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Usnesení
z 25. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 24. října 2012 od 15,30hod.
v kanceláři starosty na MěU v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Ing. Čerňanský, p. Jedlička, p. Hančar, MUDr. Ráliš, Mgr. Gutzer
Omluveni: MUDr. Záhorský
Přizváni: Ing. Růžičková, Bc. Gašparová, Mgr. Knoblauch, Ing. Ohanka, Bc. Hajný
Ověřovatelé zápisu: p. Hančar, p. Jedlička
Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení:
- Č. 371/2012 - rada schválila podpis dohody o ukončení nájmu části střechy na domě čp. 900 pro
umístění a provoz Wifi vysílače pro kamerový systém na ochranu majetku města k 15.9.2012. Žadatel:
Společenství pro dům č.p.900, Podbořany. Z: majetkoprávní odbor
- ě. 384/2012 - rada ukládá připravit vyhlášku o regulaci chovu hospodářských zvířat. Z: tajemník
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 385/2012 - Nájemní smlouva na vodohospodářské stavby:
Rada schválila podpis nájemní smlouvy na stavbu „Podbořany, areál kasáren - vodovod a kanalizace íl.etapa (lokalita)41, která bude předcházet odkoupení stavby. Roční nájem 1,- Kč. Žadatel SYS a.s.,
Teplice.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5.12.2012
Usnesení č. 386/2012 - Převedení užívacího práva na byt:
Rada schválila převedení užívacího práva na byt č.6 o velikosti 1+2 vPalackého ulici čp. 945,
Podbořany na fyzickou osobu.
Z: odbor MHaS
T: 5.12.2012
Usnesení č. 387/2012 - Vydání Změny ě.l ÚP Podbořany:
Rada doporučila zastupitelstvu schválit vydání Změny č.l ÚP Podbořany - viz příloha.
Z: Stavební úřad
T: 31.10.2012
Usnesení ě. 388/2012 - Uzávěry mateřských škol:
Rada projednala oznámení ředitelství Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795 a Mateřské školy
Podbořany, Hlubanská 321 o uzávěru MŠ v době vánočních prázdnin 2012 (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 5.12.2012
Usnesení ě. 389/2012 - Rozbor hospodaření:
Rada vzala na vědomí rozbor hospodaření za III. čtvrtletí 2012 - viz příloha.
Usnesení ě. 390/2012 - Návrh rozpočtu:
Rada vzala na vědomí návrh rozpočtu na rok 2013 - první čtení - viz příloha.
Usnesení ě. 391/2012 - Zpráva o pohledávkách a vymáhání pohledávek:
Rada vzala na vědomí zprávu o pohledávkách a o vymáhání pohledávek za období od
31.8.2012 - viz příloha.

1.3. 2012 do

Usnesení ě. 392/2012 - Dodatek zřizovací listiny ZUŠ Podbořany:
Rada doporučila ke schválení dodatek č. 1/2012 Zřizovací listiny Základní umělecké školy Podbořany,
okres Louny - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 5.12.2012
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této 6ásti proto nesouhlasí znění tohoto usneseni s originálem.
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Usnesení č. 393/2012 - Pronájem pozemku:
Rada schválila pronájem části parcely č. 1064/2 - zastavěná plocha, dvůr, o výměře cca 45 m2 v k.ú.
Podbořany. Žadatel: Společenství vlastníků bytů čp.751, Příčná, Podbořany. Roční nájem 100,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. 12. 2012
Usnesení č. 394/2012 - pronájem pozemku:
Rada schválila pronájem části pozemkové parcely č. 90 - zahrada, o výměře cca 261 m2 a parc.č.
105/1 - zastavěná plocha, zbořeniště, výměře 69 m2 v k.ú. Buškovice. Žadatel íýzická osoba. Roční
nájem 132,- Kč
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. 12. 2012
Usnesení č. 395/2012 - pronájem pozemku:
Rada schválila pronájem části pozemkové parcely č. 90 - zahrada, o výměře cca 320 m2 v k.ú.
Buškovice. Žadatel fyzická osoba. Roční nájem : 128,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. 12.2012
Usnesení č. 396/2012 - Záměr pronájmu pozemku:
Rada schválila záměr pronájmu pozemkové parcely č. 623/47 - orná půda, o výměře 9056 m2 v k.ú.
Buškovice. Žadatel íýzická osoba. Roční nájem 563,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. 12. 2012
Usnesení č. 397/2012 - Podpis dodatku k nájemní smlouvě:
Rada schválila podpis dodatku k nájemní smlouvě na pronájem Kulturního domu Buškovice, nájemce
fyzická osoba, kdy bude rozděleno nájemné nemovitosti za 1 999,- Kč a nájem věcí movitých 1,- Kč
z důvodu přiznání DPH. Dále bude uvedena platba měsíční zálohy na elektřinu a povinnost vyvážení
jímky z KD společně s VU Buškovice v poměru ke spotřebě vody.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5.12.2012
Usnesení ě. 398/2012 - Záměr pronájmu:
Rada schválila záměr pronájmu zasedací místnosti v l.NP dveře č. 206 v budově čp. 615 na dobu
určitou od 1. 12. 2012 do 31. 5. 2014 a to každé pondělí od 10.00 - 15.00, každou středu a pátek od
8.00 - 13.00 hod a pronájem 1 kanceláře ve 2.NP o velikosti cca 15 m2 celotýdenně pro Republikové
centrum vzdělávání, s.r.o., Havlíčkův Brod. Měsíční pronájem: paušál 2 800,- Kč za 1 kancelář,
zasedací místnosti poměrnou částí.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. 12. 2012
Usnesení ě. 399/2012 - Záměr prodeje:
Rada neschválila záměr prodeje části parcel č. 1761/77 a č. 1761/78 - orná půda, o výměře cca 2500
m2, v k.ú. Podbořany z důvodu problémů s výstavbou inženýrských sítí. Žadatelé fyzické osoby.
Kupní cena 100,- Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12. 12.2012
Usnesení ě. 400/2012 - Záměr prodeje:
Rada schválila záměr prodeje části parcely č. 2156/4 - ostatní plocha, o výměře cca 400 m2, v k.ú.
Podbořany. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena : 100,- Kč/m2 .
Z: majetkoprávní odbor
T: 12. 12.2012
Usnesení ě. 401/2012 - Záměr prodeje:
Rada schválila záměr prodeje pozemkové parcely č. 261/32 - orná půda, o výměře cca 1 0281 m2 v k.ú.
Kněžice u Podbořan. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena: 9,79 Kč/m2 dle vyhlášky.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12. 12.2012
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. 402/2012 - Záměr směny pozemků:
Rada doporučila ke schválení záměr směny pozemků a podpis směnné smlouvy mezi městem a
fyzickými osobami pro zajištění přístupů ke 4 okálům, domům čp. 74, 75, 76, garáži a hřišti v
Buškovicích. Parcely fyzických osob - ě.3082/1, 3081, 3083,3041 v k.ú. Buškovice za 100,- Kč/m2.
Pozemky města v k.ú. Podbořany, Klubaný, Buškovice, Neprobylice u Kaštic, Sýrovice, Letov dle
tabulky, za cenu zemědělských pozemků.
Fyzické osoby s měň u j í
Parcelní
Katastrální území
číslo

Výměra (m2)

kultura

list vlastnictví

3082/1

Buškovice

1696

ost.pl., manip.pl.

206

3081

Buškovice

1205

ost.kom..

206

3083

Buškovice

522

206

3041

Buškovice

927

ost.pl.jinápl.
Tip

206

Výměra celkem

4350

Cena celkem

435 000,- Kě

Výměra (m2)

kultura

list vlastnictví

Město Podbořany směňuje
Parcelní
Katastrální území
číslo
1533/67

Podbořany

61

orná

10001

1568/9

Podbořany

153

orná

10001

1620/1

Podbořany

755

orná

10001

1620/10

Podbořany

467

orná

10001

1620/3

Podbořany

2976

orná

10001

1633/2

Podbořany

130

ostat.pl., dobývací pr.

10001

část 1652/8

GP - Podbořany

??

orná

10001

část 1652/13

GP - Podbořany

??

orná

10001

1651/8

Podbořany

560

TTP

10001

1645/12

Podbořany

781

orná

10001

1650/18

Podbořany

298

orná

10001

1618/2

Podbořany

338

omá

10001

1610/8

Podbořany

96

ost.pl., ost.komunikace

10001

1881/7

Podbořany

1423

orná

10001

1887/26

Podbořany

2708

orná

10001

1729/29

Podbořany

2219

orná

10001

1729/60

Podbořany

1360

orná

10001

1755/2

Podbořany

457

omá

10001

252/19

Klubaný

1381

orná

10001

194/30

Klubaný

922

orná

10001

250/4

Klubaný

1088

orná

10001

254/69

Klubaný

1114

orná

10001

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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254/55

Hlubany

436

omá

10001

254/63

Hlubany

482

omá

10001

623/74

Buškovice

239

omá

10001

623/80

Buškovice

1073

omá

10001

3021/17

Buškovice

519

orná

10001

část 2513/79

Buškovice

??

ost.pl.jiná pl.

10001

333/72

Buškovice

1194

omá

10001

415/9

Neprobylice u Kaštic

827

omá

10001

253/6

Neprobylice u Kaštic

30

ost.pl., manip.pl.

10001

591/2

Neprobylice u Kaštic

626

orná

10001

57/5

Sýrovice

106

omá

10001

191/2

Sýrovice

1499

ost.pl., manip.pl.

10001

191/1

Sýrovice

1990

ost.pl., nepl.p.

10001

184/6

Sýrovice

1998

omá

10001

310/38

Letov

1427

orná

10001

1614/2

Podbořany

34

omá

10001

1618/4

Podbořany

398

orná

10001

1618/5

Podbořany

28

omá

10001

1625/5

Podbořany

300

TTP

10001

Cena celkem

305 014,- Kě +

Výměra celkem

3 2493

+3

části parcel
(cca 2124 m2)

cena za 3 části
parcel(cca
16 495,-Kč)

Z: majetkoprávní odbor
T: 31. 10.2012
Usnesení č. 403/2012 - Podpis kupní smlouvy - změna usnesení:
Rada schválila změnu usnesení rady č. 191/2012, které se celé mění takto:
Rada schválila úplatné nabytí a podpis kupní smlouvy na odkoupení křišťálových lustrů, dalších světel
a skleněné dostavby baru na sále Národního domu za částku ve výši 145 394,- Kč vč. DPH do majetku
města od nájemce ND fyzické osoby.
Nájemci ND fyzické osobě bude vystavena faktura ve výši 15 965,40 Kč na úhradu rozdílu mezi
úhradou škody na topení zaplacenou městem ve výši 135 592,40 Kč a celkovou částkou, kterou město
obdrželo od pojišťovny ve výši 119 628,- Kč. Tato faktura bude uhrazena před zaplacením kupní ceny
lustrů.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5.12.2012
Usnesení č. 404/2012 - Bezúplatné nabytí parcely:
Rada doporučila bezúplatné nabytí parcely č. 2083 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 466
m2, v k.ú. Podbořany od PF ČR, Teplice.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. 10.2012

Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této části proto nesouhlasí znéní tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 405/2012 - Bezúplatné nabytí parcely:
Rada doporučila bezúplatné nabytí parcely č. 3157/1 - vodní plocha, o výměře 1415 m2, č. 3139/2 ostatní plocha, silnice, o výměře 3081 m2, č. 3139/1 - ostatní plocha, silnice, o výměře 669 m2, vk.ú.
Buškovice od PF ČR, Teplice.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. 10. 2012
Usnesení č. 406/2012 - Nabytí parcely:
Rada doporučila nabytí parcely č. 1264/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1481 m2,
v k.ú. Buškovice od MO ČR, Praha.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. 10.2012
Usnesení č. 407/2012 - Nabytí parcely:
Rada doporučila nabytí parcely č. 239/1 - zahrada, o výměře 1770 m2, vk.ú. Hlubany od ÚZSVM,
Praha 2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. 10. 2012
Usnesení č. 408/2012 - Nabytí pozemku:
Rada doporučila úplatné nabytí pozemkových parcel č.l899/1 o výměře 9154 m2, 1899/11 o výměře
6680 m2, 1899/12 o výměře 7133 m2, 1899/13 o výměře 2500 m2, vše ostatní plocha a 1900 - vodní
plocha, o výměře 1044 m2, v k.ú. Podbořany (celková výměra 26 51 lm2) od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Praha 2. Kupní cena : 536 500,- Kč (21,26 Kč/m2)
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. 10. 2012
Usnesení č. 409/2012 - Zpětné odkoupení parcely:
Rada odložila projednání zpětného odkoupení parcely č. 2156/11 - ostatní plocha, o výměře 1214 m2
v k.ú. Podbořany do vyřešení vymazání zástavního práva. Žadatelé fyzické osoby. Kupní cena 303
500,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. 12.2012
Usnesení č. 410/2012 - Podpis dodatku k veřejnoprávní smlouvě:
Rada doporučila podpis dodatku k veřejnoprávní smlouvě na projednávání přestupků mezi městem
Podbořany a obcí Podbořanský Rohozec na prodloužení platnosti na dobu neurčitou.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. 10.2012
Usnesení ě. 411/2012 - Autorská smlouva - divadelní představení v KD Podbořany:
Rada schválila smlouvu o uměleckém výkonu - na divadelní PŘEDSTAVENÍ Don Quijote de la Ancha
dne 23.9 v 19,30 hodin v Kulturním domě.
Divadlo Klaunsky, Brno (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 5.12.2012
v

__

__

Usnesení ě. 412/2012 - Žádost o příspěvek z rozpočtu města - Pěvecký sbor Rubín:
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Podbořany ve výši 15 000,-Kč
Smíšenému pěveckému sboru Rubín Podbořany na činnost sboru v roce 2012.
Z: finanční odbor
T: 5.12.2012

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. 413/2012 - Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru - elektrozařízení:
Rada schválila předloženou smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru - elektrozařízení
prostřednictvím stacionárních kontejnerů - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 5.12.2012
Usnesení č. 414/2012 - Informace o zrušení veřejného telefonního automatu:
Rada vzala na vědomí zrušení veřejného telefonního automatu v ul. Žatecká, Podbořany z důvodu jeho
nevyužívání.
Z: odbor MHaS
T: 5.12.2012
Usnesení č. 415/2012 - DpS Podbořany, p.o. - přijetí daru:
Rada schválila přijetí finančního daru od firmy RWE GasNet, s.r.o, ve výši 49. 910,34,-Kč dle návrhu
předložené darovací smlouvy - viz příloha.
Z: sociální odbor
T: 5.12.2012
Usnesení č. 416/2012 - DpS Podbořany, p.o. - přijetí daru:
Rada schválila přijetí finančního daru od firmy SCA Hygiene Products, s.r.o, ve výši 139 000,-Kě dle
návrhu předložené darovací smlouvy - viz příloha.
Z: sociální odbor
T: 5.12.2012
Usnesení č. 417/2012 - DpS Podbořany, p.o. - dodavatel zemního plynu:
Rada doporučila vybrat jako dodavatele zemního plynu pro Domov pro seniory Podbořany, p.o,
vítěznou společnost realizované elektronické aukce - Pragoplyn, a.s.
Z: sociální odbor
T: 5.12.2012
Usnesení ě. 4182012 - DpS Podbořany, p.o. - dodatek smlouvy s VZP:
Rada ukládá prověřit uzavření dodatku smlouvy se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní
pojišťovnou ministerstva vnitra a dalšími pojišťovnami, které nabízejí stejné podmínky jako VZP na
rok 2012, dle návrhu předloženého dodatku - viz příloha. Rada ukládá prověřit souhlas se zřizovací
listinou.
Z: sociální odbor
T: 5.12.2012
Usnesení ě. 419/2012 - DpS Podbořany, p.o. - vyřazení majetku:
Rada schválila vyřazení nepotřebného a neupotřebitelného majetku dle předloženého seznamu - viz
příloha.
Z: sociální odbor
T: 5.12.2012
Usnesení ě. 420/2012 - Investiční akce:
Rada vzala na vědomí zprávu o průběhu investičních akcí v roce 2012.
Usnesení ě. 421/2012 -Vsakovací jímka:
Rada nesouhlasí s umístěním vsakovací jímky v Buškovicích na obecním pozemku na p.p.č. 3084/1. a
požaduje přepracovat technické řešení odvodu vody tak, aby voda z ČOV nebyla zasakována, ale
odváděna do obecní kanalizace Buškovice.
Z: odbor investic
T: 5.12.2012
Usnesení ě. 422/2012 - Dětské hřiště:
Rada vzala na vědomí žádost o vybudování dětského hřiště v areálu Základní školy Husova 276 a
konstatuje, že žádost je již zařazena v plánu investic na rok 2013.

Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V léto části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 423/2012 - Jednání o náhradě:
Rada ukládá vyzvat projekční kancelář NDCon s.r.o. se sídlem Praha 1 k jednání o náhradě za
opožděné dodání projektové dokumentace „Rekonstrukce místní komunikace a rozšíření parkovacích
kapacit u areálu letního koupaliště v Podbořanech44.
Z: odbor investic
T: 5.12.2012
Usnesení č. 424/2012 - Pořadí cenových nabídek:
Rada na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Revitalizace Hlubany centrum44 a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo
mezi Městem Podbořany a společností METALL QUATRO spol. s r.o„ se sídlem Most, a to za cenu
5.280.957,37 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. 4. 2013.
1. METALL QUATRO spol. s r.o.. Most
5.280.957,37 Kč vč. DPH
2. EUROVIA CS a.s., Karlovy Vary
5.734.307.00 Kč vč. DPH
3. Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice
5.764.597,79 Kč vč. DPH
4. HERKUL a.s., Praha 1
5.798.314,26 Kč vč. DPH
5. SWIETELSKY s.r.o., Louny
6.137.948,09 Kč vč. DPH
6. Vodohospodářské stavby s.r.o., Teplice
6.176.093,64 Kčvč.DPH
7. EKOSTAVBY Louny s.r.o., Louny
6.208.566.00 Kč vč. DPH
8. ROBSTAV stavby s.r.o., Praha 2
6.334.920,13 Kčvč.DPH
9. COLAS CZ, a.s., Praha 9
6.541.435,83 Kčvč.DPH
10. VYSLYSTAV s.r.o., Halže
6.581.776,67 Kč vč. DPH
11. Jiří KEJŘ - Podnik staveb, a zemn.prací, Jirkov
6.934.584,42 Kč vč. DPH
12. GJW Praha, spol. s r.o., Praha 9
7.074.797,44 Kč vč. DPH
13. ALGON a.s., Praha 5
7.115.281.00 Kč vč. DPH
14. Ing. Radek Gregor, Zďár nad Sázavou
7.663.084.00 Kč vč. DPH
15. PETROM STAVBY, s.r.o., Kadaň
8.868.168,24 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 5.12.2012
Usnesení č. 425/2012 - Pořadí cenových nabídek:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Revitalizace Buškovice centrum44 a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo
mezi Městem Podbořany a společností METALL QUATRO spol. s r.o., se sídlem Most, a to za cenu
4.428.110,88 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 1.4. 2013.
1. METALL QUATRO spol. s r.o., Most
4.428.110,88 Kč vč. DPH
2. SWIETELSKY s.r.o., Louny
5.044.512,82 Kč vč. DPH
3. HERKUL a.s„ Praha 1
5.116.450,95 Kč vč. DPH
4. EUROVIA CS a.s., Karlovy Vary
5.160.065.00 Kč vč. DPH
5. Vodohospodářské stavby s.r.o., Teplice
5.202.735,78 Kčvč.DPH
6. EKOSTAVBY Louny s.r.o., Louny
5.234.916.00 Kčvč. DPH
7. COLAS CZ, a.s., Praha 9
5.245.859,52 Kč vč. DPH
5.821.903,02 Kčvč. DPH
8. VYSLYSTAV s.r.o., Halže
9. Jiří KEJŘ - Podnik staveb, a zemn.prací, Jirkov
5.978.193,76 Kčvč. DPH
10. GJW Praha, spol. s r.o., Praha 9
6.104.875,49Kčvč. DPH
11. Ing. Radek Gregor, Žďár nad Sázavou
6.291.469.00 Kčvč. DPH
Z: odbor investic
T: 5.12.2012

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. 426/2012 - Poskytnutí žlabovnic:
Rada souhlasí s poskytnutím použitých žlabovnic na dno strouhy na p.p.č. 189/2 v k.ú. Kaštice u č.p. 46
na protipovodňové opatření. Osazení žlabovnic si provede fyzická osoba svépomocí.
Z: odbor investic
T: 5.12.2012
Usnesení č. 427/2012 - Předložené cenové nabídky:
Rada vzala na vědomí informaci o předložených cenových nabídkách na rekonstrukci fotbalových
kabin a sportovního zázemí obce Buškovice
Usnesení č. 428/2012 - Vlečka:
Rada ukládá zjistit podmínky předkupního práva pro vlečku v majetku Jednota Podbořany, spotřební
družstvo.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5.12.2012
Usnesení č. 429/2012 - Zpevnění přístupové cesty:
Rada nesouhlasí se žádostí fyzické osoby o zpevnění přístupové cesty k pozemku p.č. 307 k.ú.
Buškovice.
Z: odbor investic
T: 5.12.2012
Usnesení č. 430/2012 - Sídliště Střed:
Rada vzala na vědomí informaci o průběhu stavebního řízení na sídliště Střed Rada Města Podbořany
ukládá pokračovat ve spolupráci s advokátem JUDr. Pavlem Cibulkou ve věci sporu s firmou Tebodin
Czech Republic s.r.o. s pověřením ukončit trvající závazkový vztah založený smlouvou o dílo
„Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci veřejných ploch vč. rozšíření parkovacích míst v
ulicích Kpt. Nálepky a Dukelská v Podbořanech41 ze dne 26, 3. 2009, včetně případného soudního
řízení.“
Z: odbor investic
T: 5.12.2012
Usnesení ě. 431/2012 - Stavební úpravy v budově MŠ Hlubanská 321:
Rada Města Podbořany projednala žádost ředitelky MŠ Podbořany, Hlubanská 321 a souhlasí
s provedením opravy šatny v Mateřské škole Podbořany, Hlubanská 321, okres Louny, cena 115 030,15
Kč. Oprava hrazena z rezervního fondu školy.
Z: odbor MHaS
T: 5.12.2012
Usnesení ě. 432/2012 - Poskytnutí příspěvku - navýšení rozpočtu - ZŠ TGM Podbořany:
Rada doporučila poskytnutí příspěvku - navýšení rozpočtu roku 2012 pro Základní školu T.G.Masaryka
Podbořany, Husova 445, okres Louny, příspěvkové organizace o částku 33 327,-Kč - pojistné plnění
za poškození budovy školy a inventáře při havárii vodovodního potrubí v ZŠ T.G.Masaryka Podbořany
v únoru 2012.
Z: odbor MHaS
T: 31.10.2012
Usnesení č. 433/2012 - Podbořanské letní slavnosti 2013:
Rada doporučila schválení podmínek grantu na pořádání akce PLS 2013 ve výši 300 tisíc Kč.
Z: odbor MHaS
1:31.10.2012
v

Usnesení č. 434/2012 - Žádost o povolení vyvěšení reklamní cedule:
Rada schválila umístění reklamního banneru Rodinného a mateřského centra Jonáš Podbořany o.s. na
čelní stranu Kulturního domu, Podbořany, Podbořany.
Z: odbor MHaS
T: 5.12.2012
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s origináiem.
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Usnesení č. 435/2012 - Žádost o povolení rekonstrukce prostorů vinárny ND Podbořany:
Rada projednala žádost nájemce Národního domu fyzické osoby o povolení drobných úprav
(malování, nátěr dřevěných rámů, vložení ěemých skel do rámů) ve vinárně Národního domu, Nádražní
261, Podbořany a souhlasí za předpokladu, že při provedení rekonstrukce vinárny nedojde ke změně
stavebních, požárních a bezpečnostně provozních dispozic a úpravy budou plně hrazeny nájemcem.
Nájemce nebude v případě skončení nájemního vztahu požadovat náhradu nákladů vynaložených na
provedení změn.
Z: odbor MHaS
T: 5.12.2012
Usnesení č. 436/2012 - Příspěvek z rozpočtu města - TJ Tatran, šachový oddíl:
Rada schválila poskytnutí příspěvku TJ Tatran Podbořany - šachovému oddílu ve výši 8 tisíc Kč.
Z: finanční odbor
T: 5.12.2012
Usnesení ě. 437/2012 - Pravidla pro nakládání s městskými byty:
Rada schválila Pravidla pro nakládání s městskými byty - viz příloha.

Z: odbor MHaS
T: 5.12.2012

Usnesení ě. 438/2012 - přidělení bytů:
Rada schválila přidělení bytu
a) č. 5 o velikosti 1+1 v čp. 63 Sýrovice fyzické osobě
b) č. 1 o velikosti 1+2 v čp. 329 v ul. Dělnická, Podbořany fyzické osobě.
c) č. 9 o velikosti 1+2 v čp. 944 v ul. Palackého, Podbořany panu fyzické osobě za podmínek
uvedených v Žádosti o převedení práva k užívání bytu.
d) č. 4 o velikosti 1+1 v čp. 439 ul. Husova, Podbořany fyzické osobě.
e) č. 5 o velikosti 3+1 v čp. 803 Masarykovo nám. V Podbořanech fyzické osobě
í) č. 8 o velikosti 1+1 v čp. 684 v ul. Bratří Čapků, Podbořany fyzické osobě.
Z: odbor MHas
T: 5.12.2012
Usnesení ě. 439/2012 - Návrh na vyřazení majetku likvidací:
Rada schválila vyřazení kontejneru 1100 1 inv. č. 4130 z majetku města likvidací z důvodu krádeže a
odložení případu Policií ČR.
Z: odbor MHaS
T: 5.12.2012
Usnesení ě. 440/2012 - Pravidla pro prodej dřeva:
Rada schválila Pravidla pro prodej dřeva ve vlastnictví města Podbořany - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 5.12.2012
Usnesení ě. 441/2012 - Výsledky VŘ „Správa městské soustavy veř. osvětlení města Podbořany“:
Rada na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek VŘ „Správa městské soustavy veřejného osvětlení Města Podbořany41 a zároveň ukládá
podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a společností ELTODO-CITELUM, s.r.o., a to za
cenu 4.648.320,- Kě vč. DPH.
1. ELTODO-CITELUM, s.r.o. Praha 4
4.648.320, - Kč vč. DPH
2. Jiří Svoboda, Kryry
5.349.600,- Kč vč. DPH
Z: odbor MHaS
T: 5.12.2012
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. 442/2012 - Výpověď smlouvy o užívání AN Podbořany dohodou:
Rada schválila výpověď ČSAD autobusy Plzeň a.s. ze smlouvy o užívání autobusového nádraží
dohodou k 30.9.2012.

Usnesení č. 443/2012 - Operační plán zimní údržby města:
Rada schválila navržený Operační plán zimní údržby 2012-2013 - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 5.12.2012
Usnesení č. 444/2012 - Podpis smlouvy - Vodafone Czech Republic a.s.:
Rada schválila podpis Smlouvy o poskytovaní zvýhodněných podmínek se společností Vodafone Czech
Republic a.s. na dobu 24 měsíců.
Z: odbor MHaS
T: 5.12.2012
Usnesení ě. 445/2012 - Rozpočtové opatření:
Rada doporučila připravit rozpočtové opatření - navýšení příspěvku pro činnost mládeže o 300 tisíc. Kč
z příjmů za VHP.
Z: finanční odbor
T: 31.10.2012
Usnesení č. 446/2012 - Rozpočtové opatření:
Rada doporučila připravit rozpočtové opatření 120 tisíc na pořízení mantinelů na florbal do tělocvičny
ZŠ, Husova 276, Podbořany z příjmů za VHP.
Z: finanční odbor
T: 31.10.2012

Mgr. Radek Reind
starosta města

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.

