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Usnesení
z 18. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 1. února 2012 od 15, hod.
_______________________v kanceláři starost) na MěÚ v Podbořanech_________________
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Ing. Čerňanský, p. Hančar, MUDr. Záhorský, MUDr. Ráliš,
Mgr. Gutzer
Omluveni: p. Jedlička
Přizváni: Ing. Růžičková, Bc. Gašparová, Bc. Hajný, Mgr. Knoblauch, p. Zemer, Ing. Ohanka
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Ráliš, p. Hančar
-3A

Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení
č. 593/2011 - rada doporučila uzavření veřejnoprávních smluv k RÚIAN s obcemi.
Z: majetkoprávní odbor
č. 595/2011 - rada vydala souhlas s tím, že město bude investorem přejezdu přes parcely č. 2155,
2116/2a2115v k.ú. Podbořany za podmínky, že všechny náklady spojené s přípravou a
vlastní realizací vjezdu vyřídí firma Podhola na své náklady a přejezd bude v majetku
města. Rada ukládá sepsat smlouvu o financovaní přejezdu. Z: majetkoprávní odbor,
č. 22/2012 - rada schválila podpis dodatku k nájemní smlouvě s VÚM Buškovice a ukládá prověřit
elektroinstalaci, výměnu boilerů za průtokové ohřívače a velikost jističe.
Z: majetkoprávní odbor
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 41/2012 - Dotační program:
Rada vzala na vědomí souhrnnou zprávu o dotačním programu „Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností11 za rok 2011.
Usnesení č. 42/2012 - Komise pro posuzování žádostí:
Rada schválila ustanovení komise pro posuzování žádostí o poskytnutí finančního příspěvku
z dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností na rok 2012“ v tomto složení:
> Petr Šikl - referent odboru investic a památkové péče MěÚ Podbořany
> Ing. Milan Ohanka - vedoucí odboru investic a památkové péče MěÚ Podbořany
> Mgr. Jiří Bureš - zástupce Národního památkového ústavu - územního odborného pracoviště v
Ústí nad Labem
> Ing. Karel Honzl - místostarosta města Podbořany
> Jana Kronďáková - zástupce Svazku obcí Podbořansko
Z: odbor investic
T: 7. března 2012
Usnesení č. 43/2012 - Pořadí cenových nabídek - propoj ulic Švermova a Na Barborce:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Propoj ulic Švermova a Na Barborce v Podbořanech11 a zároveň ukládá
podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a společností EKOSTAVBY Louny s.r.o. se sídlem
Louny, a to za cenu 3.996.365,00 Kč vč. DPH, s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu
nezařazení akce do rozpočtu města, o čemž bude dodavatel písemně informován v termínu do 1.3.2013.
1. EKOSTAVBY Louny s.r.o., Louny
3.996.365,00 Kč vč. DPH
2. Vodohospodářské stavby s.r.o., Teplice
4.041.868,00 Kč vč. DPH
3. AQUA zemní práce s.r.o., Litvínov - Hamr
4.420.371,60 Kč vč. DPH
4. STÁVÁN EU, Jirkov
4.593.389,08 Kč vč. DPH
5. EUROVIA CS a.s„ Karlovy Vaiy
4.695.575,00 Kč vč. DPH
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V téío části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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6.
7.
8.
9.

PODHOLA-stavební firma, Louny
FRONĚK spol. s.r., Rakovník
ALGON a.s., Praha 5
HERKUL a.s., Praha 1

4.739.147.00 Kč vč. DPH
4.866.625.00 Kč vč. DPH
5.044.851.00 Kč vč. DPH
5.533.125.00 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 7. března 2012

Usnesení č. 44/2012 — Pořadí cenových nabídek — novostavba komunikace - lokalita AR auto s.r.o.:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Novostavba komunikace v Podbořanech — lokalita AR auto s.r.o.“ a zároveň
ukládá podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a společností STÁVÁN EU, se sídlem Jirkov,
a to za cenu 956.787,26 Kč vč. DPH, s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu nezařazení akce
do rozpočtu města, o čemž bude dodavatel písemně informován v termínu do 1.3.2013.
956.787,26 Kč vč. DPH
1. STÁVÁN EU, Jirkov
1.060.402,38
Kč vč. DPH
2. Iro stavební s.r.o., Český Krumlov
1.145.140,54 Kč vč. DPH
3. HERKUL a.s., Praha 1
1.155.585,43 Kč vč. DPH
4. Šilhánek a syn a.s., Kryry
1.180.800.00 Kč vč. DPH
5. AQUA zemní práce s.r.o., Litvínov-Hamr
1.182.307.00 Kč vč. DPH
6. EUROVIA CS a.s„ Karlovy Vary
1.195.069.00 Kč vč. DPH
7. PODHOLA-stavební firma s.r.o.,Podbořany
1.198.958,59 Kč vč. DPH
8. Froněk spol. s r.o., Rakovník
1.238.828.01 Kč vč. DPH
9. ALGON a.s., Praha 5
1.289.977,94 Kč vč. DPH
10. Vodohospodářské stavby s.r.o., Teplice
1.310.274,00 Kč vč. DPH
11. EKOSTAVBY Louny s.r.o., Louny
1.376.791,20 Kč vč. DPH
12. StavMax Bezděk, Klášterec nad Ohří
Z: odbor investic
T: 7. března 2012
Usnesení č. 45/2012 - Pořadí nabídek - revitalizace veř. ploch a park, místa Kpt. Nálepky. Dukelská:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Revitalizace veřejných ploch vč. rozšíření parkovacích míst vul. Kpt.
Nálepky a Dukelská v Podbořanech" a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo mezi Městem
Podbořany a společností Skanska a.s., se sídlem Praha 4 - Chodov, a to za cenu 13.860.489,31 Kč vč.
DPH, s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu nezařazení akce do rozpočtu města, o čemž
bude dodavatel písemně informován v termínu do 1.3.2013.
13.860.489,31 Kč vč. DPH
1. Skanska a.s., Praha 4 - Chodov
14.132.607,34
Kč vč. DPH
2. STÁVÁN EU, Jirkov
14.314.356.00 Kč vč. DPH
3. EKOSTAVBY Louny s.r.o., Louny
16.051.014,73 Kč vč. DPH
4. Gardenline s.r.o., Litoměřice
16.542.565,90 Kč vč. DPH
5. Vodohospodářské stavby s.r.o., Teplice
16.892.509.00 Kč vč. DPH
6. EUROVIA CS a.s., Karlovy Vary
18.148.225.00 Kč vč. DPH
7. PODHOLA-stavební firma s.r.o., Podbořany
18.729.550,47 Kč vč. DPH
8. JOEL s.r.o., Most-Velebudice
20.042.228,84 Kč vč. DPH
9. FRONĚK s.r.o., Rakovník
21.085.274,65 Kč vč. DPH
10. ALGON a.s„ Praha 5
21.734.837,50
Kč vč. DPH
11. Petr Březina - APB Plzeň, Nezvěstice
23.286.576,24 Kč vč. DPH
12. HERKUL a.s„ Praha 1
Z: odbor investic
T: 7. března 2012
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být pódia zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 46/2012 - Odhad nákladů na cestu k umovému háii:
Rada vzala na vědomí odhad nákladů na bezbariérovou cestu k umovému háji a nedoporačuje dále
Z: odbor investic
pokračovat na této akci.
T: 7. března 2012
Usnesení č. 47/2012 - Odhad nákladů na zatrubnění potoka:
Rada vzala na vědomí odhad nákladů na zatmbnění potoka přívodu vody do nádrže a nedopomčuje
dále pokračovat na této akci.
Z: odbor investic
T: 7. března 2012
Usnesení č. 48/2012 - spoluúčast na financování přeložky plynové přípojky:
Rada města nesouhlasí se spoluúčastí na financování přeložky plynové přípojky pro objekt pneuservis
v Podbořanech.
Z: odbor investic
T: 7. března 2012
Usnesení č. 49/2012 - Nájemní smlouva o movité věci s firmou Souška:
a) Rada schválila nájemní smlouvu s firmou Bouška na movité věci - viz příloha.
b) Rada mší nájemní smlouvu o věci movité s firmou Bouška ze dne 2.12.2009 usn. RM č. 542/2009 a
přílohu č. 1 smlouvy o věci movité s firmou Bouška ze dne 7.12.2011 usn. RM č. 567/2011.
Z: odbor MHaS
T:7. března 2012
Usnesení č. 50/2012 - Prevence kriminality:
Rada souhlasí:
a) s plánem prevence kriminality Města Podbořany na období 2012-2013
b) s programem prevence kriminality pro rok 2012 - projekt „Víkendové pobyty 2012“
c) s finanční spoluúčastí Města Podbořany v minimální výši 10% předpokládaných nákladů na realizaci
projektu v roce 2012
Z: sociální odbor
T: 7. března 2012
Usnesení č. 51/2012 - Manažer prevence kriminality:
Rada schválila:
a) odvolání Aleny Potužákové z funkce manažera prevence kriminality Města Podbořany
b) jmenování Kamila Hajného do funkce manažera prevence kriminality pro Město Podbořany
Z: sociální odbor
T: 7. března 2012
Usnesení č. 52/2011 - DpS Podbořany - sazebník cen:
Rada schválila sazebník cen Domova pro seniory, p.o. Podbořany s platností od 1.3.2012 - viz příloha.
Z: sociální odbor
T: 1. března 2012
Usnesení č. 53/2012 - DpS Podbořany - ceny jídel:
Rada schválila zvýšení cen jídel pro cizí strávníky a DPS Podbořany v tomto členění - snídaně 31,- Kč,
oběd 60,- Kč, večeře 51,- Kč s platností od 1. 3. 2012.
Z: sociální odbor
T: 1. března 2012
Usnesení č. 54/2011 - Přijetí daru:
Rada schválila přijetí daru pro Domov pro seniory, p.o. Podbořany od fyzické osoby ve výši 66.000,Kč na nákup 2 ks elektricky polohovatelných lůžek a závěsný systém).
Z: sociální odbor
T: 7. března 2012
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. 55/2012 - Prodei plotu:
Rada schválila na základě obálkového výběru prodej 62 bm plotu z areálu kasáren za cenu 5.300,- Kč.
Žadatel fyzická osoba .
Z: majetkoprávní odbor
T: 8. února 2012
Usnesení č. 56/2012 - Záměr prodeje oplocení:
Rada schválila záměr prodeje oplocení z areálu kasáren - od brány na Vroutecké ulici směrem k NZPK
v délce 102 bm a prodej části oplocení vedle Hvězdy od brány k budově fyzické osoby v délce 76 bm.
Kupní cena 15.308,- Kč vč. DPH. Žadatel HL Trans s.r.o., Most.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8. února 2012
Usnesení č. 57/2012 - Záměr prodeje železných vrat:
Rada schválila záměr prodeje 2 ks použitých železných vrat (4 díly) z areálu kasáren - vedle pozemku
po bývalé prádelně - stavební parcely č. 2188 v k.ú. Podbořany. Kupní cena 4,- Kč/kg. Žadatel fyzická
osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8. února 2012
Usnesení č. 58/2012 - Pronájem vodní tvrze Hlubanv:
Rada na základě nabídkového řízení schválila pronájem vodní tvrze Hlubany Myslivecké společnosti
Buškovice. Roční pronájem: 1.500,- Kč, energie bude hradit nájemce.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. března 2012
Usnesení č. 59/2012 - Záměr prodeje pozemků na garáže:
Rada schválila záměr prodeje pozemků pro garáže na parcele č. 2235 - ostatní plocha, šíře 13,50 m,
délka 130 m, v k.ú. Podbořany v areálu kasáren. Kupní cena 100,- Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 18. dubna 2012
Usnesení č. 60/2012 - Záměr pronájmu pozemků:
Rada schválila záměr pronájmu parcely č. 840/15 - zahrada, o výměře 191 m2, v k.ú. Buškovice. Roční
nájem 100,- Kč. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. března 2012
Usnesení č. 61/2012 - Nájemní smlouva TJ Tatran:
Rada vzala na vědomí připomínky k nájemní smlouvě od TJ Tatran Podbořany ZKZ a ukládá zpracovat
připomínky a předložit finální znění smlouvy na příští radu.

Usnesení č. 62/2012 - Smlouvy o výpůjčce:
Rada schválila záměr výpůjčky nemovitého majetku za účelem předložení žádosti o dotaci
z Regionálního operačního programu Severozápad pro investiční akci Ústeckého kraje „Rozvoj a
modernizace silnic II. a III. Třídy v Ústeckém kraji - 1. část - nová komunikace u města Podbořany"
pro dočasný zábor (pouze pro potřeby stavby) na části parcel č. 385 - ostatní plocha, silnice, o výměře
cca 1264 m2, část pozemku p.č. 1729/30 o výměře cca 185 m2, část pozemku p.Č. 1908/1 o výměře cca
1132 m2 a část pozemku p.č. 1922/3 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Podbořany a pro trvalý zábor na části
pozemku p.č. 219 o výměře cca 145 m2 v k.ú. Hlubany a části pozemku p.č. 385 o výměře 23596 m2,
části pozemku p.č. 1729/30 o výměře cca 70 m2, části pozemku p.č. 1882/2 o výměře cca 247 m2, části
pozemku p.č. 1887/26 o výměře cca 193 m2 a části pozemku p.č, 1908/1 o výměře cca 45 m2 vše v k.ú.
Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. března 2012

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. 63/2012 - Nabídka spolupráce:
Rada neschválila nabídku spolupráce s JS realitní kancelář s.r.o., Ústí n/L při prodeji 26 stavebních
parcel za nabízenou výši odměny 3.000,- Kč za 1 prodanou parcelu.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. března 2012
Usnesení č. 64/2012 - Smlouva o bezúplatném převodu:
Rada doporučila podpis smlouvy 21/2011 vč. doložky o bezúplatném převodu parcel č. 193/16, ostatní
plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Hlubany s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8. února 2012
Usnesení č. 65/2012 - Dohoda o způsobu plnění SOD:
Rada schválila text Dohody o způsobu plnění a ukládá dokument k příslušným SOD podepsat - viz
příloha.
Z: odbor MHaS
T: 7. března 2012
Usnesení č. 66/2012 - Tvorba cen za dodávku tepla z tepelných zařízení Města Podbořany:
Rada vzala na vědomí informaci o výši a tvorbě cen za dodávku tepla z tepelných zařízení Města
Podbořany - viz příloha.

Usnesení č. 67/2012 - Příloha č.l k obstaravatelské smlouvě s firmou Horsky:
Rada doporučila přílohu k obstaravatelské smlouvě pro rok 2012 - cenové ujednání dle čl. 7 smlouvy
pro firmu VOS Horský Rostislav - viz-příloha.
Z: odbor MHaS
T: 8. února 2012
Usnesení č. 68/2012 - Cenový dodatek k obstaravatelské smlouvě s firmou Bouška:
Rada doporučila cenový dodatek k obstaravatelské smlouvě s firmou Bouška pro rok 2012. (viz
příloha).
Z: odbor MHaS
T: 8. února 2012
Usnesení č. 69/2012 - Žádost o příspěvek z rozpočtu města - HZS:
Rada schválila poskytnutí finaněmho příspěvku z rozpočtu Města Podbořany ve výši 5 000,- Kč na
akci - soutěž „Mladý záchranář" pro ZŠ dne 23.5.2012 pro Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje.
Z: finanční odbor
T: 23. května 2012
Usnesení č. 70/2012 - Žádost o příspěvek z rozpočtu města - Power of dance:
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvek z rozpočtu města pro o.s. Power dance os., Podbořany
ve výši 5 000,-Kč.
Z: finanční odbor
T: 7.2.2012
Usnesení č. 71/2012 - Umělecky pořad Něžné dámy:
Rada schválila smlouvu o zprostředkování uměleckého pořadu Něžné dámy a jeho realizaci pro
Kulturní dům Podbořany, pořadatel SUFITA Litvínov, dne 15.2.2012 (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 15. února 2012
Usnesem č. 72/2012 - Rodinné a mateřské centrum Jonáš:
Rada vzala na vědomí informaci o provozních nákladech Rodinného a mateřského centra Jonáš
v Kulturním domě v Podbořanech.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této částí proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s origináíein.
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Usnesení č. 73/2012 - Smlouva o zprostředkování uměleckého pořadu:
Rada schválila smlouvu o zprostředkování uměleckého pořadu - koncert TARA FUKI a jeho realizaci
pro Kulturní dům Podbořany, dne 21.3.2012 (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 21. března 2012
Usnesení č. 74/2012 - Pořadí cenových nabídek - serverová technologie:
Rada na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Modernizace a virtualizace serverové technologie pro Město Podbořany" a
zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu neschválení
rozpočtu nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2012, o čemž musí zhotovitele písemně
informovat v termínu do 13. 2. 2012, mezi Městem Podbořany a společností AutoCont CZ a.s., Karlovy
Vary.
Z: odbor MHaS
T: 13. února 2012
Usnesení č. 75/2012 - Vyhláška o poplatku za VHP:
Rada vzala na vědomí informaci o připomínkách Ministerstva vnitra k vyhlášce o poplatku za VHP a
rozhodla ponechat vyhlášku o poplatcích za výherní hrací automaty.
Z: odbor MHaS
T: 8.2.2012
Usnesení č. 76/2012 - Příspěvek STP:
Rada schválila příspěvek z rozpočtu Města Podbořany Svazu tělesně postižených v ČR, místní
organizace Podbořany na činnost a to ve výši 20.000,- Kč.
Z: finanční odbor
T: 7. března 2012
Usnesení č. 77/2012 - Návrh rozpočtu na rok 2012:
Rada doporučila rozpočet na rok 2012.
objem příjmů ve výši
91 066,10 tis. Kč
objem výdajů ve výši
109 732,10 tis. Kč
rozdíl příjmů a výdajů ve výši
- 18 666,00 tis. Kč,
který je kryt financováním z přebytku hospodaření minulých let.

Z: finanční odbor
T: 8. února 2012

Usnesení č. 78/2012 - Smlouva s OK plus:
Rada schválila prodloužení smlouvy s TV OKplus do 31.12.2012-reportáže na rok 2012.
Z: odbor finanční
T: 7. března 2012
Usnesení č. 79/2012 - Rozpočet Domova pro seniory:
Rada ukládá předložit do příští rady rozpočet DpS, p.o. Podbořany na rok 2012.
Z: sociální odbor
T: 7. března 2012

\\
Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ověřovatelé: MUDr. Ráliš:

Tp5*
Ing. Karel Honzl
—místostarosta

p. Hančar:

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.

