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Usnesení
v
ze 7. zasedání Rady Města Podbořany,
které se konalo dne 13. dubna od 15,30 hod.
________________ v kanceláří starosty na MěÚ v Podbořanech_______________

Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Ing. Čerňanský, p. Hančar, MUDr. Záhorský, MUDr. Ráliš,
p. Jedlička, Mgr. Gutzer
Přizváni: pí Gašparová, pí Chvojková, Ing. Růžičková, Ing. Ohanka, p. Zemer
Ověřovatelé zápisu: Ing. Čerňanský, p. Hančar
Kontrola usnesení:
Usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 155/2011 - Fond rozvoje bydlení na rok 2011 - otevírání žádostí:
Rada provedla otevírání žádostí o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rok 2011.
Usnesení č. 156/2011 - Fond rozvoje bydlení na rok 2011 - hodnocení žádostí:
Rada provedla posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na rok
2011 a rozhodla poskytnout půjčky všem podaným žádostem za předpokladu, že vlastník nebo
spoluvlastník nemovitosti, na kterou je podána žádost na poskytnutí půjčky, nemá dluhy vůči městu.
Z: odbor investic
T: 11.5.2011
Usnesení č. 157/2011 - ZP k VŘ na realizaci veř.zakázkv „Inž. sítě v areálu kasáren v Podbořanech
- lokalita 26 parcel“:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Inženýrské sítě v areálu kasáren v Podbořanech - lokalita 26 parcel“.
Z: odbor investic
T: 11.5.2011
Usnesení č.158 /2011 - Žádost o vydání stanoviska na akci „Podbořany, kasárna, objekt na parc.č,
2174 - kanalizační a vodovodní přípoika“:
Rada vzala na vědomí žádost o vydání stanoviska na akci: “Podbořany, kasárna, objekt na pare.
2174 - kanalizační a vodovodní přípojka" pro potřeby vydání územního povolení pro investora
stavby RENT POINT KGS a.s. Praha - Nové Město a požaduje k žádosti doložit budoucí smlouvu
pro zřízení a strpění úplatného věcného břemene, které se bude týkat vodoměmé šachty umístěné na
pozemku pare. č. 2156/4 v k.ú. Podbořany ve vlastnictví Města Podbořany.
Z: odbor investic
T: 11.5.2011
Usnesení č. 159/2011 - Zadávací podmínky k VŘ na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace obce
Buškovice -1. etapa":
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Revitalizace obce Buškovice -1. etapa".
Z: odbor investic
T: 11.5.2011
Usnesení č. 160/2011 - Zadávací podmínky k VŘ na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace obce
Hlubanv-1. etapa":
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Revitalizace obce Hlubany -1. etapa".
Z: odbor investic
T: 11.5.2011
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. 161/2011 - Vyjádření k záměru ..VTE v lokalitě Nepomvšl“:
Rada vzala na vědomí novostavbu farmy 7 ks větrných elektráren v lokalitě Nepomyšl pod názvem
„VTE v lokalitě Nepomyšl“.
Z: odbor investic
T: 11.5.2011
Usnesení č. 162/2011 - Vviádř. k záměru "Stanovení dobyvac. prostoru Letov na ložisku Blšany 2":
Rada nesouhlasí se záměrem „Stanovení dobývacího prostoru Letov na ložisku Blšany 2“ z důvodu
možné přepravy suroviny přes místní část Letov a město Podbořany.
Z: odbor investic
T: 11.5.2011
Usneseni č. 163/2011 - FinanČ. příspěvek na vybudování přípojek k novostavbě:
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek k novostavbě rodinného
domu č.p. 1016 v ul. Na Barborce v Podbořanech pro fyzickou osobu a to ve výši 45.637,- Kč.
Z: odbor investic
T: 20.4.2011
Usnesení č. 164/2011 - Finanční příspěvek na vybudování přípojek k novostavbě:
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek k novostavbě rodinného
domu č.p. 986 v ul. Větrná v Podbořanech pro fyzickou osobu a to ve výši 48.210,- Kč.
Z: odbor investic
T: 20.4.2011
Usnesení č. 165/2011 - ZD a VŘ na ..Vybudování odpočinkové zóny v Schillerově parku";
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Vybudování odpočinkové zóny v Schillerově parku v Podbořanech11.
Z: odbor investic
T: 11.5.2011
Usnesení č. 166/2011 - Komise pro otevíráni a hodnocení nabídek - areál kasáren:
Rada schválila jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
realizaci stavební akce „Inženýrské sítě v areálu kasáren v Podbořanech - lokalita 26 parcel11 - viz
příloha.
Z: odbor investic
T: 11.5.2011
Usnesení č. 167/2011 - Komise pro otevírání a hodnocení nabídek- revitalizace Buškovic:
Rada schválila jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
realizaci stavební akce „Revitalizace obce Buškovice -1. etapa11 - viz příloha.
Z: odbor investic
T: 11.5.2011
Usnesení č. 168/2011 - Komise pro otevírání a hodnocení nabídek - revitalizace Hluban:
Rada schválila jmenný seznam Členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
realizaci stavební akce „Revitalizace obce Hlubany -1. etapa11 - viz příloha.
Z: odbor investic
T: 11.5.2011
Usnesení č. 169/2011 - Komise pro otevírání a hodnocení nabídek - Schillerův park:
Rada schválila jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
realizaci stavební akce „Vybudování odpočinkové zóny v Schillerově parku v Podbořanech11 - viz
příloha.
Z: odbor investic
T: 11.5.2011
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. 170/2011 - Zpráva o možnosti realizace krytého bazénu v Podbořanech:
Rada vzala na vědomí zprávu o možnosti realizace krytého bazénu v Podbořanech.
Usnesení č. 171/2011 - Prodej žulových obrub v rámci stavby kruhové křižovatky a průtahu města:
Rada souhlasí s prodejem žulových obrubníků uložených na deponii v areálu kasáren za účelem
výstavby kruhové křižovatky v ul. Revoluční a Dukelská v Podbořanech a dále na rekonstrukci
komunikace v ul. Kadaňská, Dukelská a 5.května v Podbořanech. Cena žulových obrub je stanovena
na částku 450,- Kč bez DPH / bm.
Z: odbor investic
T: 11.5.2011
Usnesení č. 172/2011 - Cenová nabídka na vypracováni PD - tenisové kurty:
Rada schválila cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace akce „Vybudování
technicko-sociálního zázemí pro tenisové kurty v areálu TJ Tatran Podbořan/4 a ukládá podepsat
smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a projekční kanceláří VALPROJEKT - projektová a
inženýrská činnost ve výstavbě se sídlem Partyzánská 93, Podbořany, a to za cenu ve výši 38.000,Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 11.5.2011
Usnesení č. 173/2011 - Reklamace tenisových kurtů:
Rada ukládá přizvat soudního znalce z důvodu neustálé reklamace povrchu tenisových kurtů
v rámci stavby „Sportovní areál TJ Tatran - SO 03 - víceúčelové hřiště a skatepark44 a nadále
nepovažuje reklamaci za vyřízenou.
Z: odbor investic
T: 11.5.2011
Usnesem č. 174/2011 - Nádrž na užitkovou vodu - hřiště TJ Tatran:
Rada ukládá předložit zprávu o stavební akci „Nádrž na užitkovou vodu - hřiště TJ Tatran
Podbořany44 + upravit atletickou dráhu.
Z: odbor investic
T: 11.5.2011
Usnesení č. 175/2011 - Revitalizace plochy a parku před školní jídelnou:
Rada ukládá zpracovat studii na revitalizaci plochy a parku - vybudování dětského hřiště před
objektem školní jídelny č.p. 743 v ul. Bedřicha Smetany v Podbořanech. Z: odbor investic
T: 11.5.2011
Usneseni č, 176/2011 - Hodnocení cenových nabídek na generální opravu střechy čp. 803 Náměstí
TGM Podbořany:
Rada schválila pořadí cenových nabídek a doporučuje uzavřít smlouvu o dílo mezi zadavatelem
Realitní kanceláří L a L s.r.o. a dodavatelem stavební akce "Generální oprava střechy nám. T.G. M.
803 Podbořany" v tomto pořadí:
1. VB GROUP BUILDING s.r.o., Podbořany
386 555,00 Kč vč. DPH
2. REKONSTRUKCE STŘECH KLEMO s.r.o. Žatec
392 577,00 Kč vč. DPH
3. Firesta Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Ostrava
427 575,60 Kč vč. DPH
4. ALLKON, s.r.o., Okružní 350, Meziboří, Meziboří,
673 478,40 Kč vč. DPH
Z: odbor MHaS
T: 20.4.2011
Usnesení č. 177/2011 - Inspekční zpráva ČŠI - ZŠ Husova 276. Podbořany:
Rada vzala na vědomí inspekční zprávu o inspekci ČŠI, provedené ve dnech 15. - 18.2.2011
v Základní škole Podbořany, Husova 276 - 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. 178/2011 - Domov pro seniory - schválení přijetí dotace:
Rada schválila přijetí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt
„Domov pro seniory Podbořany: Standardy kvality v poskytování sociálních služeb“ ve výši
949.163,68 Kč.
Z: sociální odbor
T: 11.5.2011
Usnesení č. 179/2011 - Žádost o příspěvek - Svaz neslyšících a nedoslýchavých:
Rada vzala na vědomí žádost o příspěvek Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Rehabilitační
centrum neslyšících Louny.
Usnesení č. 180/2011 - Rozbor hospodaření města za rok 2010:
Rada doporučila zastupitelstvu ke schválení rozbor hospodaření Města Podbořany za rok 2010 - viz
příloha.
Z: finanční odbor
T: 20.4.2011
Usnesení č. 181/2011 - Zpráva o pohledávkách a vymáháni pohledávek:
Rada vzala na vědomí zprávu o pohledávkách a o vymáhání pohledávek za období od 1. 11. 2010
do 28. 2. 2011 - viz příloha.
Usnesení č. 182/2011 - Zpráva o inventarizaci majetku a stavu majetku města:
Rada vzala na vědomí zprávu o inventarizaci majetku za rok 2010 a o stavu majetku města k 31.
12. 2010 - viz příloha.
Usnesení č. 183/2011 - Rozbor hospodaření za I. čtvrtletí 2011:
Rada vzala na vědomí zprávu o hospodaření města Podbořany za I. čtvrtletí 2011 - viz příloha.
Usnesení č. 184/2011 - Text nájemní smlouvy - KD Buškovice:
Rada schválila text nájemní smlouvy o užívání Kulturního domu v Buškovících s Výchovným
ústavem, střední škola a školní jídelna, Buškovice 203. Roční nájem 100,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. 5.2011
Usnesení č. 185/2011 - Vzdání se předkupního práva - PF ČR Teplice:
Rada schválila vzdání se předkupního práva na část parcel č.1533/105, 1567/15, 1567/26, 1567/31,
1568/10, 1722/13, 1722/41, 1729/14, 1729/20, 1875/8, 1876/5, 1887/6, 1887/14, 1887/15, 1887/16,
1729/1 v k.ú. Podbořany v rámci akce „Rozvoj a modernizace silnic II. a III. Tříd v Ústeckém kraji
- část 1 - obchvat Podbořany“. Žadatel PF ČR, Teplice.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. 5.2011
Usnesení č. 186/2011 - Ukončení nájmu v přístavbě KD:
Rada vzala na vědomí informaci o ukončení nájmu kadeřnictví v přístavbě Kulturního domu
v Podbořanech a rozhodla nadále nepronajímat tento nebytový prostor z důvodu špatného
technického stavu objektu.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. 5.2011
Usnesení č.l 87/2011 Pronájem pozemku a podpis dodatku k nájemní smlouvě - SDH:
Rada schválila pronájem části parcely č. 2156/4 - ostatní plocha, o výměře cca 473 m2 v k.ú.
Podbořany pro vjezd a parkování vozidel u budovy se st.p.č. 2229 pro Sbor dobrovolných hasičů
Podbořany, Příčná 572 a podpis dodatku k nájemní smlouvě s HL Trans s.r.o. Cena 1,- Kč/m2 ročně.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. 5.2011
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. 188/2011 - Záměr pronájmu:
Rada neschválila záměr pronájmu části parcely č. 163/1 - sad, o výměře cca 1800 m2 v k.ú.
Hlubany. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.5.2011
Usnesení č. 189/2011 - Pronájem Národního domu:
Rada schválila termín úhrady dlužného nájmu + vodné a stočné nejpozději do 22.4.2011. V případě
neuhrazení dluhu v termínu ukládá dát dle nájemní smlouvy výpověď z nájmu a současně ukládá
vypsat výběrové řízení na pronájem hotelu Národní dům, kde kriteriem bude výše nájmu a účel
Z: majetkoprávní odbor
užití.
T: 11.5.2011
Usnesení č. 190/2011 - Stanovisko k akci rekonstrukce vodovodu Hlubany:
Rada vydala souhlasné stanovisko k akci Podbořany, Hlubany - rekonstrukce vodovodu“ pro
odstranění havarijního stavu vodovodu v Hlubanech v délce 73 m přes parcely č. 29/2, 58/1, 251/1
v k.ú. Hlubany. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. 5.2011
Usnesem č.191/2011 - Záměr prodeje:
Rada schválila záměr prodeje části parcely 2156/4 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Podbořany. Žadatel
fyzická osoba. Kupní cena 100,- Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20.4.2011
Usneseni č. 192/2011 - Záměr prodeje: :
Rada schválila záměr prodeje části parcely 1364/1 o výměře cca 85 m2 v k.ú. Podbořany. Žadatel
fyzická osoba. Kupní cena 100,- Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15.6.2011
Usnesení č. 193/2011 - Bezúplatný převod ÚZSVM:
Rada doporučila podpis smlouvy č. ULN/3/2011 o bezúplatném převodu parcely č.1761/99 - ostatní
plocha, v k.ú. Podbořany, která byla geometrickým plánem rozdělena na dvě parcely - č. 1761/99 a
č.l761/1, vč.doložky. Žadatel Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20.4.2011
Usnesení č. 194/2011 - Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce Děčín:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem pokládky kabelu NN pro
stavbu „Podbořany, Buškovice, Trávníček Miroslav41 s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby
a opravy a to na parcele č. 3079/6 v k.ú. Buškovice. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4.
Jednorázová úhrada 1 000,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.5.2011
Usnesení č. 195/2011 - Podpis smlouvy o zřízení budoucího věcného břemene - UK SUS Dubí:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení budoucího věcného břemene za účelem zřízení a
provozování vedení pro akci „Revitalizace obce Buškovice, SO 01 - komunikace a chodník, SO 02
- veřejné osvětlení, včetně propojení dešťové kanalizace44. Žadatel Ústecký kraj, SÚS, Dubí.
Jednorázová úhrada dle ceníku Ústeckého kraje (cca 85 000,- Kč).
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.5. 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. 196/2011 - Zrušení předkupního práva VH Plus:
Rada doporučila zrušení předkupního práva pro stavební parcely č. 2173/1, 2173/2, 2173/3, 2173/4,
2173/5, 2173/6, 2173/7, 2173/8, 2173/9 s rozestavěnými budovami a pozemkové parcely k těmto
přestavěným řadovým domům - čísla parcel dle nového geometrického plánu, z důvodu vyřizování
úvěrů kupujícími RD. Žadatel VH Plus, s.r.o., Žatec.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20.4.2011

Usnesení č. 197/2011 - Žádost o příspěvek - Českomoravská myslivecká jednota QMS Louny:
Rada schválila finanční příspěvek ve výši 3 333,- Kč pro Českomoravskou mysliveckou jednotu,
Okresní myslivecký spolek Louny, na uspořádání výstavy trofejí ve dnech 1. - 3. 6. 2011.
Z: finanční odbor
T: 11.5.2011
Usnesení č. 198/2011 - Smlouva o výpůjčce - Výstavní síň Podbořany:
Rada schválila smlouvu o výpůjčce fundusu výstavy Čechů z Volyně mezi Městem Podbořany a
Národním muzeem v Praze pro Výstavní síň, Dukelská 1, Podbořany na dobu od 29.4.2011 do
28.4.2012.
Z: odbor MHaS
T: 29.4.2011
Usnesení č. 199/2011 - Žádost o příspěvek - májka Kaštice:
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč fyzické osobě na akci stavění a
kácení májky v Kašticích.
,
Z: finanční odbor
T: 11.5.2011
Usnesení č. 200/2011 - Žádost o příspěvek - májka Buškovice:
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč fyzické osobě na akci stavění a
kácení májky v Buškovicích.
Z: finanční odbor
T: 11.5.2011
Usnesení č. 201/2011 - Příspěvky na sport podle pravidel pro poskytování příspěvků na sport:
Rada doporučila poskytnutí finančních příspěvků na sport z rozpočtu města pro rok 2011 dle
pravidel o poskytnutí finančních příspěvků (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 20.4.2011
Usnesení č.202/2011 - Členství v komisi pro sport:
Rada jmenovala PaedDr. Radomíra Hůrku, členem a předsedou komise pro sport.
Z: odbor MHaS
'
1:11.5.2011
Usnesení č. 203/2011 - Koncert v KD - žádost o.p.s. Domovem české hudby Praha:
Rada vzala na vědomí nabídku na uspořádání koncertu ve spolupráci s o.p.s. Domov České hudby
Praha a ukládá předložit smlouvu.
Z:odbor MHaS
T: 11.5.2011
Usnesení č. 204/2011 - Znovu projednání žádosti AMK Krásny Dvůr o poskytnutí příspěvku:
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,- Kč AMK Krásný Dvůr na činnost
AMK v roce 2011.
Z: finanční odbor
T: 11.5.2011

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.205/2011 - Při jetí věcného daru pro MŠ Bratn Čapků:
Rada schválila přijetí věcného daru - nábytkové stěny pro Mateřskou školu Podbořany, Bratří
Čapků 795, Podbořany.
Z: odbor MHaS
T: 11.5.2011
Usnesení č. 206/2011 - Sekání trávy na koupališti - porovnání cen:
Rada vzala na vědomí zprávu o porovnání nákladů na sekání trávy na koupališti v Podbořanech viz příloha.
Usnesení č. 207/2011 - Vystěhování osoby + vyklizení bytu:
Rada vzala na vědomí vyklizení bytů a schvaluje postup (viz příloha).

Z: odbor MHaS
T: 11.5.2011

Usnesení č. 208/2011 - Snížení nájmu v čp. 803. TGM Podbořany:
Rada schválila snížení nájmu bytu č. 5 o velikosti 1+3 v čp. 803 nám. TGM Podbořany v nájmu
fyzické osoby o 10% na dobu od 1.4.2011 do 30.6.2011.
Z: odbor MHaS
T: 11.5.2011
Usnesení č. 209/2011 - Ceník vstupného na koupaliště pro rok 2011:
Rada schválila ceník vstupného na koupaliště v Podbořanech pro rok 2011 (viz příloha) a ukládá
prověřit možnost případného ohřevu vody v bazénu.
Z: odbor MHaS
T: 11.5.2011
Usnesení č. 210/2011 - Převod užívacích práv k nájmu bytu č. 4 čp. 945 Palackého ulice:
Rada schválila přechod ukončení nájmu bytu č. 4 o velikosti 1+3 v čp 945 ul. Palackého Podbořany
ze strany fyzické osoby a uzavření nové smlouvy s fyzickou osobou.
Z: odbor MHaS
T: 11.5.2011
Usnesení č. 211/2011 - Přidělení bytu č. 1 a č. 7 v čp. 684 Bří Čapků:
Rada schválila přídělem:
a) bytu č. 1 včp. 684 ul. Bratří Čapků, Podbořany (uvolněný byt po fyzické osobě výpovědí
z nájmu) pro fyzickou osobu
b) bytu č. 7 v čp. 684 ul. Bratří Čapků, Podbořany pro fyzickou osobu.
Z: odbor MHaS
T: 11.5.2011
Usnesení č. 212/2011 - Nabídkové řízení bufet koupaliště:
Rada schválila pronájem bufetu na koupališti v Podbořanech a stanovila pořadí:
1. Sdružení RESTART Krutni Podbořany, Ulke Kryry
63.000,- Kč
2. Rudolf Puchrik, Podbořany
30.000,- Kč
Z: odbor MHaS
T: 11.5.2011
Usnesení č. 213/2011 - Snížení prodejní ceny nákladních vozidel:
Rada schválila záměr prodeje:
a) nákladního vozidla speciál BOBR SPZ LN 85-23 za sníženou cenu 5 910,-Kč
b) nákladního automobilu speciál BOBR SPZ LN 87-74 za sníženou cenu 6 330,- Kč
c) speciálního vozidla Multicar SPZ LN 81-11 za sníženou cenu 2 574,-Kč.
Rada ukládá zveřejnit prodej v celostátní inzerci.
Z: odbor MHaS
T: 20.4.2011

Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
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Usnesení č. 214/2011 - voda na hřbitovech:
Rada ukládá prověřit vodovodní pumpy na hřbitovech.

Z: odbor MHas
T: 11.5.2011

Usnesení č. 215/2011 - Podmínky pronájmu hlubanské tvrze:
Rada stanovila podmínky pro pronájem tvrze v Hlubanech za jednorázový nájem 300,- Kč/den za
nekomerční akce a 1000,- Kč/den za akce komerční. Smlouvy a klíče zajistí odbor MHaS.
Z: odbor MHaS
T: trvale
Usnesení č. 216/2011 - Smlouva o výpůjčce - Dotykový infonanel:
Rada schválila smlouvu o výpůjčce zařízení Dotykový infopanel 42 pro velkoplošné vizuální
zobrazování aktuální povodňové situace pro veřejnost mezi Severočeským sdružením obcí Ústí nad
Labem a Městem Podbořany.
Z: odbor ZP
T: 11.5.2011
Usnesení č. 217/2011 - Žádost o příspěvek - Nadace Nadčie:
Rada schválila příspěvek ve výši 500,- Kč Nadaci pro transplantaci kostní dřeně, Plzeň.
Z: finanční odbor
T: 11.5.2011
Usnesení č. 218/2011 - Žádost o příspěvek - Doupovská dráha 2011:
Rada schválila příspěvek 5.000,- Kč Mikroregionu Radhicko, svazek obcí na letní provoz
Doupovské dráhy pro rok 2011.
Z: finanční odbor
T: 11.5.2011
Usnesení č. 219/2011 - Žádost o příspěvek - Gymnázium Podbořany:
Rada schválila příspěvek ve výši 18.000,- Kč Gymnáziu Podbořany na rozšíření a modernizaci
knižního fondu žákovské knihovny.
Z: finanční odbor
T: 11.5.2011
Usnesení č. 220/2011 - Žádost o příspěvek - Divadelní stan v rámci PLS:
Rada schválila příspěvek ve výši 10.000,- Kč na program Divadelní stan v rámci Podbořanských
letních slavností 2011. Žadatel o.s. Obnova kulturních aktivit na Podbořansku.
Z: finanční odbor
T: 11.5.2011

