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Usnesení
z 27. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 5. prosince 2012 od 15,30hod.
v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, p. Jedlička, MUDr. Ráliš, MUDr. Záhorský, Ing. Čerňanský,
Mgr. Gutzer
Omluveni: p. Hančar
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Záhorský, MUDr. Ráliš
Přizváni: Ing. Henlínová, Bc. Gašparová, Ing. Růžičková, Ing. Ohanka, Mgr. Knoblauch, Bc. Hajný
Kontrola usnesení:
Usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení ě. 448/2012 - Odměny ředitelů škol:
Rada projednala hodnocení kriterií pro stanovení odměn ředitelů škol zřízených městem Podbořany a
schválila vyplacení mimořádných odměn z rozpočtu školy - viz příloha. Z: odbor MHaS
T: 9.1.2013
Usnesení ě. 449/2012 - DpS - sazebník cen:
Rada schválila sazebník cen Domova pro seniory Podbořany, p.o. s platností od 1.1.2013 - viz příloha.
Z: sociální odbor
T: 1.1.2013
Usnesení ě. 450/2012 - DpS - zvýšení cen pro cizí strávníky a DPS:
Rada schválila zvýšem cen jídel pro cizí strávníky a DPS Podbořany v tomto členěm: snídaně 33,- Kč,
oběd 62,- Kč, večeře 53,- Kč s platností od 1.1.2013.
Z: sociální odbor
T: 1.1.2013
Usnesení ě. 451/2012 - DpS - změna plánu hospodaření:
Rada schválila změnu plánu hospodaření na rok 2012 - viz příloha.
Z: sociální odbor
T: 31.12.2012
Usnesení ě. 452/2012 - DpS - přijetí hmotného radu:
Rada schválila přijetí hmotného daru ve formě potravin do hodnoty 5.000,- Kč a přijetí daru - cen pro
nejlepší pracovníky zařízení do hodnoty 6.000,- Kč.
Z: sociální odbor
1:31.12.2012
Usnesení ě. 453/2012 - Smlouva o výpůjčce:
Rada vzala na vědomí uzavřenou smlouvu o výpůjčce mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a
Městem Podbořany (viz příloha).
Usnesení ě. 454/2012 - Hodnocení činnosti RK L+L:
Rada vzala na vědomí zprávu o hodnocení činnosti RK L&L za období od 1.7.2012 do 30.9.2012 - viz
příloha.
Usnesení ě. 455/2012 - Hodnocení firmy Bouška:
Rada vzala na vědomí hodnocem firmy Bouška za období od 1.6.2012 do 31.10.2012 - viz příloha.
Usnesení ě. 456/2012 - Hodnocení firmy Horský:
Rada vzala na vědomí hodnocení firmy Horský za období od 1.6.2012 - 30.11.2012 - viz příloha.
Usnesení ě. 457/2012 - Správce veřejného osvětlení:
Rada vzala na vědomí informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení na nového správce veřejného
osvětlení města - viz příloha.
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.

Usnesení 27. Rady města Podbořany ze dne 5. prosince 2012 - veřejné znění
strana 2 (celkem 8)

Usnesení č. 458/2012 - Přidělení bytu:
Rada schválila žádost fyzické osoby a přiděluje byt č. 2 o velikosti 1+2 v čp. 330 v ul. Dělnická,
Podbořany výměnou za stávající přidělený byt ě. 1 v čp. 329 v ul. Dělnická, Podbořany.
Z: odbor MHaS
T: 9.1.2013
Usnesení č. 459/2012 - Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení:
Rada schválila smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení - Adventní koncert Musica dolce vita dne
16.12.2012 v Kulturním domě Podbořany, zprostředkovatel fyzická osoby - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 16.12.2012
Usnesení ě. 460/2012 - Vyhodnocení vyhlášeného grantu PLS:
Rada projednala vyhodnocení vyhlášeného grantu Podbořanské letní slavnosti 2013. Nebyla předložena
žádná nabídka, rada doporučuje zastupitelstvu vyhlášení nové výzvy za stejných podmínek, s termínem
Z: odbor MHaS
podání nabídek do 15.1.2013 do 15,00 hod. a ukládá zveřejnit v tisku.
T: 12.12.2012
Usnesení ě. 461/2012 - Navýšení rozpočtu pro ZŠ TGM:
Rada doporučila poskytnutí příspěvku - navýšení rozpočtu roku 2012 pro Základní školu T.G.Masaryka
Podbořany, Husova 445, okres Louny, příspěvkové organizace o částku 21.194, - Kč - dolikvidace
pojistného plnění Českou pojišťovnou - dle skutečně vynaložených nákladů za poškození budovy
školy a inventáře při havárii vodovodního potrubí v ZŠ T.G.Masaryka Podbořany v únoru 2012.
Z: odbor MHaS
T: 12.12.2012
Usnesení ě. 462/2012 - Farmářské trhy:
Rada vzala na vědomí nabídku na pořádání farmářských trhů firmou Slater s.r.o. a ukládá jednat
s firmou o dalších podmínkách konání farmářských trhů v Podbořanech. Z: odbor MHaS
T: 9.1.2013
Usnesení ě. 463/2012 - Zpráva o odpadovém hospodářství:
Rada vzala na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství města za rok 2012 a doporučuje zastupitelstvu
schválit poplatek 650,- Kč za osobu, viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 12.12.2012
Usnesení ě. 464/2012 - OZV o místním poplatku:
Rada doporučila ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - viz příloha a
zároveň ruší OZV č.9/2011, o místních poplatcích.
Z: odbor MHaS
T: 12.12.2012
Usnesení č. 465/2012 - Příspěvek ZUŠ:
Rada doporučila poskytnutí příspěvku - navýšení rozpočtu roku 2012 pro Základní uměleckou školu
Podbořany, okres Louny, příspěvkové organizace o částku 5 000, -Kč - příspěvek na dopravu žáků členů dětského pěveckého sboru Notičky na Vánoční koncert dne 23.12.2012 v Ústí nad Labem
Z: odbor MHaS
T: 23.12.2012
Usnesení č. 466/2012 - Odpis pohledávek:
Rada schválila úplný odpis pohledávek:
a) fyzické osoby - dluh za prodej podílového spoluvlastnictví na nemovitosti čp. 815. VS 9320000461,
částka 16 700,- Kč;
b) fyzická osoba - dluh za nezaplacenou fakturu za zasklení dveří čp. 900. VS 2910082006, částka
1 524,- Kč (vedeno u RK);
c) Květinářství Karel Trčálek, Žatec - dluh za nezaplacenou fakturu za vodné a stočné na čp. 803,
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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Masarykovo náměstí, Podbořany. VS 32009, částka 1 886,-- Kč (vedeno u RK);
d) fyzická osoba - dluh za nezaplacenou fakturu za vodné a stočné na čp. 803, Masarykovo náměstí,
Podbořany. VS 2910042007, částka 512,—Kč (vedeno uRK).
Z: finanční odbor
1:31.12.2012
Usnesení č. 467/2012 - Sazebník úhrad:
Rada schválila s platností od 1.1.2013 sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění p.p. - viz příloha.
Z: finanční odbor
T: 1.1.2013
Usnesení č. 468/2012 - Podpis dodatků ke smlouvám:
Rada schválila podpis dodatků k platným smlouvám o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí
NN na období od 1.1.2013 do 31.12.2013 dle cenové nabídky VEMEX Energie, a.s. ELMO/00274 ze
dne 27.11.2012, akceptace - dle distribučních tarifu.
Z: finanční odbor
T: 1.1.2013
Usnesení č. 469/2012 - Podpis dodatků ke smlouvám:
Rada schválila podpis dodatků k platným smlouvám o sdružených službách dodávky zemního plynu na
období od 1.1.2013 do 31.12.2013 dle cenové nabídky VEMEX Energie, a.s. PL/12/3272 ze dne
27.11.2012.
Z: finanční odbor
T: 1.1.2013
Usnesení č. 470/2012 - Žádost o pronájem parcely:
K žádosti fyzické osoby - rada vzala na vědomí informaci o vydání pozemkové parcely č. 623/47 - orná
půda, o výměře 9056 m v k.ú. Buškovice Mze CR, pozemkovým úřadem Louny restituentům.
v
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v

Usnesení č. 471/2012 - Záměr pronájmu:
Rada schválila záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 814/15 - orná půda, o výměře 1000 m2,
v k.ú. Buškovice. Žadatel: fyzická osoba. Roční nájem : 100,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
1:9.1.2013
Usnesení č. 472/2012 - Pronájem zasedací místnosti a kanceláře:
Rada schválila pronájem malé zasedací místnosti v l.NP dveře č. 206 v budově čp. 615 na dobu
určitou od 1. 10. 2012 do 31. 5. 2014 a to každé pondělí od 10.00 - 15.00, každou středu a pátek od
8.00 - 13.00 hod jako učebnu 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 místnost poměrnou částí.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9.1.2013
Usnesení č. 473/2012 - Záměr pronájmu parcely:
Rada schválila záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 470/6 - ostatní plocha, o výměře 120 m2
v k.ú. Sýrovice. Žadatel fyzická osoba. Roční nájem : 100,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9.1.2013
Usnesení ě. 474/2012 - Záměr pronájmu částí parcel:
Rada odložila schválení záměru pronájmu části parc.Č. 170 - částí PK č. 155/2 díl 1, č. 156/1 díl 1,
č.158/1 díl 1, části KNč. 101/1 - PK parcely č. 449 díl 1, č. 450 díl 1, obě o výměře 705 m2, KN parc.Č.
108/18 - PK č. 454 o výměře 6589 m2, KN parcely č. 82/1, o výměře 2048 m2, č. 161 o výměře 139 m2,
obě ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kaštice ač. 384 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 2244 m2, v k.ú. Dolánky u Kaštic. Žadatel fyzická osoba. Roční nájem : 1 187,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9.1.2013
Usnesení č. 475/2012 - Podpis dodatků k nájemním smlouvám:
Rada schválila podpisy dodatků k nájemním smlouvám:
a) KB,a.s. - v 2.4. nájemní smlouvy se změní poslední věta - fakturu za vodné a stočné zašle nájemci
(místo RK L&L)město Podbořany po obdržení vyúčtování od SYS, a.s., nejpozději však do 15. 3.
běžného roku.
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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b) Pospi s.r.o. a Květiny Klára s.r.o. - v článku VI. se změní celý odst. 2 takto: Nájemce se zavazuje
hradit veškerá plnění spojená s užíváním nemovitosti u elektřiny a plynu podle skutečné spotřeby dle
měřidel (elektroměr a plynoměr), která má nájemce přihlášeny na své jméno. Vodné a stočné bude
nájemci fakturováno městem Podbořany na základě stavu na odečtovém vodoměru a to vždy po
obdržení celkového vyúčtování za dům čp. 803 od SčVK, a.s.
c) fyzická osoba - v článku V. odt.2 bude paušální částka za el. energii nahrazena: platba za
elektrickou energii bude nájemci fakturována městem Podbořany na základě stavu na odečtovém
elektroměru a to vždy po obdržení celkového vyúčtování.
d) fyzická osoba - v článku III. odst.1 bude nájem splatný vždy k prvnímu pracovnímu
kalendářnímu dni nahrazen: nájem je splatný vždy k poslednímu pracovnímu kalendářnímu dni
předmětného měsíce.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9.1.2013
Usnesení č. 476/2012 - Záměr prodeje parcely:
Rada schválila záměr prodeje parcely č. 938/14 - zastavěná plocha, o výměře 26 m2, v k.ú. Podbořany.
Žadatel fyzická osoba. Kupní cena: 100,- Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 6. 2. 2013
Usnesení ě. 477/2012 - Záměr prodeje parcely:
Rada neschválila záměr prodeje celé nebo části parcely č. 2231/1 - ostatní plocha, o výměře 280 m2,
v k.ú. Podbořany. Žadatelé fyzické osoby. Kupní cena: 100,- Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 6. 2.2013
Usnesení ě. 478/2012 - Záměr prodeje bytového domu:
Rada neschválila záměr prodeje bytového domu čp. 66 se stavební parcelou č. 53 - zastavěná plocha, o
výměře 224 m2, v k.ú. Sýrovice. Žadatelé fyzické osoby. Kupní cena: nabízí 100 000,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 6. 2. 2013
Usnesení ě. 479/2012 - Směna pozemků:
Rada doporučila směnu pozemků mezi městem Podbořany a fyzickou osobou z důvodu přeložky
cyklostezky. Město smění část pozemkové parc.Č. 1657/40 - orná půda, o výměře cca 325 m2 v k.ú.
Podbořany. Fyzická osoba smění část parc.Č. 1657/6 - orná půda, o výměře cca 390 m2 v k.ú.
Podbořany. Doplatek kupní ceny (rozdíl výměr): 100,- Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12. 12. 2012
Usnesení č. 480/2012 - Směna pozemků:
Rada doporučila směnu pozemků mezi městem Podbořany a fyzickou osobou z důvodu přeložky
cyklostezky. Město smění část pozemkové parc.Č. 1657/42- orná půda, o výměře cca 423 m2 v k.ú.
Podbořany. Fyzická osoba smění část pozemkové parc.č.1657/18 - orná půda, o výměře cca 423 m2,
v k.ú. Podbořany. Směňuje se m2 za m2. Doplatek kupní ceny : 0 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
1:12.12.2012
Usnesení č. 481/2012 - Směna pozemků:
Rada doporučila směnu pozemků mezi městem Podbořany a fyzickou osobou z důvodu přeložky
cyklostezky. Město smění část pozemkové parc.Č. 1657/42, část č. 1657/41, obě orná půda, část parc.Č.
1658/1 -ostatní plocha, manipulační plocha, části parcel č. 1511/10, č. 1511/1 a celé parcely č.1516/11,
č.1511/9, č. 1511/8, č.1511/6, vše ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Podbořany, o celkové
výměře cca 1300 m2. Fyzická osoba smění část parcel č.1657/9 a č.1657/8, obě orná půda, části parcel
č.1516/14, č.1658/2, č.1657/10, č.1657/9, vše ostatní plocha, v k.ú. Podbořany. Doplatek kupní ceny
(rozdíl výměr): 100,-Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12. 12. 2012
Usnesení ě. 482/2012 - Podpis dodatku k veřejnoprávní smlouvě:
Rada schválila podpis dodatku k veřejnoprávní smlouvě o zrušení údaje o místu trvalého pobytu mezi
obcí Podbořanský Rohozec a Městem Podbořany na dobu neurčitou.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9.1.2013
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. 483/2012 - Umístění reklamní tabule:
Rada udělila souhlas s umístěním reklamní tabule o velikosti 1,5 m x 1,5 m na objektu bývalé
pokladny na parc.Č. 906/1 v k.ú. Podbořany při vstupu do sportovního areálu TJ Tatran. Žadatel fyzická
osoba. Měsíční platba: 500,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
1:9.1.2013
Usnesení č. 484/2012 - Nabytí pozemkové parcely:
Rada doporučila nabytí pozemkové parcely č. 423/11 - orná půda, o výměře 1 8600 m2, v k.ú. Sýrovice
od fyzické osoby. Kupní cena: 1,- Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 6. 2. 2013
Usnesení č. 485/2012 - Podpis smlouvy o úhradě nákladů:
Rada schválila podpis smlouvy o úhradě nákladů za provedení geologického dozoru na pozemcích p.
Bartoše v k.ú. Sýrovice při výstavbě VTL plynovodu „HPS Brandov - Rozvadov“. Cena za činnost:
500,- Kč za 1 hod. práce + náhrada za cestovné.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9.1.2013
Usnesení ě. 486/2012 - Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování elektrizační
soustavy ke stavbě „Podbořany, Švermova - kNN“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a
opravy a to na parcelách č. 2119/1, 2156/4, 2134, 2133/3, 2133/2, 2133/1, 2156/8, 2156/12, 2156/7,
2136, 2156/14, 2131/1, 215616, 2156/5, 2130/2, 2129/1, 2129/2, 2156/9, 2132, 2128/1, 2128/2, 2128/3,
v k.ú. Podbořany. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4. Jednorázová úhrada: 136 760,-Kč vč. DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9.1.2013
Usnesení ě. 487/2012 - Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě „Podbořany Barborka 223/163,
kNN“ za účelem zřízení a provozování elektrizační soustavy pro stavbu s právem přístupu a příjezdu
za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 223/165,223/168,233/1 a 223/1 v k.ú. Hlubany. Žadatel
ČEZ Distribuce, a.s„ Děčín 4. Jednorázová úhrada: 5 000,- Kč vč. DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9.1.2013
Usnesení ě. 488/2012 - Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě „Pšov - čp. 4 a 42, rekonstrukce
části NN“ za účelem rekonstrukce stávajícího nadzemního vedení za zemní kabelové vedem, zřízení a
provozování elektrizační soustavy pro stavbu s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy
a to na parcele č. 597/1 v k.ú. Pšov u Podbořan. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4. Jednorázová
úhrada: 3 720,- Kč vč.DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9.1.2013
Usnesení ě. 489/2012 - Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování elektrizační
soustavy ke stavbě - „LN - Podbořany Bílý Kopec 310/7, kabel NN“ s právem přístupu a příjezdu za
účelem údržby a opravy a to na parcele č. 300, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Podbořany.
Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4. Jednorázová úhrada: 1 000,- Kč vč. DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9.1.2013
Usnesení ě. 490/2012 - Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem uložení kabelu NN a osazení
rozpojovací skříně a provozování elektrizační soustavy pro stavbu - „Podbořany, Vroutecká, kabel NN
NZPK“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na části parcely č. 2156/4 v k.ú.
Podbořany. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4. Jednorázová úhrada: 1 000,- Kč vč. DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9.1.2013
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. 491/2012 - Podpis smlouvy o smlouvě budoucí:
Rada schválila podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě „Valov, ppč.
2772/1“ za účelem umístění 2 ks dřevěných sloupů s betonovou patkou a převěšení nadzemního vedení
veřejné telekomunikační sítě s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcele č.
2772/1 v k.ú. Valov. Žadatel Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Louny. Jednorázová úhrada: 1 000,Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9.1.2013
Usnesení č. 492/2012 - Podpis smlouvy 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 - „Valov čp.3 - rekonstrukce části sítě NN SoBS“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 2772/1, č.2772/6,
obě ostatní plocha, ostatní komunikace, vk.ú. Valov. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4.
Jednorázová úhrada: 22 100,- Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9.1.2013
Usnesení č. 493/2012 - Nabytí pozemků pod vlečkou:
Rada souhlasí sjednáním města Podbořany s Jednotou SD Podbořany o nabytí pozemků pod vlečkou parcela č. 1923/1 - ostatní plocha, dráha, o celkové výměře 1 2154 m2, v k.ú. Podbořany a ukládá
jednat o variantě A, což je část parcely č. 1923/1 o výměře 4230 m2 za kupní cenu max. 100,- Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9.1.2012
Usnesení č. 494/2012 - Příspěvek na vybudování přípojek:
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudovám přípojek k novostavbě rodinného
domu č.p. 1012 ul. Na Barborce v Podbořanech pro fyzické osoby, a to ve výši 50.000,- Kč.
Z: odbor investic
T: 12.12.2012
Usnesení ě. 495/2012 - Oprava kanalizace stoka „H“:
Rada ukládá dopracovat projektovou dokumentaci „Opravy stávající kanalizace v areálu kasáren
v Podbořanech - stoka H“ podle aktuálního stavu. Rada schválila prodloužením termínu a ukládá
uzavřít dodatek č.l se společností KV-BUILDING s.r.o. se sídlem Praha na opravu kanalizace.
Z: odbor investic
T: 9.1.2013
Usnesení ě. 496/2012 - Fotbalové zázemí Buškovice - VŘ:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Fotbalové
zázemí Buškovice - zděná stavba".
Z: odbor investic
T: 9.1.2013
Usnesení ě. 497/2012 - Fotbalové zázemí Buškovice - komise:
Rada schválila jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
realizaci stavební akce „Fotbalové zázemí Buškovice - zděná stavba" - viz příloha.
Z: odbor investic
1:9.1.2013
Usnesení ě. 498/2012 - Technicko-sociální zázemí pro tenisové kurty - VŘ:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Technicko-sociální zázemí pro tenisové kurty - zděná stavba".
Z: odbor investic
T: 9.1.2013
Usnesení č. 499/2012 - Technicko-sociální zázemí pro tenisové kurty - komise:
Rada schválila jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
realizaci stavební akce „Technicko-sociální zázemí pro tenisové kurty - zděná stavba" - viz příloha.
Z: odbor investic
T: 9.1.2013
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. 500/2012 - Technicko-sociální zázemí pro tenisové kurty - VŘ:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Technicko-sociální zázemí pro tenisové kurty - modulová stavba“.
Z: odbor investic
T: 9.1.2013
Usnesení č. 501/2012 - Technicko-sociální zázemí pro tenisové kurty - komise:
Rada schválila jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
realizaci stavební akce „Technicko-sociální zázemí pro tenisové kurty - modulová stavba“ - viz
příloha.
Z: odbor investic
T: 9.1.2013
Usnesení č. 502/2012 - Komunikace Budovatelů, Podbořany:
Rada neschválila dobudování komunikace v ul. Budovatelů včetně veřejného osvětlení na pozemku
p.p.ě. 1761/77 v k.ú. Podbořany, z důvodu předpokladu, že v dané lokalitě bude pokračovat další
výstavba rodinných domů. Město Podbořany zdarma nabízí smíšený recyklát na zpevnění výše
uvedeného pozemku.
Z: odbor investic
T: 9.1.2013
Usnesení č. 503/2012 - Komunikace na p.p.č. 23/4 k.ú. Hlubany:
Rada neschválila dobudování komunikace včetně veřejného osvětlení na pozemku p.p.č. 23/4 v k.ú.
Hlubany, z důvodu předpokladu, že v dané lokalitě bude pokračovat další výstavba rodinných domů.
Město Podbořany zdarma nabízí smíšený recyklát na zpevnění výše uvedeného pozemku.
Z: odbor investic
T: 9.1.2013
Usnesení č. 504/2012 - Komunikace na p.p.č. 960 k.ú. Podbořany:
Rada schválila provést údržbu komunikace na pozemku p.p.č. 960 v k.ú. Podbořany, v rámci
plánovaných lokálních oprav ve Městě Podbořany v roce 2013.
Z: odbor investic
T: 9.1.2013
Usnesení č. 505/2012 - Passport budovy ZUŠ:
Rada vzala na vědomí, že je dokončen dokument „Passport budovy ZUŠ“. Zhotovitel zprávy je firma
Milota, Kladno 272 01.
Usnesení č. 506/2012 - Žádost I. ZŠ, Husova 276, Podbořany:
Rada vzala na vědomí žádost I. ZŠ Husova 276, Podbořany a informuje o tom, že je již v rozpočtu na
rok 2013 částka na opravu řídicího systému na kotelně pro základní školu. Dále ukládá připravit
dodatek smlouvy s firmou Realitní kancelář L&L s.r.o., Podbořany. Dodatek bude obsahovat
harmonogram na vytápění ÚT pro rok 2013 pro školy, v souladu s vyhláškou 410/2005 Sb. o
hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a
mladistvých. Rada ukládá navrhnout optimalizaci topné soustavy pro školy pomocí decentralizace
kotelen z důvodu postupného zateplování jednotlivých školních objektů. Z: odbor investic
T: 9.1.2013
Usnesení č. 507/2012 - Návrh ÚP Vroutek:
Rada souhlasí s návrhem ÚP Vroutek za těchto připomínek:
1) V návrhu chybí napojení na cyklostezku vedoucí z Podbořan přes k.ú. Valov na území Vroutku.
2) Není návaznost LBK 17 v ÚP Vroutek Na ÚP Podbořany (v ÚP Podbořany nenavazuje žádný
územní systém ekologické stab.).
3) Prověřit návaznost LBK 16 v ÚP Vroutek (u tankové cesty) a LBK 9/A v ÚP Podbořany.
4) Prověřit návaznost ÚP Vroutek Na LBK 8/A, LBK 1/A a LBC 1/E v ÚP Podbořany.
Z: odbor investic
T: 9.1.2013
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.
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Usnesení č. 508/2012 - Organizační změna:
Rada schválila převod činnosti Speciálního stavebního úřadu pro komunikace I.a II třídy, místní a
účelové komunikace na území spravovaném obcí s rozšířenou působností Podbořany od 1.1.2013
z odboru dopravy na stavební úřad.
Z: tajemník
T: 1.1.2013
Usnesení č. 509/2012 - Zpráva o nezaměstnanosti:
Rada vzala na vědomí zprávu o nezaměstnanosti za období od 1.6.2012 do 29.11.2012 - viz příloha.

Usnesení č. 510/2012 - Nabídka Nadačního fondu:
Rada vzala na vědomí nabídku Nadačního fondu Romana Šebrleho, Praha 1 se žádostí o podporu a
spolupráci na 4. ročníku projektu Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů v roce 2013 - viz příloha.
Rada schválila poskytnutí příspěvku na účast ve výši 10 tisíc na každou zúčastněnou školu.
Z: finanční odbor
T: 9.1.2013
Usnesení č. 511/2012 - Služební cesta:
Rada schválila služební cestu do Ehrenfnedersdorfu ve dnech 13.12. - 16.12.2012 a poskytnutí
Z: tajemník
kapesného ve výši 40 - viz příloha.
T: 15.12.2012

starosta města

místostarosta

Ověřovatelé: MUDr. Záhorský:

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.

