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Usnesení
ze 16. zasedání Rady Města Podbořany, které se konalo dne 7. prosince 2011 od 15,30hod.
_______________________v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech___________________
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Ing. Čerfianský, p. Hančar, MUDr. Záhorský, p. Jedlička,
MUDr. Ráliš, Mgr. Gutzer
Přizváni: Mgr. Knoblauch, p. Heryšer, Ing. Růžičková, Bc. Gašparová, Bc. Chvojková, p. Zemer,
Ing. Ohanka, Bc. Hajný, Ing. Jurča, Bc. Janoušková
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Záhorský, MUDr. Ráliš
Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení č. 551/2011 - rada ukládá prověřit a předložit cenovou nabídku na
potřebné úpravy obřadní síně na umovém háji v Podbořanech. Z: odbor MHaS
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 553/2011 - Cenová nabídka:
Rada schválila cenovou nabídku na realizaci akce „Restaurování sloupu se sochou Panny Marie na
pozemku parc.č. 18/1 v katastrálním území Kaštice41 a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo na
realizaci akce mezi Městem Podbořany a restaurátorem za cenu 117.000,- Kč bez DPH.
Z: odbor investic
T: 11.1.2012
Usnesení č. 554/2011 - Uzavření a podpis dodatku ke smlouvě o dílo:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci místní komunikace a rozšíření parkovacích kapacit u areálu
letního koupaliště v Podbořanech44 z důvodu změny názvu společnosti, a to mezi Městem Podbořany a
projekční kanceláří NDCON s.r.o. Praha 1.
Z: odbor investic
T: 11.1.2012
Usnesení č. 555/2011 - Zásady pro poskytování fm.příspěvku;
Rada doporučila zásady pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu města na vybudování
přípojek knovostavbě rodinného domu na rok 2012, a to maximálně do výše 50.000,— Kč najeden
rodinný dům.
Z: odbor investic
T: 14.12.2011
Usnesení č. 556/2011 - Oprava místní komunikace:
Rada vzala na vědomí žádost o opravu místní komunikace na pozemku parc.ě. 960 v k.ú. Podbořany
v ul.Vroutecká v Podbořanech a doporučila zpracovat odhad nákladů a případně opravu komunikace
zařadit do plánu investic na rok 2012.
Z: odbor investic
T: 11.1.2012
Usnesení č. 557/2011 - Pořadí cenových nabídek:
Rada na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Vodní nádrž Podbořany - odbahnění44 a zároveň ukládá podepsat smlouvu o
dílo mezi Městem Podbořany a společností Šilhánek a syn a.s. Kryry, a to za cenu 519.867,25 Kč vč.
DPH. Rada doporučuje akci realizovat z rozpočtového provizoria.
Z: odbor investic
T: 11.1.2012
Usnesení č. 558/2011 - Vyloučení ze soutěže:
Rada na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek vyloučila ze soutěže na akci
„Inženýrské sítě v Podbořanech - lokalita 26 parcel44 cenovou nabídku uchazeče RENT-HOUSE a.s.
Praha 6 z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. (Důvodem vyloučení uchazeče je skutečnost, že
uchazeč nepředložil v souladu s bodem 8.4. zadávacích podmínek specifikaci části veřejné zakázky,
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této částí proto nesouhlasí zněni tohoto usnesení s originálem.
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které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům dle ustanovem § 44 odst. 6 zákona vč.
identifikačních údajů každého subdodavatele, a to z důvodu, že uchazeč nemá příslušné oprávnění
vykonávat odborné činnosti, týkající se veřejné zakázky. Na základě tohoto si hodnotící komise
vyžádala upřesnění seznamu odborných subdodavatelů vč. doložení jejich kvalifikace na určitou
odbornou činnost a procentuálního vyčíslení z celkové ceny díla. Uchazeč na tuto výzvu k upřesnění
nereagoval). Cenová nabídka uchazeče byla ve výši 9.885.825,71 Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 11.1.2012
Usnesení č. 559/2011 - Pořadí cenových nabídek:
Rada na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Inženýrské sítě v Podbořanech - lokalita 26 parcel“ a zároveň ukládá
podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a společností KV-BUILDING s.r.o. Praha, a to za
celkové náklady ve výši 10.537.812,00 Kě vč. DPH.
1. KV-BUILDING s.r.o., Praha
10.537.812,00 Kč vč. DPH
2. Vodohospodářské stavby s.r.o., Teplice
11.279.905,03 Kč vč. DPH
3. ROBSTAV stavby s.r.o., Praha 2 - Vinohrady
11.587.536,00 Kč vč. DPH
11.667.765.00 Kč vč. DPH
4. Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice
13.935.366,62 Kč vč. DPH
5. FRONĚK spol. s r.o., Rakovník
14.342.944,29 Kč vč. DPH
6. Petr Březina - APB Plzeň, Nezvěstice
15.089.832.00 Kč vč. DPH
7. M2 Sors s.r.o., Louny
15.549.195.00 Kč vč. DPH
8. EUROVIA CS a.s., Karlovy Vary
16.999.155,14 Kč vč. DPH
9. Skanska a.s., Praha 4 - Chodov
17.114.175,08 Kč vč. DPH
10. ČKV Praha s.r.o., Praha 10
Z: odbor investic
T: 11.1.2012
Usnesení č. 560/2011 - Uzavření a podpis smlouvy:
Rada schválila uzavření a podpis smlouvy SoD na dobu určitou do 31.12.2014 na realizaci akce
„Zajištění odpovědného zástupce dodavatele pro provoz kanalizace a provozování kanalizace v majetku
Města Podbořany v obci Buškovice“ fyzickou osobu.
Z: odbor investic
T: 11.1.2012
Usnesení č. 561/2011 - Ukončení a odstoupení od smlouvy:
Rada schválila ukončení spolupráce a odstoupení od smlouvy: Zelená úsporám a Operační program
životního prostředí s Asistenčním centrem Most na základě nedostatečného zisku počtu bodů žádosti.
Z: odbor investic
T: 11.1.2012
Usnesení č. 562/2011 - Prodloužení předání dokumentace:
Rada schválila prodloužení předání dokumentace do 31.12.2011 pro Akci oprava kanalizace
v kasárnách stoka A - II. část, SoD číslo 122/2011 a 123/2011.
Z: odbor investic
T: 11.1.2012
Usnesení č. 563/211 - Zadávací podmínky a vyhlášení VŘ:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Oprava
střešní krytiny na objektu č.p. 615 - ul. Mírová, Podbořany11.
Z: odbor investic
T: 11.1.2012
Usnesení č. 564/2011 - Uzavření a podpis dodatku ke smlouvě:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č.l ke smlouvě o dílo na realizaci akce „ Vybudování
odpočinkové zóny v Schillerově parku v Podbořanech11 uzavřenou mezi Městem Podbořany a

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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společností Swietelsky stavební s.r.o., Praha 8, z důvodu prodloužení termínu dokončení I. etapy a
změny osoby oprávněné jednat za dodavatele ve věcech technických.
Z: odbor investic
T: 11.1.2012
Usnesení č. 565/2011 - Poskytnutí fm.příspěvku:
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek k novostavbě rodinného
domu č.p. 1007 ul. Na Barborce v Podbořanech pro fyzické osoby, a to ve výši 50.000,- Kč.
Z: odbor investic
T: 14.12.2011
Usnesení č. 566 /2011 - Návrh oprav bytového fondu:
Rada vzala na vědomí seznam návrhu oprav bytového fondu pro rok 2012 předložený RK L&L - viz
příloha a ukládá vyvěsit na úřední desce.
Z: odbor MHaS
T: 11.1.2012
Usnesení č. 567/2011 - Nájemní smlouva o movité věci:
Rada schválila dodatek č. 1 nájemní smlouvy o movité věci s firmou Bouška - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 11.1.2012
Usnesení č. 568/2011 - Místo vedoucího odboru MHaS:
Rada jmenovala Mgr. Ericha Knoblaucha vedoucím odboru MHaS od 1.1.2012 se zkušební dobou 6
měsíců.
Z: tajemník
1.1.2012
Usnesení č. 569/2011 - DpS. p.o. - přijetí daru:
Rada schválila přijetí daru pro DpS, p.o. Podbořany od dárce fyzické osoby ve formě majetku zdravotnické pomůcky (chodítka) dle návrhu předložené darovací smlouvy - viz příloha.
Z: sociální odbor
T: 11.1.2012
Usnesení č. 570/2011 - DpS. p.o. - vyřazení majetku
Rada schválila vyřazení opotřebovaného a neupotřebitelného majetku z DpS, p.o. Podbořany - viz
příloha.
Z: sociální odbor
T: 11.1.2012
Usnesení č. 571/2011 - OZV o místním poplatku:
Rada doporučila Obecně závaznou vyhlášku 9/2011 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - viz příloha,
a zároveň ruší OZV č.1/2011, o místních poplatcích.
Z: odbor životního prostředí
T: 14.12.2011
Usnesení č. 572/2011 - Škoda způsobená při výkonu povolání
Rada - škodní komise - vzala na vědomí informaci o pokutě a úroku z prodlení za opožděné podání
daňového přiznání na daň z převodu nemovitostí čj. 33482/11/202970505719 ze dne 31.10.2011.
Rozhodla, že pokuta ve výši 500,— Kč uložená platebním výměrem pod čj. 33905/11/202970505719 a
úrok z prodlení ve výši 252,— Kč vyměřený platebním výměrem čj. 33907/11/202970505719 nebude
žádné odpovědné osobě předepsán k úhradě.
Z: finanční odbor
T: 11.1.2012
Usnesení č. 573/2011 - Rozpočtová změna č. 10:
Rada schválila rozpočtová opatření č. 61 až č. 62 (změna rozpočtu č. 10-viz příloha).
RO č. 61 - Dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu
5,14 tis. Kč
RO č. 62 - Snížení dotace pro DpS-OP Lidské zdroje a zaměstnanost
-275,80 tis. Kč
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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Příjmy
Výdaje
Financování

-270,66 tis. Kč
-270,66.tis. Kč
0,00 tis. Kč
Z: finanční odbor
T: 11.1.2012

Usnesem č. 574/2011 - Směrnice k odepisování majetku:
Rada schválila vnitřní předpis č. 8/2011 - Směrnici k odepisování dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku - viz příloha.
Z: finanční odbor
T: 1.11.2012
Usnesení č. 575/2011 - Hodnocení plnění smluv firmv Bouška:
Rada vzala na vědomí hodnocení firmy Bouška za období 1.6.2011 - 30.11.2011 - viz příloha.
Usnesení č. 576/2011 - Hodnocení plnění smluv firmv VOS Horsky:
Rada vzala na vědomí hodnocení firmy VOS Horský za období od 1.6.2011

30.11.2011 - viz příloha.

Usnesení č. 577/2011 - Hodnocení plnění smluv RK L+L:
Rada vzala na vědomí hodnocení ěinnosti RK L&L za období od 1.7.2011 do 30.9.2011 - viz příloha.
Usnesení č. 578/2011 - Zpráva o odpadovém hospodaření města:
Rada vzala na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství města za rok 2011 a souhlasí s návrhem cen
na rok 2012 - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 14.12.2011
Usnesení č. 579/2011 - Odpis pohledávky:
Rada schválila odpis pohledávky ve výši 5.429,- Kč za trestný čin poškozování cizí věci, trestní příkaz
č. 15T 31/2008-46 ze dne 11.2.2009 VS 9270000001.
Z: odbor MHaS
T: 11.1.2012
Usnesení č. 580/2011 - Vyhodnocení grantu-PLS 2012:
Rada projednala vyhodnocení vyhlášeného grantu Podbořanské letní slavnosti 2012 - viz příloha a
doporučuje poskytnout grant u ve výši 300 tisíc Kč fyzické osobě.
Z: odbor MHaS
T: 14.12.2011
Usnesení č. 581/2011 - Kino Podbořany - dohoda:
Rada schválila Dodatek č. 2 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Obchodní balík č.
98247-1397/2009 pro Kino Podbořany - viz příloha
Z: odbor MHaS
T: 11.1.2012
Usnesení č. 582/2011 - Dodatek č. 2/2011 smlouvy o výpůjčce - ZŠ T.G.Masarvka Podbořany;
Rada schválila dodatek č. 2/2011 smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi Městem Podbořany a Základní
školou T.G. Masaryka Podbořany, Podbořany, okres Louny (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 11.1.2012
Usnesení č. 583/2011 - Návrh vyhlášky o omezení terminálů a výherních hracích přístrojů:
Rada projednala materiál o regulaci hazardu v Podbořanech a doporučuje schválit OZV o úplném
zákazu provozování loterijních a jiných podobných her.
Z: odbor MHaS
T: 14.12.2011

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. 584/2011 - Hodnocení kritérií pro odměny ředitelů škol v I. pololetí 2011:
Rada projednala hodnocení kritérií pro stanovení odměn ředitelů škol, zřízených Městem Podbořany a
schválila vyplacení mimořádných odměn z rozpočtu škol - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 11.1.2012
Usnesení č. 585/2011 - MŠ ve městě:
Rada projednala materiál Analýza organizace předškolního vzdělávání v Podbořanech a ukládá
dopracovat materiál.
Z: odbor MHaS
T:únor 2012
Usnesení č. 586/2011 - Vnitřní předpisy:
Rada vzala na vědomí vydání Vnitřního předpisu č. 6/2011 pro ochranu budov a dat a pro ostrahu
přepravy peněz v hotovosti a
Vnitřního předpisu č. 7/2011 o používání služebních vozů,
provozovaných Městem Podbořany (viz příloha).
Usnesení č. 587/2011 - Vnitřní předpisy:
Rada vzala na vědomí zrušení Vnitřního předpisu č. 3/2005 pro ochranu budov a dat a pro ostrahu
přepravy peněz v hotovosti a Vnitřního předpisu ě. 2/2005 o používání služebních vozů,
provozovaných Městem Podbořany.
Usnesení č. 588/2011 - Doporučení kontrolního výboru:
Rada vzala na vědomí doporučení kontrolního výboru k Jednacím řádům pro komise a výbory - viz
příloha.
Usnesení č. 589/2011 - Zpráva o nezaměstnanosti:
Rada vzala na vědomí zprávu o nezaměstnanosti v období od 1.6. 2011 do 30.11.2011 - viz příloha.
Usnesení č. 590/2011 - Prodej věcí movitých:
Rada schválila prodej oplocení z areálu kasáren v délce 62 bm za částku 5.300,- Kě vě. DPH. Žadatel
fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. 1.2012
Usnesení č. 591/2011 - Prodej věcí movitých:
Rada schválila záměr prodeje velkého trezoru za kupní cenu 12.000,- Kě a automatu na kávu za 1.500,Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. 1.2012
Usnesení č. 592/2011 - Oprava usnesení:
Rada doporučila opravu usnesení ZM č. III/10 písm. a) Bezúplatné nabytí části st.p.č. 160/7 (dle GP to
byla parcela ě. 3229) o výměře 10 m2 v k.ú. Buškovice od PF ČR, Louny. Namísto schválené nově
vzniklé parcely č. 3229 je to dle nového GP parc.ě. 3231.
Z: majetkoprávní odbor
T: 14. 12.2011
Usnesení č. 593/2011 - Dodatek k nájemní smlouvě:
Rada schválila podpis dodatku k nájemní smlouvě s Výchovným ústavem Buškovice s novým
inventumím seznamem movitých věcí ke dni 22.11.2011.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. 1.2012
Usnesení č. 594/2011 - Veřejnoprávní smlouvy s obcemi pro systém RÚ1AN:
Rada doporučila uzavření veřejnoprávních smluv k Registru územní identifikace adres a nemovitostí s
obcemi Krásný Dvůr, Blatno, Podbořanský Rohozec, Lubenec, Petrohrad, Očihov, městy Blšany,
Kryry, Vroutek a městysem Nepomyšl. Úhrada zajeden zápis do RÚIAN 500,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 14. 12.2011
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O odírané osobních údajů zveřejňovány.
V této části proto nesouhlasí zněni tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 595/2011 - bezúplatné nabytí pozemků:
Rada doporučila bezúplatné nabytí pozemků, určených územním plánem pro bytovou výstavbu. Jedná
se o parcely č. 1885/39, o výměře 1343 m2, č. 1761/101, o výměře 6563 m2, č. 1773/1, o výměře 4 6925
m2, vše orná půda, v k.ú. Podbořany a parcelu ě.1761/100 - orná půda, o výměře 5237 m2, v k.ú.
Podbořany, která je doposud na LV 60000 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových od PF
ČR, Teplice.
Z:majetkoprávní odbor
T: 14. 12. 2011
Usnesení č. 596/2011 - Zřízení vjezdu:
Rada vydala souhlas stím, že město bude investorem přejezdu přes parcely č. 2155, 2116/2 a2115
v k.ú. Podbořany za podmínky, že všechny náklady spojené s přípravou a vlastní realizací vjezdu vyřídí
firma Podhola - stavební firma s.r.o., Podbořany na své náklady a přejezd bude v majetku města. Rada
ukládá sepsat smlouvu o financování přejezdu.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. 1.2012
Usnesení č. 597/2011 - Nesplněná usnesení rady města:
Rada vzala na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města Podbořany za rok 2011 - viz příloha.
Usnesení č. 598/2011 - Stanovisko k převodu pozemku:
Rada vydala souhlasné stanovisko k převodu pozemku č. 1002/13 vk.ú. Buškovice. Žadatel PF ČR
Louny.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. 1.2012
Usnesení č. 599/2011 - Věcné břemeno:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování elektrizační
soustavy ke stavbě - „Podbořany, Barborka - kNN pro ppč. 906/2“ s právem přístupu a příjezdu za
účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 900, vk.ú. Podbořany, 245/2, 245/8, 245/12, vk.ú.
Hlubany. Jednorázová úhrada 6.000,- Kč vč. DPH. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. 1.2012
Usnesení č. 600/2011 - Pronájem kanceláří:
Rada schválila záměr pronájmu kanceláře č. 117 v budově čp. 615 na dobu 3 měsíců a kanceláře č. 114
na dobu neurčitou pro Úřad práce ČR, Ústí n/L. Měsíční pronájem za 1 kancelář 2 800,- Kč za 1
kancelář (včetně energií, úklidu, odvozu odpadků, zabezpečení), telefony budou vyúčtovány dle
skutečnosti Ix měsíčně.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. 1.2012
Usnesení č. 601/2011 - Nabídka k odkoupení pozemků:
Rada projednala a vzala na vědomí nabídku fyzické osoby k odkoupení 1/5 podílu pozemkových parcel
č. 1761/1 - orná půda, o výměře 3 0274 m2 a č.1773/3 - orná půda, o výměře 2 6516 m2, vk.ú.
Podbořany za kupní cenu 250,- Kě/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 14. 12.2011

Mgr. Radek Rei
starosta města

Ověřovatelé: MUDr. Záhorský:

Ing. Karel Honzl
místostarosta

MUDr. Ráliš^ <č_

Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou nýl podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány
V této části proto nesouhlasí znéní tohoto usnesení s originálem

