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Usnesení

ze 4. zasedání Rady Města Podbořany, která se konala dne 2. února od 15,30 hod.
v kanceláři starosty na MěU v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Ing. Čerňanský, p. Hančar, MUDr. Záhorský, MUDr. Ráliš,
Mgr. Gutzer
Omluven: p. Jedlička
Přizváni: Ing. Henlínová, ředitelka DpS, p.o. Podbořany, Bc. Hajný, pí Chvojková, Bc. Gašparová,
Ing. Ohanka, p. Zerner, p. Jelínek
Ověřovatelé zápisu: Ing. Čerňanský, p. Hančar

Kontrola usnesení:
Usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č. 44/2011 - obnova kulturních památek:
Rada vzala na vědomí souhrnnou zprávu o dotačním programu „Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností” za rok 2010.

Usnesení č. 45/2011 - rozvoj a modernizace silnic:
Rada doporučila záměr „Rozvoj a modernizace silnic II. a III. tříd v Ústeckém kraji - část 1 obchvat Podbořany”.
Z: odbor investic
T: 9.2.2011
Usnesení č. 46/2011 - Domov pro seniory, p.o.:
Rada schválila:
a) plán hospodaření Domova pro seniory Podbořany, p.o. na I. čtvrtletí 2011
b) sazebník cen za poskytované služby pro Domov pro seniory Podbořany, p.o, od 1.3.2011
c) ceny jídel pro cizí strávníky a DPS v tomto členění - snídaně 31Kč, oběd 58Kč, večeře 50 Kč
d) použití zůstatku rezervního fondu Domova pro seniory Podbořany, p.o na pokrytí přechodného
nedostatku zdrojů v období od ledna 2011 do vyplacení 1 .splátky dotace MPSV
e) vyplacení poloviny příspěvku na provoz Domova pro seniory Podbořany, p.o, v 1 .čtvrtletí roku
na pokrytí zvýšených nákladů na energie
f) zaměstnat metodika a manažera kvality na plný úvazek v Domově pro seniory Podbořany, p.o
Z: sociální odbor
T: 9.3.2011
Usnesení č. 47/2011 - veřejnoprávní smlouva Petrohrad:
Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy na vykonávání přenesené působnosti svěřené
orgánům obcí na úseku sociálně právní ochrany dětí mezi městem Podbořany a obcí Petrohrad - viz
příloha.
Z: sociální odbor
T: 9.3.2011
Usnesení č. 48/2011 - příspěvek STP:
Rada schválila příspěvek pro Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Podbořany na
činnost organizace, ve výši 20.000,- Kč.
Z: finanční odbor
T: 9.3.2011
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochrané osobních údajů zveřejňovány.
V této části proto nesouhlasí znáni tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 49/2011 - příspěvek Nemocnici Zatec, o.p.s.:
Rada vzala na vědomí žádost Nemocnice Zatec o finanční příspěvek na realizaci projektu „Nákup a
instalace CT“.

Usnesení č. 50/2011 - žádost o příspěvek:
Rada vzala na vědomí žádost Statutárního města Most o spolufinancování provozu ambulantní
stomatologické ordinace v Záluží u Litvínova.

Usnesení č. 51/2011 - rozpočet 2011:
Rada doporučila zastupitelstvu schválit rozpočet na rok 2011 - viz příloha.
Z: finanční odbor
T: 9.2.2011
Usnesení č. 52/2011 - příspěvek z rozpočtu města:
Rada schválila poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 20 000 Kč, příjemce příspěvku fyzická osoba - závody MS psích spřežení.
Z: finanční odbor
T: 9.3.2011
Usnesení č. 53/2011 - příspěvek z rozpočtu města:
Rada schválila poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 15 tis. Kč, příjemce příspěvku - Naše
Buškovice o.s. na činnost občanského sdružení pro rok 2011.
Z: finanční odbor
T: 9.3.2011
Usnesení č. 54/2011 - osvobození od místního poplatku:
Rada města vzala na vědomí informaci o možnosti osvobození od místního poplatku za užívání
veřejného prostranství.
Z: odbor MHaS

Usnesení č. 55/2011 - umělecký pořad v KD:
Rada schválila smlouvu o zprostředkování uměleckého pořadu a jeho realizaci pro Kulturní dům
Podbořany, pořadatel Divadelní agentura Praha, dne 17.3.2011.
Z: odbor MHaS
T: 17.3.2011
Usnesení č. 56/2011 - přepravní společnosti:
Rada vzala na vědomí ústní zprávu pí Chvojkové o prověření cen u přepravních společností na
podávání poštovních zásilek pro Kino Podbořany. •

Usnesení č. 57/2011 - zimní údržba:
Rada vzala na vědomí předložené hodnocení zimní údržby za období od 1.11.2010 do 27.1.2011 viz příloha a ukládá zpracovat nový plán zimní údržby s časovým předstihem.
Z: odbor MHaS
T: 30.6.2011
Usnesení č. 58/2011 - firma Souška:
Rada doporučila cenový dodatek k obstaravatelské smlouvě pro rok 2011 - cenové ujednání
s firmou Houška - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 9.2.2011

Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této části proto nesouhlasí zněn? tohoto usneseni s orkfinálem.
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Usnesení č. 59/2011 - firma VOS Horsky:
Rada doporučila přílohu k obstaravatelské smlouvě pro rok 2011 - cenové ujednání dle čl. 7
smlouvy pro firmu VOS Horský Rostislav - viz příloha a ukládá připravit kalkulaci ceny od
alternativních dodavatelů el. energie a zpracovat návrh na úsporná opatření veřejného osvětlení.
Z: odbor MHaS
T: 9.2.2011
Usnesení č. 60/2011 - odpadové hospodářství:
Rada vzala na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství města za rok 2010 a schválila návrh cen
na rok 2011 - viz příloha.
Z: odbor MHas
T: 9.3.2011
Usnesení č. 61/2011 - odpadové hospodářství:
Rada doporučila:
a) cenový dodatek na rok 2011 ke smlouvě o odvozu pevného domovního odpadu - viz příloha.
b) dodatek č. 9 ke smlouvě o provozování separovaného sběru pevných druhotných surovin č.
570075 - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 9.2.2011
Usnesení č. 62/2011 - žádost o zrušení hřiště:
Rada vzala na vědomí žádost fyzické osoby o zrušení hřiště u ěp. 675 a rozhodla ponechat hřiště na
svém místě.

Usnesení č. 63/2011 - ekologická výchova:
Rada rozhodla podpořit program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty s názvem
projektu Kam s ním na SOŠ a SOU Podbořany a to formou instalace hnízda na separovaný odpad
s podmínkou údržby nejbližšího okolí učiliště v rámci ekologické výchovy.
Z: odbor MHaS
T: 9.3.2011
Usnesení č. 64/2011 - hlavní úkoly:
Rada doporučila Hlavní úkoly volebního období 2010 - 2014 - viz příloha.
Z: starosta
T: 9.2.2011
Usnesení č. 65/2011 - zázemí pro tenisové kurty:
Rada vzala na vědomí žádost předsedy tenisového oddílu TJ Tatran Podbořany na zařazení akce
„vybudování technicko-sociálního zázemí pro tenisové kurty v areálu TJ Tatran Podbořany“ a
ukládá připravit realizační projekt.
Z: odbor investic
T: 9.3.3011
Usnesení č. 66/2011 - kryty bazén:
Rada ukládá prověřit možnosti realizace krytého bazénu v Podbořanech.
Z: odbor investic
T:9.3.2011
Usnesení č. 67/2011 - záměr prodeje:
Rada schválila záměr prodeje 6 ks betonových patek z prostoru před uhelnou na SM. Žadatel
fýzická osoba. Kupní cena 100,- Kč/ks.
Z: maietkoprávní odbor
T: 9.2.2011
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. 68/2011 - pronájem parcely:
Rada projednala žádost o pronájem pozemkové parcely č. 1024/6 - orná půda, o výměře 360 m2
v k.ú. Buškovice. Žadatel fyzická osoba. Roční pronájem 144,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9.3.2011
Usnesení č. 69/2011 - záměr pronájmu:
Rada neschválila záměr pronájmu části pozemkové parcely č.3079/19 - ostatní plocha, o výměře 20
m . Žadatel fyzická osoba. Roční pronájem 100,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9.3.2011
Usnesení č. 70/2011 - stanovisko pro stavební řízení:
Rada vydala souhlasné stanovisko pro stavební řízení k připojení nového odběrného místa
k prodejně KIK přes parcelu města č. 1510, v k.ú. Podbořany k budoucí stavbě „Podbořany,
Žatecká, Třešňák, KIK, kNN“ s podmínkou realizace předchozí koupě pozemku č.p. 1508/7 v k.ú.
Podbořany. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9.3.2011
Usnesení č. 71/2011 - dražba ěp. 95:
Rada nedoporučila účast v dražbě a nabytí nemovitosti ěp. 95 v Dukelské ulici (vlastník fyzické
osoby) od JUDr. Jany Škofové, exekutorský úřad Kladno, za vyvolávací cenu 1,1 mil. Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9.2.2011
Usnesení č. 72/2011 - záměr prodeje:
Rada doporučila záměr prodeje budovy bez ěp. se st.p.č.2126 - zastavěná plocha, o výměře 839 m2,
budovy bez ěp. se st.p.č.2151 - zastavěná plocha, o výměře 492 m2 a se st.p.č.2152 - zastavěná
plocha, o výměře 416 m2, budovy bez ěp. se st.p.č.2153 - zastavěná plocha, o výměře 458 m2, části
parcely č. 2119 - ostatní plocha a části parcely č. 2156/4 - ostatní plocha o celkové výměře (včetně
parcel pod budovami) cca 8000 m v k.ú. Podbořany pro stavbu rodinných domů a ukládá připravit
smluvní podmínky. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena: nabízí 100,- Kč/m2
Z: majetkoprávní odbor
T: 9.2.2011
Usnesení č. 73/2011 - prodej:
Rada doporučila prodej části parcely č. 1529 - ostatní plocha (dle GP je to parcela č. 1529/9), o
výměře 149 m2 v k.ú. Podbořany pro rozšíření zahrady s uzavřením smlouvy až po koupi pozemku
žadatelem od církve. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena 100,- Kě/m2
Z: majetkoprávní blok
T: 9.2.2011
Usnesení č. 74/2011 - odpojení od městských kotelen:
Rada vyslechla ústní informaci starosty o průběhu schůzky vedení města a SYS ve věci odpojení se
od městských kotelen.
■

Usnesení č. 75/2011 - výnos z Tříkrálové sbírky:
Rada vzala na vědomí informaci o výnosu z Tříkrálové sbírky 2011, která proběhla v podbořanském
farním obvodu ve dnech 1.1. - 14.1.2011. Celkový výnos sbírky činil 32.619,- Kč.

Usnesení č. 76/2011 - ples města:
Rada vzala na vědomí ústní informaci Ing. Honzla o nabídce Zdeňka Ausbuhera na konání
reprezentačního plesu města v Národním domě a žádost o finanční příspěvek na nákup tomboly.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajú zveřejňovány.
V této části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usneseni č. 77/2011 - žádost Svazu neslyšících:
Rada vzala na vědomí žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR Louny o sponzorský dar
v podobě věcného nebo finančního. Příspěvek ve výši 20.000,- Kč byl již poskytnut Svazu tělesně
postižených v ČR, místní organizace Podbořany.

Usnesení č. 78/2011 - ubytovna Barborka:
Rada ukládá prověřit situaci kolem ubytovny Barborka.

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Z: odbor MhaS
T: 9.2.2010

Ing. Karel I Ion:
místostarosta/

Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajú zveřejňovány.
V této části proto nesouhlasí zněni tohoto usneseni s originálem.

