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Usnesení
z 5. zasedání Rady Města Podbořany, která se konala dne 9. března 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. Henlínová - ředitelka DpS p.o., Ing. Růžičková, pí Chvojková, Bc. Gašparová,
p. Zemer, p. Jelínek, Ing. Ohanka, Bc. Hajný
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Záhorský, MUDr. Ráliš
Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení:
č. 63/2011 - podpora programu rozvoje ekologické výchovy na SOS a SOU Podbořany
č. 65/2011 - připravit realizační projekt na vybudování technicko-sociálního zázemí pro tenisové
kurty v areálu TJ Tatran Podbořany
č. 66/2011 - prověřit možnosti realizace krytého bazénu v Podbořanech
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 79/2011 - pronájem garáže:
Rada schválila pronájem garáže evidenční číslo 415 se st.p.č. 1291/3 vKozinově ulici. Žadatel
fyzická osoba. Měsíční nájem 400,- Kč vč. DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.4. 2011
Usnesení č. 80/2011 - pronájem pozemku:
Rada schválila pronájem parcel č. 1664/4 - ostatní plocha, o výměře 6405 m2 a č. 1664/14 - ostatní
plocha, o výměře 2088 m2 v k.ú. Podbořany za účelem pořádání víkendových paintbolových akcí.
Žadatel fýzická osoba. Roční nájem 100,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.4.2011
Usnesení č. 81/2011 - zadávací podmínky - realizace úspor energie:
Rada schválila zadávací podmínky na realizaci veřejné zakázky „Realizace úspor energie - Školy a
školská zařízení v majetku města Podbořany11 a v případě obdržení finanční dotace z rozpočtu
Státního fondu životního prostředí ukládá vyhlásit výběrové řízení na realizaci zakázky.
Z: odbor investic
T: 13.4.2011
Usnesení č. 82/2011 - komise pro otevírání nabídek:
Rada schválila jmenný seznam členů a náhradmků komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
realizaci stavební akce „Realizace úspor energie - Školy a školská zařízení v majetku města
Podbořany11.
Z: odbor investic
T: 13.4.2011
Usnesení č. 83/2011 - zadávací podmínky - kasárna demolice III. etapa:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Kasárna Podbořany - demolice objektů (III. etapa)11.
Z: odbor investic
T: 13.4.2011
Usnesení č. 84/2011 - komise pro otevírám nabídek:
Rada schválila jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
realizaci stavební akce „Kasárna Podbořany - demolice objektů (Ill.etapa)11.
Z: odbor investic
T: 13.4.2011
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. 85/2011 - revitalizace kasáren:
Rada vzala na vědomí zprávu o revitalizaci kasáren v Podbořanech.
Usnesení č. 86/2011 - aktualizace Zásad pro poskytnutí fin. příspěvku:
Rada doporučila aktualizaci zásad pro poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na
Z: odbor investic
vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu na rok 2011.
T: 20.4.2011
Usnesení č. 87/2011 - pořadí cenových nabídek - opěrná zeď:
Rada schválila pořadí cenových nabídek na realizaci akce „Zpracovám projektové dokumentace na
výstavbu opěrné zdi v ul. Na Barborce v Podbořanech44 a ukládá podepsat smlouvu o dílo mezi
Městem Podbořany a projekční kanceláří Ing. Břetislav Sedláček - DESIGN PROJEKT Žatec.
1. Ing. Břetislav Sedláček - DESIGN PROJEKT, Žatec
23.500,00 Kč vč. DPH
2. 4D PROJEKT s.r.o.,Praha 6
50.400,00 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 13.4.2011
Usnesení č. 88/2011 - odpočinková zóna Schillerův park:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku projektové
dokumentace „Vybudování odpočinkové zóny Schillerův park v Podbořanech44 bez navýšení ceny
díla.
Z: odbor investic
T: 13.4.2011
Usnesení Č. 89/2011 - komise pro posuzováni žádostí o příspěvek - kulturní památky:
Rada schválila ustanovení komise pro posuzování žádostí o poskytnutí finančního příspěvku
z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na
rok 2011“ ve složení:
> Naděžda Píclová - úsek památkové péče MěÚ Podbořany
> Petr Šikl - stavební technik města
> Ing. Milan Ohanka - vedoucí odboru investic
> Mgr. Jiří Bureš - Národní památkový ústav Ústí nad Labem
> Ing. Karel Honzl - místostarosta města Podbořany
> Jana Kronďáková - zástupce Svazku obcí Podbořansko
Z: odbor investic
T: 13.4.2011
Usnesení č. 90/2011 - revitalizace veřejných ploch Kot. Nálepky a Dukelská:
Rada vzala na vědomí návrh na uzavření a podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování
projektové dokumentace „„Revitalizace veřejných ploch vč. rozšíření parkovacích míst v ulicích
Kpt. Nálepky a Dukelská v Podbořanech44 předložený společností Tebodin Czech Republic s.r.o. se
sídlem Praha 8 a ukládá připravit dodatek k podpisu po odevzdání projektové dokumentace pro
provedení stavby, včetně položkového soupisu výkonů, kontrolního rozpočtu a technické zprávy.
Z: odbor investic
T: 13.4.2011
Usnesení č. 91/2011 - reklamace povrchu tenisových kurtů:
Rada vzala na vědomí dopis jako odpověď na reklamaci povrchu tenisových kurtů v rámci stavby
„Sportovní areál TJ Tatran - SO 03 - víceúčelové hřiště a skatepark44 a schvaluje svolat schůzku za
účasti zástupců investora (Město Podbořany), tenisového oddílu a dodavatele stavby
(EKOSTAVBY Louny s.r.o.) za účelem stanovení dalšího postupu prací. Z: odbor investic
T: 13.4.2011
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. 92/2011 - konání plesu:
Rada vzala na vědomí pořádání plesu, organizovaného p. Ausbuherem, Národní dům Podbořany.
Rada trvá na svém rozhodnutí nepořádat ples Města Podbořany z rozpočtu města a upozorňuje, že
pořadatelem plesu 18.3. 2011 je výhradně Národní dům Podbořany. Pro příští rok rada vyžaduje od
organizátora včasné projednání souhlasu města v orgánech.
Z: odbor MhaS
T: 18.3.2011
Usnesení č. 93/2011 - situace na Barborce:
Rada ukládá připravit písemnou zprávu o situaci na Barborce na zastupitelstvo v rámci zprávy o
bezpečnosti.
Z: odbor MHaS
T: 20.4.2011
Usnesení č. 94/2011 - Domov pro seniory, p.o. Podbořany:
Rada schválila:
a) výroční zprávu za rok 2010
b) plán hospodářem na rok 2011
c) hospodářský výsledek za rok 2010
d) odpisový plán na rok 2011
e) přijetí hmotného daru ve formě potravin a nápojů na pořádané akce- Velikonoční veselí a
10. soutěžní klání
Z: sociální odbor
T: 14.3.2011
Usnesení č. 95/2011 - příspěvek sdružení Šance žít:
Rada schválila finanční příspěvek ve výši 4000,- Kč občanskému sdružení ŠANCE ŽÍT CHANCE BE LIVE, na realizaci projektu „Podbořany 2011- město přátelské seniorům
Z: finanční odbor
T: 13.4.2011
Usnesení č. 96/2011 - výsledek hospodaření příspěvk, organizací:
Rada schválila výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010:
Mateřská škola, Bří Čapků 795, Podbořany
33.114,77 Kč
Mateřská škola, Hlubanská 321, Podbořany
146.338,40 Kč
Základní škola, Husova 276, Podbořany
0,00 Kč
Základní škola T.G.M., Husova 445, Podbořany
91.055,61 Kč
Základní škola praktická, Příčná 847, Podbořany
0,00 Kč
Základní umělecká škola, Dukelská 155, Podbořany
41.449,06 Kč
Z: finanční odbor
T: 13.4.2011
Usnesení č. 97/2011 - příděly do fondů přisp, organizací:
Rada schválila na základě schválených výsledků hospodářem dle požadavků ředitelek PO příděly do
fondů ze zlepšeného výsledku hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací:
1. MŠ, Bří Čapků 795, Podbořany - výsledek hospodaření 33.114,77 Kč, příděl do rezervního fondu
32.614,77 Kč, do fondu odměn 500,00 Kč
2. MŠ, Hlubanská 321, Podbořany - výsledek hospodaření 146.338,40 Kč, příděl do rezervního
fondu 146.338,40 Kč.
3. ZŠ T.G.M., Husova 445, Podbořany - výsledek hospodaření 91.055,61 Kč, příděl do rezervního
fondu 91.055,61 Kč
4. Základní umělecká škola, Dukelská 155, Podbořany - výsledek hospodaření 41.449,06 Kč, příděl
do rezervního fondu 33.000,- Kč, do fondu odměn 8.449,06 Kč
5. Domov pro seniory, p.o., Nádražní 933, Podbořany - výsledek hospodaření 33.867,15 Kč, příděl
do rezervního fondu 33.867,15 Kč.
Z: finanční odbor
T: 13.4.2011
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. 98/2011 - čerpání fondu zaměstnanců:
Rada vzala na vědomí čerpání fondu zaměstnanců za rok 2010 - viz příloha.
Usnesení č. 99/2011 - rozpočet fondu zaměstnanců:
Rada schválila rozpočet fondu zaměstnanců na rok 2011 - viz příloha.

Z: finanční odbor
T: 13.4.2011

Usnesení č. 100/2011 - výsledek hospodaření města:
Rada schválila výsledek hospodaření Města Podbořany za hlavní činnost v roce 2010 ve výši
-49.101.051,49 Kč a za hospodářskou činnost ve výši 2.126.491,68 Kč.
Z: finanční odbor
T: 13.4.2011
Usnesení č. 101/2011 - plán výnosů, nákladů a zisku:
Rada schválila plán výnosů, nákladů a zisku v hospodářské činnosti Města Podbořany na rok 2011
ve výši: Výnosy
3.503 tis. Kč
Náklady
3.050 tis. Kč
Zisk
453 tis. Kč
Z: finanční odbor
T: 13.4.2011
Usnesení č. 102/2011 - čerpáni fondu předplaceného nájemného:
Rada vzala na vědomí čerpání fondu předplaceného nájemného za rok 2010 - viz příloha.

Usnesení č. 103/2011 - rozpočet fondu předplaceného nájemného:
Rada schválila rozpočet fondu předplaceného nájemného na rok 2011 - viz příloha.
Z: finanční odbor
T: 13.4.2011
Usnesení č. 104/2011 - odpis pohledávky:
Rada schválila odpis pohledávky fyzické osoby ve výši 700,00 Kč (200,- Kč za přestupek ze dne
27.2.2008, VS 916 1249 a 500,00 Kč za přestupek ze dne 12.12.2008, VS 916 1322).
Z: finanční odbor
T: 13.4.2011
Usnesení č. 105/2011 - odpis pohledávky:
Rada schválila odpis pohledávky fyzické osoby ve výši 2.000,00 Kč (1.000,00 Kč za přestupek ze
dne 3.11.2009, VS 916 074 a 1.000,00 Kč za přestupek ze dne 17.7.2009, VS 916 050).
Z: finanční odbor
T: 13.4.2011
Usnesení č. 106/2011 - odpis pohledávky:
Rada schválila odpis pohledávky fyzické osoby ve výši 300,00 Kč za přestupek ze dne 2.7.2007, VS
916 1191.
Z: finanční odbor
T: 13.4.2011
Usnesení č. 107/2011 - prodej věci movité:
Rada schválila prodej 6 ks betonových patek z prostoru před uhelnou kotelny na Sídlišti Míru.
Žadatel fyzická osoba. Kupní cena 100,- Kč/ks vč. DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.4. 2011
Usnesení č. 108/2011 - záměr pronájmu pozemku:
Rada odkládá záměr pronájmu pozemkové parcely č. 1024/6 - orná půda, o výměře 360 m v k.ú.
Buškovice. Žadatelé fyzické osoby. Roční pronájem 144,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8.6.2011
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. 109/2011 - záměr pronájmu:
Rada neschválila záměr pronájmu bytu č. 45/2, Dukelská ulice, Podbořany a ukládá nabídnout byt
k prodeji. Žadatelka fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.4. 2011
Usnesení č. 110/2011 - záměr pronájmu:
Rada schválila záměr pronájmu Kulturního domu v Buškovicích a ukládá připravit novou nájemní
smlouvu. Žadatel Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Buškovice. Roční nájem 100,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.4.2011
Usnesení č. 111/2011 - nrávo na prodloužení nájmu:
Rada vzala na vědomí uplatnění práva na prodloužení nájmu nebytových prostor (přízemí budovy
čp. 803 na Masarykově nám.) o dalších 5 let, tj. do 1. srpna 2016. Žadatel Komerční banka, a.s.,
Praha 1.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.4.2011
Usnesení č. 112/2011 - pronájem:
Rada projednala pronájem přístupové komunikace č. 1569/2 o výměře 1140 m2, v k.ú. Podbořany a
další komunikace k letištní ploše č. 557/2 o výměře 345 m2 a část plochy letiště o výměře cca 20 x
20 m č. parc.č. 557/3 v k.ú. Krásný Dvůr od PF ČR, Louny a konstatovala, že nevyužije nabídku
nájmu a navrhuje, aby RZS jednala s Pozemkovým fondem přímo. Roční nájem 8.500,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.4. 2011
Usnesení č. 113/2011 — záměr prodeje:
Rada schválila záměr prodeje parcely č. 1508/7 - zastavěná plocha, o výměře 266 m2 v k.ú.
Podbořany s podmínkou realizace stavby prodejních prostor na tomto pozemku a výstavbou
prodejny KIK na sousedním pozemku, do 3 let od registrace kupní smlouvy. V případě nesplnění
podmínky se kupní cena stává smluvní pokutou a pozemek se vrací zpět městu. Rada ukládá pozvat
zástupce INTOMEN REÁL, s.r.o. a Třešňákovi do zastupitelstva. Žadatel fyzické osoby. Kupní
cena 400,- Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. 4. 2011
Usnesení č. 114/2011 - úplatné nabytí pozemků:
Rada doporučila úplatné nabytí části parcel č. 1524/6 - orná půda, o celkové výměře 6391 m2 a č.
1525/9 - ostatní plocha, o celkové výměře 114 m2 v k.ú. Podbořany od vlastnic: fyzické osoby.
Kupní cena 250 000,- Kč (38,43 Kč/m2).
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. 4. 2011
Usnesení č. 115/2011 - bezúplatné nabytí:
Rada doporučila bezúplatné nabytí parcel č. 800/2 - ostatní plocha, ost. komunikace, část č. 2116 ost. komunikace, část č. 2115 - ost. plocha, silnice, vk.ú. Podbořany, č. 174/6 č. 174/7, č. 174/8,
vše ostatní plocha, ost. komunikace, v k.ú. Hlubany, č. 5599/5 - ost. plocha, ost. komunikace, část
č. 5599/1 - ost. plocha, silnice, v k.ú. Vroutek. Žadatel Ústecký kraj, SÚS Úst. Kraje, Dubí.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. 4. 2011
Usnesení č. 116/2011 - vzdání se předkupního práva k pozemkům:
Rada schválila vzdání se předkupního práva k parcele č. 480/9 v k.ú. Letov a ukládá oddělit části
parcel č. 568/21 a č. 568/26 v k.ú. Letov pro komunikaci tak, aby nedošlo k ohrožení realizace
obchvatu Podbořany, s ponecháním předkupního práva. Žadatel PF ČR, Louny.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20.4.2011
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. 117/2011 - stanovisko:
Rada trvá na svém stanovisku v usnesení č. 30/2011 ze dne 19. 1. 2011. Žadatel Grape SC, a.s.,
Žatec.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.4. 2011
Usnesení č. 118/2011 - podpis smlouvy i doložky:
Rada doporučila podpis smlouvy i doložky o bezúplatném převodu č.ULN/12/2011 parcel č.721/2 ostatní plocha, ost. komunikace, č. 1038/3 - ostatní plocha, ost. komunikace, č. 1511/9 - ostatní
plocha, ost. komunikace, v k.ú. Podbořany od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. 4. 2011
Usnesení č. 119/2011 - podpis smlouvy o zřízem věcného břemene:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování
elektrizační soustavy ke stavbě - „Podbořany, Dukelská ppč. 1164, kNN, Aisbrych“ s právem
přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č.l 153 - ostatní plocha, č. 1152/1 ostatní plocha, v k.ú. Podbořan. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4. Jednorázová úhrada 5
000,- Kč vč. DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.4. 2011
Usnesení č. 120/2011 - nájmy, věcné břemeno, prodej:
Rada vydala souhlasné stanovisko k nájmům a věcným břemenům a doporučila prodej částí
parcel dle tabulky pro akci „Rozvoj a modernizace silnic II. a III. tříd v Ústeckém kraji část 1 Západní obchvat Podbořany".
parcela č.

výměra

k.ú.

310/38
1427
4282
671/2
1982
219
385
2 3018
1657/46
1088
1519
1657/37
1729/30
8056
1882/2
737

Letov
Letov
Hlubany
Podbořany
Podbořany
Podbořany
Podbořany
Podbořany

1887/26

2708

Podbořany

1908/1
1922/3

1775
74

Podbořany
Podbořany

doč. zábor
1 rok nájem

trv. zábor

věcné břemeno
lim2
21 m2

23 m2
48 m2
144 m2
1264 m2
22 m2
38 m2
185 m2

19 m2
32 m2
70 m2
246 m2
193m2

1132 m2
35 m2

45 m2

důvod
odvodnění silnice
odvodnění silnice
výstavba silnice
výstavba silnice
odvodnění silnice
odvodnění silnice
výstavba silnice
výstavba silnice,
zřízení polních cest,
výstavba silnice,
zřízení polních cest,
výstavba sil. mostu.
výstavba silnice,

Žadatel Ústecký kraj, Ústí n/L v zastoupení firmy SUDOP PRAHA a.s..
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. 4. 2011

Usnesení č. 121/2011 - souhlas s údržbou lokality:
Rada vydala souhlas s údržbou lokality (č. 545/9 a části pare. č. 545/1 k.ú. Kněžice u Podbořan)
v Oplotech na záchranu ohroženého druhu prorostlíku nejtenčího (Bupleurum tenuissimum), což
představuje kosit lokalitu jednou až dvakrát ročně koncem května a ěervna, odstraňovat náletové
dřeviny a pravidelně mechanicky narušovat dm (cca jednou za tři roky) na náklady žadatele.
Žadatel: Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí n/L, odbor životního prostředí a zemědělství
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.4. 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. 122/2011 - souhlas vlastníka pozemku:
Rada jako vlastník pozemku č. 141/1 (fotbalové hřiště) vk.ú. Kněžice vydala souhlas
s vybudováním menšího tréninkového hřiště pro děti a mládež na náklady žadatele. Žadatel TJ
Sokol Kněžice, Kaštice 14, Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20.4.2011
Usnesení č. 123/2011 -přestupková komise:
Rada vzala na vědomí Zprávu o činnosti přestupkové komise V období od 1.1.2010 do 31.12.2010
- viz příloha.
Usnesení č. 124/2011 - nákup protipovodňových pytlů:
Rada rozhodla nepřipojit se k nabídce starosty Libočan p. Hudečka na společný nákup
protipovodňových pytlů a dalšího materiálu.
Z: organizační odbor
T: 13.4.2011
Usnesení č. 125/2011 - beseda o Chile:
Rada schválila smlouvu o uměleckém vystoupení - beseda o Chile dne 24.3.2011 - fyzická odměna
1 500,- Kč (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 24.3.2011
Usnesení č. 126/2011 - umělecké vystoupení:
Rada schválila smlouvu o uměleckém výkonu - umělecké vystoupení členů Docela velkého divadla
Litvínov dne 13. 4.2011 (/viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 13.4.2011
Usnesení č. 127/2011 - příspěvek:
Rada schválila finanční příspěvek z rozpočtu Města Podbořany ve výši 4 000,-Kě TJ Tatran
Podbořany, Podbořany - odboru turistiky na uspořádání turistického pochodu městem pro děti
v září 2011.
Z: finanční odbor
T: 13.4.2011
Usnesení č. 128/2011 - příspěvek AMK Krásny Dvůr:
Rada odkládá žádost o finaněm příspěvek 5 tisíc Kč z rozpočtu Města Podbořany AMK Krásný
Dvůr na činnost AMK v roce 2011 a ukládá doplnit seznam lidí z Podbořan a rozpočet akcí.
Z: odbor MHaS
T: 13.4.2011
Usnesení č.129/2011 - příspěvek POKUS:
Rada neschválila finanční příspěvek z rozpočtu Města Podbořany na II. ročník akce POKUS 2011,
žadatel fyzická osoba .
Z: odbor MHaS
T: 13.4.2011
Usnesení č. 130/2011 -příspěvek o.s. Power dance Hlubany:
Rada schválila finanční příspěvek z rozpoětu Města pro o.s. Power dance, Hlubany, Podbořany ve
výši 2.000,- Kč.
Z: finanční odbor
T: 13.4.2011
Usnesení č. 131/2011 - příspěvek TJ Sokol Kněžice:
Rada neschválila příspěvek 10 tisíc Kč TJ Sokol Kněžice na ochranné sítě za fotbalové branky na
hřišti vKněžicích. Tato částka je již řešena v rámci příspěvku podle Pravidel na poskytování
příspěvků sportovním subjektům. Doporučila projednat tento příspěvek v rámci pravidel pro sport a
tělovýchovu v komisi pro sport a tělovýchovu.
Z: odbor MHaS
T: 13.4.2011
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. 132/2011 - opravy k KD:
Rada odkládá žádost fyzické osoby ve věci oprav pronajatých prostor v Kulturním domě a ukládá
připravit závazný rozpočet nákladů na opravy.
Z: odbor MHaS
T: 13.4.2011
Usnesení č. 133/2011 - zápis do MŠ:
Rada schválila termín a místo zápisu do mateřských škol, zřizovaných Městem Podbořany pro
školní rok 2011/2012. Zápis proběhne na MŠ ve dnech 13. a 14. dubna 2011 (středa, čtvrtek).
Z: odbor MHaS
T: 13.4.2011
Usnesení č. 134/2011 - dodatky smluv o výpůjčce:
Rada schválila dodatky smluv o výpůjčce majetku mezi městem Podbořany a příspěvkovými
organizacemi (školy zřizované městem Podbořany) pro rok 2011, dle inventarizace stavu majetku
k 31.12. 2010.
Z: odbor MHaS
T: 13.4.2011
Usnesení č. 135/2011 - provoz MŠ v červenci a srpnu:
Rada souhlasí s omezením provozu MŠ v měsících červenci a srpnu 2011 dle oznámení ředitelství
Mateřské školy Podbořany, Hlubanská 321, Podbořany a ředitelství Mateřské školy Podbořany,
Bratří Čapků 795, Podbořany - viz příloha.
T: odbor MHaS
T: 13.4.2011
Usnesení č. 136/2011 - kritéria pro stanovení výše odměn řed. škol:
Rada schválila kriteria pro stanovení výše odměn ředitelů škol a školských zařízení zřízených
Městem Podbořany pro rok 2011 (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 13.4.2011
Usnesení č. 137/2011 - žádost o pronájem KD:
Rada neschválila pronájem Kulturního domu (kinosál) pro taneční kroužky pro děti a doporučuje
jednat s Mateřským centrum Jonáš. Žadatel fyzická osoba.
Z: odbor MHaS
T: 13.4.2011
Usnesení č. 138/2011 - reklamní spotv:
Rada schválila promítání reklamních spotů v kině v Podbořanech v období květen až prosinec 2011,
před každým představením za cenu 50,- Kč zajeden reklamní spot, bez DPH. Žadatel Evicon s.r.o.,
Liberec.
Z: odbor MHaS
T: 13.4.2011
Usnesení č. 139/2011 - koncert
Rada schválila konání akce Koncert Petra Linharta dne 30.3.2011 za úhradu nákladů 3.000,- Kč ve
Výstavní síni.
Z: odbor MHaS
T: 30.3.2011
Usnesení č. 140/2011 - záměr pronájmu:
Rada schválila záměr pronájmu nebytových prostor - rychlého občerstvení na koupališti
v Podbořanech.
Z: odbor MHaS
T: 13.4.2011
Usnesení č. 141/2011 - vyúčtování provozu koupaliště:
Rada vzala na vědomí Vyúčtování provozu na koupališti za rok 2010 (viz příloha)
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.l42/2011 - příloha k obstaravatel. smlouvě s firmou Bouška:
Rada schválila Přílohu č. 4 k obstaravatelské smlouvě s firmou Bouška pro rok 2011 - provozování
koupaliště. Rada ukládá prověřit cenovou nabídku v bodě sekání trávy a dalších nákladů u jiných
dodavatelů, připravit návrhy na snížení ztráty.
Z: odbor MHaS
T: 13.4.2011
Usneseni č. 143/2011 - prodej auta:
Rada schválila prodej nákladního automobilu zn. MTSP24 - nosič kontejneru pro fyzickou osobu
za odhadní cenu 14 127,- Kč včetně DPH.
Z: odbor MHaS
T: 20.4.2011
Usnesení č. 144/2011 - OZV o místním poplatku:
Rada doporučila Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - viz
příloha.
Z: odbor MHaS
1:20.4.2011
Usnesení č. 145/2011 - činnost Výjezdové jednotky:
Rada vzala na vědomí zprávu o čimrosti Výjezdové jednotky Města Podbořany - viz příloha.

Usneseni č. 146/2011 - příspěvek:
Rada schválila mimořádný finanční příspěvek pro SDH Podbořany, občanské sdružení, Příčná 572,
Podbořany ve výši 20.000,- Kč za činnost při povodních a při havárii Na Kopci.
Z: finanční odbor
T: 13.4.2011
Usnesení č. 147/2011 - oslavy osvobození:
Rada vzala na vědomí oslavy osvobození na náměstí 6. května 2011 od 13,00 hod.
Z: tajemník
T: 6.5.2011
Usnesení č. 148/2011 - vedoucí SÚ:
Rada ukládá pozvat do příští rady Ing. Cimra.
Z: tajemník
T: 21.3.2011
Usnesení č. 149/2011 - letní slavnosti 2011:
Rada vzala na vědomí informaci o přípravě PLS 2011 a ukládá uzavřít smlouvu o poskytnutí
příspěvku.
Z: odbor MHaS
T: 13.4.2011
Usneseni č. 150/2011 - ukončení lékařské praxe:
Rada vzala na vědomí ukončení soukromé lékařské praxe MUDr. Jany Réblové v ordinaci ČD, a.s.
Podbořany ke dni 31.3.2011.

