Usnesení 22. Rady města Podbořany ze dne 6. června 2012 - veřejné znění
strana 1 (celkem 5)

Usnesení
z 22. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 6. června 2012 od 15,30hod.
__________________ v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech_______
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Ing. Čerfianský, MUDr. Záhorský, p. Hančar, MUDr. Ráliš,
p. Jedlička, Mgr. Gutzer
Přizváni: Ing. Růžičková, Ing. Ohanka, Mgr. Knoblauch,
Ověřovatelé zápisu: Ing. Čerňanský, MUDr. Ráliš
Kontrola usnesení:
Usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č. 242/2012 - Licence - Dopravní podnik:
Rada požaduje od vydavatele licence na provozování veřejné linkové autobusové dopravy, Odbor
dopravy a silničního hospodářství KU ÚK, vydat licenci dopravci společnosti Dopravní podnik měst
Chomutova a Jirkova a.s. až po doložení uzavřeného smluvního vztahu s Městem Podbořany, tak jak
ukládá zákon 111/1994 Sb. v § 18 odst. g) a doplnění informací dle § 9 odst. b) a c) a § 10 odst. e). Do
doby nabytí účinnosti požadovaných doplnění rada nesouhlasí s vydáním licence na uvažované spoje
522 589, 522 606, 522 608, 562 762.
Z: odbor MHaS
T: 8.8.2012
Usnesení č. 243/2012 - Žádost obyvatel čp. 890:
Rada vzala na vědomí informace o žádosti obyvatel domu čp. 890 Podbořany, týkající se a ukládá
záležitost řešit s právním zástupce města JUDr. Zrůstem.
Z: odbor MHaS
T: 8.8.2012
Usnesení č. 244/2012 - Využití vody ze studny:
Rada neschválila žádost fyzické osoby o využití vody ze studny Hřbitova v Hlubanech.
Z: odbor MHaS
T: 8.8.2012
Usnesení č. 245/2012 - Příspěvek na ČOV:
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování čističky odpadních vod pro rodinný
dům č.p. 3 v Buškovicích ve výši 20.000,- Kč - žadatel fyzická osoba.
Z: odbor investic
T: 13.6.2012
Usnesení ě. 246/2012 - IS - 26 parcel, podpis dodatku:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Inženýrské sítě v Podbořanech
- lokalita 26 parcel“ mezi Městem Podbořany a společností KV-BUILDING s.r.o. Praha, a to z důvodu
finančního vypořádání dotace.
Z: odbor investic
T: 8.8.2012

Usnesení ě. 247/2012 - Restaurování sloupu se sochou Panny Marie Kaštice:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č.l ke smlouvě o dílo na akci „Restaurování sloupu se
sochou Panny Marie na pozemku parc.č.18/1 v katastrálním území Kaštice““ mezi Městem Podbořany
a fyzickou osobou, a to z důvodu změny daně z přidané hodnoty.
Z: odbor investic
T: 8.8.2012

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. 248/2012 - Zateplení stropu a výměna střešní krytiny čp. 572:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce na akci „Zateplení stropu a výměna střešní krytiny na objektu čp. 572 v
Podbořanech44.
Z: odbor investic
T: 8.8.2012
Usnesení č. 249/2012 - Převzetí tenisových kurtů
Rada vzala na vědomí informaci o převzetí tenisových kurtů po výměně povrchů dvou tenisových kurtů
na sportovišti Tatran Podbořany.
Usnesení č. 250/2012 - Zájem o plynofikaci středu města:
Rada vzala na vědomí informaci o zájmu plynofikace středu města.

Usnesení ě. 251/2012 - Dodatek ke smlouvě:
Rada schválila návrh textu „Dodatku č. 11 ke smlouvě o provozování separovaného sběru pevných
druhotných surovin44 mezi Městem Podbořany a firmou Marius Pedersen a.s. a ukládá starostovi města
dokument v tomto znění podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 8.8.2012
Usnesení ě. 252/2012 - Firma Bouška:
Rada vzala na vědomí hodnocení odboru MHaS firmy Bouška za období od 1.1.2012 do 31.5.2012 viz příloha.

Usnesení ě. 253/2012 - Firma Horský:
Rada vzala na vědomí hodnocení firmy Horský odborem MHaS za období od 1.1.2012 - 31.5.2012 viz příloha.

Usnesení ě. 254/2012 - RK L+L:
Rada vzala na vědomí zprávu o hodnocení činnosti RK L+L za období od 1.1.2012 do 31.3.2012 - viz
příloha.
Usnesení ě. 255/2012 - Žádost o byt:
Rada neschválila přidělení bytu č.3 (1+3) v ul. Dělnická ě.p. 382, Podbořany fyzické osobě a vzala na
vědomí žádost o byt fyzické osoby.
Z: odbor MHaS
T: 8.8.2012
Usnesení ě. 256/2012 - Podávání poštovních zásilek - Kino:
Rada schválila Dohodu o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu č.
982407-0836/2012.pro Kino Podbořany (viz příloha) platnou do 30.6.2015.
Z: odbor MHaS
T: 8.8.2012
Usnesení ě. 257/2012 - Omezení provozu MŠ o prázdninách:
Rada projednala oznámení ředitelství Mateřské školy Podbořany, Hlubanská 321, Podbořany a
ředitelství Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795, Podbořany o organizaci provozu mateřských
škol v měsících červenci a srpnu 2012 a souhlasí s omezením provozu dle oznámení MŠ( viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 1.7.2012
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. 258/2012 - Zrušení termínu konání trhů:
Rada schválila zrušení termínu konání trhů na Masarykově náměstí v Podbořanech dne 23.6.2012
z důvodu konání podbořanských letních slavností 2012, při kterých bude zajišťován stánkový prodej
organizátorem akce.
Z: odbor MHaS
T: 23.6.2012
Usnesení č. 259/2012 - Prodloužení doby hudební produkce:
Rada souhlasí s prodloužením doby hudební produkce při akci PLS 2012 dne 22.6. a 23.6.2012 do 1,00
hodin následujícího dne - organizátor akce fyzická osoba.
Z: odbor MHaS
T: 22.6.2012
Usnesení č. 260/2012 - Odměny ředitelů škol:
Rada schválila kriteria pro stanovení výše odměn ředitelů škol a školských zařízení zřízených Městem
Podbořany pro rok 2012 (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 8.8.2012
Usnesení č. 261/2012 - Dodatky smluv o výpůjčce:
Rada schválila dodatky smluv o výpůjčce majetku, mezi městem Podbořany a příspěvkovými
organizacemi (školy zřizované městem Podbořany) pro rok 2012, dle inventarizace stavu majetku
k31.12. 2011 -viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 8.8.2012
Usnesení č. 262/2012 - Prezentace města v publikaci, užití znaku města:
Rada schválila bezplatnou prezentaci Města Podbořany v publikaci Ústecký kraj - města a obce.
Vydavatel - Proxima Bohemia s.r.o., Rožnov p.R. Zároveň rada souhlasí s užitím znaku města pro
účely prezentace ve výše uvedené publikaci.
Z: odbor MHaS
T: 8.8.2012
Usnesení ě. 263/2012 - Služební cesta:
Rada schválila služební cestu starosty a místostarosty a tajemníka do města Spalt ve dnech 20. 22.7.2012 v souvislosti s pozváním podbořanských fotbalistů na fotbalový turnaj.
Z: tajemník
T: 20.7.2012
Usnesení ě. 264/2012 - Záměr prodeje:
Rada schválila záměr prodeje nepotřebného použitého movitého majetku:
Inventární
číslo
242
243
244
486

Název
Skříňka kancelářská
Skříňka kancelářská
Skříňka kancelářská
Psací stůl

Kupní cena: 100,-Kč/kus vč. DPH

Množství
(ks)
1
1
1
1

Pořizovací
cena
2000,00
2000,00
2505,00
2633,00

Rok
pořízení
1993
1993
1993
1993

Důvod
vyřazení
prodej
prodej
prodej
prodej

Z: majetkoprávní odbor
T: 8.8.2012

Usnesení ě. 265/2012 - Pronájem:
Rada schválila pronájem části pozemkové parcely č. 155/6 - orná půda, o výměře 1 0000 m2, v k.ú.
Letov za roční nájem 875,- Kč. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8. 8.2012

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. 266/2012 - Záměr prodeje:
Rada neschválila záměr prodeje části parcely č. 782/46 - ostatní plocha, o výměře cca 20 m2 v k.ú.
Podbořany za kupní cenu 100,- Kč/m2 z důvodu vedení inženýrských sítí. Žadatelé: fyzické osoby.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.6.2012
Usnesení č. 267/2012 - Vzdání se předkupního práva:
Rada schválila vzdání se předkupního práva k pozemkové parcele č. 1528/6 - trvalý travní porost, o
výměře 1826 m2, v k.ú. Podbořany. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T:8. 8. 2012
Usnesení č. 268/2012 - Záměr prodeje:
Rada schválila záměr prodeje prodej pozemkové parcely č. 840/34 - zahrada, o výměře 142 m2 v k.ú.
Buškovice za kupní cenu 40,- Kč/m2. Žadatel fyzická osoba .
Z: majetkoprávní odbor
T: 12. září 2012
Usnesení ě. 269/2012 - Záměr prodeje:
Rada neschválila záměr prodeje části parcely ě. 401/2 - zahrada, o výměře cca 15 m2 v k.ú. Podbořany
za kupní cenu 100,- Kč/m2, ale schválila záměr pronájmu. Žadatel fyzická osoba .
Z: majetkoprávní odbor
T: 8. 8. 2012
Usnesení ě. 270/2012 - Směna pozemků:
Rada doporučila směnu pozemků a podpis směnné smlouvy mezi Městem Podbořany a fyzickou
osobou, která smění část parcely č. 1620/7 - orná půda (dle GP je to č. 1620/18), o výměře 47 m2 a část
č. 1625/1 - trvalý travní porost (dle GP je to č. 1625/6), o výměře 482 m2 v k.ú. Podbořany. Město
smění své parcely č. 1567/4 - orná půda, o výměře 4007 m2 a č. 1568/17 - orná půda, o výměře 1482
m2 v k.ú. Podbořany. Ceny směňovaných pozemků jsou stejné.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.6.2012
Usnesení ě. 271/2012 - Záměr pronájmu:
Rada neschválila záměr pronájmu areálu dílen a garáží naproti budově městského úřadu za měsíční
nájem 3.000,- - 3.500,- Kč. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8. 8. 2012
Usnesení ě. 272/2012 - Podpis dodatku k nájemní smlouvě:
Rada schválila podpis dodatku č. 2 k nájemní smlouvě mezi Městem Podbořany a Výchovným
ústavem, stř. škola a školní jídelna, Buškovice.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8. 8.2012
Usnesení ě. 273/2012 - Zrušení předkupního práva:
Rada doporučila zrušení předkupního práva a podpis smlouvy o zrušení k parcelám č. 1530/1 - orná
půda, o výměře 1001 m2, č. 1530/65 - zastavená plocha, o výměře 136 m2, č. 1530/66 - zastavená
plocha, o výměře 36 m2, které bylo zřízeno při prodeji pozemku na stavbu rodinného domu na dobu 10
let. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13.6.2012
Usnesení ě. 274/2012 - Splátkový kalendář ceny garáží:
Rada doporučila schválení formy úhrady kupní ceny vysoutěžených garáží se st.p.č. 2181a pozemkové
parcely č.2156/26 v k.ú. Podbořany za cenu 401 960,- Kč takto : 50% uhradí okamžitě před podpisem
kupní smlouvy (do 13. 7. 2012) a zbylých 50% ve formě splátek uhradí do 31. 12. 2012 s podmínkou,
že v případě nezaplacení se kupní cena stává smluvní pokutou a nemovitosti se vrací jednostranně zpět
městu. 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. 275/2012 - Zpráva o nezaměstnanosti:
Rada vzala na vědomí zprávu Úřadu práce ČR o nezaměstnanosti v období od 1.12.2011 do 31.5.2012
- viz příloha.

Usnesení č. 276/2012 - Plynová přípojka kasárna:
Rada souhlasí stím, že město bude investorem plynové přípojky PNEUSERVIS kasárna a ukládá
připravit takovou dohodu, aby došlo k úplnému narovnání veškerých nákladů bez finanční účasti města.
Z: odbor investic
T: 13.6.2012
Usnesení ě. 277/2012 - Strom narození:
Rada souhlasí s finanční podporou projektu „Strom narození" ve výši 60.000,- Kč.
Z: finanční odbor
T: 8.8.2012
Usnesení č. 278/2012 - Umístění VPP:
Rada ukládá předložit návrh řešení umístění VPP.

Z: odbor MHaS
T: 8.8.2012

Usnesení ě. 279/2012 - Fotbalový festival Nepomyšl:
Rada schválila finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na Fotbalový festival v Nepomýšlí dne 30.6.2012.
Z: finanční odbor
T: 30.6.2012
Usnesení ě. 280/2012 - Článek v tisku:
Rada ukládá požádat o omluvu v novinách Hlas z důvodu chybně uvedených informací ohledně
příspěvků SDH.
Z: tajemník
T: 8.8.2012

