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Usnesení
z 2. zasedání Rady Města Podbořany, která se konala dne 22. prosince 2010 od 15,30 hod.
v kanceláři starost}' na MěU v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Ing. Čenianský, p. Hančar, MUDr. Záhorský, MUDr. Ráliš,
p. Jedlička, Mgr. Gutzer
Přizváni: Ing. Růžičková, pí Chvojková, p. Zemer, Ing. Ohanka
Ověřovatelé zápisu: Ing. Čerňanský, p. Jedlička

Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení č. 440/2010 - výpůjčka zařízení pro kamerový systém Policii ČR
Podbořany a usnesení č. 478/2010 - přijetí daru do majetku města od FTE Automotive Klubaný.
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č. 518/2010 - ZŠ TGM - rekonstr. kanaliz. přípojky:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č.l ke smlouvě o dílo na stavbu „ZS T.G.Masaryka rekonstrukce kanalizační přípojky44 mezi Městem Podbořany a společností Skanska a.s. se sídlem
Praha 4 - Chodov.
Z: odbor investic
T: 19.1.2011
Usnesení č. 519/2010 - PD na výstavbu v areálu byv, kasáren:
Rada schválila pořadí cenových nabídek na realizaci akce „Zpracování projektové dokumentace na
výstavbu inženýrských sítí, komunikace, chodníků a veřejného osvětlení v areálu bývalých kasáren
v Podbořanech (lokalita „26 parcel44)44 a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo mezi Městem
Podbořany a společností Atelier PROMIKA s.r.o. se sídlem Praha 6 s možností odstoupení od
smlouvy z důvodu nezařazení akce do rozpočtu města.
464.400.00 Kč vč.DPH
1. Atelier PROMIKA s.r.o., Praha
478.500.00 Kč vč.DPH
2. AZ Consult s.r.o., Ústí nad Labem
582.600.00 Kč vč.DPH
3. SHB a.s., Brno
599.999.00 Kč vč.DPH
4. IDOP Olomouc a.s., Olomouc
684.600.00 Kč vč.DPH
5. Valbek s.r.o., Ústí nad Labem
704.760.00 Kč vč.DPH
6. M.I.S. a.s., Pardubice
705.240.00 Kč vč.DPH
7. PUDIS a.s., Praha
708.000.
00 Kč vč.DPH
8. Jacobs Consultancy s.r.o., Praha
753.600.00 Kč vč.DPH
9. 4D PROJEKT s.r.o., Praha
830.000.
00 Kč vč.DPH
10. Tebodin Czech Republic s.r.o., Praha
933.600.00 Kč vč.DPH
11. PPU s.r.o., Praha
974.400.00 Kč vč.DPH
12. MOTT MACDONALD Praha s.r.o., Praha
984.000.
00 Kč vč.DPH
13. BPO s.r.o., Ostrov
1.043.280.00 Kč vč.DPH
14. SUDOP Project Plzeň a.s., Plzeň
1.076.400.00 Kč vč.DPH
15. SUDOP PRAHA a.s., Praha
1.408.800.00 Kč vč.DPH
16. VHS ATELIER s.r.o., Troubsko
Z: odbor investic
T: 19.1.2011
Usnesení č. 520/2010 - PD - veřejné schodiště Na Kopci:
Rada odložila uzavření a podpis smlouvy o dílo na akci „Zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci veřejného schodiště v ul. Na Kopci v Podbořanech44 mezi Městem Podbořany a
projekční kanceláří Ing. Ivo Švarc - projekce se sídlem Podbořany, a to za cenu 100.800,- Kč vč.
DPH.
Z: odbor investic
T: 19.1.2011
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této části proto nesouhlasí znění tohoto usneseni s originálem
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Usnesení č. 521/2010 - PD - místní komunikace a park, místa u areálu letního koupaliště:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci místní komunikace a rozšíření parkovacích
kapacit u areálu letního koupaliště v Podbořanech41.
Z: odbor investic
T: 19.1.2011
Usnesení č, 522/2010 - úprava výjezdu z kasáren:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č.l ke smlouvě o dílo na stavbu „Úprava výjezdu
z kasáren v Podbořanech11 mezi Městem Podbořany a společností Skanska a.s. se sídlem Praha 4 Chodov.
Z: odbor investic
T: 19.1.2011
Usnesení č. 523/2010 - IS v areálu kasáren:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na stavbu „Inženýrské sítě v areálu
kasáren v Podbořanech - Il.etapa (lokalita II)11 mezi Městem Podbořany a společností
Vodohospodářské stavby s.r.o. se sídlem Teplice.
Z: odbor investic
T: 19.1.2011
Usnesení č. 524/2010 — přidělení bytu:
Rada schválila přidělení bytu č. 3 o velikosti 1+3 v čp. 381 ul. Dělnická, Podbořany fyzické osobě.
Z: odbor MHaS
T: 19.1.2011
Usnesení č. 525/2010 - pronájem:
Rada schválila pronájem pozemkové parcely č. 562 - zahrada, o výměře 470 m2 v k.ú. Podbořany.
Roční pronájem 470,- Kč. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní blok
T: 19.1.2011
Usnesení č. 526/2010 - záměr prodeje:
Rada schválila záměr prodeje části parcely č. 39/1 - ostatní plocha o výměře cca 1000 m2 v k.ú.
Kaštice. Kupní cena 20,- Kč/m . Žadatelé fýzické osoby.
Z: majetkoprávní blok
T: 19.1.2011
Usnesení ě. 527/2010 - přechod práv k užíváni:
Rada schválila podpis dodatku č. 3 k licenční smlouvě č. 1042/2007 na přechod práv k užívání
počítačového programového vybavení dat s firmou GEPRO spol. s.r.o., Praha 5. Jednorázová
úhrada: 24 000,- Kč + DPH.
Z: majetkoprávní blok
T: 19.11.2011
Usnesení č. 528/2010 - podpis budoucí smlouvy:
Rada schválila podpis budoucí smlouvy o připojení elektřiny k připravovaným 26 parcelám
v kasárnách. Úhrada za připojení bude uhrazena ve dvou částkách: 50% podílu bude uhrazeno do 15
dnů od uzavření budoucí smlouvy, 50% podílu bude uhrazeno po dokončení stavby. Celková úhrada
325 000,- Kč. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Děčín..
Z: majetkoprávní blok
T: 19.1.2011
Usnesení č. 529/2010 - podpis smlouvy o smlouvě budoucí:
Rada schválila podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení vědného 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. 38/1 v k.ú. Hlubany.
Jednorázová úhrada 15 900,- Kč + DPH. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4.
Z: majetkoprávní blok
T: 19.1.2011
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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Usnesení č. 530/2010 - dodatek nájemní smlouvy:
Rada schválila dodatek č. 2/2010 nájemní smlouvy o pronájmu prostor v KD Podbořany, ze dne
12.2.2009 - nájemce Rodinné a mateřské centrum Jonáš Podbořany, platnost od 1.1.2011 (viz
příloha).
Z: odbor MHaS
T: 19.1.2011
Usnesení č. 531/2010 - provozní řád KD a kina:
Rada schválila provozní řád Kulturního domu a kina v Podbořanech - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 19.1.2011
Usnesení č. 532/2010 - mimořádné odměny:
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: 19.1.2011
Usnesení č. 533/2010 - organizační struktura úřadu:
Rada schválila organizační strukturu úřadu a počet zaměstnanců MěU na 65, knihovny na 4, DPS na
5 a veřejně prospěšných prací 10 lidí.
Z: tajemník
T: 19. 1.2011
Usnesení č. 534/2010 - plán práce rady:
Rada schválila plán práce rady na I. pololetí roku 2011 - viz příloha.
Z: tajemník
T: 19.1.2011
Usnesení č. 535/2010 - optimalizace sítí škol:
Rada schválila znění dopisu „Stanovisko města Podbořany k přípravě Optimalizace sítě škol
Ústeckého kraje“ a ukládá starostovi zaslat toto stanovisko hejtmance Ústeckého kraje- viz příloha.
Z: starosta
T: 19.1.2011

