje jednat o změně doporučené skladby bez
navýšení konečné ceny.
Z; odbor investic
T: 8.9.2010
Usnesení č. 357/2010 - investiční akce:
Rada vzala na vědomí zprávu o investičních akcí města v roce 201 0.

Usnesení č. 358/2010 - přeřazení slavební_akce:
Rada schválila přeřazení stavební akce „Oprava komunikací vč. chodníků a parkovišť - ul.Mírová.
Podbořany" z oprav komunikací do investic města, a to z důvodu zařazení výše uvedené stavby do
majetku města.
Z: odbor investic
T: 8.9.2010
Usnesení č. 359/2010- majetek nepatrné hodnoty:
Rada schválila, aby ve věci projednání dědictví po fyzické osobě, byl majetek nepatrné hodnoty
zanechaný zůstavíte Ikon vydán městu Podbořany, které se postaralo o pohřeb.
Z: organizační odbor
T: 8.9.2010
Usnesení č. 360/2010 - rodinné pasy:
Rada schválila smlouvu o spolupráci na projektu „Rodinné pasy" - sleva 20% na vstupném do
Výstavní síně města Podbořany a divadelní a filmová představení, pořádaná Kulturním domem
Podbořany, smlouva uzavřena na 24 měsíců ode dne podpisu smlouvy.
Z: odbor Ml laS
T: 8.9.2010
Usnesení č. 361/2010 - příspěvek TK Dance Art:
Rada schválila finanční příspěvek pro TK Dance Art Podbořany o.s. na celorepublikovou taneční
soutěž, konanou dne 31.10.2010 v Národním domě v Podbořanech ve výši 20.000,- Kč.
Z: odbor MHaS
T: 8.9.2010
Usnesení č. 362/2010 - licenční smlouva s OSA:
Rada schválila hromadnou licenční smlouvu s OSA - Ochranným svazem autorským pro práva
k dílům hudebním, o.s. na období od 1.7.2010 do 31.12.2010 pro kino Podbořany - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 8.9.2010
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Usnesení č.363/2010 - záměr prodeje:
Rada schválila záměr prodeje 6 ks použitých sedaček z učebny „Hvězda“ v areálu kasáren.
Žadatel : fyzická osoba . Kupní cena : 100,- Kč
Z: majetkoprávní odbor
T: 8. 9. 2010
Usnesení č. 364/2010 - prodej radiátorů:
Rada schválila prodej 7 ks hliníkových radiátorů z budovy správy budov (st.p.č. 223/16) v areálu
kasáren. Žadatel : fyzická osoba. Kupní cena : 100,- Kč/ks.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8. 9. 2010
Usnesení č,365/2010 - prodej betonové d 1lažbv:
Rada schválila záměr prodeje 66 ks staré betonové dlažby (60 x 30 x 10 cm) z areálu kasáren.
Žadatel : fyzická osoba. Kupní cena : 10,- Kč/ks.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8. 9. 2010
Usnesení č. 366/2010 - pronájem:
Rada odkládá projednání záměru pronájmu pozemkových parcel č. 340 - vodní plocha, o výměře
1066 m2, č. 339 - ostatní plocha, o výměře 538 m2 a č. 338/2 - trvalý travní porost, o výměře 86 nr
v k.ú. Kněžice u Podbořan (Mory) do doby dokončení rekonstrukce vodní nádrže. Žadatel : fyzická
osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8. 9. 2010
Usnesení č. 367/2010 - výpověď z nájmu:
Rada vzala na vědomí výpověď z nájmu prodejního Stánku na Masarykově nám. k 31. srpnu 2010
z důvodu trvale ztrátového provozu. Žadatel : fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8. 9. 2010
Usnesení č. 368/2010 - nabídka pronájmu:
Rada ukládá vyvěsit nabídku na pronájem Stánku Masarykovo nám. od 10. září 2010 smin. nájmem
3 000,- Kč/měs.
Z; majetkoprávní odbor
T: 8. 9. 2010
Usnesení č. 369/2010 - pronájem bytu:
Rada odkládá žádost o schválení pronájmu bytu o výměře 60 m2 v domě čp. 912 v Podbořanech
(chovatelé) a ukládá celou věc prošetřit. Žadatel : fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8. 9. 2010
Usnesení č. 370/2010 - podpis darovací smlouvy:
Rada doporučila podpis darovací smlouvy se společností A+R s.r.o., Radonice, kterou daruje městu
stavby vybudované v souvislosti výstavby diskontní prodejny Penny Markét a to: veřejné osvětlení
na parcele č. 1134/3, parkovací plochy na pozemku pare. č. 11 34/3, chodníky na pozemcích pare. č.
1132/5, č. 1132/4 a č. 1134/3, autobusový záliv včetně chodníku na pozemku pare. č. 1169, ostatní
komunikace na pozemku pare. č. 1134/3 v katastrálním území Podbořany o celkové účetní hodnotě
2 263 550,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. 9. 2010
Usnesení č. 371/2010 - bezúplatné nabvtí:
Rada doporučila bezúplatné nabytí parcely č.51/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
13 m2 v k.ú. Hlubany od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Kupní cena: 0,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. 9. 2010
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Usnesení Č. 372/2010 - bezúplatné nabvtí:
Rada doporučila bezúplatné nabytí parcely č. 3222 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
31 m a část stavební parcely č. 56 - zastavěná plocha, o výměře 308 m" (dle nezapsaného GP je to
parcela č. 3079/26) v k.ú. Buškovice od PF ČR. Louny. Kupní cena : 0,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. 9. 2010
Usnesení č. 373/2010 - podpis smlouvy o zřízení věc, břemene:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování
distribuční soustavy pro stavbu ,,Podbořany, Hlubany. Vladislav Kruml. kNN" právem přístupu a
příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcele č. 23/4 v k.ú. Hlubany. Žadatel : ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín 4. Jednorázová úhrada : 1 980.- Kč včetně DPH
Z: majetkoprávní odbor
T: 8. 9. 2010
Usnesení č. 374/2010 - podpis smlouvy o bezúplatn, převodu:
Rada doporučila podpis smlouvy o bezúplatném převodu pozemkových parcel č. 49, 1038/4.
1198/1 a 1865/13 v k.ú. Podbořany včetně doložky od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Kupní cena: 0,- Kč
Z: majetkoprávní odbor
1:15.9.2001
Usnesení č. 375/2010 ^ hospodaření města:
Rada vzala na vědomí hospodaření města za 1. pololetí 2010 - viz příloha.

Usnesení č. 376/2010 - akce prodejny lilektro:
Rada souhlasí skonáním akce k 5. výročí prodejny Elektro Dana Trochová - prodejní show dne
3.9.2010 na Masarykově náměstí v Podbořanech dle žádosti a lokace akce.
Z: odbor MHaS
T: 3.9.2010
Usnesení č. 377/2010--akce ČSSD:
Rada vzala na vědomí lokaci akce Dětských den 18.9.2010 při akci ČSSD na Masarykově náměstí
v Podbořanech a souhlasí s využitím prostor Kulturního domu pro tuto akci (toalety, šatny, el. síť) viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 18.9.2010
Usnesení č. 378/201 0 - odměny ředilelů 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: 8.8.2010
Usnesení č. 379/2010 - Domov pro seniory, n.o.:
Rada schválila:
a) ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitele DpS Podbořany, p.o. na rok 2010
b) zprávu o hospodaření Domova pro seniory, p.o , za 1. pololetí 2010 - viz příloha
c) vyplacení mimořádné odměny pro ředitele Domova pro seniory , p.o. Mgr. Vladimíra
Krátkého ve výši 1,5 násobku měsíčního platu
d) přijetí daru pro Domov pro seniory Podbořany, p.o — medicínský přístroj Roche CoaguChck od
firmy SCA HYGIENE PRODUCTS, s.r.o., Health Care, Praha 8
Z: sociální odbor
T: 8.9.2010
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