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Usnesení
z 10. zasedání Rady Města Podbořany, které se konalo dne 8. června od 15,30hod.
_____________________ v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech__________________
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Ing. Čerňanský, MUDr. Záhorský, MUDr. Ráliš, p. Jedlička,
p. Hančar, Mgr. Gutzer
Přizváni: Ing. Růžičková, Bc. Gašparová, pí Chvojková, pí Herejková, p. Zemer, Ing. Ohanka
Ověřovatelé zápisu: p. Hančar, MUDr. Ráliš

Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení:
č. 175/2011 - 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
č. 228/2011 - rada nesouhlasí se zřízením věcného břemene na pozemku parc.č. 1097/2 vk.ú.
Podbořany na pokládku HDPE chráničky pro podzemní telekomunikační vedení a doporučuje
jednat o podmínkách pronájmu pozemku s firmou GRAPE SC a.s. se sídlem Václavské náměstí
832/19, Praha 1.
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 259/2011 - Kasárna vodovodní přípojka:
Rada vzala na vědomí žádost o vydání stanoviska k akci „Podbořany, kasárna, objekt na pare. 2229
- vodovodní přípojka44 pro potřeby vydání územního povolení pro investora stavby Sbor
dobrovolných hasičů v Podbořanech a souhlasí s uzavřením Budoucí smlouvy pro zřízení a strpění
úplatného věcného břemene, které se bude týkat vodoměmé šachty pro provoz klubovny
dobrovolných hasičů umístěné na pozemku pare. č. 2156/4 vk.ú. Podbořany ve vlastnictví Města
Podbořany.
Z: odbor investic
T: 13.7.2011
Usnesem č, 260/2011 - Kasárna inženýrské sítě:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku ke smlouvě o dílo číslo 3 na akci „Inženýrské sítě v areálu
kasáren v Podbořanech - II. etapa (lokalita II.)44 mezi Městem Podbořany a společností
Vodohospodářské stavby s.r.o.,Teplice, a to za celkovou cenu díla 1.443.976,— Kč vč. DPH (snížení
z původní vysoutěžené ceny 1.467.232,— Kč vč. DPH).
Z: odbor investic
T: 13.7.2011
Usnesení č. 261/2011 - Realizace úspor energie:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku ke smlouvě o dílo číslo 2 na veškerou potřebnou činnost
k získání finanční podpory na projekt „Realizace úspor energie - Školy a školská zařízení v majetku
Města Podbořany44 mezi Městem Podbořany a společností Asistenční centrum a.s. Most.
Z: odbor investic
T: 13.7.2011
Usnesení č. 262/2011 - - Rekonstrukce střechy čp. 846:
Rada schválila cenovou nabídku na realizaci akce „Rekonstrukce střechy objektu ZŠ č.p. 846 v
Podbořanech44 a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo na realizaci akce mezi Městem Podbořany
a firmou Roman Havíř - tesařství, Bílina, která předložila nejnižší nabídku za cenu 240.761,00 Kč.
Z: odbor investic
T: 13.7.2011
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. 263/2011 - Rekonstrukce střechy čp. 847:
Rada schválila cenovou nabídku na realizaci akce „Rekonstrukce střechy objektu ZŠ praktické č.p.
847 v Podbořanech41 a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo na realizaci akce mezi Městem
Podbořany a firmou Roman Havíř - tesařství, Bílina, která předložila nejnižší nabídku za cenu
240.761,00 Kč.
Z: odbor investic
T: 13.7.2011
Usnesení č. 264/2011 - Pořadí cenových nabídek IS kasárna:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Inženýrské sítě v areálu kasáren v Podbořanech - lokalita 26 parcel44
1. KV BUILDING s.r.o., 120 00 Praha 2
10.297.811,- Kč vč. DPH
2. Chládek & Tintěra a.s., 412 01 Litoměřice
11.931.451,- Kčvč. DPH
3. ROBSTAV stavby s.r.o., 120 00 Praha 2
12.605.557,- Kčvč. DPH
4. Petr Březina - APB Plzeň, 332 04 Nezvěstice
14.562.325,06 Kčvč. DPH
5. SWIETELSKY stavební s.r.o., 440 01 Louny
14.774.235,34 Kčvč. DPH
6. Vodohospodářské stavby s.r.o., 415 01 Teplice
15.359.386,94 Kčvč. DPH
7. INSKY spol. s r.o., 400 07 Ústí nad Labem
16.350.400,- Kčvč. DPH
8. EUROVIA CS a.s., 360 02 Karlovy Vary
16.755.529,- Kčvč. DPH
9. YSSEN spol. s r.o., areál s.p. DHL, 435 14 Litvínov
17.970.156,- Kčvč. DPH
10. ALGON a.s., 253 01 Hostivice
18.499.543,81 Kčvč. DPH
11. FRONĚK dopravní stavby s.r.o., 269 01 Rakovník
19.049.954,27 Kčvč. DPH
12. METROSTAV a.s., 180 00 Praha 8
19.529.854,78 Kčvč. DPH
13. Vodohospodářská stavební s.r.o., 430 01 Chomutov
20.223.782,40 Kčvč. DPH
14. Raeder & Falge s.r.o., 410 02 Lovosice
20.338.759,- Kčvč. DPH
15.
HERKUL a.s., 110 01 Praha 1
20.736.993,18 Kčvč. DPH
a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu
neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2012 - o čemž musí
zadavatel zhotovitele písemně informovat v termínu do 30.6.2012 - mezi Městem Podbořany a
společností KV-BUILDING s.r.o.,120 00 Praha 2, a to za cenu 10.297.811,— Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 13.7.2011
Usnesení č. 265/2011 - Vyloučení nabídky:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, vyloučila ze soutěže na
akci „Inženýrské sítě v areálu kasáren v Podbořanech - lokalita 26 parcel44 cenovou nabídku
uchazeče EKOSTAVBY Louny s.r.o. z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Cenová nabídka
uchazeče byla ve výši 16.736.925,- Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 13.7.2011
Usnesení č. 266/2011 - Vyloučení nabídky:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, vyloučila ze soutěže na
akci „Inženýrské sítě v areálu kasáren v Podbořanech - lokalita 26 parcel44 cenovou nabídku
uchazeče M - SILNICE a.s., 530 03 Pardubice z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Cenová
nabídka uchazeče byla ve výši 16.436.459,85 Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 13.7.2011
Usnesení č. 267/2011 - Revitalizace obce Buškovice:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Revitalizace obce Buškovice -1. etapa44
1. ROBSTAV stavby s.r.o., Praha 2
6.049.973,95 Kč vč. DPH
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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2. STÁVÁN EU s.r.o., Jirkov.
6.718.791.00 Kčvč. DPH
3. Vodohospodářské stavby s.r.o., Teplice
6.735.377,82 Kč vč. DPH
4. EUROVIA CS a.s., Karlovy Vary
6.744.750.00 Kč vč. DPH
5. Petr Březina - APB Plzeň, Nezvěstice
6.876.537,68 Kč vč. DPH
6. STRABAG a.s., Beroun 3
7.221.463,30 Kč vč. DPH
7. ALGON a.s., Hostivice
7.586.558.32 Kč vč. DPH
8. Raeder & Falge s.r.o., Lovosice
7.802.817.00 Kčvč. DPH
9. SWIETELSKY stavební s.r.o., Louny
7.873.338.33 Kčvč. DPH
10. FRONĚK s.r.o., Rakovník
7.940.942,16 Kč vč. DPH
11. PODHOLA - stavební firma s.r.o., Podbořany 8.283.284.00 Kčvč. DPH
12. METROSTAV a.s., Praha 8
8.854.582.00 Kč vč. DPH
13. HERKUL a.s., Praha 1
9.489.413,89 Kčvč. DPH
14. YSSEN s.r.o., areál s.p. DHL, Litvínov
10.181.682,00 Kčvč. DPH
a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu
neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2012 - o čemž musí
zadavatel zhotovitele písemně informovat v termínu do 30.6.2012 - mezi Městem Podbořany a
společností ROBSTAV stavby s.r.o., Praha 2, a to za cenu 6.049.973,95 Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 13.7.2011
Usnesení č. 268/2011 - Vyloučení nabídky:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, vyloučila ze soutěže na
akci „Revitalizace obce Buškovice - I. etapa“ cenovou nabídku uchazeče EKOSTAVBY Louny
s.r.o. Louny z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Cenová nabídka uchazeče byla ve výši
6.181.860,- Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 13.7.2011
Usnesení č. 269/2011 - Vyloučení nabídky:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, vyloučila ze soutěže na
akci „Revitalizace obce Buškovice -1, etapa" cenovou nabídku uchazeče M - SILNICE a.s. 530 03
Pardubice z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Cenová nabídka uchazeče byla ve výši
8.633.724,15 Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 13.7.2011
Usnesení č. 270/2011 - Revitalizace obce Hlubanv:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Revitalizace obce Hlubany -1. etapa"
1. KV BUILDING s.r.o., 120 00 Praha 2
4.074.694,- Kč vč. DPH
2. Petr Březina - APB Plzeň, 332 04 Nezvěstice
4.349.477,- Kč vč. DPH
3. SWIETELSKY stavební s.r.o., 440 01 Louny
5.043.099,35 Kčvč. DPH
4. EUROVIA CS a.s., 360 02 Karlovy Vary
5.074.092,- Kč vč. DPH
5. ROBSTAV stavby s.r.o., 120 00 Praha 2
5.156.156.86 Kčvč. DPH
6. Vodohospodářské stavby s.r.o., 415 01 Teplice
5.559.608,89 Kč vč. DPH
7. ALGON a.s., 253 01 Hostivice
5.698.212,50 Kčvč. DPH
8. PODHOLA - stavební firma s.r.o., 441 01 Podbořany
5.875.441,-Kčvč. DPH
9. Raeder & Falge s.r.o., 410 02 Lovosice
6.442.265,- Kč vč. DPH
10. FRONĚK s.r.o., 269 01 Rakovník
6.465.169,65 Kč vč. DPH
11. HERKUL a.s., 110 01 Praha 1
6.507.606,82 Kč vč. DPH
12. METROSTAV a.s., 180 00 Praha 8
7.358.752,76 Kčvč. DPH
13. YSSEN spol. s r.o., areál s.p. DHL, 435 14 Litvínov
7.489.883,- Kčvč. DPH

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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a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu
neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2012 - o čemž musí
zadavatel zhotovitele písemně informovat v termínu do 30.6.2012 - mezi Městem Podbořany a
společností KV BUILDING s.r.o., 120 00 Praha 2, a to za cenu 4.074.694,— Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 13.7.2011
Usnesení č. 271/2011 - Vyloučení nabídky:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, vyloučila ze soutěže na
akci „Revitalizace obce Hlubany - I. etapa“ cenovou nabídku uchazeče EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Louny z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Cenová nabídka uchazeče byla ve výši
4.782.000,- Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 13.7.2011
Usnesení č, 272/2011 - Vyloučení nabídky:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, vyloučila ze soutěže na
akci „Revitalizace obce Hlubany - I. etapa“ cenovou nabídku uchazeče M - SILNICE a.s. 530 03
Pardubice z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Cenová nabídka uchazeče byla ve výši
6.243.119,80 Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 13.7.2011
Usnesení č. 273/2011 - Odpočinková zóna Schillerův park:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Vybudování odpočinkové zóny v Schillerově parku v Podbořanech44
1. SWIETELSKY stavební s.r.o., 440 01 Louny
5.085.233.12 Kčvč. DPH
2. EUROVIA CS a.s., 360 02 Karlovy Vary
5.779.694,- Kč vč. DPH
3. Vodohospodářské stavby s.r.o., 415 01 Teplice
5.891.708.13 Kčvč. DPH
4. PODHOLA - stavební firma s.r.o., 441 01 Podbořany
6.434.373,- Kč vč. DPH
5. ROBSTAV stavby s.r.o., 120 00 Praha 2
6.959.736,31 Kčvč. DPH
6. Raeder & Falge s.r.o., 410 02 Lovosice
7.476.668,- Kč vč. DPH
7. ALGON a.s., 253 01 Hostivice
8.348.542,48 Kč vč. DPH
a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu
neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2012 - o čemž musí
zadavatel zhotovitele písemně informovat v termínu do 30.6.2012 - mezi Městem Podbořany a
společností SWIETELSKY stavební s.r.o., 440 01 Louny , a to za cenu 5.085.233,12 Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 13.7.2011
Usnesení č. 274/2011 - Vyloučení nabídky.
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, vyloučila ze soutěže na
akci „Vybudování odpočinkové zóny v Schillerově parku v Podbořanech44 cenovou nabídku
uchazeče EKOSTAVBY Louny s.r.o. Louny z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Cenová
nabídka uchazeče byla ve výši 6.039.938,- Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 13.7.2011
Usnesení č. 275/2011 - Vyloučení nabídky:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, vyloučila ze soutěže na
akci „Vybudování odpočinkové zóny v Schillerově parku v Podbořanech44 cenovou nabídku
uchazeče M - SILNICE a.s. se sídlem 530 03 Pardubice z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
Cenová nabídka uchazeče byla ve výši 6.181.078,81,- Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 13.7.2011
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této fcásti proto nesouhlasí znění tohoto usneseni s originálem.
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Usnesení č. 276/2011 - Cvklostezka Hlubany - Buškovice:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Cyklostezka Hlubany - Buškovice"
1. Viamont DSP a.s., 400 03 Ústí nad Labem
2.750.024.00 Kč vč. DPH
2. EUROVIA CS a.s., 360 02 Karlovy Vary
3.217.256.00 Kč vč. DPH
3. Vodohospodářské stavby s.r.o., 415 01 Teplice
3.579.221.00 Kč vč. DPH
4. AMIGO - Josef Brabec, 440 01 Louny
3.837.990,-Kčvč. DPH
5. Algon a.s., 253 01 Hostivice
3.987.584.00 Kčvč. DPH
6. Raeder & Falge s.r.o., 114, 410 02 Lovosice
4.268.310.00 Kč vč. DPH
7. HERKUL a.s., 110 01 Praha 1
4.389.218,84 Kč vč. DPH
8. Froněk, spol. s r.o., 269 01 Rakovník
4.768.168,20 Kčvč. DPH
a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu
neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2012 - o čemž musí
zadavatel zhotovitele písemně informovat v termínu do 30.6.2012 - mezi Městem Podbořany a
společností Viamont DSP a.s., 400 03 Ústí nad Labem, a to za cenu 2.750.024,- Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 13.7.2011
Usnesení č, 277/2011 - Cvklostezka Hlubanv - Buškovice:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, vyloučila ze soutěže na
akci „Cyklostezka Hlubany - Buškovice" cenovou nabídku uchazeče EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Louny z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Cenová nabídka uchazeče byla ve výši
4.381.020,- Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 13.7.2011
Usnesení č. 278/2011 - Statické zajištění svahu:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Statické zajištění svahu za č.p. 45 a pozemkem pare. č. 66 v k.ú.
Podbořany (za bývalou knihovnou)"
1. Josef Brabec - AMIGO, 440 01 Louny
263.611,20 Kč vč. DPH
2. DAPO Podbořany s.r.o., 441 01 Podbořany
298.680,— Kč vč. DPH
a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu
neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2012 - o čemž musí
zadavatel zhotovitele písemně informovat v termínu do 30.6.2012 - mezi Městem Podbořany a
firmou Josef Brabec - Amigo, 440 01 Louny, a to za cenu 263.611,20 Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 13.7.2011
Usnesení č. 279/2011 - Zřízení věcného břemene:
Rada schválila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem
zřízení a provozování elektrizační soustavy ke stavbě - „Podbořany, Švermova - kNN pro VH
Plus s.r.o." s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 2156 ostatní plocha, č. 896 - ostatní plocha a nově na č. 2197, vk.ú. Podbořany. Žadatel ČEZ
Distribuce, a.s., 405 02 Děčín 4. Jednorázová úhrada 19 500,- Kč + DPH. Současně se ruší smlouva
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene schválená radou města dne 19. ledna 2011
usnesením č. 29/2011.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.7. 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. 280/2011 - Smlouva o dílo - převedení ÚP do struktury datového modelu
Rada schválila a ukládá podepsat smlouvu o dílo s firmou Kadlec K.K. Nusle, spol.s r.o. Praha ve
výši 50 000,- Kč bez DPH (60 000,- Kč s DPH), v případě, že ZM schválí přijetí dotace z Programu
obnovy venkova pro rok 2011 ve výši 60 000,- Kč.
Z: Stavební úřad
T: 15.6.2011
Usnesení č. 281/2011 - Pohledávky - bytový fond, doprava:
Rada vzala na vědomí zprávu o vývoji a stavu pohledávek na nájemném a služeb u městských bytů
a pokut vyměřených odborem dopravy za přestupky v silničním provozu za roky 2008 až 2010 viz příloha.
Usnesení č. 282/2011 - Závěrečný účet:
Rada města projednala návrh Závěrečného účtu města Podbořany za rok 2010 a doporučuje
Zastupitelstvu města ke schválení - viz příloha.

Usnesení č. 283/2011 - Nařízení č. 2/2011 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov:
Rada vydává Nařízení Města Podbořany č. 2/2011 o záměru zadat zpracování lesních
hospodářských osnov.
Z: odbor ŽP
T: 13.7.2011
Usnesení č. 284/2011 - Pronájem pozemku
Rada schválila pronájem části parcely č. 906/3 - ostatní plocha, o výměře 25 m2 v k.ú. Podbořany.
Žadatel fyzická osoba. Roční nájem 100,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.7. 2011
Usnesení č. 285/2011 - Prodej věci movité:
Rada schválila záměr prodeje oplocení kolem obvodu kasáren. Jedná se o tři části plotů - jedna část
je plot u parcel firmy AR auto až k plotu skladů Izopolu o délce cca 93 bm, kterou nabízíme jak
stojí za 8 000,- Kč, druhá část je kolem ubytoven firmy VH plus o délce cca 172 bm, kterou
nabízíme za 15 000,- Kč (VH plus již požádalo o prodej tohoto oplocení) a třetí část je před
budovou fyzický osob o délce 69 bm, kterou nabízíme za 6 000,- Kč. Kupní cena: 8 000,- Kč a
15 000,- Kč a 6 000,- Kč
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.7. 2011
Usnesení č. 286/2011 - Prodej věci movité:
Rada schválila záměr prodeje 5 ks použitých betonových rour o délce 2 m z autodílny v ulici
Mírová. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena 500,- Kč/ks.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.7.2011
Usnesení č. 287/2011 - Záměr prodeje:
Rada schválila záměr prodeje 4 ks barevných tonerů (nelze je prodat samostatně) do tiskárny HP
LaserJET 2600N. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena 1.600,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.7. 2011
Usnesení č. 288/2011 - Pronájem místnosti:
Rada schválila záměr pronájmu 1 místnosti (bývalé kadeřnictví) v Kulturním domě čp. 922
Podbořany. Žadatel Harmonie o.p.s., služby pro zdravotně postižené a seniory. Měsíční nájem
1.500,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.7. 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. 289/2011 - Záměr prodeje:
Rada schválila záměr prodeje části parcely č. 349 - ostatní plocha o výměře cca 200 m2 v k.ú.
Podbořany. Žadatelé fyzické osoby. Kupní cena 20,- Kč/m2 stím, že kupující nebudou hradit
zhotovení geometrického plánu a na své náklady vybudují opěrnou zeď u ujíždějícího svahu.
Z: majetkoprávní odbor
T: MZ září 2011
Usnesení č. 290/2011 - Záměr prodeje:
Rada schválila záměr prodeje části parcely ě. 3079/1 - ostatní plocha o výměře cca 25 m2 v k.ú.
Buškovice. Žadatelé fyzické osoby. Kupní cena 40,- Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: MZ září 2011
Usnesení č. 291/2011 - Bezúplatné nabytí:
Rada doporučila bezúplatné nabytí parcel č. 1494/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
442 m2, č. 1937 o výměře 813 m2 a 1951/9 -, o výměře 113 m2, obě vodní plocha, koryto vodního
toku, v k.ú. Podbořany od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15.6. 2011
Usnesení č. 292/2011 - Bezúplatné nabytí:
Rada doporučila bezúplatné nabytí parcel č. 193/12 o výměře 65 m2, č. 193/13 o výměře 160 m2,
č. 193/16 o výměře 158 m2, vše ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Hlubany a parcely č. 3202
- ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1965 m2, vk.ú. Buškovice od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15.6.2011
Usnesení č. 293/2011 - Úplatné nabytí:
Rada doporučila úplatné nabytí části parcely č. 210/1 - lesní pozemek, dle nového GP jsou to par.
č. 210/8 o výměře 589 m2 a č. 210/10 o výměře 589 m2, část st.p.č. 21 - dle nového GP je to parc.č.
407 - ostatní plocha, o výměře 49 m2 vk.ú. Dolánky u Kaštic a část parc.č. 1626/10 - lesní
pozemek (dle GP je to parc.č. 1626/20), o výměře 31 m2 v k.ú. Podbořany od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15.6. 2011
Usnesení č. 294/2011 - Bezúplatné nabytí:
Rada doporučila bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1925/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 180 m2, v k.ú. Podbořany od PF ČR, Louny.
Z: majetkoprávní odbor
I: 15.6. 2011
Usnesení č. 295/2011 - Budoucí věcné břemeno:
Rada schválila podpis budoucí smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem
přeložení přípojky plynovodu pro stavbu „Přeložka NTL domovní přípojky PE d 63 ul. Revoluční)"
správem přístupu a příjezdu za účelem údržby, opravy a revizí a to na parcele 1037, vk.ú.
Podbořany. Žadatel RWE GasNet, s.r.o., Ústí n/L. Jednorázová úhrada : 300,- Kč/bm + 20% DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.7. 2011
Usnesení č. 296/2011 - Budoucí věcné břemeno:
Rada odložila uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a
provozování vodovodní a kanalizační přípojky a vodovodní šachty k budově ubytovny bez čp. se
st.p.č. 2174 s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcele č. 2156/4 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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ostatní plocha, v k.ú. Podbořany. Žadatel Greisiger-group a.s., 110 00 Praha 1. Jednorázová úhrada
3 800,- Kč + DPH do vydání souhlasu města.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.7. 2011
Usnesení č. 297/2011 - Věcné břemeno:
Rada schvaluje trvání věcného břemene na dobu existence stavby, max. na 50 let pro vyhotovení
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Podbořany a ČEZ Distribuce, a.s., 405
02 Děčín 4 pro stavbu „Podbořany, Švermova, město Podbořany, kNN“
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.7. 2011
Usnesení č. 298/2011 - Snížení kupní ceny bytu:
Rada vzala na vědomí žádost fyzické osoby o snížení kupní ceny bytu č. 889/7 a konstatuje, že byt
již byl vydražen.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.7. 2011
Usnesení č. 299/2011 - Hodnocení plnění smluv firma Souška:
Rada vzala na vědomí hodnocení firmy Bouška za období 1.4.2011 -31.5.2011 - viz příloha.
Usnesení č. 300/2011 - Hodnocení plnění smluv firma Horsky:
Rada vzala na vědomí hodnocení firmy Horský za období od 1.1.2011 -31.5.2011.
Usnesení č. 301/2011 - Hodnocení RK L+L:
Rada vzala na vědomí předloženou zprávu o hodnocení činnosti RK L&L za období od 1.1.2011 do
31.3.2011 - viz příloha.
Usnesení č. 302/2011 - Prodej vozidel:
Rada schválila prodej 2 ks vozidel BOBR zájemci, který předložil nej vyšší nabídku, tj.
Bouškovi, Mory 59 za úhrnnou cenu 37.000,- Kč.
Pořadí nabídek:
1. Bouška Jindřich, Mory 59
37.000,- Kč
2. Šipl Miloš, Louny
22.000,- Kč
3. Chaloupka Václav, Praha 8
20.000,-Kč
4. Vamiro, Most
19.800,- Kč
5. PAPRO, Pavel Provazník, Bílina
18.240,- Kč
6. Chrobáková Monika, Kozlov 1
15.000,- Kč
7. Antoušek
12.240,-Kč Z:odborMHaS
T: 15.6.2011

p.

Usnesení č. 303/2011 - Informace o zajištění PLS 2011:
Rada vzala na vědomí zprávu o zajištění akce Podbořanské letní slavnosti 2011 ■ viz příloha.
Usnesení č. 304/2011 - Doba trváni kulturní produkce - PLS 2011:
Rada souhlasí s prodloužením doby hudební produkce při akci PLS 2011 dne 17. a 18.6.2011 do
1,00 hodin následujícího dne - žadatel fyzická osoba.
Z: odbor MHaS
T: 17.6.2011
Usnesení č. 305/2011 - Zrušení termínů trhů 17.6.2011:
Rada schválila zrušení termínu konání trhů na Masarykově náměstí v Podbořanech dne 17.6.2011
z důvodu konání podbořanských letních slavností 2011, při kterých bude zajišťován stánkový prodej
organizátorem akce.
Z: odbor MHaS
T: 17.6.2011
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. 306/2011 - Uzávěr městské knihovny v červenci 2011:
Rada schválila uzávěr Městské knihovny v Podbořanech v měsíci srpnu 2011 z důvodu revize
knihovního fondu.
Z: odbor MHaS
T: 31.7.2011
Usnesení č. 307/2011 - Žádost o schválení přijetí daru - MŠ Bří Čapků 795. Podbořany:
Rada schválila přijetí věcného daru - 3 ks počítačových sestav (HP 5150+ 17 LCD monitorů ) pro
Mateřskou školu Podbořany, Bratří Čapků 795, okres Louny od AGC Fiat Glasss Czech, Kryry.
Z: odbor MHaS
T: 13.7.2011
Usnesení č. 308/2011 - Žádost o příspěvek - ČČK:
Rada schválila poskytnutí příspěvku na konání republikového kola žáků I. a II. stupně v poskytovám
první pomoci - Národní kolo hlídek mladých zdravotníků - ve výši 4.500,- Kč, žadatel Oblastní
spolek Českého červeného kříže Louny.
Z: finanční odbor
I: 13.7.2011
Usnesení č. 309/2011 - Žádost o sponzorsky dar - příspěvek - HZS:
Rada vzala na vědomí žádost Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje o sponzorský dar na
akci Krajská soutěž v požárním sportu dne 25.6.2011 a souhlasí s nákupem pamětních plaket.
Z: finanční odbor
T: 13.7.2011
Usnesení č. 310/2011 - Znovuprojednáni žádosti o poskytnutí příspěvku - POKUS 2011:
Rada neschválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Podbořany na akci POKUS
2011 - Podbořanský kulturní šok, která proběhla dne 1.3.2011 v sále Národního domu
v Podbořanech, žadatel fyzická osoba.
Z: odbor MHaS
I: 13.7.2011
Usnesení Č. 311/2011 - Žádost o mimoř. finanční dotaci - TJ Tatran Podbořany + rozpočtová
změna:
Rada projednala žádost TJ Tatran Podbořany o finanční dotaci a doporučila navýšení rozpočtu o
100 tis. Kč (celkový rozpočet na opravy TJ Tatran pro rok 2011 bude činit 200 tis. Kč).
Z: finanční odbor
T: 15.6.2011
Usnesení č. 312/2011 - Žádost o navýšení příspěvku z rozpočtu města - Kuželky:
Rada projednala žádost sportovního oddílu Kuželky Podbořany o navýšení příspěvku na sportovní
činnost z rozpočtu města a doporučuje zastupitelstvu projednání původního návrhu.
Z: finanční odbor
T: 15.6.2011
Usnesení č. 313/2011 - Žádost o.s. Naše Krásnodvorsko:
Rada vzala na vědomí žádost o.s. Naše Krásnodvorsko o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Města
Podbořany na akci - „Krásný fest“ dne 22.7.2011.
Z: odbor MHaS
T: 13.7.2011
Usnesení č. 314/2011 - Obnovení historické polní cesty nad obcí Hlubanv:
Rada ukládá po sklizni 2011 vytýčit trasu a obnovit polní cestu nad obcí Hlubany p.p. 254/76 a
254/55.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.7.2011
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této části proto nesouhlasí zněni tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 315/2011 - Itálie - dražební týden:
Rada schválila pozvání představitelů radnice, družebního výboru a týmu mladých fotbalistů na
družební týden v Podbořanech 1. - 4. 9. 2011.
Z: tajemník
T: 1.9.2011
Usnesení č. 316/2011- Zpráva o nezaměstnanosti na Podbořansku:
Rada vzala na vědomí zprávu o vývoji nezaměstnanosti na Podbořansku za období od 1.1.2011 do
31.5.2011 - viz příloha.

Usnesení č. 317/2011 - Příspěvek Mocným tuleňům:
Rada schválila příspěvek oddílu Florbalovému oddílu Mocní tuleni Podbořany na mezinárodní
turnaj PRAGUE GAMES 2011, který se koná ve dnech 6. - 9.7.2011 ve výši 20.000,- Kč.
Z: finanční odbor
T: 6.7.2011
Usnesení č. 318/2011 - Souhlas s použitím znaku města:
Rada souhlasí s užíváním barevného znaku města podle předepsaného vzoru na dresech hráčů TJ
Tatran ZKZ Podbořany, s umístěním znaku města jako hlavního sponzora v areálu TJ a umístění
znaku města na přenosném panelu, který je vystavován při zápasech florbalového oddílu této
tělovýchovné jednoty.
Z: p. Žežulka
T: 13.7.2011
Usnesení č. 319/2011 - Komise péče o občany:
Rada mění s účinností od 1.7.2011 tajemnici komise péče o občany. Místo Jany Rottové bude Anna
Bizoňová.
Z: tajemník
T: 1.7.2011
Usnesení č, 320/2011 - Majetek církve:
Rada vzala na vědomí ústní informaci o možnosti koupě majetku církve a přípravě rámcové dohody
za účelem zajištění zdroje financování (řešení zajištění zdi v ulici Cyrila a Metoděje)

