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Usnesení
z 28. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 9. ledna 2013 od 15,30 hod.
v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, p. Jedlička, MUDr. Ráliš, MUDr. Záhorský, Ing. Čerfianský,
p. Hančar, Mgr. Gutzer
Ověřovatelé zápisu: Ing. Čerňanský, p. Jedlička
Přizváni: Ing. Růžičková, Ing. Ohanka, Bc. Chvojková,
Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení č. 693/2012 - Rada souhlasí sjednáním města Podbořany s Jednotou SD,
Masarykovo náměstí 14, 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.
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 1/2013 - Plán práce rady:
Rada schválila plán práce rady na I. pololetí roku 2013 - viz příloha.

Z: tajemník
T: 30.1.2013

Usnesení č. 2/2013 - Změna termínu soutěže Mladý záchranář:
Rada vzala na vědomí změnu termínu soutěže „Mladý záchranář“, na kterou město Podbořany poskytlo
v roce 2012 příspěvek z rozpočtu města ve výši 5 tisíc Kč. Akce z organizačních důvodů proběhla
15.6.2012 (původní termín 23.5.2012).
Usnesení ě. 3/2013 - Podlimitní veřejná zakázka:
Rada vzala na vědomí oznámem předběžných informací pro podlimitní veřejnou zakázku „Dodatečné
zateplení a výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ, tělocvičny a školní jídelny č.p. 743,
Podbořany".
Usnesení ě. 4/2013 - Zimní bitva:
Rada vzala na vědomí oznámení o konání 20. ročníku Zimní bitvy v termínu 26. ledna 2013 od 15,00
hod. a schvaluje finanční příspěvek 20.000,- Kč na tuto akci. Žadatel fyzická osoba.
Z: finanční odbor
1:26.1.2013
Usnesení ě. 5/2013 - Fond rozvoje bydlení - závěrečná zpráva:
Rada schválila závěrečnou zprávu o hospodaření fondu za rok 2012 a to na základě Zásad pro
poskytování finanční půjčky z Fondu rozvoje bydlem.
Z: odbor investic
T: 30.1.2013
Usnesení ě. 6/2013 - Fond rozvoje bydlení - zadávací podmínky:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízem na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje
bydlení na rok 2013 a to na základě Zásad pro poskytování finanční půjčky z Fondu rozvoje bydlení,
které byly schváleny usnesením Zastupitelstvem města č.III/5 ze dne 15.11.2006 a usnesením
Zastupitelstva města č.III/6 ze dne 24.10.2007.
Z: odbor investic
T: 30.1.2013
Usnesení ě. 7/2013 - Zásady pro poskytování příspěvku na přípojky:
Rada doporučila Zásady pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu města na vybudování
přípojek knovostavbě rodinného domu na rok 2013 a to maximálně do výše 50.000,- Kč najeden
rodinný dům a ukládá dopracovat přesnou definici přípojek inženýrských sítí.
Z: odbor investic
T: 6.2.2013
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. 8/2013 - Cenová nabídka - komunikace Pšov:
Rada ukládá zpracovat cenovou nabídku na položení nového asfaltu finišerem šíře 4 metry na opravu
komunikace v k.ú. Pšov u Podbořan na pozemku p.p.č. 1761/77.
Z: odbor investic
T: 30.1.2013
Usnesení č. 9/2013 - Prodloužení termínu opravy chodníku v Buškovicích:
Rada schválila prodloužení termínu opravy chodníku do 31.5.2013 a ukládá uzavřít dodatek č.l s
firmou Josef Brabec - Amigo, Louny na „Opravu chodníku od čp. 86 k čp. 279 v Buškovicích“.
Z: odbor investic
1:30.1.2013
Usnesení č. 10/2013 - Zájezdové divadelní představení:
Rada schválila smlouvu o zájezdovém divadelním představení v Kulturním domě v Podbořanech dne
22.2.2013, Agentura Marcus, Mnichovice (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 22.2.2013
Usnesení č. 11/2013 - Cenový dodatek - domovní odpad:
Rada schválila návrh nového cenového dodatku za sběr a svoz pevného domovního odpadu a za vývoz
a pronájem nádob pro separovaný sběr pevných druhotných surovin a ukládá starostovi města tento
dodatek podepsat - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 30.1.2013
Usnesení č. 12/2013 - Dodatek nájemní smlouvy RaM centrum Jonáš:
Rada schválila dodatek č. 1/2013 nájemní smlouvy o pronájmu prostor v KD Podbořany, Masarykovo
náměstí 922, Podbořany ze dne 12.2.2009 - nájemce Rodinné a mateřské centrum Jonáš, Podbořany,
platnost od 1.1.2013 (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 30.1.2013
Usnesení č. 13/2013 - Zápis do 1. tříd:
Rada vzala na vědomí informaci o konání zápisu do 1. tříd základních škol, zřízených městem
Podbořany dne 7.2. a 8.2.2013 v budovách základních škol (viz příloha).
Usnesení č. 14/2013 - Bytové hospodářství:
Rada schválila
a) žádost fyzické osoby o výměnu stávajícího bytu č. 4 v ul. Dělnická 330, Podbořany za byt č. 1
v ul. Dělnická čp. 329, Podbořany.
b) žádost fyzické osoby a přiděluje jí byt č.3 v ul. Mlýnská čp.72, Podbořany.
Z: odbor MHaS
T: 30.1.2013
Usnesení č. 15/2013 - Záměr prodeje bytů:
Rada schválila záměr prodeje bytů z bytového domu ěp. 93 Hlubany a doporučila stejná pravidla pro
prodej bytového fondu. Kupní cena 2.900,- Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 6.2.2013
Usnesení ě. 16/2013 - Záměr prodeje pozemkových parcel:
Rada odkládá záměr prodeje pozemkových parcel č.255/13 - orná půda, o výměře 1 2781 m2, č.255/27
- orná půda, o výměře 5942 m2, č.255/21 - orná půda, o výměře 1795 m2, č.498 - ostatní plocha, ost.
komunikace, o výměře 1829 m2, č.488/1 - ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 1085 m2,
č.401/16 - orná půda, o výměře 3860 m2, č.89/15 - orná půda, o výměře 543 m2, v k.ú. Sýrovice,
č.239/4 - orná půda, o výměře 258 m2, v k.ú. Neprobylice u Kaštic, č.689 - ostatní plocha, ost.
komunikace, o výměře 2633 m2, č.626 - ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 2527 rrf, č.690 ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 2850 m2, č.681/1 - ostatní plocha, ost. komunikace, o
výměře 598 m2, č.546/23 - ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 258 m2, v k.ú. Pšov u Podbořan,
č.689 - ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 2633 m2, Č.254/76 - orná půda, o výměře 4061 m2.
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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č.255/1 - orná půda, o výměře 2921 m2, č.254/74 - orná půda, o výměře 629 m2, č.253/1 - ostatní
plocha, ost. komunikace, o výměře 5541 m2, č.253/2 - ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 1797
m2, č.253/3 - ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 875 m2, č.249/1 - trv.trav.porost, o výměře
798 m2, v k.ú. Hlubany, Č.3021/11 - orná půda, o výměře 2633 m2, č.3021/13 - orná půda, o výměře
973 m2, ě.3052/4 - ostatní plocha, o výměře 94 m2, č.3021/23 - ostatní plocha, o výměře 158 m2,
č.3052/5 — ostatní plocha, o výměře 730 m", v k.ú. Buškovice. Žadatel: fyzická osoba. Kupní cena: dle
vyhlášky za zemědělské pozemky.
Z: majetkoprávní odbor
T: 6.2.2013
Usnesení č. 17/2013 - Záměr prodeje stavby se stavební parcelou:
Rada neschválila záměr prodeje stavby se stavební parcelou č. 248/7 - zastavěná plocha, o výměře 26
m2 a části pozemkové parcely ě. 233/6 - orná půda, o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Hlubany. Žadatel
Z: majetkoprávní odbor
fyzická osoba.
T: 6. 2. 2013
Usnesení č. 18/2013 - Záměr prodeje betonových dílců:
Rada schválila záměr prodeje 6 ks betonových dílců z pozemků na Kozinci. Kupní cena 200,- Kč/ks.
Z: majetkoprávní odbor
T: 30. ledna 2013
Usnesení č. 19/2013 - Stanovisko k úplatnému převodu pozemkových parcel:
Rada vzala na vědomí žádost VUSS Praha 1 o zaslání stanoviska k plánovanému úplatnému převodu
pozemkových parcel č. 1906/3 a č. 1906/37 v k.ú. Podbořany z majetku Ministerstva obrany a ukládá
zaslat MO žádost o bezúplatný převod těchto parcel.
Z: majetkoprávní odbor
T: 30. ledna 2013
Usnesení č. 20/2013 - Záměr prodeje části parcely:
Rada schválila záměr prodeje části parcely 1364/1 o výměře cca 85 m2 v k.ú. Podbořany. Žadatel
fyzická osoba. Kupní cena 100,- Kě/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 6.2. 2013
Usnesení ě. 21/2013 - Zpráva o hodnocení práce úřadu:
Rada vzala na vědomí zprávu o hodnocení práce Městského úřadu - viz příloha.
Usnesení ě. 22/2013 - Jmenování:
Rada jmenuje Ing. Milana Cimra do funkce vedoucího Stavebního úřadu na dobu neurčitou od
1.2.2013.
Z: tajemník
T: 1.2.2013
Usnesení ě. 23/2013 - Jmenování:
Rada jmenuje Ing. Milana Ohanku do funkce vedoucího odboru investic na dobu neurčitou od 1.2.2013.
Z: tajemník
T: 1.2.2013

