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Usnesení
z 10. zasedání Rady Města Podbořany, které se konalo dne 6. října 2010 od 15,00 hod.
v kanceláři starosty na Měli v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, RNDr. Pištěková, Ing. Čerňanský, Mgr. Duchoňová,
p. Jedlička, Ing. Podhola, Mgr. Gutzer
Přizváni: Ing. Růžičková, pí Chvojková, p. Zerner, Bc. Hajný, Ing. Ohanka
Ověřovatelé zápisu: RNDr. Pištěková, Ing. Podhola
Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení:
č. 398/2010 - prodej 6 ks použitých sedaček z učebny „Hvězda“ v areálu kasáren. Žadatel fyzická
osoba, kupní cena 100,- Kč.
č. 399/2010 - prodej 66 ks betonové dlažby z areálu kasáren. Žadatel fyzická osoba, kupní cena
100,- Kč.
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č. 410/2010 - pořadí cenových nabídek - ZŠ TGM kanalizační přípojka:
Rada schválila pořadí cenových nabídek na realizaci akce „ZS T.G.Masaryka - rekonstrukce
kanalizační přípojky" a ukládá podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a společností
SKANSKA a.s., Praha 4, Chodov:
1. SKANSKA a.s., Praha 4, Chodov
380.752,00 Kč vč. DPH
2. ERKA Žatec s.r.o., Žatec
476.736,00 Kč vč.DPH
3. Vodohospodářské stavby s.r.o.,Teplice
663.076,00 Kč vč.DPH
Z: odbor investic
T: 31.10.2010
Usnesení č. 411/2010 - zpráva o investičních akcích:
Rada vzala na vědomí zprávu o investičních akcí města v roce 2010.
Usnesení č. 412/2010 - PD na výstavbu IS lokalita ..26 parcel":
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Zpracování projektové dokumentace na výstavbu inženýrských sítí, komunikace, chodníků a
veřejného osvětlení v areálu bývalých kasáren v Podbořanech (lokalita „26 parcel11)".
Z: odbor investic
T: 31.10.2010
Poznámka- jména a adrosy ty/takých osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány,
V této části proto nesouhlasí zněm tohoto usneseni s originálem.
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Usnesení č. 413/2010 - studie křižovatky Kadaňská- Žatecká:
Rada schválila uzavření a podpis smlouvy o dílo na vypracování projektu stavby „Studie křižovatky
ulic Kadaňská x Žatecká v Podbořanech" mezi Městem Podbořany a projekční kanceláří HUML &
VANÍČEK - architektonická a projekční kancelář v Žatci se sídlem Žatec, a to za částku 60.720,Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 31.10.2010
Usnesení č. 414/2010 - PD - zateplení čp. 944 - 5:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č.l ke smlouvě o dílo na zpracování projektové
dokumentace na akci „Dodatečné zateplení bytového domu č.p. 944-5 v Podbořanech" uzavřenou
mezi Městem Podbořany a projekční kanceláří Petr Hyneš se sídlem Žatec.
Z: odbor investic
T: 31.10.2010
Usnesení č. 415/2010 - IS v areálu kasáren:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Inženýrské sítě v areálu
kasáren v Podbořanech - II.etapa (lokalita II)“ mezi Městem Podbořany a společností
Vodohospodářské stavby s.r.o. se sídlem Teplice.
Z: odbor investic
T: 31.10.2010
Usnesení č. 416/2010 - žádost o příspěvek:
Rada odložila žádost o finanční příspěvek z rozpočtu Města Podbořany pro OKAP s.r.o. Podbořany
na festival Velká inventura v roce 2011 a ukládá doporučit o.s. OKAP Podbořany požádat o
poskytnutí příspěvku z rozpočtu města, po vyjasnění financování ze strany Ministerstva kultury.
Z: odbor MHaS
T: 15.10.2010
Usnesení č. 417/2010 - rámcová smlouva:
Rada schválila rámcovou smlouvu o nájmu kopií filmů a rámcovou smlouvu podlicenční pro kino
Podbořany s Pegasfilm s.r.o., Praha 5 .
Z: odbor MHaS
T:15.10.2010
Usnesení č. 418/2010 - realizace představení:
Rada schválila Dohodu o realizaci představení Docela Velkého divadla - Penzion Ponorka dne
20.10.2010 v Kulturním domě v Podbořanech (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 31.10.2010
Usnesení č. 419/2010 - uzávěr MŠ:
Rada vzala na vědomí oznámení ředitelství Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795 a
Mateřské školy Podbořany, Hlubanská 321 o uzávěru MŠ v době vánočních prázdnin 2010 (viz
příloha).
Z: odbor MHaS
Usnesení č. 420/2010 - plat ředitelky ZŠp:
Rada stanovila plat ředitelky ZŠp Podbořany, paní
k 1.11.2010 - viz příloha.

Mgr.Elišky Vaňatové (platový postup)
Z: odbor MHaS
T: 1.11.2011

Usnesení č. 421/2010 - pronájem garáže:
Rada schválila pronájem garáže bez evidenčního čísla se st.p.č. 493 v Palackého ulici
v Podbořanech na základě obálkového výběru ze dne 5. října 2010 pro :
1. fyzickou osobu. Měsíční nájem 500,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31.10.2010
Poznámka; jména a adresy ly/ickýr.h osob nemohou být potilo zákona O ochraně osobních ťidajú zvařejiinvatty.
V této cásíi proto nesouhlasí zněni tobolo usneseni s originálem.
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Usnesení č. 422/2010 - Domov pro seniory, p.o.:
Rada schválila:
a) převedení částky 50 000,-Kč z rezervního fondu do fondu investic
b) návrh na vyřazení, likvidaci a odpis neupotřebitelného majetku z účetnictví organizace v roce
2010 dle přiložených příloh
c) změnu organizačního řádu dle předloženého návrhu k 1.10.2010
Z: sociální odbor
T: 31.10.2010
Usnesení č. 423/2010 - publikace:
Rada vzala na vědomí nabídku fyzické osoby na účast na jedné z dětských publikací pro děti.
Z: odbor MHaS
T: 31.10.2010
Usnesení č. 424/2010 - pronájem:
Rada schválila pronájem pozemkových parcel č. 339 - ostatní plocha, o výměře 538 m2 a č. 338/2 trvalý travní porost, o výměře 86 m2 v k.ú. Kněžice u Podbořan. Žadatel fyzická osoba. Roční
pronájem 125,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31.10.2010
Usnesení č. 425/2010 - pronájem:
Rada schválila pronájem části parcely č. 906/3 - ostatní plocha, o výměře cca 25 m v k.ú.
Podbořany. Žadatel fýzická osoba. Měsíční nájem 100,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31.10.2010
Usnesení č. 426/2010 - pronájem:
Rada schválila pronájem částí pozemkových parcel č. 1904/1 - ostatní plocha, o výměře
8 0000 m2, Č. 1904/5 - ostatní plocha, o výměře 4 0000 m2 a č. 1907/1 - ostatní plocha, o výměře 2
0000 m2 v k.ú. Podbořany. Žadatel fyzická osoba. Roční pronájem 12.138,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31.10.2010
Usnesení č. 427/2010 - přechod nájmu:
Rada schválila záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1862/1 - orná půda, o výměře cca 300
m2 v k.ú. Podbořany pro fyzickou osobu a ukládá vyvěsit pronájem s uvedením jména žadatelky.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31.10.2010
Usnesení č. 428/2010 - záměr pronájmu:
Rada schválila záměr pronájmu budovy bez čp. se st.p.č. 2162 - zastavěná plocha, o výměře 597
m2 v k.ú. Podbořany. Žadatel fyzická osoba. Měsíční nájem 5.000,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31.10.2010
Usnesení č. 429/2010 - záměr pronájmu:
Rada schválila záměr pronájmu 1 místnosti v budově na stavební parcele č. 2178 v k.ú. Podbořany.
Žadatel fyzická osoba. Měsíční nájem 300,- Kč + paušál za elektriku 284,- Kč/měs.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31.10.2010
Usnesení č. 430/2010 - vyvěšení pronájmu Stánku:
Rada schválila opětovné vyvěšení pronájmu Stánku Masarykovo nám., Podbořany s minimálním
měsíčním nájmem 3 000,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
'
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Usnesení č. 431/2010 - vyvěšení pronájmu garáže:
Rada schválila vyvěšení nabídky pronájmu garáže evidenční číslo 415 se st.p.č. 1291/3 v Kozinově
ulici v Podbořanech. Minimální měsíční nájem 400,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31.10.2010
Usnesení č. 432/2010 - záměr prodeje:
Rada odložila záměr prodeje budovy se st.p.č. 2165 - zastavěná plocha, o výměře 333 m2 a část
p.p.č. 2156 - ostatní plocha, o výměře cca 500 m2 v k.ú. Podbořany. Žadatel fyzická osoba. Kupní
cena 333.000,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8.12.2010
Usnesení č. 433/2010 - záměr prodeje:
Rada odložila záměr prodeje budovy se st.p.č. 2164 - zastavěná plocha, o výměře 284 m2 a část
p.p.č. 2156 - ostatní plocha, o výměře cca 500 m2 v k.ú. Podbořany. Žadatel fyzická osoba. Kupní
cena 284.000,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8.12.2010
Usnesení č. 434/2010 - souhlasné prohlášení a směna pozemků:
Rada doporučila podpis souhlasného prohlášení mezi BUS.COM a.s., Praha 5 a městem Podbořany
k odstranění duplicitního zápisu v KN k parcele č. 194/52 - orná půda, o výměře 961 m2, v k.ú.
Hlubany, kdy parcela č. 194/52 přejde do vlastnictví BUS.COM a.s. a současně doporučuje směnu
pozemků mezi BUS.COM a.s. a městem Podbořany, kdy město smění svoji parcelu č. 182/4 ostatní plocha, o výměře 504 m2, v k.ú. Hlubany, která prochází přes areál BUS.COM na Vroutecké
ulici za parcelu č. 194/2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8.12.2010
Usnesení Č. 435/2010 - zřízení věcného břemene k.ú. BuŠkovice:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem strpění dešťové kanalizace
s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 3084/14 a č. 3084/13,
v k.ú. Buškovice. Žadatel fyzická osoba. Jednorázová úhrada 0,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8.12.2010
Usnesení č. 436/2010 - zřízení věcného břemene k.ú. Valov:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování
elektrizační soustavy ke stavbě - „Valov - rekonstrukce NN“ s právem přístupu a příjezdu za
účelem údržby a opravy a to na parcele č. 2771, ostatní plocha, v k.ú. Valov. Žadatel ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín 4. Jednorázová úhrada 1 100,- Kč včetně DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8.12.2010

Usnesení Č. 437/2010 - zřízení věcného břemene k.ú. Podbořany:
Rada schválila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem
zřízení a provozování elektrizační soustavy ke stavbě - „Podbořany, Švermova - kNN pro VH
Plus s.r.o.“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 2156 ostatní plocha a č. 896 - ostatní plocha, v k.ú. Podbořany. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4.
Jednorázová úhrada 2 600,- Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8.12.2010
Usnesení č. 438/2010 - zřízení věcného břemene k.ú. Podbořany;
Rada schválila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem
zřízení a provozování elektrizační soustavy ke stavbě - „Podbořany, Hlubany - kabelový rozvod
NN“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcele č. 2156 - ostatní
plocha, v k.ú. Podbořany. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4. Jednorázová úhrada : 23 500,Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8.12.2010
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být porilo zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této části proto nesauhlasl zněni tohoto usneseni s originálem
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Usnesení č. 439/2010 - zřízení věcného břemene k.ú. Podbořany:
Rada schválila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem
zřízení a provozování elektrizační soustavy ke stavbě - „Podbořany - DTS, kVN, kNN pro AR
Auto s.r.o.“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 2156 ostatní plocha a č. 2246 - ostatní plocha, v k.ú. Podbořany. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
Jednorázová úhrada 47 200,- Kč + DPH.
T: 8.12.2010
Usnesení č. 440/2010 - výpůjčka zařízení:
Rada schválila bezúplatnou výpůjčku zařízení pro kamerový systém policii ČR, obvodnímu
oddělení Podbořany (PC sestava Intel Core Duo, 750G v účetní hodnotě 29 287,- Kč, LCD monitor
17“ v účetní hodnotě 3 903,- Kč, mikrovlnný spoj Complex 5 GHZ v účetní hodnotě 9 092,- Kč,
záložní zdroj UPS AEG v účetní hodnotě 4 672,- Kč a licence SW NUUO SBC - IP pro 4 ks IP
kamer v účetní hodnotě 12 182,- Kč).
Z: majetkoprávní odbor
T: 31.'10.2010
Usnesení č. 441/2010 - operační plán zimní údržby:
Rada schválila Nařízení č. 3/2010, kterým se zrušuje Nařízení RM č. 2/2009 usn. č. 463/2009 ze
dne 14.10.2009 „operační plán zimní údržby“, platný pro období od 1.11.2009 do 31.3.2010.
Z: odbor MHaS
T: 31.10.2010
Usnesení č. 442/2010 - operační plán zimní údržby:
Rada schválila Opatření „Operační plán zimní údržby11 pro období od 1.11.2010 do 31.3.2011 - viz
příloha.
Z: odbor MHaS
T: 31.10.2010
Usnesení č. 443/2010 - opravy bvlového fondu:
Rada vzala na vědomí seznam oprav bytového fondu, předložený RK L+L Podbořany pro rok 2011
a ukládá vyvěsit na úřední desce.
Z: odbor MHaS
T: 31.10.2010
Usnesení č. 444/2010 - licence na autobusovou dopravu
Rada schválila udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní pro
právnickou osobu Autobusy Kavka a.s. se sídlem Most na lince
a) Most - Žatec - Podbořany - Královice - Plzeň
b) Podbořany - Žatec - Louny - Praha
za podmínky uzavření smlouvy o užívání části autobusového nádraží v Podbořanech.
Z: odbor MHaS
T: 31.10.2010
Usnesení č. 445/2010 - licence na autobusovou dopravu:
Rada schválila udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní pro
právnickou osobu ANEXIA s.r.o. se sídlem Rakovník na lince Rakovník - Podbořany za podmínky
uzavření smlouvy o užívání části autobusového nádraží v Podbořanech.
Z: odbor MLIaS
T: 31.10.2010
Usnesení č. 446/2010 - zřízení zvedací plošiny:
Rada schválila zřízení venkovní zvedací plošiny na vlastní náklady na Barborce. Žadatel: Kouřilová
Z: odbor investic
T: 15.10.2010
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Usneseni č.447/2010 - změna omanizační struktury
Rada schválila změnu organizační struktury Městského úřadu Podbořany - přesun úseku památkové
péče od Stavebního úřadu na Odbor investic.
Z‘tajem nik
T: 7.10.2010
Usnesení č. 448/2010 - Valovská ulice:
Rada ukládá odboru dopravy řešit odvod dešťových vod ve Valovské ulici.
Z: odbor dopravy
T: 15.10.2010
Usneseni č. 449/2010 - cyklostezka:
Rada ukládá reklamovat cyklostezku.

Z: odbor investic
T: 15.10.2010

Usnesení č. 450/2010 - tenisové kurtv:
Rada ukládá reklamovat povrchy tenisových kurtů na Tatrami.

Z: odbor investic
T: 15.10.2010

■0
Mgr. Radek l<ieindl
starosta měka

Ověřovatelé: RNDr. Pištčková:

Ing. Karel Honzl
míslostarosta

Ing. Podhola :

Poznámka: jména a arlrosy fyzických osob nemohou býl potilo zákona O ochraně osobních ťidajťi zveřejňovány.
V této části proto nesouhlasí zněni tohoto usntísanl s originálem.

