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Usnesení
z 20. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 11. dubna 2012 od 15,30hod.
_______________________v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech__________________
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Ing. Čerňanský, p. Hančar, MUDr. Záhorský, MUDr. Ráliš,
p. Jedlička, Mgr. Gutzer
Přizváni: za DpS, p.o. Podbořany Ing. Henlínová a pí Úlehlová,
Ing. Růžičková, Bc. Gašparová, Ing. Ohanka, Bc. Hajný, Mgr. Knoblauch, Ing. Jurča,
pí Koliková, pí Chvojková,
Ověřovatelé zápisu: Ing. Čerňanský, MUDr. Ráliš

Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení 151/2012 - mandátní smlouva mezi Městem Podbořany a JUDr.
Miroslavem Zrůstem, advokátní kancelář Louny. Z: majetkoprávní odbor.
Rada vzala na vědomí informaci o opravě komunikace v souvislosti s rekonstrukcí mostu 224-003 v ul.
Dukelská v Podbořanech - viz příloha.
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č.152/2012 - Fond rozvoje bydlení:
Rada provedla posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na rok 2012
a souhlasí s poskytnutím půjčky žádosti č.l, 3 a 4 za předpokladu, že vlastník nemovitosti nebo žadatel
o půjčku na opravu nemovitosti, na kterou je podána žádost, nemá dluhy vůči městu.
Z: odbor investic
T: 16.5.2012
Usnesem č. 153/2012 - Fond rozvoje bydlení:
Rada provedla posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na rok 2012
a nesouhlasí s poskytnutím půjčky žádosti č. 2 z důvodu nesplnění podmínek čl.III, bod la zásad města
Podbořany pro poskytování finanční půjčky z „Fondu rozvoje bydlení” (prostředky fondu je možno
použít v souladu se stavebním zákonem stavebními předpisy - k úhradě nákladů na opravu a
modernizaci rodinných a bytových domů určených k bydlení v majetku fyzických i právnických osob).
Z: odbor investic
T: 16.5.2012
Usnesem č. 154/2012 - Pasportizace ZUŠ:
Rada, schválila pořadí cenových nabídek na realizaci akce „Pasportizace ZUŠ Podbořany” a zároveň
ukládá vystavit objednávku na pasportizaci u společnosti MILOTA Kladno spol. sr.o., Kladno za
14.400,-vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 16.5.2012
Usnesení č. 155/2012 - Anketa plynofikace:
Rada schválila návrh ankety plynofikace středu města a ukládá zveřejnit anketu v novinách
Podbořanský region a dalším obvyklým způsobem.
Z: odbor investic
T: 16.5.2012
Usnesení č. 156/2012 - Odpočinková zóna Schillerův park:
Rada schválila návrh odstoupit od smlouvy na „Vybudování odpočinkové zóny v Schillerově parku v
Podbořanech” z důvodu nezařazení II.etapy této akce do rozpočtu města na rok 2012.
Z: odbor investic
T: 16.5.2012
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této částí proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 157/2012 - Příspěvek - čistička odpadních vod:
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování čističky odpadních vod pro rodinný
dům č.p. 30 v Buškovicích ve výši 20.000,- Kč - žadatel fyzická osoba. Z: odbor investic
T: 18.4.2012
Usnesení č. 158/2012 - Obnova barokní kaple:
Rada města ruší výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Celková obnova barokní kaple
v Kněžicích“ z důvodu, že ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky.
Z: odbor investic
T: 16.5.2012
Usnesení č. 159/2012 - Prodloužení inž. sítí Alpka IV:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Prodloužení inženýrských sítí ALPKA IV - Podbořany44 a zároveň ukládá
podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a společností EUROVIA CS, a.s., Karlovy Vary, a to
za cenu 3.886.138,00 Kč vč. DPH, s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu nezařazení akce
do rozpočtu města na rok 2013, o čemž bude dodavatel písemně informován v termínu do 1.3.2013.
1. EUROVIA CS, a.s., Karlovy Vary
3 886.138,00 Kč vč. DPH
2. KVIS Pardubice a.s., Pardubice
4 105.582,00 Kč vč. DPH
3. STÁVÁN EU s.r.o., Jirkov
4 652.803,11 Kč vč. DPH
4. ERKA Žatec s.r.o., Žatec
5 480.160,00 Kč vč. DPH
5. ZEMPRA DC s.r.o., Praha 1
6 165.818,00 Kč vč. DPH
6. Viamont DSP a.s.. Ústí nad Labem
7 745.476,00 Kč vč. DPH
7. Elektromontáže Procházka s.r.o., Radovesice
8 228.122,97 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 16.5.2012
Usnesení č. 160/2012 - Prodloužení komunikace Alpka IV:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Prodloužení komunikace ALPKA IV - Podbořany44 a zároveň ukládá
podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a společností EKOSTAVBY Louny s.r.o., Louny, a
to za cenu 4.938.708,00 Kč vč. DPH, s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu nezařazení akce
do rozpočtu města na rok 2013, o čemž bude dodavatel písemně informován v termínu do 1.3.2013.
1. EKOSTAVBY Louny s.r.o., Louny
4 938.708,00 Kč vč. DPH
2. STRABAG a.s., Beroun
6 537.324,00 Kč vč. DPH
3. STÁVÁN EU, Jirkov
6 584.507,13 Kč vč. DPH
4. EUROVIA CS, a.s., Karlovy Vary
6 654.416,00 Kč vč. DPH
5. Viamont DSP a.s., Ústí nad Labem
6 799.165,00 Kč vč. DPH
6. ZEMPRA DC s.r.o., Praha 1
6 976.461,32 Kč vč. DPH
7. Silhánek a syn, a.s., Kryry
7 026.775,93 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 16.5.2012
Usnesení č. 161/2012 - Přidělení bytu:
Rada schválila přidělení bytu č.3 o velikosti 1+1 Husova čp. 439 fyzické osobě.
Z: odbor MHaS
T: 16.5.2012
Usnesení č. 162/2012 - Výměna bytu:
Rada schválila výměnu bytu fyzické osobě t.č. bytem Svermova 713 byt č.l o velikosti 1+1 do bytu č.
4 ul. Husova 439 o velikosti 1+2.
Z: odbor MHaS
T: 16.5.2012
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. 163/2012 - Domov pro seniory, p.o.:
Rada schválila nepodepsat dodatek smlouvy s VZP na rok 2012 a požadovat řádné smluvní plnění,
popř. vyvolat smírčí řízení.
Z: sociální odbor
T: 16.5.2012
Usnesení č. 164/2012 - Okresní myslivecky spolek - příspěvek:
Rada schválila finanční příspěvek ve výši 3.333,- Kč pro Českomoravskou mysliveckou jednotu,
Okresní myslivecký spolek Louny, na uspořádání výstavy trofejí ve dnech 6. - 8. 6. 2012.
Z: finanční odbor
I: 16.5.2012
Usnesení č. 165/2012 - Provozování koupaliště:
Rada schválila přílohu k obstaravatelské smlouvě s firmou Bouška - Provozování koupaliště pro rok
2012 - viz příloha.
Z: odbor MHaS
I: 16.5.2012
Usnesení č. 166/2012 - Ceník vstupného na koupaliště:
Rada schválila ceník vstupného na koupaliště v Podbořanech pro rok 2012 -viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 16.5.2012
Usnesení č. 167/2012 - Dodatek smlouvy o nájmu nebytových prostor - TJ Tatran:
Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1/2012 Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi TJ Tatran
ZKZ - bod VI. 4. se doplňuje o větu: „Nájemce je oprávněn fakturovat pronajímateli (městu) také 90%
skutečně uhrazených záloh. Dodatek se uzavírá pro rok 2012 a je platný do 31.12.2012 s jednoměsíční
výpovědní lhůtou“.
Z: odbor MHaS
T: 16.5.2012
Usnesení č. 168/2012 - Příspěvky na sport:
Rada doporučila poskytnutí finančních příspěvků na sport z rozpočtu města pro rok 2012 dle pravidel o
poskytnutí finančních příspěvků s podmínkou poskytnutí příspěvku až po řádném vyúčtování
předchozích příspěvků (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 18.4.2012
Usnesení č. 169/2012 - Cvkloklub Podbořany - příspěvek:
Rada projednala žádost Cykloklubu Podbořany, zástupce p. Zdeněk Ausbuher, o poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu Města Podbořany ve výši 80 tisíc Kč na akci Světový pohár druhé kategorie,
seriál ČP mládeže dne 26.9.2012 v Podbořanech a doporučuje zastupitelstvu odložit projednání žádosti
na příští jednání zastupitelstva.
Z: odbor MHaS
T: 18.4.2012
Usnesení č. 170/2012 - Kuželky Podbořany - příspěvek:
Rada projednala žádost Kuželek Podbořany o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města
Podbořany ve výši 20 tisíc Kč na částečné pokrytí provozních nákladů a doporučuje zastupitelstvu
města odložit projednání žádosti na příští jednání zastupitelstva.
Z: odbor MHaS
T: 18.4.2012
Usnesení č. 171/2012 - Okresní sdružení hasičů - příspěvek:
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Podbořany pro rok 2012 ve výši
2 000,- Kč na činnost spojenou s prací s dětmi a mládeží - žadatel Okresní sdružení hasičů Louny.
Z: finanční odbor
T: 16.5.2012
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této částí proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 172/2012 - Česky svaz včelařů - příspěvek:
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Podbořany pro rok 2012 ve výši
2.000,- Kč na celoplošné léčení včelstev - žadatel Český svaz včelařů, ZO Podbořany.
Z: finanční odbor
T: 16.5.2012
Usnesení č. 173/2012 - AMK Krásny Dvůr - příspěvek:
Rada projednala žádost AMK - Krásný Dvůr, Malměřice o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
Města Podbořany na akci Mistrovství Evropy I.M.B.A kat. Open MX1, která se koná 20.5.2012 a
žádost o finanční příspěvek na činnost neziskové organizace v roce 2012. Rada rozhodla poskytnout
příspěvek na akci, propagující město Podbořany, ve výši 15 tisíc Kč.
Z: finanční odbor
T: 16.5.2012
Usnesení č. 174/2012 - Příspěvek - soutěž v tanci:
Rada schválila poskytnutí příspěvku pro taneční skupinu dětí na účast v zemském kole soutěže 28.
Z: finanční odbor
dubna 2012 ve výši 5.000,- Kč.
T: 28.4.2012
Usnesení č. 175/2012 - SOU a SOS Podbořany - převod částky:
Rada schválila převod částky 11.000,- Kč na akci významně propagující Město Podbořany,
poskytnuté dle pravidel pro poskytování příspěvků sportovním subjektům v roce 2011 do roku 2012.
Žadatel SOU a SOŠ Podbořany. Důvod - z organizačních důvodů akce neproběhla ve dvou náhradních
termínech v roce 2011.
Z: odbor MHaS
T: 16.5.2012
Usnesení č. 176/2012 - PLS:
Rada vzala na vědomí informaci o přípravě akce - Podbořanské letní slavnosti 2012, organizátor
fyzická osoba.
Usnesení č. 177/2012 - Hazardní hry:
Rada vzala na vědomí informaci o aktuálním stavu v oblasti hazardních her - viz příloha.

Usnesení č. 178/2012 - QZV o místním poplatku:
Rada doporučuje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.
7/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videolotemí
terminál a herní místo lokálního herního systému ze dne 14.12.2011 - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 18.4.2012
Usnesení č. 179/2012 - Člen školské rady - zrušení:
Rada ruší s účinností od 11.4,2012 jmenování Josefa Zernera členem:
- Školské rady při Základní škole praktické Podbořany, okres Louny
- Školské rady při Základní škole T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny
Z: odbor MHaS
T: 11.4.2012
Usnesení č. 180/2012 - Člen školské rady - jmenování:
Rada jmenuje Mgr. Ericha Knoblaucha, vedoucího odboru místního hospodářství a služeb, členem:
- Školské rady při Základní škole praktické Podbořany, okres Louny
- Školské rady při Základní škole T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny
s účinností od 11.4.2012 (jmenování za zřizovatele).
Z: odbor MHaS
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. 181/2012 - OS Naše Radonicko - příspěvek:
Rada neschválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Podbořany na akci Radonické
slavnosti 2012 - žadatel Občanské sdružení Naše Radonicko.
Z: odbor MHaS
T: 16.5.2012
Usnesení č. 182/2012 - Záměr prodeje věcí movitých:
Rada schválila záměr darovat nepotřebný majetek Mateřské školy. Bratří Čapků 795, Podbořany - 60
ks použitých dětských dek Larisa (cena 20,- Kč/ks vč. DPH) a 140 ks dětských knih (cena 5,- Kč/ks vč.
DPH) na charitativní účely.
Z: majetkoprávní odbor
T: 16. 5.2012
Usnesení č. 183/2012 - Záměr prodeje věcí movitých:
Rada schválila záměr prodeje nepotřebných telefonních přístrojů:
Inv. č.

Název

Cena

Rok poř.

10029

Telefonní ústředna Alcatel OmniPCX Office Large

249 141,00

2007

Digitální tel. přístroj Alcatel 4010 - Graphite

9 577,00

2003

553

Digitální tel. přístroj Alcatel 4010 - Graphite

9 577,00

2003

537

Digitální tel. přístroj Alcatel 4020 - Graphite

7 137,00

2003

552

Digitální tel. přístroj Alcatel 4020 - Graphite

9 577,00

2003

554

Digitální tel. přístroj

24 949,00

2003

1 990,00

2002

551

Alcatel 4035 - Graphite

1482/0
Telefonní přístroj Siemens euroset 2015
F
ZC 106.402,- Kč, odpis ještě 3 roky (celkem 8 let)

Telefonní přístroje bez inventárního čísla: dalších celkem cca. 45 analogových telefonních přístrojů
značek Concorde (typ 508), Tesla (typ Isn2832), Siemens (typ euroset 5010), Alcatel (typy 2410MA a
CE29166CE2-A), Panasonic (typ KX-TS3CXB) a Sencor (typ STD40). Kupní cena celkem 10 000,Kč vč. DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 16. 5.2012
Usnesení č. 184/2012 - Záměr pronájmu:
Rada schválila záměr pronájmu pozemkových parcel č. 837/5 - ostatní plocha, o výměře 30 m2 a č.
840/32 - zahrada, o výměře 214 m2 v k.ú. Buškovice. Žadatel fyzická osoba. Roční nájem 140,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 16.5.2012
Usnesení č. 185/2012 - Záměr pronájmu:
Rada neschválila záměr pronájmu části parcely č. 234/1 - ostatní plocha, o výměře cca 140 m2, v k.ú.
Hlubany. Žadatel fyzická osoba. Roční nájem 100,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 16.5.2012
Usnesení č. 186/2012 - Záměr pronájmu:
Rada schválila záměr pronájmu garáže bez Čp. na st.p.č. 1454 v Mlýnské ulici. Žadatel fyzická osoba.
Měsíční nájem 400,- Kč vč. DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 16. 5.2012

Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této částí proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 195/2012 - Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene:
Rada schválila podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za úěelem zřízení
věcného břemene za účelem zřízení a provozování podzemního vedení plynovodu pro stavbu
„Přeložka NTL plynovodní přípojky pro objekt č.p. 46 v ul. Revoluční, Podbořany44 s právem přístupu a
příjezdu za účelem údržby, opravy a revizí a to na parcele č. 1037 v k.ú. Podbořany. Žadatel RWE
GasNet, s.r.o., Ústí n/L. Jednorázová úhrada 2.700, - Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 16.5.2012
Usnesení č. 196/2012 - Stanovisko k připojení nového odběrného místa:
Rada vydává souhlasné stanovisko pro stavební řízení k připojení nového odběrného místa k novému
RD fyzických osob přes parcely města ě. 3084/1, 834/9, 812/2 v k.ú. Buškovice pro plánovanou stavbu
„Podbořany, Buškovice, 834/21 - kNN Matějíčka č. stavby IV-12-400312344. Žadatel ČEZ Distribuce,
a.s., Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 16.5.2012
Usnesení č. 197/2012 - Umístění reklamních tabulí:
Rada vydává souhlas s umístěním 2 ks reklamních tabulí (nabídka nově postavených rodinných domků
v kasárnách) na pozemcích města na parcele č. 372/16 - ostatní plocha č. 1508/7 - zastavěná plocha,
obě v k.ú. Podbořany. Denní sazba za zábor veřejného prostranství 20,- Kč vč. DPH/každý započatý
m2. Měsíční platba za 1 reklamní tabuli 600,- Kč vč. DPH. Žadatel AR auto, Nové Strašecí.
Z: majetkoprávní odbor
T: 16.5.2012
Usnesení č. 198/2012 - Prodej pozemků:
Rada doporučila prodej stavebních parcel po demolici patrových ubytoven č. 2174, č. 2163 a č. 2169 a
části parcely ě. 2156/4 - ostatní plocha, o výměře cca 1 1935 m2 pro stavební parcely a výměra 1849 m2
pro komunikaci, v k.ú. Podbořany společnosti FIMER-CZ s.r.o., Žatec dle schváleného záměru a
vzorové kupní smlouvy města.
Z: majetkoprávní odbor
T: 18.4. 2012
Usnesení č. 199/2012 - Dohoda o darování sutě:
Rada nepřijala usnesení k předložené dohodě o darování 3 000 tun sutě po demolicích firmou Rent
Point firmě Fimer-CZ s.r.o. a ponechání sutě na předmětném pozemku pro výstavbu komunikace.
Z: majetkoprávní odbor
T: 18.4. 2012
Usnesení č. 200/2012 - Závěrečný účet města:
Rada města projednala návrh „Závěrečného účtu Města Podbořany za rok 201144 a doporučuje ho
zastupitelstvu ke schválení - viz příloha.
Z: finanční odbor
T: 18.4.2012
Usnesení č. 201/2012 - Výsledek hospodaření:
Rada schválila výsledek hospodaření Města Podbořany za rok 2011 po zdanění:
• hlavní činnost zisk ve výši
2 340 651,79 Kč
• hospodářská činnost ztráta ve výši
358 314,31 Kč
Rada ruší usnesení č. 139/2012 ze dne 7. 3. 2012.
Z: finanční odbor
T: 16.5.2012
Usnesení č, 202/2012 - Zpráva o inventarizaci majetku:
Rada vzala na vědomí zprávu o inventarizaci majetku a závazků za rok 2011 - viz příloha.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této částí proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 203/2012 - Hospodaření města:
Rada vzala na vědomí zprávu o hospodaření Města Podbořany za I. čtvrtletí 2012 - viz příloha.
Usnesení č. 204/2012 - Vyřazeny majetek:
Rada vzala na vědomí zprávu o vyřazeném majetku likvidací za období od 1. 7. 2011 do 31.12. 2011 viz příloha.
Usnesení č. 205/2012 -- Člen likvidační komise - ukončení:
Rada města ukončuje k 30. 4. 2012 jmenování pana Josefa Zernera členem likvidační komise.
Z (finanční
T: 30.4.2012
Usnesení č. 206/2012 - Člen likvidační komise - jmenování:
Rada jmenuje k datu 1. 5. 2012 Mgr. Ericha Knoblaucha členem likvidační komise.
Nové složení likvidační komise: předseda - Ing. Honzl Karel, členové - Ing. Zemerová Monika, Mgr.
Erich Knoblauch.
Z: finanční
T: 1.5.2012
Usnesení č. 207/2012 - Zpráva o pohledávkách:
Rada vzala na vědomí zprávu o pohledávkách a o vymáhání pohledávek za období od 1.9. 2011 do
29. 2.2012 - viz příloha.
Usnesení č, 208/2012 - Zveřejnění na stránkách města:
Rada schválila žádost firmy AR auto o zveřejnění inzerátu nabídky domů v areálu kasáren na
stránkách města za cenu 1.000,- Kč vč. DPH za měsíc - formou baneru. Z: tajemník
T: 16.5.2012
Usnesení č. 209/2012 - reklamní baner:
Rada stanovila za zveřejnění reklamního baneru na stránkách města částku 1.000,- Kč vč. DPH.
Z: tajemník
T: 16.5.2012
Usnesení č. 210/2012 - Fotbalový turnaj v Russi:
Rada schválila pozvání mladých fotbalistů z Russi a zorganizovaní fotbalového turnaje ve dnech 31.8. 3.9.2012 a úhradu nákladů na ubytování, stravu a dopravu.
Z: tajemník
T: 16.5.2012
Usnesení č. 211/2012 - Hodnocení práce úřadu:
Rada vzala na vědomí ústní informaci tajemníka Mgr. Gutzera o hodnocení práce úřadu.

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

