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Usnesení
z 30. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 6. března 2013 od 15,30 hod.
v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Ing. Čerňanský, p. Hančar, MUDr. Záhorský, p. Jedlička,
Mgr. Gutzer
Omluveni: MUDr. Ráliš
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Záhorský, p. Jedlička
Přizváni: Ing. Henlínová, Bc. Hajný, Ing. Růžičková, Bc. Chvojková, Bc. Gašparová, Ing. Ohanka
Kontrola usnesení:
Usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 72/2013 - Fotbalové zázemí Buškovice - zděná stavba
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Fotbalové zázemí Buškovice - zděná stavba" a zároveň ukládá podepsat
smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a společností VYSLYSTAV s.r.o., Halže, a to za cenu 2
755.110,00 Kě vě. DPH, s právem odstoupem od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové
změny nebo nezařazení do rozpočtu města, o čemž bude dodavatel písemně informován v termínu do
30.4.2013.
2 755 110,00 Kč vč. DPH
1. VYSLYSTAV s.r.o., 347 01 Halže
2 889 721,00 Kč vč. DPH
2. METALU QUATRO spol. s r.o., 434 01 Most
3 115 286,95 Kěvč. DPH
3. J.V.H.REKO s.r.o., 430 01 Chomutov
3 162 948,00 Kč vč. DPH
4. Toužimská stavební společnost s.r.o., K.Vary
3 338 202,00 Kč vč. DPH
5. PODHOLA - stav. firma s.r.o., 441 01 Podbořany
3 358 321,00 Kč vč. DPH
6. PETROM STAVBY s.r.o., 432 01 Kadaň
7. Stav. a obchodní společnost Most spol. s r.o., 435 21 Obmice 3 522 072,00 Kč vč. DPH
3 591 049,00 Kč vč. DPH
8. Josef Brabec-Amigo, 440 01 Louny
3 725 803,00 Kč vč. DPH
9. MI-VA, stav. obchod, a reál. spol. s r.o., 142 00 Praha 4
3 747 778,00 Kč vč. DPH
10. Universal Most, s.r.o., 434 01 Most
3 818 466,00 Kč vč. DPH
11. TOMAN inž. sítě a.s., 326 00 Plzeň
3 854 179,00 Kč vč. DPH
12. DROPS GROUP a.s., 270 33 Jesenice
3 859 340,00 Kě vč. DPH
13. DAPO Podbořany s.r.o., 441 01 Podbořany
4
111 784,00 Kč vč. DPH
14. ŠTAYR s.r.o., 431 11 Jirkov
4 199 716,40 Kč vč. DPH
15. PERF-STAV s.r.o., 358 01 Kraslice
4 214 607,00 Kěvč. DPH
16. PP-servis Plzeň s.r.o., 323 00 Plzeň
4 284 885,00 Kč vč. DPH
17. Spectec group s.r.o., 357 09 Habartov
4 527 564,00 Kč vč. DPH
18. BETET s.r.o., 160 00 Praha 6
5 066 050,00 Kč vč. DPH
19. ELA LITVÍNOV s.r.o., 435 42 Litvínov - Janov
Z: odbor investic
T: 10.4.2013
Usnesení ě. 73/2013 - Techn.-soc. zázemí pro tenisové kurty - zděná stavba
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Technicko-sociální zázemí pro tenisové kurty - zděná stavba" a zároveň
ukládá podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a společností METALU QUATRO spol. s
r.o., Most, a to za cenu 2 164.562,00 Kč vč. DPH, s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu
neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení do rozpočtu města, o čemž bude dodavatel písemně
informován v termínu do 30.4.2013.
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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1. METALL QUATRO spol. s r.o., 434 01 Most
2. Stav. a obchodní společnost Most spol. s r.o., 435 21 Obmice 10
3. J.V.H. ŘEKO s.r.o., 430 01 Chomutov
4. Toužimská stavební společnost s.r.o., K.Vary
5. VYSLYSTAV s.r.o., 347 01 Halže
6. PODHOLA - stavební firma s.r.o., 441 01 Podbořany
7. PETROM STAVBY s.r.o., 432 01 Kadaň
8. Josef Brabec - AMIGO, 440 01 Louny
9. DAPO Podbořany s.r.o., 441 01 Podbořany
10. NOVOSTAVBY ŽATEC-Petr Brehm, 438 01 Žatec
11. ŠTAYR s.r.o., 431 11 Jirkov
12. DROPS GROUP a.s., 270 33 Jesenice
13. Spectec Group s.r.o., 357 09 Habartov
14. PP - servis Plzeň s.r.o., 323 00 Plzeň
15. PERE - STAV s.r.o., 358 01 Kraslice
16. BETET s.r.o., 160 00 Praha 6
17. ELA LITVÍNOV s.r.o., 435 42 Litvínov - Janov

2 164 562,00 Kčvč. DPH
2 229 352,00 Kč vč. DPH
2 394 862,84 Kč vč. DPH
2 435 161,00 Kčvč. DPH
2 472 053,00 Kč vč. DPH
2 500 135,00 Kčvč. DPH
2 595 710,00 Kčvč. DPH
2 633 425,00 Kč vč. DPH
2 649 464,00 Kč vč. DPH
2 789 196,80 Kčvč. DPH
2 956 132,00 Kčvč. DPH
2 958 634,00 Kčvč. DPH
2 985 973,00 Kč vč. DPH
3 195 617,00 Kčvč. DPH
3 258 785,30 KČ vč. DPH
3 519 450,00 Kč vč. DPH
3 533 546,00 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 10.4.2013

Usnesení č. 74/2013 - Techn.-soc. zázemí pro tenisové kurty - modulová stavba
Rada ukládá písemně informovat uchazeče, že výběrové řízení pro akci „Technicko-sociální zázemí pro
tenisové kurty - modulová stavba44 je zrušené v souladu se Zadávacími podmínkami (bod 10.6.).
Důvodem zrušení výběrového řízení je nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2013.
Z: odbor investic
T: 10.4.2013
Usnesení č. 75/2013 - Podpora obnovy kulturních památek
Rada schválila ustanovení komise pro posuzování žádostí o poskytnutí finančního příspěvku
z dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností na rok 201344 v tomto složení:
• Petr Šikl - referent odboru investic a památkové péče MěÚ Podbořany
• Ing. Milan Ohanka - vedoucí odboru investic a památkové péče MěÚ Podbořany
• Mgr. Jiří Bureš - zástupce Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem
• Ing. Karel Honzl - místostarosta města Podbořany
• Jana Kronďáková - zástupce Svazku obcí Podbořansko
Z: odbor investic
T: 10.4.2013
Usnesení č. 76/2013 - Stl. plynovod a přípojky
Rada schválila uzavření a podpis smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace stavby „Stl.
plynovod a přípojky v lokalitě Partyzánská - Na Kopci v Podbořanech44 mezi Městem Podbořany a
fyzickou osobou a to za cenu 76.600,- Kč bez DPH.
Z: odbor investic
T: 10.4.2013
Usnesení č. 77/2013 - restaurování sloupu se sousoším v Kněžicích
Rada schválila uzavření a podpis smlouvy o dílo na realizaci stavby „Restaurování sloupu se sousoším
Nejsvětější Trojice v obci Kněžice44 mezi Městem Podbořany a společností SPOP - OBNOVA
PAMÁTEK, spol. s r.o. Plzeň, a to za cenu 169.172,- Kč bez DPH.
Z: odbor investic
T: 10.4.2013

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. 78/2013 - Komise pro otevírání a hodnocení nabídek
Rada schválila jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
realizaci stavební akce „Zateplení Domu dětí a mládeže, Podbořany" - viz příloha.
Z: odbor investic
T: 10.4.2013
Usnesení č. 79/2013 - Komise pro otevírání a hodnocení nabídek
Rada schválila jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
realizaci stavební akce „Dodatečné zateplení a výměna oken a vstupních dveří objektu ZS, tělocvičny a
školní jídelny čp. 743, Podbořany" - viz příloha.
Z: odbor investic
T: 10.4.2013
Usnesení č. 80/2013 - Komise pro otevírání a hodnocení nabídek
Rada schválila jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
realizaci stavební akce „Dodatečné zateplení, výměna oken a vstupních dveří objektu ZS
T.G.Masaryka, školních dílen a družiny, Podbořany" - viz příloha.
Z: odbor investic
T: 10.4.2013
Usnesení č. 81/2013 - Komise pro otevírání a hodnocení nabídek
Rada schválila jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
realizaci stavební akce „Přístavba Mateřské školy Bří Čapků 795 Podbořany" - viz příloha.
Z: odbor investic
T: 10.4.2013
Usnesení č. 82/2013 - Revitalizace kasáren
Rada vzala na vědomí zprávu o revitalizaci kasáren v Podbořanech - viz příloha.

Usnesení č. 83/2013 - Příspěvek na vybudování přípojek
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek k novostavbě rodinného
domu č.p. 290 v Buškovicích pro fyzické osoby a to ve výši 34.133,- Kč. Z: odbor investic
T: 17.4.2013
Usnesení č. 84/2013 - Příspěvek na vybudování čističky odpadních vod
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování čističky odpadních vod pro rodinný
dům č.p. 290 v Buškovicích ve výši 20.000,- Kč - žadatel fyzické osoby. Z: odbor investic
T: 17.4.2013
Usnesení č. 85/2013 - Přístavba MŠ Bří Čapků
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Přístavba
Mateřské školy Bří Čapků 795 Podbořany" - viz příloha.
Z: odbor investic
T: 10.4.2013
Usnesení č. 86/2013 - Komise pro otevírání a hodnocení nabídek
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Rekonstrukce zdroje tepla pro objekt tělocvičny a šaten včetně zaměření
stávajícího objektu č.p.578 v areálu TJ TATRAN Podbořany" a zároveň ukládá podepsat smlouvu o
dílo mezi Městem Podbořany a společností Dvořák - Karlík s.r.o., 534 01 Holice, a to za cenu
500.196,00Kčvč. DPH.
1. Dvořák - Karlík s.r.o., 534 01 Holice
500.196,- Kč vč. DPH
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.
(\j

r
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2. PODHOLA - stav. firma s.r.o., 441 01 Podbořany
3. Jezbera a syn v.o.s., 405 02 Děčín 6
4. Topenářství Štrébl s.r.o., 438 01 Žatec
5. DROSTAV s.r.o., 403 31 Ústí nad Labem
6. STATUT s.r.o., 415 01 Teplice
7. SYSTHERM s.r.o., 312 00 Plzeň

649.524,- Kč vč. DPH
746.340,- Kč vč. DPH
770.974,- Kč vč. DPH
827.805,- Kč vč. DPH
846.059,- Kč vč. DPH
1 083.200,- Kčvč. DPH
Z: odbor investic
T: 10.4.2013

Usnesení č. 87/2013 - Informace o vyřazeném majetku likvidací
Rada vzala na vědomí informaci o vyřazeném majetku likvidací v období od 1. 7. 2012 do 31.12.2012
viz příloha.

Usnesení č. 88/2013 - Zpráva o inventarizaci majetku a závazků za rok 2012
Rada vzala na vědomí zprávu o inventarizaci majetku a závazků za rok 2012 - viz příloha.

Usnesení č. 89/2013 - Plán výnosů a nákladů hospodářské činnosti
Rada schválila plán nákladů, výnosů a zisku v hospodářské činnosti města Podbořany na rok 2013
v této výši:
Výnosy
3 911 tis. Kč
Náklady
3 060 tis. Kč
Zisk
851 tis. Kč
T: finanční odbor
T: 10.4.2013
Usnesení č. 90/2013 - Schválení účetních závěrek a výsledků hospodaření škol a MS
Rada města schválila účetní závěrku za rok 2012:
• Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795, okres Louny
• Mateřské školy Podbořany, Hlubanská 321, okres Louny
• Základní školy Podbořany, Husova 276, okres Louny
• Základní školy T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny
• Základní školy praktické Podbořany, Podbořany, Příčná 847
• Základní umělecké školy Podbořany, okres Louny, Podbořany, Dukelská 155
Rada města schválila výsledek hospodaření základních škol a mateřských škol za rok 2012:
• Mateřská škola Podbořany, Bratří Čapků 795, okres Louny - 43 843,77 Kč, v tom: hlavní
činnost 32 451,77 Kč, doplňková činnost 11 392,00 Kč.
• Mateřská škola Podbořany, Hlubanská 321, okres Louny - 23 612,83 Kč.
• Základní škola Podbořany, Husova 276, okres Louny - 93 012,95 Kč, v tom:
hlavní činnost z/rata 95 329,05 Kč, doplňková činnost 188 342,00 Kč.
• Základní škola T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny - 86 097,21 Kč, v tom:
hlavní činnost 67 309,21 Kč, doplňková činnost 18 788,00 Kč.
• Základní škola praktická Podbořany, Podbořany, Příčná 847 - 145 687,08 Kč.
• Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny, Podbořany, Dukelská 155 123 724,51 Kč, v tom: hlavní činnost 95 410,37 Kč, doplňková činnost 28 314,14 Kč
Z: finanční odbor
T: 10.4.2013

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

Usneseni 30. Rady města Podbořany ze dne 6. března 2013 - veřejné znění
strana 5 (celkem 10)

Usnesení č. 91/2013 - Převod zlepšeného výsledku hospodaření škol a MS do fondů
Rada schválila na základě výsledků hospodaření za rok 2012 dle požadavků ředitelek jednotlivých
příspěvkových organizací příděly do fondů ze zlepšeného výsledku hospodaření:
• Mateřská škola Podbořany, Bratří Čapků 795, okres Louny - výsledek hospodaření ve výši
43 843,77 Kč. Příděl do rezervního fondu 43 343,77 Kč, do fondu odměn 500,00 Kč.
• Mateřská škola Podbořany, Hlubanská 321, okres Louny - výsledek hospodářem ve výši
23 612,83 Kč. Příděl do rezervního fondu 23 612,83 Kč.
• Základní škola Podbořany, Husova 276, okres Louny - výsledek hospodaření ve výši 93 012,95
Kě. Příděl do rezervního fondu 93 012,95 Kč.
• Základní škola T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny- výsledek hospodaření ve
výši 86 097,21 Kč. Příděl do rezervního fondu 86 097,21 Kč.
• Základní škola praktická Podbořany, Podbořany, Příčná 847 - výsledek hospodaření ve výši
145 687,08 Kč. Příděl do rezervního fondu 145 687,08 Kě.
• Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny, Podbořany, Dukelská 155 - výsledek
hospodaření ve výši 123 724,51 Kč. Příděl do rezervního fondu 68 724,51 Kč, do fondu odměn
55 000,00 Kč.
Z: finanční odbor
T: 10.4.2013
Usnesení č. 92/2013 - Převod prostředků z rezervního fondu do investičního fondu
Rada schválila vytvoření investičního fondu příspěvkové organizace Základní školy Podbořany,
Husova 276, okres Louny převodem z rezervního fondu ve výši 100 000,— Kč.
Z: finanční odbor
T: 10.4.2013
Usnesení č. 93/2013 - Fond zaměstnanců - čerpání
Rada vzala na vědomí čerpání fondu zaměstnanců za rok 2012 - viz příloha.
Usnesení č. 94/2013 - Fond zaměstnanců - rozpočet
Rada schválila rozpočet fondu zaměstnanců na rok 2013 - viz příloha.

Z: finanční odbor
T: 10.4.2013

Usnesení č. 95/2013 - Fond předplaceného nájemného - čerpání
Rada vzala na vědomí čerpání fondu předplaceného nájemného za rok 2012 - viz příloha.

Usnesení č. 96/2013 - Fond předplaceného nájemného - rozpočet
Rada schválila rozpočet fondu předplaceného nájemného na rok 2013 - viz příloha.
Z: finanční odbor
T: 10.4.2013
Usnesení č. 97/2013 - Fond ošatného - čerpání:
Rada vzala na vědomí čerpání fondu ošatného za rok 2012 - viz příloha.

Usnesení č. 98/2013 - Fond ošatného - rozpočet
Rada schválila rozpočet fondu ošatného na rok 2013 - viz příloha

Z: finanční odbor
T: 10.4.2013

Usnesení č. 99/2013 - Rozpočtová změna a podpis smlouvy
Rada doporučila rozpočtovou změnu a následné uzavření a podpis smlouvy o dílo na zpracování
projektové dokumentace „Dodatečné zateplení a výměna tvorových výplní budovy KORD, objekt čp.
846 a 846, st.p.č. 1063 a 1062 vk.ú. Podbořany44 mezi Městem Podbořany a společností a.a. Projekt
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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Zatec - projektová a inženýrská činnost, se sídlem Zatec a to za cenu 224 652,70 Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 17.4.2013
Usnesení č. 100/2013 - Oprava komunikace Pšov
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Oprava
komunikace na p.p.č. 597/1 v obci Pšov“.
Z: odbor investic
T: 10.4.2013
Usnesení č. 101/2013 - Zpráva o činnosti přestupkové komise
Rada vzala na vědomí zprávu o činnosti přestupkové komise za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 viz příloha.
Usnesení č. 102/2013 - Žádost o příspěvek z rozpočtu města
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Podbořany ve výši 5 000,- Kč na akci
- soutěž „Mladý záchranář44 pro žáky 2. stupně základních škol dne 22.5.2013 pro Hasičský záchranný
sbor Ústeckého kraje, Ústí nad Labem.
Z: finanční odbor
T: 22.5.2013
Usnesení č. 103/2013 - Žádost o příspěvek z rozpočtu města
Rada schválila poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 15.000,- Kč, příjemce příspěvku - Naše
Buškovice o.s. na činnost občanského sdružení pro rok 2013.
Z: finanční odbor
T: 10.4.2013
Usnesení č. 104/2013 - Domov pro seniory Podbořany, p.o.
Rada schválila:
a) výroční zprávu o činnosti a hospodaření DpS Podbořany, p.o za rok 2012 - viz příloha
b) odpisový plán DpS Podbořany, p.o na rok 2013
c) přijetí hmotného daru ve formě potravin a nápojů na pořádané akce - Velikonoční veselí, Pálení
čarodějnic a 12.Soutěžní klání
d) přijetí peněžního daru na nákup květin na oslavu MDŽ do výše 4 000,-Kč a přijetí peněžních darů na
oslavu 15. výročí otevření DpS Podbořany
e) přijetí peněžního daru ve výši 5 000,-Kč na projekt Kde domov můj
f) domovní řád Domova pro seniory Podbořany, p.o - platnost od 1.4.2013
g) veřejný závazek a Nabídku služeb Domova pro seniory Podbořany, p.o.
Rada ukládá zpracovat reálný rozpočet DpS, p.o. Podbořany na rok 2013 a analýzu řešení (návrhy) na
reorganizaci Domova pro seniory Podbořany, p.o.
Z: sociální odbor
T: 10.4.2013
Usnesení č. 105/2013 - Domov pro seniory Podbořany, p.o.
Rada schválila
a) dodatek č.2 smlouvy o výpůjčce mezi smluvními stranami Městem Podbořany a Domovem pro
seniory Podbořany, p.o. - viz příloha.
b) výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši 29 245 ,37,- Kč.
c) na základě výsledků hospodaření za rok 2012 dle požadavku ředitelky DpS Podbořany, p.o, příděl do
rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření 29 245 37,-Kč
d) účetní závěrku za rok 2012.
Z: sociální odbor
T: 10.4.2013

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.
/
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Usnesení č. 106/2013 - Zřízení přípravné třídy na ZŠ
Rada schválila zřízení přípravné třídy pro školní rok 2013/2014 na Základní škole T.G. Masaryka
v Podbořanech, Husova 445, Podbořany od 1.9.2013 a ukládá vyžádat souhlas Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
Z: odbor MHaS
T: 10.4.2013
Usnesení č. 107/2013 - Zápis do mateřských škol v Podbořanech
Rada schválila termín a místo zápisu do mateřských škol, zřizovaných Městem Podbořany. Zápis
proběhne dne 10. dubna 2013 v budovách jednotlivých mateřských škol v době od 8,00 do 15,00 hodin.
Z: odbor MHaS
T: 10.4.2013
Usnesení č. 108/2013 - Smlouva o spolupráci na projektu „Rodinné pasy“
Rada schválila smlouvu o spolupráci na projektu “Rodinné pasy“ s Sun Drive Communications s.r.o.,
603 00 Brno - sleva 20% na vstupném do Výstavní síně města Podbořany a divadelní a filmová
představení pořádaná Kulturním domem Podbořany, Masarykovo náměstí 922 (viz příloha), smlouva
uzavřena na 24 měsíců ode dne podpisu smlouvy.
Z: odbor MHaS
T: 10.4.2013
Usnesení č. 109/2013 - Dodatky smluv o výpůjčce majetku mezi městem a školami
Rada schválila dodatky smluv o výpůjčce majetku mezi městem Podbořany a příspěvkovými
organizacemi (školy zřizované městem Podbořany) pro rok 2013, dle inventarizace stavu majetku
k 31.12. 2012 - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 10.4.2013
Usnesení č. 110/2013 - Žádost o zkoušení kapely v KD - pronájem kinosálu
Rada schválila záměr pronájmu kinosálu kulturního domu v Podbořanech na zkoušení kapely White
Ligth (1 - 2x měsíčně, pronájem 500,- Kč za měsíc, smlouva na 1 rok) a ukládá záměr vyvěsit na
úřední desce.
Z: odbor MHaS
T: 10.4.2013
Usnesení č. 111/2013 - Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení - KD
Rada schválila smlouvu o uskutečnění uměleckého výkonu č. 4/2013 - divadelní představení
v Kulturním domě v Podbořanech dne 15.4.2013, dodavatel - agentura Sufita, fyzická osoba, Litvínov
- viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 15.4.2013
Usnesení ě. 112/2013 - Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení - KD - dětské divadelní
přestavení
Rada schválila smlouvu o uskutečnění uměleckého výkonu č. 7/2013 DR - dětské divadelní
představení v Kulturním domě v Podbořanech dne 16.3.2013, dodavatel - Divadlo rozmanitostí
v Mostě, Městské divadlo Most - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 16.3.2013
Usnesení ě. 113/2013 - Hromadná licenční smlouva s OSA pro Kino Podbořany
Rada schválila hromadnou licenční smlouvu o užití hudebních děl s textem i bez textu při promítání
audiovizuálních děl v kinech s OSA - Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s.
pro kino Podbořany (viz příloha) s výjimkou čl. VI - Doba trvání smlouvy - 6.1 - na dobu určitou do
31.12.2014.
.
Z: odbor MHaS
T: 10.4.2013
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.

Usnesení 30. Rady města Podbořany ze dne 6. března 2013 - veřejné znění
strana 8 (celkem 10)

Usnesení č. 114/2013 - Návrh cenového dodatku
Rada schválila cenový dodatek pro rok 2013 pro práce sjednané s firmou Souška - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 10.4.2013
Usnesení č. 115/2013 - Návrh smlouvy o dílo
Rada schválila Smlouvu o dílo se společností AZS 98, s.r.o., kterou se nahrazuje dosud platná
Smlouva o spolupráci ze dne 4.4.2005 - viz příloha a ukládá vyjmout čl. VII/6 - dozorčí doložka,
veškeré majetkové spory vzniklé z výše uvedené smlouvy budou řešeny v souladu s právním řádem ČR.
Z: odbor MHaS
T: 10.4.2013
Usnesení č. 116/2013 - Bytové hospodářství
a) Rada vzala na vědomí aktualizovaný seznam žadatelů o městský byt k 31.1.2013 (viz příloha).
b) Rada schválila žádost:
a) fyzické osoby a přiděluje jí byt č. 1 čp. 329 v Dělnické ulici, Podbořany.
b) fyzické osoby a přiděluje jí byt č.4 čp. 439 v Husově ulici, Podbořany.
c) fyzické osoby a přiděluje jí byt č.12 čp. 713 ve Švermově ulici, Podbořany.
Z: odbor MHaS
T: 10.4.2013
Usnesení č. 117/2013 - Zimní údržba
Rada vzala na vědomí žádost fyzické osoby a ukládá zapracovat komunikaci do plánu zimní údržby.
Z: odbor MHaS
T: 10.4.2013
Usnesení č. 118/2013 - Podbořanské letní slavnosti
Rada schválila smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro rok 2013 na konání akce
Podbořanské letní slavnosti 2013 - příjemce příspěvku fyzická osoba, včetně Dohody o krátkodobém
pronájmu Kulturního domu v Podbořanech na dobu od 21.6. do 23.6.2013. - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 17.4.2013
Usnesení č. 119/2013 - Vedoucí odboru dopravy
Rada vzala na vědomí seznam všech přihlášených účastníků do výběrového řízení na místo vedoucího
odboru dopravy MěÚ Podbořany a rozhodla se na základě vyhodnocení výběrové komise a návrhu
tajemníka úřadu jmenovat splatností od 1.6.2013 do funkce vedoucího odboru dopravy Ing. Pavla
Beneše. Zároveň rada zvyšuje počet zaměstnanců odboru dopravy o jednoho pracovníka.
Z: tajemník
T: 1.6.2013
_

v

Usnesení č. 120/2013 - Žádost o sponzorský dar:
Rada vzala na vědomí žádost Občanského sdružení Naše Radonicko o sponzorský dar na pořádání
kulturní a společenské akce „Radonické májové slavnosti 2013“ dne 1. května v Radonicích u Kadaně.

Usnesení č. 121/2013 - Žádost OS Naše Buškovice o palivové dřevo
Rada schválila žádost OS Naše Buškovice o bezplatné poskytnutí 1 - 2 m2 palivového dřeva na
topení v KD Buškovice při pořádání Dětského maškarního plesu 16.3.2013.
Z: odbor MHaS
T: 16.3.2013

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. 122/2013 - Nabídka prezentace:
Rada vzala na vědomí nabídku spol. sr.o. Daruma Plzeň na prezentaci Města Podbořany
v multimediálním informačním panelu v Kadani a rozhodla se nabídku nevyužít.
Z: tajemník
T: 10.4.2013
Usnesení č. 123/2013 - Příprava oslav osvobození
Rada vzala na vědomí přípravy na konání oslav osvobození dne 7. května 2013 od 14,00 hod.
Z: tajemník
T: 7.5.2013
Usnesení č. 124/2013 - Setkání radioamatérů
Rada schválila příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro fyzickou osobu na Mezinárodní DIG setkání
radioamatérů 2013 v termínu 30.5. - 2.6.2013.
Z: finanční odbor
T: 30.5.2013
Usnesení č. 125/2013 - Odkoupení plotu:
Rada schválila prodej plechového plotu z areálu vedle silnice, naproti Pneuservisu směrem k NZPK.
Žadatel fyzická osoba. Kupní cena: 4,- Kč/kg.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. 4. 2013
Usnesení č. 126/2013 - Pronájem pozemků:
Rada schválila pronájem části parc.č. 170 - částí PK ě. 155/2 díl 1, ě. 156/1 díl 1, č. 158/1 díl 1 o výměře
cca 1030 m2, KN parcely č. 82/1, o výměře 2048 m2, ě. 161 o výměře 139 m2, obě ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Kaštice a č.384 - ostatní plocha, ostat, komunikace, o výměře 2244 m2,
v k.ú. Dolánky u Kaštic. Žadatel: fyzická osoba. Roční nájem: 551,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. 4. 2013
Usnesení č. 127/2013 - Pronájem pozemku:
Rada schválila pronájem parc.č. 674 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1574 m2, vk.ú.
Letov. Žadatel: Zemědělská společnost Blšany, s.r.o. Roční nájem: 138,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. 4. 2013
Usnesení č. 128/2013 - Pronájem pozemku:
Rada schválila pronájem části pozemkové parcely č. 3077/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře cca 80 m2 v k.ú. Buškovice. Žadatel fyzická osoba. Roční nájem: 100,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. 4. 2013
Usnesení č. 129/2013 - Záměr pronájmu:
Rada schválila záměr pronájmu a uzavření nájemní smlouvy na tělocvičnu v TJ Tatran mezi Městem
Podbořany a Gymnáziem a Střední odbornou školou Podbořany, p.o. Podbořany. Hodinový pronájem:
100,- Kč/hod. + 150,- Kč/hod. + DPH na paušální náklady.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. 4. 2013
Usnesení ě. 130/2013 - přijetí daru plechových garáží a traktoru
Rada schválila přijetí daru dvou plechových garáží a 1 komunálního traktoru John Deere od TJ Tatran,
Podbořany. Kupní cena 0,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. 4. 2013

Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této části proto nesouhlasí zněni tohoto usneseni s originálem.
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Usnesení č. 131/2013 - Záměr pronájmu pozemku pod garážemi a 2 garáží:
Rada schválila záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 906/3 - ostatní plocha, v k.ú. Podbořany
pod 7 plechovými garážemi vedle hřiště Tatranu, z nichž každá měří cca 25 m2 a 2 plechových garáží.
Žadatel: fyzické osoby. Měsíční nájem: 100,- Kč za 1 pozemek, 300,- Kč vč.DPH za 1 garáž.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. 4. 2013
Usnesení č. 132/2013 - Žádost OS Naše Buškovice o vyjmutí pozemku:
Rada schválila vyjmutí pruhu o šíři 3 m vedle polm cesty z parcely č. 834/15 vk.ú. Buškovice
z nabídky pozemků k pronájmu a souhlasí zde s výsadbou stromů za nové občánky Buškovic.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. 4. 2013
Usnesení č. 133/2013 - Záměr prodeje bytů:
Rada schválila záměr prodeje bytů v čp. 92 se st.p.č. 243 - zastavěná plocha, o výměře 177 m2, v k.ú.
Klubaný včetně zásad pro prodej bytového fondu s podmínkou vyjmutí nedotovaných bytů ze
zástavního práva pro MMR. Kupní cena: 2 900,- Kč/m2. Žadatel: fyzické osoby.
Z: majetkoprávní odbor
T: 17. 4. 2013
Usnesení ě. 134/2013 - Podpis kupní smlouvy:
Rada doporučila podpis kupní smlouvy č. ULN/22/2013 na koupi pozemkových parcel č. 1899/11,
1899/12, 1899/13,1900 v k.ú. Podbořany mezi Městem Podbořany a UZSVM Praha 2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 17. 4. 2013
Usnesení ě. 135/2013 - Zřízení budoucího věcného břemene:
Rada schválila podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a
provozování elektrizační soustavy ke stavbě - „Podbořany, ppč. 2156/1, p. Brabec, 6 RD, kabel NN“
právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 2156/4 - ostatní plocha, č.
2124 - ostatní plocha a č. 897 - ostatní plocha, ost.komunikace, vk.ú. Podbořany. Žadatel: ČEZ
Distribuce, a.s., 405 02 Děčín 4. Jednorázová úhrada: 12 900,- Kč + DPH - viz příloha.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. 4. 2013
Usnesení č. 136/2013 - Zřízení věcného břemene:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení věcného břemene za
účelem zřízení a provozování podzemního vedení plynovodu pro stavbu „STL plynovod a přípojky pro
3 RD v k.ú. Klubaný46 s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby, opravy a revizí a to na parcelách
č. 23/4, č. 251/1, č. 253/5 a č. 253/6 vk.ú. Klubaný. Žadatel RWE GasNet, s.r.o., Ústí n/L.
Jednorázová úhrada: 15 900,- Kč bez DPH - viz příloha.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. 4. 2013

