Usnesení 19. Rady města Podbořany ze dne 7. března 2012 - veřejné znění
strana 1 (celkem 10)

Usnesení
z 19. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 7. března 2012 od 15, hod.
_______________________v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech____________________
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Ing. Čeriíanský, p. Hančar, MUDr. Záhorský, MUDr. Ráliš,
p. Jedlička, Mgr. Gutzer
Omluveni: Ing. Čerňanský
Přizváni: Ing. Henlínová - Dps, p.o., pí Sýkorová - DPS,
Ing. Růžičková, Ing. Zemerová, Bc. Gašparová, JUDr. Vasilenko, p. Šikl, Mgr. Knoblauch
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Záhorský, p. Jedlička

Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení
č. 593/2011 - rada doporučila uzavření veřejnoprávních smluv k RÚIAN s obcemi.
Z: majetkoprávní odbor
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usneseni č. 80/2012 - Oprava střešní krytiny na čp. 615:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Oprava střešní krytiny na objektu čp. 615 - ul. Mírová, Podbořany" a
zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a společností VB GROUP
BUILDING s.r.o. se sídlem Podbořany, a to za cenu 588.345,- Kč vč. DPH.
1. VB GROUP BUILDING s.r.o., Podbořany
588.345,00 Kč vč. DPH
2. PODHOLA - stavební firma s.r.o., Podbořany
640.365,- Kč vč. DPH
3. FAST střechy s.r.o., Náchod
738.641,- Kčvč. DPH
4. Josef Brabec - AMIGO, Louny
768.628,- Kč vč. DPH
5. ALLKON s.r.o., Meziboří
790.446,- Kč vč. DPH
800.133,34 Kč vč. DPH
6. P - BUILDING spol. s r.o., Chomutov
7. KV - BUILDING s.r.o., Praha 2
833.018,- Kčvč. DPH
8. První krušnohorská realitní kancelář s.r.o., Kadaň
886.370,- Kč vč. DPH
9. BÁČA Polička s.r.o., Polička
904.680,- Kč vč. DPH
909.159,60 Kčvč. DPH
10. HIPOS s.r.o., Litvínov
950.604,25 Kč vč. DPH
11 StavMax Bezděk, Klášterec nad Ohří
965.428,Kč vč. DPH
12. PP - servis Plzeň s.r.o., Plzeň
1.018.756,- Kčvč. DPH
13. D - PRODUKT s.r.o., Velká Hleďsebe
Z: odbor investic
T: 11.4.2012
Usnesení č. 81/2012 - Revitalizace kasáren:
Rada vzala na vědomí zprávu o revitalizaci kasáren v Podbořanech - viz příloha.
Usnesení č. 82/2012 - Obnova barokní kaple v Knčžících:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Celková
obnova barokní výklenkové kaple v Kněžicích".
Z: odbor investic
T: 11.4.2012
Usnesení č. 83/2012 - Komunikace Alpka IV:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Prodloužení komunikace Alpka IV - Podbořany".
Z: odbor investic
T: 11.4.2012
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. 84/2012 - Inženýrské sítě Alpka IV:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Prodloužení inženýrských sítí Alpka IV - Podbořany“."
Z: odbor investic
T: 11.4.2012
Usnesení č. 85/2012 - Podpis dodatku ke smlouvě o dílo:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č.3 ke smlouvě o dílo na dodávku projektové dokumentace
„Rekonstrukce místní komunikace a rozšíření parkovacích kapacit u areálu letního koupaliště
v Podbořanech41 mezi Městem Podbořany a dodavatelem NDCON s.r.o. se sídlem Praha 1. Důvodem je
prodloužením termínu dokončení zpracování projektové dokumentace v termínu do 31.5.2012.
Z: odbor investic
T: 11.4.2012
Usnesení č. 86/2012 - Revitalizace veřejných ploch:
Rada vzala na vědomí informace o přípravě záměru stavby „Revitalizace veřejných ploch vč. rozšíření
parkovacích míst v ulicích Kpt. Nálepky a Dukelská v Podbořanech44.

Usnesení č. 87/2012 - Vodní nádrž Podbořany:
Rada souhlasí s vybudováním boční výpusti s bezpečnostním přepadem vodní nádrže v Podbořanech do
Kyselého potoka za cenu 140.496,80 Kč vč. DPH a zároveň doporučuje rozpočtovou změnu. Dodavatel
prací bude společnost Šilhánek a syn a.s. Kryry.
Z: odbor investic
T: 18.4.2012
Usnesení č. 88/2012 - Přidělení bytu:
Rada schválila přidělení bytu:
a) č. 4 o velikosti 1+3 v Hlubany čp. 90 fyzické osobě.
b) č. 1 o velikosti 1+2 Dělnická 330, Podbořany fyzické osobě.
c) č.8 o velikosti 1+1 v čp. 944 ul. Palackého, Podbořany fyzické osobě.
d) č. 8 o velikosti 1+1 včp. 945 ul. Palackého, Podbořany fyzické osobě.
Z: odbor MHaS
T: 11.4.2012
Usnesení č. 89/2012 - Prodej oplocení:
Rada schválila prodej oplocení od brány na Vroutecké ulici směrem kNZPK v délce 102 bm a 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: 11.4. 2012
Usnesení č. 90/2012 - Prodej vrat:
Rada schválila prodej 2 ks použitých železných vrat (4 díly) vedle pozemku po bývalé prádelně stavební parcely č.2188 v k.ú. Podbořan. Kupní cena 4,- Kč vč. DPH/kg. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.4. 2012
Usnesení č. 91/2012 - Pronájem:
Rada schválila pronájem parcely č. 840/15 - zahrada, o výměře 191 m2, v k.ú. Buškovice. Roční
pronájem 100,- Kč. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.4. 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. 92/2012 - Nájemní smlouva TJ Tatran:
Rada projednala připomínky k nájemní smlouvě mezi městem a TJ Tatran Podbořany ZKZ, Podbořany
a ukládá připravit finální podobu smlouvy a tuto předložit zastupitelům na vědomí.
Z: majetkoprávní odbor
T: 18.4. 2012
Usnesení č. 93/2012 - Smlouvy o výpůjčce:
Rada schválila uzavření dvou smluv o výpůjčce 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 Podbořan/1
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 uf,
části pozemku p.č. 1729/30 o výměře cca 70 m2, části pozemku p.č. 1882/2 o výměře cca 247 uf, 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. Žadatel Ústecký kraj, Ústí n/L
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.4. 2012
Usnesení č. 94/2012 - Záměr pronájmu:
Rada nepřijala usnesení k záměru pronájmu celého prvního patra kulturního domu čp.l v Buškovicích.
Měsíční nájem 2 000,- Kč + úhrada elektřiny a vody. Žadatel fyzická osoba. Předložit vyjádření
občanského sdružení Naše Buškovice k pronájmu.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.4. 2012
Usnesení č. 95/2012 - Záměr pronájmu:
Rada neschválila záměr pronájmu pozemkových parcel č. 1700 o výměře 2590 m , 1701 o výměře
3123 m2, 1702 o výměře 3589 m2, č. 1703/1 o výměře 6378 m2, vše ostatní plocha, v k. Podbořany a č.
163/1 - ovocný sad, o výměře 5000 m2 a 237 - zahrada, o výměře 3589 m2, v k.ú. Hlubany. Žadatel
fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.4. 2012
Usnesení č. 96/2012 - Obecně závazná vyhláška:
Rada doporučila obecně závaznou vyhlášku č.2/2012 o stanovení místního koeficientu pro výpočet
daně z nemovitostí a to ve výši 2 a ukládá připravit pro zastupitelstvo zdůvodnění.
Z: majetkoprávní odbor
T: 18.4. 2012
Usnesení č. 97/2012 - Převod parcel:
Rada doporučila podpis smlouvy ULN/20/2011 a doložky na bezúplatný převod parcel č. 253/1, č.253/2
a č. 253/3, vše ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Hlubany. Žadatel Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových.
Z: majetkoprávní odbor
T: 18.4. 2012
Usnesení č. 98/2012 - Záměr prodeje:
Rada schválila záměr prodeje části parcely č. 2156/4 - ostatní plocha, o výměře 9 m2 (dle GP je to
parcela č. 2266) v k.ú. Podbořany. Kupní cena dle znaleckého posudku (min. 100,- Kč/m2). Žadatel
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.
Z: majetkoprávní odbor
T: 18. 4. 2012
Usnesení č. 99/2012 - Nabytí:
Rada doporučila nabytí části parcely č. 1495/1 - orná půda, o výměře 211 m2 (dle GP je to parc.č.
1495/19) v k.ú. Podbořany od: fyzických osob Kupní cena 100,- Kč/m2. Z: majetkoprávní odbor
T: 18.4. 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. 100/2012 - Směna pozemků:
Rada doporučila směnu pozemků mezi Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Buškovice a
Městem Podbořany v rámci majetkoprávního vypořádání. VÚM Buškovice dává do směny stavební
parcelu č. 88 o výměře 32 m2 v k.ú. Buškovice, město dá do směny část p.p.č. 3079/1 (dle GP je to díl
a) - ostatní plocha, o výměře 8 m2 v k.ú. Buškovice. Město uhradí rozdíl v ceně 960,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 18.4. 2012
Usnesení č. 101/2012 - Dohoda o vypořádáni:
Rada doporučila podpis dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovitosti zapsané na LV
č. 247 v k.ú. Kněžice u Podbořan mezi PF ČR, Osvoboditelů 420, Louny a městem Podbořany v rámci
komplexní pozemkové úpravy.
Z: majetkoprávní odbor
T: 18.4. 2012
Usnesení č. 102/2012 - Záměr prodeje:
Rada schválila záměr prodeje části parcely č. 2206 - ostatní plocha, o výměře cca 230 m2, v k.ú.
Podbořany podle projektu na komunikaci. Kupní cena 100,- Kč/m2. Žadatelé fyzické osoby.
Z: majetkoprávní odbor
T: 18.4. 2012
Usnesení č. 103/2012 - Podpis ujednání ke kupní smlouvě:
Rada doporučila podpis ujednání ke kupní smlouvě na prodej budovy se st.p.č. 2202 v k.ú. Podbořany,
kdy po kolaudaci a oddělení jednotlivého řadového domu bude kněmu zrušeno předkupní právo.
Žadatelé: fyzické osoby.
Z: majetkoprávní odbor
T: 18.4. 2012
Usnesení č. 104/2012 - Záměr prodeje:
Rada schválila záměr prodeje části parcely č. 2205 - ostatní plocha, o výměře cca 287 m2, v k.ú.
Podbořany podle projektu na komunikaci. Kupní cena 100,- Kč/m2. Žadatelé fyzické osoby.
Z: majetkoprávní odbor
T: 18.4. 2012
Usnesení č. 105/2012 - Podpis ujednání ke kupní smlouvě:
Rada doporučila podpis ujednání ke kupní smlouvě na prodej budovy se st.p.č. 2166 v k.ú. Podbořany,
kdy po kolaudaci a oddělení jednotlivého řadového domu bude kněmu zrušeno předkupní právo.
Žadatelé: fyzické osoby.
Z: majetkoprávní odbor
T: 18.4. 2012
Usnesení č.106/2012 - Záměr prodeje:
Rada schválila záměr prodeje parcely č. 536 - zastavěná plocha, o výměře 19 m2, v k.ú. Podbořany.
Kupní cena 100,- Kč/m2. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 18. 4. 2012
Usnesení č. 107/2012 - Záměr prodeje:
Rada odložila usnesení k prodeji části parcely č. 2235 - ostatní plocha, o výměře cca 800 m2, v k.ú.
Podbořany pro stavbu garáží a ukládá připravit podmínky prodeje do kupní smlouvy s předkupním
právem včetně smluvní pokuty. Kupní cena 100,- Kč/m2. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.4. 2012
Usnesení č. 108/2012 - Vzdání se předkupního práva:
Rada schvaluje vzdání se předkupního práva při prodeji 2/3 pozemkové parcely č. 352/2 - orná půda, o
výměře 1 4051 m2, v k.ú. Sýrovice. Žadatel: fyzická osoba .
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.4. 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. 109/2012 - Nabytí:
Rada nedoporučila nabytí 2/3 parcely č. 352/2 - orná půda, o výměře 1 0538 m2, v k.ú. Sýrovice
k odkoupení za cenu 250 000,- Kč (vyhlášková cena je 11,19 Kč/m2) od fyzické osoby.
Z: majetkoprávní odbor
T: 18.4. 2012
Usnesení č. 110/2012 — Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování elektrizační
soustavy ke stavbě - „Podbořany - DTS, kVN, kNN pro AR Auto s.r.o.“ s právem přístupu a
příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 2156/4 - ostatní plocha a č. 2246 - ostatní
plocha, v k.ú. Podbořany. Jednorázová úhrada : 44 840,- Kč + 20% DPH. Žadatel ČEZ Distribuce,
a.s., Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.4. 2012
Usnesení č. 111/2012 - Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování elektrizační
soustavy ke stavbč - „Podbořany, Švermova - kNN pro VH Plus s.r.o.“ s právem přístupu a příjezdu za
účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 2156/4 - ostatní plocha, č. 896 - ostatní plocha a na č.
2197, v k.ú. Podbořany. Jednorázová úhrada: 13 730,- Kč + 20% DPH. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.4. 2012
Usnesení č. 112/2012 - Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování elektrizační
soustavy ke stavbě - „Podbořany, Hlubany - kabelový rozvod NN“ s právem přístupu a příjezdu za
účelem údržby a opravy a to na parcele č. 2156/4 - ostatní plocha, č. 2184 - zastavěná plocha, v k.ú.
Podbořany. Jednorázová úhrada: 24 810,- Kč + 20% DPH. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.4. 2012
Usnesení č. 113/2012 - Podpis smlouvy o zřízení věcného břemen:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení věcného břemene za
účelem zřízení a provozování podzemního vedení plynovodu pro stavbu „Inženýrské sítě v areálu
kasáren v Podbořanech — II. etapa - lokalita II. - STL plynovod“. Jednorázová úhrada 500,- Kč bez
DPH. Žadatel RWE GasNet, s.r.o., Ústí n/L.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.4. 2012
Usnesení č. 114/2012 - Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene:
Rada schválila podpis smlouvy zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování podzemního
vedení STL plynovodu pro stavbu „Plynová přípojka k rodinnému domu čp. 103 Iv Podbořanech14
s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby, opravy a revizí a to přes část parcely 124Iv k.ú.
Podbořany. Jednorázová úhrada 0,- Kč. Žadatel RWE GasNet, s.r.o.. Ústí n/L.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.4. 2012
Usnesení č. 115/2012 - Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene pro výstavbu a strpění komunikace na
pozemku č. 1453/4 v k.ú. Podbořany mezi Městem Podbořany a fyzickými osobami. Jednorázová
úhrada : 0,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.4. 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. 116/2012 - Podpis smlouvy o smlouvě budoucí:
Rada schválila podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem zřízení
věcného břemene za účelem zřízení a provozování podzemního vedení plynovodu pro stavbu
„Přestavba objektu st.p.č. 2172 na 3 RD“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby, opravy a
revizí a to na parcele č. 896 v k.ú. Podbořany. Jednorázová úhrada 21 500,- Kč + DPH. Žadatel RWE
GasNet, s.r.o., Ústí n/L.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.4. 2012
Usnesení č. 117/2012 - prodej budovy:
Rada nedoporučila prodej budovy se st.p.č. 2160 - zastavěná plocha, o výměře 2828 m2 a přilehlého
pozemku část parc.č. 2199 - ostatní plocha, o výměře 8180 m2, st.p.č. 2159 - zastavěná plocha, o
výměře 69 m2, v k.ú. Podbořan. Nabízená kupní cena 4.500.000,- Kč. Žadatel KORUS EU a.s., Ústí
nad Labem. Rada ukládá objednat nový tržní odhad.
Z: majetkoprávní odbor
T: 18.4. 2012
Usnesem č. 118/2012 - prodej obrubníků:
Rada neschválila odvoz rozlámaných obrubníků (menší kusy) a žulových kostek (cca 3-4 m2)
z hromady sutě v kasárnách. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.4.2012
Usnesení č. 119/2012 - Přestupková komise:
Rada vzala na vědomí zprávu o činnosti přestupkové komise za období od 1.1. do 31.12.2011 - viz
příloha.
Usnesení č, 120/2012 - Dopravní omezení ve městě:
Rada vzala na vědomí informace o dopravním omezení v souvislosti s rekonstrukcí mostu 224-003
v ul. Dukelská v Podbořanech a ukládá předkládat pravidelně do rady zprávy o opravě komunikace.
Z: odbor dopravy
T: 11.4.2012
Usnesení č. 121/2012 - Souhlas ve věci zastavení dědických řízení:
Rada pověřuje odbor organizační a vnitřních věcí, úsek matriky, rozhodováním a podepisováním
souhlasu ve věci zastavení dědických řízení dle § 175 písm. h) o.s.ř.
Z: organizační odbor
T: 11.4.2012
Usnesení č. 122/2012 - Zásady pro nakládání s nálezy:
Rada schválila Zásady pro nakládání s nálezy, věcmi skrytými a opuštěnými a to s účinností od
8.3.2012 - viz příloha.
Z: organizační odbor
T: 11.4.2012
Usnesení č, 123/2012 - DpS, p.o. Podbořany:
Rada schválila:
a) výroční zprávu o činnosti a hospodaření DpS Podbořany, p.o za rok 2011
b) rozpočet DpS Podbořany, p.o na rok 2012
c) odpisový plán DpS Podbořany, p.o na rok 2012
d) hospodářský výsledek DpS Podbořany, p.o za rok 2011 ve výši 3 124,32 Kč. Příděl do rezervního
fondu 3 124,32 Kč
e) přijetí hmotného daru ve formě potravin a nápojů na pořádané akce- Velikonoční veselí, Pálení
čarodějnic a 11.Soutěžní klání
f) přijetí peněžního daru na nákup květin na oslavu MDŽ do výše 4 000,- Kč a přijetí peněžního daru
ve výši 3 500,-Kč na zaplacení koncertu fyzické osoby.
Z:sociální odbor
T: 11.4.2012
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. 124/2012 - Finanční příspěvek:
Rada neschválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4000,- Kč občanskému sdružení ŠANCE
ŽÍT-CHANCE BE LIVE, na realizaci projektu „Když swing byl ještě králem“.
Z: sociální odbor
T: 11.4.2012
Usnesení č. 125/2012 - Příspěvek:
Rada schválila poskytnutí příspěvku z rozpočtu Města Podbořany pro Český svaz chovatelů, ZO
Podbořany, výši 4.000,- Kč na uspořádání dvou výstav drobného hospodářského zvířectva v roce 2012.
Z: finanční odbor
T: 11.4.2012
Usnesení č. 126/2012 - Příspěvek:
Rada schválila poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 15 tis. Kč, příjemce příspěvku - Naše
Buškovice o.s.na činnost občanského sdružení pro rok 2012.
Z: finanční odbor
T: 11.4.2012
Usnesení č.127/2012 - Příspěvek:
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč fyzické osobě na akci stavění a
kácení májky v Buškovicích.
Z: finanční odbor
T: 11.4.2012
Usnesení č. 128/2012 - Příspěvek:
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Podbořany ve výši 4 000,- Kč TJ
Tatran Podbořany - odboru turistiky na turistické akce dle plánu akcí pro rok 2012.
Z: finanční odbor
T: 11.4.2012
Usnesení č. 129/2012 - Inspekce ČŠE
Rada vzala na vědomí inspekční zprávu o inspekci ČŠI provedené ve dnech
v Mateřské škole Podbořany, Bratří Čapků 795 - viz příloha.

10.1. - 12.1. 2012

Usnesení č. 130/2012 - Inspekce ČŠI:
Rada vzala na vědomí inspekční zprávu o inspekci ČŠI provedené ve dnech 9.1. - 12.1. 2012
v Základní škole T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, Podbořany, okres Louny - viz příloha.

Usnesení č. 131/2012 - Pojízdná prodejna:
Rada rozhodla ke dni 8.4.2012 ukončit obstaravatelskou smlouvu - obstarávaní zásobování místních
částí Podbořan (pojízdnou prodejnou) s fyzickou osobou.
Z: odbor MHaS
T: 8.4.2012
Usnesení č. 132/2012 - Ředitelky škol:
Rada potvrzuje ve funkci v pracovním poměru na dobu určitou na dobu 6 let, počínaje od 1. srpna 2012
a) Mgr. Dagmar Rathovou, ředitelku Základní školy T.G.Masaryka Podbořany, Husova 276, 441 01
Podbořany, okres Louny s podmínkou uzavření dohody do 31.7.2013
b) Mgr. Janu Šipošovou, ředitelku Základní školy Podbořany, Husova 276, okres Louny
c) Mgr. Elišku Vaňatovou, ředitelku Základní školy praktické Podbořany, okres Louny
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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d) Jaroslavu Jiráskovou, ředitelku Základní umělecké školy Podbořany, okres Louny
e) Ivetu Haragovou, ředitelku Mateřské školy Podbořany, Hlubanská 321, okres Louny
Z: odbor MHaS
T: 11.4.2012
Usnesení č. 133/2012 - Konkursní řízení:
Rada schválila vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky
Mateřské školy Bratří Čapků 795, 441 01 Podbořany a složení konkursní komise pro posuzování
uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ky Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795 (viz
příloha).
Z: odbor MHaS
T: 11.4.2012
Usnesení č. 134/2012 - Zápis do MŠ:
Rada schválila termín a místo zápisu do mateřských škol, zřizovaných Městem Podbořany. Zápis
proběhne na MŠ ve dnech 11. a 12. dubna 2012.
Z: odbor MHaS
T: 11.4.2012
Usnesení č. 135/2012 - Čerpání fondu předplaceného nájemného:
Rada vzala na vědomí čerpám fondu předplaceného nájemného za rok 2011 - viz příloha.

Usnesení č. 136/2012 - Rozpočet fondu předplaceného nájemného:
Rada schválila rozpočet fondu předplaceného nájemného na rok 2012 - viz příloha.
Z: finanční odbor
T: 11.4.2012
Usnesení č. 137/2012 - Čerpání fondu zaměstnanců:
Rada vzala na vědomí čerpání fondu zaměstnanců za rok 2011 - viz příloha.

Usnesení č. 138/2012 - Rozpočet fondu zaměstnanců:
Rada schválila rozpočet fondu zaměstnanců na rok 2012 - viz příloha.

Usnesení č. 139/2012 - Výsledek hospodaření města:
Rada schválila výsledek hospodaření Města Podbořany za rok 2011:
• hlavní činnost zisk ve výši 5 388 564,79 Kč
• hospodářská činnost ztráta ve výši 358 314,31 Kč

Z: finanční odbor
T: 11.4.2012

Z: finanční odbor
T: 11.4.2012

Usnesení č. 140/2012 - Plán vvnosů, nákladů a zisku:
Rada schválila plán výnosů, nákladů a zisku v hospodářské činnosti města Podbořany na rok 2012
v této výši: výnosy
3 503 tis. Kč
náklady
2 550 tis. Kč
zisk
953 tis. Kč
Z: finanční odbor
T: 11.4.2012
Usnesení č. 141/2012 - Výsledek hospodaření škol a MŠ:
Rada schválila výsledek hospodaření škol a mateřských škol za rok 2011:
• Mateřská škola, Bří Čapků 795, Podbořany
hlavní činnost - 1 568,66 Kč, doplňková činnost 5 630,00 Kč

4 061,34 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.

Usnesení 19. Rady města Podbořany ze dne 7. března 2012 - veřejné znění
strana 9 (celkem 10)

•
•
•
•
•

- 45 252,24 Kč
Mateřská škola, Hlubanská 321, Podbořany
164 528,77 Kč
Základní škola, Husova 276, Podbořany
hlavní činnost 12 564,77 Kč, doplňková činnost 151 964,00 Kč
■ 104 507,00 Kč
Základní škola T.G.M., Husova 445, Podbořany
hlavní činnost -131 718,00 Kč, doplňková činnost 27 211,00 Kč
-9 023,63 Kč
Základní škola praktická, Příčná 847, Podbořany
53 060,33 Kč
Základní umělecká škola, Dukelská 155, Podbořany
hlavní činnost 24 597,04 Kč, doplňková činnost 28 463,29 Kč
Z: finanční odbor
T: 11.4.2012

Usnesení č. 142/2012 - Příděly do fondů příspěvkových organizací MŠ a ZŠ:
Rada schválila na základě výsledků hospodaření za rok 2011 dle požadavků ředitelek jednotlivých
příspěvkových organizací příděly do fondů ze zlepšeného výsledku hospodaření:
• Mateřská škola, Bří Čapků 795, Podbořany - výsledek hospodaření 4 061,34 Kč.
Příděl do rezervního fondu 3 561,34 Kč, do fondu odměn 500,00 Kč.
• Základní škola, Husova 276, Podbořany-výsledek hospodaření ve výši 164 528,77 Kč.
Příděl do rezervního fondu 164 528,77 Kč.
• Základní umělecká škola, Dukelská 155, Podbořany-výsledek hospodaření 53 060,33 Kč.
Příděl 28 060,33 Kč do rezervního fondu, 25 000,00 Kč do fondu odměn.
Z: finanční odbor
T: 11.4.2012
Usnesení č.143/2012 - Pokrytí ztráty v hospodaření MS a ZŠ:
Rada schválila na základě výsledků hospodaření za rok 2011 dle požadavků ředitelek jednotlivých
příspěvkových organizací pokrytí ztráty v hospodaření:
• Mateřská škola, Hlubanská 321, Podbořany - k úhradě ztráty ve výši 45 252,24 Kč použít
finanční prostředky rezervního fondu PO.
• Základní škola TGM, Husova 445, Podbořany - k úhradě ztráty ve výši 104 507,00 Kč použít
finanční prostředky rezervního fondu PO.
• Základní škola praktická, Příčná 847, Podbořany - k úhradě ztráty ve výši 9 023,63 Kč použít
finanční prostředky rezervního fondu PO.
Z: finanční odbor
T: 11.4.2012
Usnesení č. 144/2012 - Pečovatelská služba:
Rada schválila přijetí dvou pracovnic na dobu určitou do 31.12.2012 na místo pečovatelek
Pečovatelské služby Podbořany, počínaje od 1. května 2012.
Rada schválila ponechat 24hodinovou službu v DPS do 31.12.2012 a ukládá zpracovat koncepci všech
městských zařízení pro seniory od 1.1.2013.
Z: sociální odbor
T: 1.5.2012
Usnesení č. 145/2012 - Zrušení pověření:
Rada ruší k datu 30.4.2012 pověření pana Josefa Zemera k podpisu nájemních smluv na hrobová místa
akolumbária. Usn. RM 128/2010 ze dne 10.3.2010.
Z: odbor MHaS
T: 30.4.2012
Usnesení č. 146/2012 - Přenesení pravomoci:
Rada přenáší ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. m, zákona 128/2000 o obcích (obecním zřízení)
ve znění pozdějších předpisů od 1.5.2012 pravomoc k podpisu nájemních smluv na hrobová místa a
kolumbária na Mgr. Ericha Knoblaucha.
Z: odbor MHas
T: 30.4.2012
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. 147/2012 - Revitalizace Sídliště Střed:
Rada vzala na vědomí ústní informaci o revitalizací Sídliště Střed Podbořany.
Usnesení č. 148/2012 - Dar TJ Sokol Kněžice:
Rada schválila dar 40 kusů plechů TJ Sokol Kněžice na tribunu.

Z nájemník
T: 11.4.2012

Usnesení č. 149/2012 - Oslavy osvobození:
Rada vzala na vědomí přípravu Oslav osvobození dne 9.5.2012 od 14,00 hod.
Z: tajemník
T: 9.5.2012
Usnesení č. 150/2012 - Organizační řád:
Rada schválila Organizační řád Městského úřadu Podbořany - viz příloha.
Z: tajemník
T: 11.4.2012
Usnesení č. 151/2012 - Mandátní smlouva:
Rada schválila mandátní smlouvu mezi Městem Podbořany a JUDr. Miroslavem Zrůstem, advokátní
kancelář Louny na právní, poradenskou činnost, zastupování před státními orgány a soudy, vymáhání
pohledávek a dluhů podle pokynů mandanta a na účet mandanta, v rozsahu 12 hodin měsíčně - viz
příloha.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.4.2012

Ing. Karel Honzl
místostarosta

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.

