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Usnesení
z 21. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 16. května 2012 od 15,30hod.
_______________________v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech______________________
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, p. Hančar, MUDr. Ráliš, p. Jedlička, Mgr. Gutzer
Omluveni: Ing. Čerňanský, MUDr. Záhorský
Přizváni: Ing. Růžičková, pí Herejková, Ing. Ohanka, Mgr. Knoblauch, Ing. Bláhová
Ověřovatelé zápisu: p. Hančar, p. Jedlička

Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení 151/2012 - mandátní smlouva mezi Městem Podbořany a advokátní
kanceláří Louny. Z: majetkoprávní odbor.
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 212/2012 - Výměna bytu:
Rada schválila výměnu přiděleného bytu v ul. Husova 439, Podbořany (2+1), za byt č. 8 ul. Palackého
945, Podbořany (1+1) fyzické osobě, t.č. bytem Švermova 713 byt č.l (1+1) v Podbořanech.
Z: odbor MHaS
T: 6.6.2012
Usnesení č. 213/2012 - Výměna bytů:
Rada schválila výměnu přidělených bytů vul. Dělnická 382, Podbořany mezi nájemníky bytu č. 1fýzická osoba a č.3 - fyzická osoba na základě jejich společné žádosti.
Z: odbor MHaS
Z: 6.6.2012
Usnesení č. 214/2012 - Dodatek smlouvy o výpůjčce:
Rada schválila Dodatek smlouvy o výpůjčce fundusu výstavy Čechů z Volyně č. 60/2011HM mezi
Městem Podbořany a Národním muzeem v Praze pro Výstavní síň, Podbořany na dobu do 29.4.2013.
Z: odbor MHaS
T: 6.6.2012
Usnesení č. 215/2012 - Výjimka z počtu dětí ve třídě MŠ:
Rada schválila na základě žádostí ředitelství mateřských škol v Podbořanech výjimku z počtu dětí ve
třídě mateřské školy pro školní rok 2011/2012 za podmínky, že zvýšený počet dětí nebude na újmu
kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Počet dětí:
Mateřská škola Podbořany, Bratří Čapků 795 - 84 dětí (3 třídy),
Mateřská škola Podbořany, Hlubanská 321 - 80 dětí (3 třídy),
odloučené pracoviště Žatecká - 25 dětí (1 třída)
Z: odbor MHaS
T: 6.6.2012
Usnesení č. 216/2012 - Příspěvek - Florbal:
Rada schválila poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč na turnaj školních týmů Florbalmánie 2012,
pro TJ Tatran Podbořany , oddíl florbalu Mocní tuleni, ve dnech 18. až 21.6.2012.
Z: finanční odbor
T: 18.6.2012
Usnesení č. 217/2012 - Příspěvek - FK Hlubany:
Rada schválila poskytnutí příspěvku ve výši 4.000,- Kč pro FK Hlubany - 10. výročí existence
fotbalového klubu, turnaj mužstev na ceny a upomínkové předměty.
Z: finanční odbor
T: 6.6.2012

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. 218/2012 - Zápůjčka travnaté plochy na TJ Tatran:
Rada projednala žádost Středověkého rytířského divadla Traken, Rožďalovice o zápůjčku travnaté
plochy na stadionu TJ Tatran pro konání Středověkého rytířského divadla na koních
ve dnech 5. a 6.6. 2012 a schválila umístění divadla na travnaté ploše TJ Tatran (mimo hřiště),
bezplatné umístění poutačů na sloupech veřejného osvětlení a přistavení 2 kusů popelnic pro sběr
trusu.
Z: odbor MHaS
T: 5.6.2012
Usnesení č. 219/2012 - Příspěvek - ČČK:
Rada schválila poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč na krajské kolo hlídek mladých zdravotníků žáků I. a II. stupně ZŠ Husova 276, Podbořany v poskytování první pomoci, pořádané Oblastním
spolkem Českého červeného kříže dne 25.5.2012 v Jablonci nad Nisou. Z: finanční odbor
T: 25.5.2012
Usnesení č. 220/2012 - Investiční akce:
Rada vzala na vědomí zprávu o přípravě a zajištění investičních akcí města na rok 2012.
Usnesení č. 221/2012 - Odpočinková zóna Schillerův park:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na akci „Vybudovám odpočinkové
zóny v Schillerově parku v Podbořanech41 mezi Městem Podbořany a společností SWIETELSKY
stavební s.r.o. Praha, a to z důvodu provedených méněprací.
Z: odbor investic
T: 6.6.2012
Usnesení č. 222/2012 - Oprava střešní krytiny na čp. 615:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č.l ke smlouvě o dílo na akci „Oprava střešní krytiny na
objektu čp. 615 - ul. Mírová, Podbořany44 mezi Městem Podbořany a společností VB GROUP
BUILDING s.r.o. Podbořany, a to posunutí termínu dokončení díla z důvodu pozdějšího předání
staveniště.
Z: odbor investic
T: 6.6.2012
Usnesení č. 223/2012 - Připojení objektu čp. 872 na plynovodní řad:
Rada vzala na vědomí žádost o připojení objektu čp. 872 na stávající plynovodní řad v ul. Partyzánská
v Podbořanech v rámci plynofikace středu města a nesouhlasí se zařazením této akce do plynofikace
středu města z důvodu, že objekt čp. 872 se nenachází v lokalitě plynofikace.
Z: odbor investic
T: 25.5.2012
Usnesení č. 224/2012 - Petice:
Rada vzala na vědomí Petici proti umístění parkovacích míst v ulici Kpt. Nálepky v rámci akce
revitalizace sídliště Kpt. Nálepky v Podbořanech a pro zachování zeleně a stávajícího stavu dopravní
obslužnosti této ulice. Rada ukládá předložit petici zastupitelstvu a dotáhnout stavební řízení do konce.
Z: starosta
T. 13.6.2012
Usnesení č. 225/2012 - Dar charitě:
Rada schválila dar charitě - nepotřebného majetku MŠ Bratří Čapků 795, Podbořany - 60 ks použitých
dětských dek Larisa a 140 ks dětských knih.
Z: majetkoprávní odbor
T: 6.6.2012
Usnesení č. 226/2012 - Pronájem pozemkových parcel:
Rada schválila pronájem 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: 6.6.2012
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. 227/2012 - pronájem garáže:
Rada schválila pronájem garáže bez čp. na st.p.č. 1454 v Mlýnské ulici za měsíční nájem 400,- Kč vč.
DPH. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 6.6.2012
Usnesení č. 228/2012 - Prodej telefonních přístrojů:
Rada schválila prodej telefonních přístrojů:
Inv. č.
10029

Název
Telefonní ústředna Alcatel OmniPCX Office Large

Poř. cena

Rok poř.

249 141,00

2007

551

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 Alcatel 4035 - Graphite
1482/0 Telefonní přístroj Siemens euroset 2015

24 949,00

2003

1 990,00

2002

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: 6.6.2012
Usnesení č. 229/2012 - pronájem 1. patra KD Buškovice:
Rada schválila pronájem celého prvního patra kulturního domu čp. 1 v Buškovicích. Žadatel fyzická
osoba. Měsíční nájem 2 000,- Kč + úhrada elektřiny a vody.
Z: majetkoprávní odbor
T: 6.6.2012
Usnesem č. 230/2012 - Nájemní smlouvy s SYS a.s.:
Rada schválila podpis nájemních smluv mezi Městem Podbořany a SYS a.s., Teplice na akce:
a) Podbořany, areál kasáren - stávající kanalizace - stoka „A“
b) Podbořany, Alpka, Bidipo - kanalizační výtlak splaškových vod
c) Podbořany, Alpka I - kanalizační výtlak splaškových vod
d) Podbořany, Alpka II - kanalizační výtlak splaškových vod a vodovod
e) Podbořany, Alpka III - kanalizační výtlak splaškových vod a vodovod
Z: majetkoprávní odbor
T: 6.6.2012
Usnesení č. 231/2012 - Pronájem části pozemkové parcely:
Rada schválila záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 155/6 - orná půda, o výměře 1 0000 m2,
v k.ú. Letov. Žadatel fyzická osoba. Roční nájem 875,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 6.6.2012
Usnesení č. 232/2012 - Záměr prodeje části parcely:
Rada odkládá záměr prodeje části parcely č. 782/46 - ostatní plocha, o výměře cca 20 m2 v k.ú.
Podbořany a ukládá prověřit vedení elektr. kabelu. Žadatelé fyzické osoby. Z: majetkoprávní odbor
T: 13.6.2012

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. 233/2012 - Záměr prodeje části pozemkové parcely:
Rada neschválila záměr prodeje části pozemkové parcely č. 626 - ostatní plocha, ost. komunikace, o
výměře cca 500 m2, v k.ú. Pšov u Podbořan. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena 20,- Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.6.2012
Usnesení č. 234/2012 - Záměr prodeje pozemkové parcely:
Rada schválila záměr prodeje pozemkové parcely č. 840/33 - zahrada, o výměře 178 m2 v k.ú.
Buškovice. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena: 40,- Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.6.2012
Usnesení č. 235/2012 - Záměr prodeje bytů:
Rada schválila záměr prodeje bytů z bytového domu čp. 94 Hlubany a doporučila stejná pravidla pro
prodej bytového fondu. Kupní cena 2.900,- Kě/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.6.2012
Usnesení č. 236/2012 - Vzdání se předkupního práva:
Rada odložila vzdání se předkupního práva k pozemkové parcele č. 1528/6 - trvalý travní porost, o
výměře 1826 m2, v k.ú. Podbořany a ukládá jednat s vlastníkem fyzickou osobou o odkoupení pruhu
pozemku o šířce 2 m vedle parcely č. 1525/5. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 6. 6. 2012
Usnesení č. 237/2012 - Povodňový plán:
Rada vzala na vědomí informaci o Povodňovém plánu Města Podbořany - viz příloha.
Usnesení č. 238/2012 - Změna č. 2 ÚP:
Rada doporučila schválit Upravené zadání změny č. 2 ÚP Podbořany - viz příloha.
Z: Stavební úřad
T: 13.6.2012
Usnesení č. 239/2012 - Příprava koupaliště:
Rada vzala na vědomí předloženou zprávu o stavu koupaliště na sezónu 2012 - viz příloha.

Usnesení č. 240/2012 - Přidělení bytu:
Rada neschválila přidělení bytu č. 5 (1+1) v čp. 63 v obci Sýrovice fyzické osobě.
Z: odbor MHaS
T. 6.6.2012
Usnesení č. 241/2012 - Doplatek za směnu pozemků:
Rada projednala nabídku směny pozemků mezi PF a městem a navrhuje jako doplatek za směnu
pozemků maximálně 489.180,- Kč, tj. 20,-Kč/m2.
Z: tajemník
T: 13.6.2012

