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Usnesení
z 23. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 8. srpna 2012 od 15, hod.
_______________________v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech______________________
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, MUDr. Záhorský, p. Hančar, p. Jedlička, MUDr. Ráliš, Mgr, Gutzer
Omluveni: Ing. Cerňanský
Přizváni: Bc. Hajný, Bc. Chvojková, Ing. Ohanka, JUDr. Vasilenko
Ověřovatelé zápisu: p. Hančar, p. Jedlička
Kontrola usnesení:
Usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 281/2012 - Výměna bytu:
Rada schválila výměnu přiděleného bytu fyzické osobě ul. Dělnická 330, Podbořany byt č.2 (2+1), za
uvolněný byt č.3 (3+1) ul. Dělnická 382, Podbořany.
Z: odbor MHaS
T: 5.9.2012
Usnesení č. 282/2012 - Zateplení podkroví a výměna oken:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce na akci „Dodatečné zateplení podkroví a výměna oken v podkroví objektu
čp. 944 a 945 v Podbořanech44.
Z: odbor investic
T: 5.9.2012
Usnesení ě. 283/2012 - Oprava kanalizace:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce na akci „Opravy stávající kanalizace v areálu kasáren v Podbořanech - stoka
H44.
Z: odbor investic
T: 5.9.2012
Usnesení ě. 284/2012 - Oprava chodníku:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce na akci „Oprava chodníku od čp. 86 k čp. 279 v Buškovících44.
Z: odbor investic
T: 5.9.2012
Usnesení ě. 285/2012 - Umístění pískoviště:
Rada souhlasí s umístěním pískoviště na pozemku pare. č. 1530/14 vk.ú. Podbořany za předpokladu,
že kompletní náklady spojené s provozem a údržbou pískoviště bude hradit žadatel. Žadatel si zároveň
odpovídá za kompletní provoz zařízení včetně hlediska bezpečnosti, hygieny a dalších předpisů pro
provozování dětských hřišť.
Z: odbor investic
T: 5.9.2012
Usnesení ě. 286/2012 - Prodloužení středotlakého plynovodu:
Rada schválila uzavření a podpis Smlouvy o možnosti provést stavbu „Prodloužení středotlakého
plynovodu44 mezi Městem Podbořany, firmou AUTO-PNEU, fyzická osoba, Podbořany a firmou
Podhola - stavební firma s.r.o., Podbořany s tím, že dojde k úplnému narovnání veškerých nákladů bez
finanční účasti města.
Z: odbor investic
T: 5.9.2012

Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této částí proto nesouhlasí znění tohoto usneseni s originálem.
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Usnesení č. 287/2012 - Mimosoudní vyrovnání:
Rada vzala na vědomí výzvu k mimosoudnímu vyrovnání za škody vzniklé na domu č.p.413 v ulici
Bílý kopec v Podbořanech.

Usnesení č. 288/2012 - Studie na optimalizaci řízení kotelny:
Rada schválila vypracovat bezplatnou studii na optimalizaci řízení kotelny.
Z: odbor investic
T: 5.9.2012
Usnesení č. 289/2012 - PD na revitalizaci Kpt. Nálepky a Dukelská:
Rada ukládá převzít nedokončenou PD od finny Tebodin Czech Republic s.r.o. a ukládá dokončit PD:
„Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci veřejných ploch vč. rozšíření parkovacích míst
v ulicích Kpt. Nálepky a Dukelská v Podbořanech44, s jiným dodavatelem v souladu s usnesením z 12.
řádného zasedání Zastupitelstva města ze dne 13. 6. 2012 bod V/3.
Z: odbor investic
T: 5.9.2012
Usnesení č. 290/2012 - Restaurování sloupu se sochou Panny Marie:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na akci „Restaurování sloupu se
sochou Panny Marie na pozemku parc.č.18/1 v katastrálním území Kaštice44 mezi Městem Podbořany a
fyzickou osobou a to z důvodu statického posouzení a následného zajištění stability sloupu.
Z: odbor investic
T: 5.9.2012
Usnesení č. 291/2012 - Revitalizace obce Buškovice:
Rada ukládá dopracovat kompletní podklady pro revitalizaci obce Buškovice - centrum pro VŘ.
Z: odbor investic
T: 5.9.2012
Usnesení č. 292/2012 - Revitalizace obce Hlubany:
Rada ukládá dopracovat kompletní podklady pro revitalizaci obce Hlubany - centrum pro VŘ.
Z: odbor investic
T: 5.9.2012
Usnesení č. 293/2012 - Technicko-sociální zázemí pro tenisové kurty:
Rada ukládá vypracovat zadávací podmínky k výběrovému řízení na akci „Vybudování technickosociálního zázemí pro tenisové kurty v areálu TJ Tatran Podbořany44 včetně alternativy modulové
stavby.
Z: odbor investic
T: 5.9.2012
Usnesení č. 294/2012 - Příspěvek ZKO Kryry:
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč z rozpočtu Města Podbořany na
pořádání VI. ročníku Obranářského závodu v Kryrech dne 8.9.2012, žadatel Základní kynologická
organizace - ZKO Kryry.
Z: finanční odbor
T: 8.9.2012
Usnesení č. 295/2012 - Příspěvek o.s. Gratis Loci Krásný Dvůr:
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Podbořany ve výši 500,- Kč na akci
II. ročník Jablečného dne v Krásném Dvoře dne 6.10.2012, žadatel o.s.Gratia Loci, 439 72 Krásný
Dvůr.
Z: odbor MHaS
T: 6.10.2012
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. 296/2012 - Příspěvek Klubu českých turistů:
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Podbořany ve výši 2.000,- Kč Klubu
českých turistů, o.s. Podbořany na akci pro děti a veřejnost - pěší procházka městem Podbořany dne
8.9.2012.
Z: finanční odbor
T: 8.9.2012
Usnesení č. 297/2012 - Příspěvek Apoštolské církvi:
Rada schválila příspěvek ve výši 10 000,- Kč z položky příspěvky církvím Apoštolské církvi, sboru
bez hranic Chomutov, misijní stanici Podbořany na misijní činnost v roce 2012.
Z: finanční odbor
T: 5.9.2012
Usnesení č. 298/2012 - Výsledky konkursního řízení:
Rada projednala výsledky konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitelky Mateřské školy
Podbořany, Bratří Čapků 795, okres Louny, příspěvkové organizace.

Usnesení č. 299/2012 - Jmenování do funkce ředitelky MŠ:
Rada jmenovala do funkce ředitelky Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795 paní Michaelu
Beranovou, na dobu určitou do 30.6.2018.
Z: odbor MHaS
T: 5.9.2012
Usnesení ě. 300/2012 - Platba za veřejné WC:
Rada schválila platbu za užití veřejného WC na Masarykově náměstí v Podbořanech s účinností od
1.9.2012 - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 1.9.2012
Usnesení ě. 301/2012 - Hospodaření DpS:
Rada schválila zprávu o hospodaření Domova pro seniory, p.o. Podbořany k 30.6.2012 - viz příloha.
Z: sociální odbor
T: 5.9.2012
Usnesení č. 302/2012 - Přijetí finančního daru:
Rada schválila přijetí finančního daru ve výši 66.000,- Kč na nákup 2 ks polohovatelných lůžek,
závěsného systému a evakuačních plachet.
Z: sociální odbor
T: 5.9.2012
Usnesení č. 303/2012 - Zrušení překupního práva k poz. parcelám:
Rada doporučila zrušení předkupního práva k pozemkovým parcelám č. 517/5, 517/6, 517/8 vk.ú.
Kněžice u Podbořan v rámci KPÚ Kněžice u Podbořan a části Kličín.
Z: Stavební úřad
T: 12.9.2012
Usnesení č. 304/2012 - Vyřazený majetek:
Rada vzala na vědomí informaci o vyřazeném maj etku likvidací v období odl. 1.2012 do 30.6.2012viz příloha.
Usnesení č. 305/2012 - Rozbor hospodaření města:
Rada vzala na vědomí rozbor hospodaření za I. pololetí 2012 - viz příloha.

Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podie zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.

Usneseni 23. Rady města Podbořany ze dne 8. srpna 2012 - veřejné znění
strana 4 (celkem 8)

Usnesení č. 306/2012 - Přidělování městských bytů:
Rada projednala informaci a ukládá provést revizi seznamu žadatelů o podnájemní městský byt z let
1991-2012 a ukládá vytvořit nová „Pravidla pro přidělování městských bytů", a zároveň ukládá
zapracovat do podmínek pro podepsání Nájemní smlouvy jako její součást Dohodu o udělení
směnečného vyplňovacího práva, Blankosměnku vlastní s hodnotovou doložkou a Doložku
vykonatelnosti k vyklizení bytu.
Z: odbor MHaS
T: 5.9.2012
Usnesení ě. 307/2012 - Městská soustava VO:
Rada vzala na vědomí výpověď obstaravatelské smlouvy pro správu veřejného osvětlení uzavřenou
mezi Městem Podbořany a fyzickou osobou ze dne 25. 2. 1992 a ukládá vypsat výběrové řízení
a) na nového správce městské soustavy VO s termínem do konce roku 2012
b) na nového provozovatele městské soustavy VO v režimu přenesené správy s termínem do konce roku
2012.
Z: odbor MHaS
1:31.12.2012
Usnesení ě. 308/2012 - Zpráva o vyřizování stížností a poskytování informací:
Rada vzala na vědomí zprávu o vyřizování stížností a poskytování informací za období od 1.7.2011 do
30.6.2012 - viz příloha.
Usnesení ě. 309/2012 - Užívání budovy VPP:
Rada vzala na vědomí, že veřejně prospěšní pracovníci budou nadále užívat budovu čp. 114 za bývalou
radnicí.
Z: tajemník
T: 5.9.2012
Usnesení č. 310/2012 - Člen komise pro rozvoj města:
a) Rada vzala na vědomí odstoupení Ing. Arch Jiřího Vanička z komise pro rozvoj města a děkuje mu
za jeho činnosti v komisi.
b) Rada jmenovala do komise pro rozvoj města MUDr. Radima Šindeláře.
Z: tajemník
T: 5.9.2012
Usnesení ě. 311/2012 - Správce TJ Tatran:
Rada vzala na vědomí pořadí zájemců o místo správce TJ Tatran - viz příloha a ukládá tajemníkovi
připravit náplň práce.
Z :tai emník
T: 5.9.2012
Usnesení ě. 312/2012 - Služební cesta:
Rada schválila služební cestu starosty, místostarosty a tajemníka do Ehrenfriedersdorfu ve dnech 21. a
22. září 2012.
Z: tajemník
T: 21.9.2012

Usnesení č. 313/2012 - Záměr prodeje movitého majetku:
Rada schválila záměr prodeje nepotřebného použitého movitého majetku ze školy za kupní cenu dle
tabulky:__________________________________________________________________________
Kupní
Inventá
Rok
Množství Pořizovací
Důvod vyřazení cena
mí
Název
pořízení
cena
(ks)
číslo
470,00
1993
Prodej
300,Vzduchovka Slavie 630 1
6327
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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1
1
1
1

360,00
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660,00
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1993
1993
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Prodej
Prodej
Prodej
Prodej

300,400,400,Oo

Vzduchovka Slavie 630
Vzduchovka Slavie 630
Vzduchovka Slavie 630
Vzduchovka Slavie 631

ty t

6328
6329
6330
6331

Z: majetkoprávní odbor
T: 5.9.2012

Usnesení č. 314/2012 - Prodej movitého majetku:
a schválila prodej nepotřebného použitého movitého ma etku za cenu 1 00,- Kč/ks vč. DPH.
Inventární
Množstv Pořizovací
Rok
Důvod
Název
cena
pořízení vyřazení
číslo
í (ks)
242
1
1993
prodej
Skříňka kancelářská
2000,00
2000,00
243
Skříňka kancelářská
1
1993
prodej
244
Skříňka kancelářská
1
2505,00
1993
prodej
486
Psací stůl
1
2633,00
1993
prodej
Z: majetkoprávní odbor
T: 5.9.2012

Usnesení č. 315/2012 - Pronájem části parcely:
Rada schválila pronájem části parcely č. 401/2 - zahrada, o výměře cca 15 m2 v k.ú. Podbořany za roční
nájem 100,- Kč. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5.9.2012
Usnesení č. 316/2012 - Záměr pronájmu poz. parcel:
Rada schválila záměr pronájmu pozemkových parcel č. 1524/6 - orná půda, o výměře 6391 m2 a č.
1524/2 - orná půda, o výměře 189 m2 v k.ú. Podbořan za roční nájem 570,- Kč. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5.9.2012
Usnesení č. 317/2012 - Pronájem části parcely:
Rada schválila záměr prodeje části parcely č. 1064/2 - zastavěná plocha, dvůr, o výměře cca 45 m2
vk.ú. Podbořany za roční nájem 100,- Kč. Žadatel Společenství vlastníků bytů čp.751, Příčná,
Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
1:12.9.2012
Usnesení č. 318/2012 - Stanovisko k oplocení pozemků:
Rada vydala souhlasné stanovisko koplocení pozemků parc.č. 1070/1 a 1069/1 vk.ú. Podbořany a
zřízení nového přístupu ke 3 garážím, které náleží k domu čp. 670 v Podbořanech. Žadatelé
Společenství vlastníků bytů čp.751 a 750, Příčná, Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5.9.2012

Usnesení č. 319/2012 - Záměr pronájmu prodejního stánku:
Rada schválila pronájem prodejního stánku s květinami na Masarykově náměstí za měsíční nájem
4.000,- Kč. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5.9.2012
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. 320/2012 - Záměr pronájmu části parcely:
Rada neschválila záměr pronájmu pronájem části parcely č. 230 - orná půda, o výměře cca 2 000 m
v k.ú. Hlubany. Žadatel fyzická osoba
Z: majetkoprávní odbor
T: 5.9.2012
Usnesení č. 321/2012 - Snížení kupní ceny nabízených pozemků:
Rada nedoporučila snížení kupní ceny zbývajících nabízených pozemků uvnitř obce Žichlínek na 20,Kč/m2. Žadatel Žichlínek - RK Mozaika, Lanškroun.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12.9.2012
Usnesení č. 322/2012 - Dodatek k nájemní smlouvě na garáž:
Rada schválila podpis dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garáže evid. č. 414 v Kozinově ulici změna jména nájemce garáže. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5.9.2012
Usnesení č. 323/2012 - Směna pozemků:
Rada doporučila směnu pozemků a podpis směnné smlouvy mezi městem a fyzickou osobou pro
zachování objízdné trasy za Billou. Fyzická osoba smění část parcely č. 1662/60 - orná půda (dle GP
jsou to č. 1662/85 o výměře 495 m2 a č. 1662/86 o výměře 124m2) vk.ú. Podbořany, město smění
parcely č. 1567/29 - orná půda, o výměře 5003 m2, č. 1620/2 - orná půda, o výměře 1137 m2 a č. 1897/2
- chmelnice, o výměře 972 m2 v k.ú. Podbořany. Ceny směňovaných pozemků jsou stejné - pozemky
H. Bartošové za 100,- Kč/m2, zemědělské pozemky města za vyhláškovou cenu v k.ú. Podbořany 8,67
Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12.9.2012
Usnesení č. 324/2012 - Záměr prodeje parcely:
Rada schválila záměr prodeje parcely č. 135/2 - zahrada, o výměře 297 m2 ač. 135/3 - zahrada, o
výměře 43 m2 v k.ú. Hlubany za kupní cenu 100,- Kč/m2. Žadatelé fyzické osoby.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12.9.2012
Usnesení č. 325/2012 - Záměr prodeje části parcel:
Rada schválila záměr prodeje části parcel č. 1761/78 a č. 1761/79 - orná půda, o výměře cca 1600 m2,
v k.ú. Podbořany za kupní cenu 100,- Kč/m2. Žadatelé fyzické osoby.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12.9.2012
Usnesení ě. 326/2012 - Záměr prodeje části parcel:
Rada schválila záměr prodeje části parcel č. 1761/77 a č. 1761/78 - orná půda, o výměře cca 1600 m2,
v k.ú. Podbořany za kupní cenu 100,- Kč/m2. Žadatelé fyzické osoby.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12.9.2012

Usnesení č. 327/2012 - Záměr prodeje částí poz. parcel:
Rada schválila záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 385 (dle GP je to č. 385/3) o výměře 21403
m2, č. 1011 (dle GP je to č. 1011/1) o výměře 833 m2, č. 1199/2 (zmenšen GP) o výměře 1797 m2, vše
ostatní plocha, silnice, v k.ú. Podbořany. Kupní cena 961 320,- Kč (24033 m2 x 40,-Kč/m2). Žadatel
Ústecký kraj, 400 02 Ústí n/L.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12.9.2012

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. 328/2012 - Přijetí daru:
Rada doporučila přijetí daru chodníků - část pozemkové parcely č. 1035/1 (dle GP je to č.1035/11 o
výměře 8 m2 a č.1035/12 o výměře 102 m2) a parcelu č. 1035/9, o výměře 546 m2, vše ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k.ú. Podbořany od Ústeckého kraje, 400 02 Ústí n/L
Z: majetkoprávní odbor
T: 12.9.2012
Usnesení č. 329/2012 - Dobývací prostor:
Rada nesouhlasí s návrhem na stanovení dobývacího prostoru Buškovice a povolením hornické činnosti
v navrženém dobývacím prostoru z důvodu VKK, Natura 2000, ochrana parku, doprava, blízkost obce
Buškovice (viz příloha).
Z: majetkoprávní odbor
T: 12.9.2012
Usnesení č. 330/2012 - Dar od Římskokatolické farnosti Podbořany:
Rada nedoporučila přijetí daru - bezúplatný převod kostela (parc.č. 165, hřbitov - parc.č. 174, márnice
- parc.č. 180, budovy - parc.č. 178 a 179) v Buškovicích a to včetně přilehlých areálů (hřbitov,
márnice) a kostel v Letově, (parc.č. 38) od Římskokatolické farnosti Podbořany, Na Kopci 108.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12.9.2012
Usnesení č. 331/2012 - Dar čerpadla, jímky a kanalizační přípojky:
Rada schválila darování čerpadla, jímky a kanalizační přípojky a podpis darovací smlouvy s vlastníky
bytových jednotek čp. 43, Hlubany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12.9.2012
Usnesení č. 332/2012 - Oprava usnesení:
Rada doporučila opravu usnesení zastupitelstva města číslo I1I./12 ze dne 19. 10. 2011, kdy se číslo
větrolamu V10 mění na V09.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12.9.2012
Usnesení č. 333/2012 - Smlouva o zřízení věcného břemene:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování elektrizační
soustavy ke stavbě „Pšov - čp.4 a 42, rekonstrukce sítě NN“ s právem přístupu a příjezdu za účelem
údržby a opravy a to na parcele č. 597/1 - ostatní plocha, v k.ú. Pšov u Podbořan. Jednorázová úhrada
3 100,- Kč + DPH. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5.9.2012
Usnesení č. 334/2012 - Smlouva o zřízení věcného břemene:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování elektrizační
soustavy ke stavbě „Podbořany, Barborka 223/163, kNN, JUDr. Jambor" s právem přístupu a příjezdu
za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 233/1 - ostatní plocha, vk.ú. Hlubany, č.2156/15,
č.2215, č.2218, vše ostatní plocha, v k.ú. Podbořany. Jednorázová úhrada 5 000,- Kč vč. DPH. Žadatel
ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5.9.2012
Usnesení č. 335/2012 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy:
Rada schválila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem
zřízení a provozování elektrizační soustavy ke stavbě „Podbořany, Budovatelů 1761/110, Jacques
Nabbouť4 s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 1761/17 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, č. 1761/77 - orná půda, v k.ú. Podbořany. Jednorázová úhrada
4 950,- Kč + DPH, Žadatel ČEZ Distribuce, a.s„ 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5.9.2012
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. 336/2012 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy:
Rada schválila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem
zřízení a provozování elektrizační soustavy ke stavbě „Podbořany, Švermova, 2230/1 - kNN, VH plus
s.r.o.“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách Č. 896 - silnice, č.
2197, č. 2196, obě ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Podbořany. Jednorázová úhrada 20 500,- Kč +
DPH. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5.9.2012

Usnesení č. 337/2012 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy:
Rada schválila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem
zřízení a provozování elektrizační soustavy ke stavbě „Podbořany, ppč.2241 Josef Dvořák lZOPOL“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 2156/4 ostatní plocha, č. 2243 - ostatní plocha, v k.ú. Podbořany. Jednorázová úhrada 6 800,- Kč + DPH.
Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5.9.2012
Usnesení č. 338/2012 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy:
Rada schválila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem
zřízení a provozování elektrizační soustavy ke stavbě „Podbořany, Buškovice, 834/21 - kNN Matějíčka" s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 3084/1, č.
812/2, obě ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 834/9 - orná půda, vk.ú. Buškovice. Jednorázová
úhrada 11 600,- Kč + DPH. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5.9.2012
Usnesení č. 339/2012 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy:
Rada schválila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem
zřízení a provozování elektrizační soustavy ke stavbě „Podbořany, 1761/114 - kNN - Procházková, Ix
RD“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 1761/103 - ostatní
plocha, č. 1761/115 - orná půda, vk.ú. Podbořany. Jednorázová úhrada 2 850,- Kč + DPH. Žadatel
ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín 4,
Z: majetkoprávní odbor
T: 5.9.2012

starosta města

Ověřovatelé: p. Hančar:

Jedlička:

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.

