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Usnesení
z Rady Města Podbořany č. 1/2010, která se konala dne 24. listopadu 2010 od 15,30 hod.
v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Ing. Čerňanský, p. Hančar, MUDr. Záhorský, MUDr. Ráliš,
p. Jedlička, Mgr. Gutzer
Přizváni: Ing. Růžičková, pí Chvojková, p. Zerner, Bc. Hajný, Ing. Ohanka, Ing. Zemerová,
pí Herejková, Bc. Gašparová
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Záhorský, MUDr. Ráliš
Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení ě. 440/2010 - výpůjčka zařízení pro kamerový systém policii ČR
Podbořany.
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 451/2010 - smlouva o smlouvě budoucí:
Rada schválila podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a
podzemního vedení plynovodu pro stavbu „Inženýrské sítě v areálu kasáren
provozování
v Podbořanech - II. etapa — lokalita II. - STL plynovod" s právem přístupu a příjezdu za účelem
údržby, opravy a revizí a to na parcelách č. 2246 a č. 2156 v k.ú. Podbořany. Žadatel RWE GasNet,
s.r.o., Ústí n/L. Jednorázová úhrada 500,- Kč bez DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8.12.2010
Usnesení č. 452/2010 - veřeinoprávní smlouva na projednávání přestupků:
Rada schválila uzavření a podpis veřejnoprávních smluv na projednávání přestupků mezi městem
Podbořany a obcemi Blatno, Lubenec, Oěihov, Petrohrad, Podbořanský Rohozec, Krásný Dvůr,
městy Vroutek, Kryry, Blšany, městysem Nepomyšl a to na celé volební období, to je od 1.1. 2011
do 31.12. 2014 - viz příloha
Z: majetkoprávní odbor
T: 22.12.2010
Usnesení č. 453/2010 - přidělení bvlu:
Rada schválila přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+2 čp. 329 ul. Dělnická pro fyzickou osobu.
Uvolněný byt po pí fyzické osobě.
Z: odbor MHaS
T: 22.12.2010
Usnesení č. 454/2010 - operační plán zimní údržby:
Rada schválila Nařízení č. 4/2010 ze dne 6.10.2010 - změnu číslování č. 3, kterým se zrušuje
Nařízení Rady města 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: 22.12.2010
Usnesení č. 455/2010 - udělení licence:
Rada schválila udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní pro
právnickou osobu Autobusová doprava s.r.o. se sídlem Dělnická 946, Podbořany na lince
Žatec - Podbořany - Lubenec - Ležky - úpravy,
Žatec - Podbořany - Blatno - nová linka, nahrazující vlakové spojení,
Podbořany - Kryry - Holešov - nová linka,
Podbořany - Valeč - Podbořany - úpravy,
Zatec - Libořice - Podbořany - úpravy,
Podbořany - Krásný Dvůr - Čeradice - Žatec - úpravy,
Poznámka: jména 8 adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Podbořany - Nepomyšl - Podbořanský Rohozec - úpravy.

Z: odbor MHaS
T: 22.12.2010

Usnesení č. 456/2010 - udělení licence:
Rada schválila udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní pro
právnickou osobu DPÚK a.s. se sídlem Lumiérů 181/41 Praha 5 - Hlubočepy na lince Žatec Podbořany.
Z: odbor MHaS
T: 22.12.2010
Usnesení č. 457/2010 - rámcová smlouvy o nájmu kopií filmů:
Rada schválila rámcovou smlouvu o nájmu kopií filmů a rámcovou smlouvu podlicenční pro kino
Podbořany s FILM EUROPE s.r.o., Praha 4 - Krč - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 22.12.2010
Usnesení č. 458/2010 - smlouva o uměleckém vystoupeni v kostele:
Rada schválila smlouvu o uměleckém vystoupení - Rosa coeli o.s. Žlutíce 2000 dne 27.11.2010
v kostele sv. Petra a Pavla v Podbořanech a pronájem v kostele Petra a Pavla v Podbořanech (viz
příloha).
Z: odbor MHaS
1:27.11.2010
Usnesení č. 459/2010 - smlouva o uměleckém vystoupení - vánoční strom:
Rada schválila smlouvu o uměleckém vystoupení - Libor Růžička- Žatečtí trubači, Rozsvícení
Vánočního stromu Podbořanech dne 28.11.2010 (viz příloha).
Z: odbor MHaS
1:28.11.2010
Usnesení č. 460/2010 - navýšení počtu dětí v přípravné třídě:
Rada schválila na základě žádostí ředitelství Základní školy T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445
- výjimku z počtu dětí v přípravné třídě základní školy pro školní rok 2010/2011 - navýšení nejvýše
o 4 děti v přípravné třídě. Navýšení se povoluje za podmínky, že zvýšený počet dětí nebude na újmu
kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Z: odbor MHaS
T: 22.12.2010
Usnesení č. 461/2010 - statické posouzení KD:
Rada vzala na vědomí zprávu o statickém posouzení poruch v objektu Kulturního domu
v Podbořanech a ukládá odboru investic připravit návrh řešení.
Z: odbor investic
T: 22.12.2010
Usnesení č. 462/2010 - výroční zprávy škol:
Rada vzala na vědomí výroční zprávy základních škol zřízených Městem Podbořany a vlastní
hodnocení Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795, Podbořany za školní rok 2009/2010 - viz
příloha.
Usnesení č. 463/2010 - dodatek pravidel:
Rada doporučila dodatek 2/2010 pravidel pro přidělování finančních příspěvků na činnost
sportovních organizací od 1.1.2011 (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 8.12.2010
Usnesení č. 464/2010 - grant na PLS 2011:
Rada vzala na vědomí vyhodnocení grantu Podbořanské letní slavnosti 2010 a zápis o otevření
obálek se žádostmi o poskytnutí grantu na pořádání akce Podbořanské letní slavnosti 2011 - viz
příloha a ukládá pozvat žadatele o grant najednání zastupitelstva 8. prosince 2010.
Z: odbor MHaS
T: 8.12.2010
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podln zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této části proto nesouhlasí zněm tohoto usneseni s originálem.
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Usnesení č. 465/2010 - příspěvek šachovému oddílu:
Rada schválila příspěvek šachovému oddílu TJ Tatran ZKZ Podbořany pro zajištění chodu oddílu
ve výši 18.000,- Kč.
Z: finanční odbor
T: 22.12.2010
Usnesení č. 466/2010 - příspěvek na advent:
Rada schválila příspěvek z rozpočtu Města Podbořany Rodinnému a mateřskému centru Jonáš
Podbořany na adventní odpoledne ve výši 3.000,- Kč (žádost viz příloha). Z: finanční odbor
T: 12.12.2010
Usnesení č. 467/2010 - PD Švermova a Na Barborce:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Zpracování projektové dokumentace na propoj ulic Švermova a Na Barborce v Podbořanech".
Z: odbor investic
T: 22.12.2010
Usnesení č. 468/2010 - PD VOS Mlýnská:
Rada schválila uzavření a podpis smlouvy o dílo na akci „Projektová dokumentace na rekonstrukci
veřejného osvětlení místní komunikace Mlýnská v Podbořanech" mezi Městem Podbořany a
společností 4D Projekt s.r.o. se sídlem Praha, a to za cenu 48.000,- Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 22.12.2010
Usnesení č. 469/2010 - dobývací prostor Letov:
Rada nedoporučila souhlasné stanovisko k dokumentaci vlivů záměru „Stanovení dobývacího
prostoru Letov na ložisku Blšany 2".
Z: odbor investic
T: 22.12.2010
Usnesení č. 470/2010 - příspěvek na IS:
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek k novostavbě rodinného
domu č.p. 998 v ul. Bílý kopec v Podbořanech pro fyzickou osobu a to ve výši 19.452,50 Kč.
Z: odbor investic
T: 8.12.2010
Usnesení č. 471/2010 - příspěvek na IS:
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek k novostavbě rodinného
domu č.p. 1015 v ul. Na Barborce v Podbořanech pro fýzické osoby a to ve výši 43.035,- Kč.
Z: odbor investic
T: 8.12.2010
Usnesení č. 472/2010 - příspěvek na IS:
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek k novostavbě rodinného
domu č.p. 1014 v ul. Na Barborce v Podbořanech pro fýzické osoby a to ve výši 43.289,50 Kč.
Z: odbor investic
T: 8.12.2010
Usnesení č. 473/2010 - příspěvek na IS:
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek k novostavbě rodinného
domu č.p. 130 v Hlubanech pro fyzickou osobu a to ve výši 50.000,- Kč. Z: odbor investic
T: 8.12.2010
Usnesení č. 474/2010 - příspěvek na IS:
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek k novostavbě rodinného
domu č.p. 143 v Hlubanech pro fyzickou osobu a to ve výši 50.000,- Kč. Z: odbor investic
T: 8.12.2010
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podlé zámotsa O ochrano osobních údajů zveřejňovány.
V této části proto nesouhlasí zněni tohoto usnesení s ortcjlriáiorn.
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Usnesení č. 475/2010 - odstoupení od smlouvy:
Rada schválila odstoupení od smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Rozšíření
parkovacích kapacit a zpevnění cesty u areálu koupaliště v Podbořanech".
Z: odbor investic
T: 22.12.2010
Usnesení č. 476/2010 - zadávací podmínky;
Rada ukládá připravit zadávací podmínky k výběrovému řízení na zpracování projektové
dokumentace „Rozšíření parkovacích kapacit a zpevnění cesty u areálu koupaliště v Podbořanech"
Z: odbor investic
T: 22.12.2010
Usnesení Č. 477/2010 - snížení nájmu bvtu:
Rada schválila snížení nájmu u bytu č. 5 o velikosti 1+3 nám. TGM Podbořany v nájmu fyzické
osoby
o 20% na dobu od 1.12.2010 do 31.3.2011.
Z: odbor MHaS
T: 1.12.2010

Usnesení č. 478/2010 - přiletí daru:
Rada schválila přijetí daru do majetku města - 3 ks betonových květinových nádob od FTE
Automotive Hlubany 124.
Z: odbor MHaS
T: 22.12.2010
Usnesení č. 479/2010 - veřejnoprávní' smlouva - soc. právní ochrana dětí:
Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy na vykonávání přenesené působnosti svěřené
orgánům obcí na úseku sociálně právní ochrany dětí mezi městem Podbořany a obcemi
Podbořanský Rohozec, Krásný Dvůr, Lubenec, Oěihov, městy Kryry, Vroutek, Blšany a městysem
Nepomyšl na období do 31,12.2014 - viz příloha.
Z: sociální odbor
T: 22.12.2010
Usnesení č. 480/2010 - Domov pro seniory p.o. Podbořany:
Rada schválila změnu plánu nákladů a výnosů na rok 2010 - viz příloha.

Z: sociální odbor
T: 22.12.2010

Usnesení č.481/2010 - veřeinoprávní smlouva - trvalv pobyt:
Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Podbořanský Rohozec a Městem
Podbořany, týkající se rozhodování ve správním řízení o zrušení trvalého pobytu, a to na dobu
určitou, do 31.12.2012 - viz příloha.
Z: organizační odbor
T: 22.12.2010

Usnesení č. 482/2010 - chráněná dílna:
Rada neschválila finanční příspěvek na pomoc s vybudováním nových prostor chráněné dílny Handicap Žatec o.s.
Z: sociální odbor
T: 22.12.2010
Usnesení č. 483/2010 - svatební obřadv:
Rada doporučila Dohodu o konání svatebních obřadů v roce 2011 na státním zámku v Krásném
Dvoře — viz příloha.
Z: organizační odbor
T: 22.12.2010
Usnesem č. 484/2010 - příspěvek na ošatné - svatební obřadv:
Rada doporučila schválit, dle odst. 2 písm. c) § 84 z.ě. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zřízení trvalého peněžního fondu v souvislosti se zajišťováním svatebních obřadů pod názvem
„Fond pro poskytování příspěvku na ošatné" dle předloženého návrhu s platností od 1.1.2011 - viz
příloha.
Z: organizační odbor
T: 8.12.2010
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této části proto nesouhrasi zněni tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 485/2010 - vedení účetnictví:
Rada souhlasí s vedením účetnictví ve zjednodušeném rozsahu u všech příspěvkových organizací
zřízených městem na základě jejich žádostí - Mateřská škola Podbořany, Bratří Čapků 795,
Mateřská škola Podbořany, Hlubanská 321, Základní umělecká škola, Dukelská 155, Podbořany,
Základní škola Podbořany, Husova 276, Základní škola T.G. Masaryka Podbořany, Základní škola
Praktická Podbořany, Domov pro seniory Podbořany.
Z: finanční odbor
T: 22.12.2010
Usnesení č. 486/2010 - OZV o místním poplatku ze psů:
Rada doporučila schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku ze psů - viz
příloha.
Z: finanční odbor
T: 8.12.2010
Usnesem č. 487/2010 - rozbor hospodaření města:
Rada doporučila schválit rozbor hospodaření Města Podbořany za III. čtvrtletí 2010 - viz příloha.
Z: finanční odbor
T: 8.12.2010
Usnesení č. 488/2010 - změna ÚP:
Rada nedoporučila změnu územního plánu v Sýrovicích - viz příloha.
Z: stavební úřad
T: 8.12.2010
Usnesení č. 489/2010 - pronájem:
Rada schválila pronájem části pozemkové parcely č. 1862/1 - orná půda, o výměře cca 300 m2
v k.ú. Podbořany. Žadatel íýzická osoba. Roční nájem 1,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 22.12.2010

Usnesení č. 490/2010 - pronájem:
Rada schválila pronájem budovy bez čp. se st.p.č. 2162 - zastavěná plocha, o výměře 597 m2 v k.ú.
Podbořany. Žadatel íýzická osoba. Měsíční náiem 5.000,- Kč
Z: majetkoprávní odbor
T: 22.12.2010
Usnesení č. 491/2010 - pronájem:
Rada schválila pronájem 1 místnosti v budově na stavební parcele č. 2178 v k.ú. Podbořany, na
dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Žadatel fyzická osoba. Měsíční nájem : 300,- Kč
+ zřízení odečtových hodin na elektřinu.
Z: majetkoprávní odbor
T: 22.12.2010
Usnesení č. 492/2010 - pronájem Stánku:
Rada schválila pronájem Stánku Masarykovo náměstí Podbořany za měsíční nájem 3.331,- Kč.
Žadatel íýzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 22.12.2010
Usnesení č. 493/2010 - nabídka pronájmu garáže:
Rada schválila opětovné vyvěšení nabídky pronájmu garáže evid. číslo 415 se st.p.č. 1291/3
v Kozinově ulici.
Z: majetkoprávní odbor
1:22.12.2010
Usnesení č. 494/2010 - využití garáže:
Rada rozhodla o využití garáže bez evid.č. se st.p.č. 496 v Palackého pro Pečovatelskou službu
Podbořany od 1. 1. 2011.
Z: majetkoprávní odbor
T: 22.12.2010
Poznámka; jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajú zveřejňovány.
V této části proto nesouhlasí znění tolioto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 495/2010 - záměr pronájmu:
Rada schválila záměr pronájmu pozemkové parcely č. 562 - zahrada, o výměře 470 m2 v k.ú.
Podbořany. Žadatel fyzická osoba. Roční pronájem 470,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 22.10.2010
Usnesení č. 496/2010 - dílna - výpověď a vyvěšení nabídky pronájmu:
Rada schválila výpověď jednatele firmy MECO s.r.o., Podbořany z nájmu dílny objektu autodílny
na st.p.č. 1778/2 v k.ú. Podbořany z důvodu ukončení činnosti ke dni 31. prosinci 2010 dohodou a
zároveň schválila vyvěšení nabídky pronájmu této dílny s měsíčním nájmem 15.000,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 22.12.2010
Usnesení č. 497/2010 - prodlouženi splátek:
Rada nedoporučila prodloužení splátek na budovu čp. 356 o jeden rok dle navrženého splátkového
kalendáře. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
I: 8.12.2010

Usnesení č. 498/2010 - dodatek k nájemní smlouvě:
Rada schválila dodatek k nájemní smlouvě na č. parcely č. 374 v k.ú. Dolánky u Kaštic o vyjmutí
fyzické osoby z nájemní smlouvy s tím, že se ověří jeho souhlas. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 22.12.2010
Usnesení č. 499/2010 - záměr prodeje:
Rada schválila 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 383.000,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8.12.2010

Usnesení č. 500/2010 - záměr prodeje:
Rada schválila 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 334.000,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8.12.2010

Usnesení č. 501/2010 - záměr prodeje:
Rada schválila záměr prodeje budovy se st.p.č. 2146 - zastavěná plocha, o výměře 598 m2 v k.ú.
Podbořany. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena 500.000,- Kč vč. DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8.12.2010
Usnesení č. 502/2010 - záměr prodeie
Rada odkládá záměr prodeje částí parcel č. 39/1 - ostatní plocha ač. 16 - vodní plocha, o výměře
cca 1000 m2 v k.ú. Kaštice a ukládá prověřit prodej vodního toku. Žadatel fyzická osoba. Kupní
cena 20,- Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8.12.2010
Usnesení č, 503/2010 - záměr prodeie
Rada neschválila záměr prodeje částí parcel č. 39/1 - ostatní plocha ač. 16 - vodní plocha, o
výměře cca 1000 m2 v k.ú. Kaštice. Žadatel fyzické osoby. Kupní cena 100,- Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8.12.2010
Poznámka: jména a adresy fyzických osob notiiftiiou být podle zákona O ochraně osobních údajú zveřejňovány.
V této části proto nesouhlasí zněni tohoto usneseni s originálem.
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Usnesení č. 504/2010 - záměr prodeie:
Rada schválila záměr prodeje části parcely č. 1364 - orná půda, o výměře cca 35 m2 v k.ú.
Podbořany. Žadatel fyzické osoby. Kupní cena 100,- Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8.12.2010
Usnesení č. 505/2010 - záměr prodeie:
Rada schválila záměr prodeje části parcely č. 1364 - orná půda, o výměře cca 35 m2 v k.ú.
Podbořany. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena 100,- Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8.12.2010
Usnesení č. 506/2010 - prodej vodního díla a podpis kupní smlouvy:
Rada doporučila prodej vodního díla a podpis kupní smlouvy na 534 m vodovodu a 231 m
kanalizace mezi Městem Podbořany a SYS a.s., Teplice. Kupní cena: 504.000,- Kč + 20% DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8.12.2010
Usnesení č. 507/2010 - úplatné nabytí:
Rada doporučila úplatné nabytí pozemku st.p.č. 2067 - zastavěná plocha, o výměře 13 m2 v k.ú.
Podbořany pod poklopem topného kanálu vedle kotelny na Sídlišti Míru od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Kupní cena dle znaleckého posudku (odhadem cca 3 000,- Kč).
Z: majetkoprávní odbor
T: 8.12.2010
Usnesení č. 508/2010 - dodatek k nájemní smlouvě:
Rada schválila dodatek k nájemní smlouvě pro fyzickou osobu na pronájem Národního domu v
Podbořanech, kde bude změna v čl. VIII. odst. 2 - nájemce bude měsíčně hradit zálohu na vodné a
stočné ve výši 4 000,- Kč s tím, že konečné vyúčtování bude provedeno Ix ročně po obdržení
faktury za vodu. K 1. 12. 2010 bude proveden odečet vodoměru a skutečná spotřeba bude
vyfakturována.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8.12.2010
Usnesení č. 509/2010 - platební kázeň:
Rada byla informována o platební kázni nájemce Národního domu.

Usnesení č. 510/2010 - podpis smlouvy o zřízeni budoucího věcného břemene:
Rada schválila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem
protlaku potrubí pod silnicí v Letově pro stavbu „Vodní nádrž Letov - rekonstrukce - odtokové
potrubí14 s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcele č. 650/21 v k.ú.
Letov. Žadatel Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Dubí. Jednorázová úhrada dle ceníku 100,Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8.12.2010
Usnesení č. 511/2010 - podpis smlouvy o zřízení věcného břemene:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování
elektrizační soustavy ke stavbě - „Podbořany, Kněžice 51, kabel NN, Josef Tichý11 s právem
přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 4/1, 138/1, 280, v k.ú. Kněžice
u Podbořan. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4. Jednorázová úhrada 7.900,- Kč včetně DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8.12.2010
Usnesení č. 512/2010 - podpis budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene:
Rada schválila podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a
provozování podzemního vedení STL plynovodu pro stavbu „Hlubany - plynové přípojky ke 3
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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RD)“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby, opravy a revizí a to na parcelách 251/1,
253/5, 253/4, 253/6, 23/4, v k.ú. Hlubany. Žadatel RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem.
Jednorázová úhrada : 75,- Kč/bm zeměd. pozemky + 300,- Kč/bm za komunikace.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8.12.2010
Usnesení č. 513/2010 - příspěvek na opravu kostela Mory:
Rada doporučila poskytnutí finančních prostředků pro Římskokatolickou církev Děkanství
Podbořany ve výši 192.375,-Kč na dokončení opravy kostela v Morech. Z: odbor MHaS
T: 8.12.2010
Usnesení č. 514/2010 - ostraha umového háje.
Rada vzala na vědomí žádost o ostrahu umového háje.

Usnesení č. 515/2010 - tenisové kurty:
Rada ukládá uplatnit v rámci reklamace výměnu povrchu tenisových kurtů.
Z: odbor investic
T: 22.12.2010
Usnesení č. 516/2010 - vysílání OK plus:
Rada schválila Smlouvu o výrobě, vysílání a archivaci televizních příspěvků mezi Městem
Podbořany a OK plus TV Žatec na dobu určitou a to od 1.1.2011 do 31.12.2011 - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 22.12.2010

Usnesení č. 517/2010 - komise:
Rada navrhuje zřídit komisi pro rozvoj města, komisi péče o občany, komisi pro sport, komisi pro
mládež, tělovýchovu a kulturu, komisi sociálně právní ochrany dětí a komisi pro místní části a
životní prostředí.
Z: tajemník
T: 22.12.2010

