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Usnesení
z 31. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 10. dubna 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,
MUDr. Ráliš, Mgr. Gutzer
Ověřovatelé zápisu: p. Hančar, MUDr. Ráliš
Přizváni: Ing. Henlínová, pí Kolihová, Ing. Cimr, Bc. Hajný, Ing. Růžičková, pí Herejková,
Bc. Gašparová, Bc. Chvojková, Ing. Ohanka

Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení č. 115/2013 - 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.
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení ě. 137/2013 - Souhlas k sečení a výřezu keřů:
Rada vydala souhlas k sečení a výřezu keřů na lokalitách Homole (parcela č. 1626/14 v k.ú. Podbořany
a Kozí Hřbet (parcely č. 927/2, 773/8, 921, 773/8, 773/9 vk.ú. Buškovice) na rok 2013. Žadatel O.s.
Anthericum, Březno u Chomutova.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. 5.2013
Usnesení č. 138/2013 - Revitalizace Buškovic:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č.l smlouvy o dílo č.369/2012 na stavbu „Revitalizace
Buškovice centrum" mezi Městem Podbořany a firmou Metali Quatro spol. s r.o.,MOST.
Z: odbor investic
T: 15.5.2013
Usnesení č. 139/2013 - Zateplení a výměna oken ěp. 944 a 945:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č.l smlouvy o dílo č. 372/2012 na stavbu „Dodatečné
zateplení podkroví a výměna oken v podkroví objektu čp. 944 a 945 v Podbořanech" mezi Městem
Podbořany a firmou KV Building s. r.o., Praha 2.
Z: odbor investic
T: 15.5.2013
_
_

v

Usnesení ě. 140/2013 - Propoj ulic Svermova a Na Barborce:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č.l smlouvy o dílo 4/2012 na stavbu „Propoj ulic Svermova a
Na Barborce v Podbořanech" mezi Městem Podbořany a firmou Ekostavby s. r.o.,LOUNY.
Z: odbor investic
T: 15.5.2013
Usnesení č. 141/2013 - Revitalizace Hluban:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 1 smlouvy o dílo 370/2012 na stavbu „Revitalizace
Hlubany centrum" mezi Městem Podbořany a firmou Metali Quatro spol. s r.o., MOST.
Z: odbor investic
T: 15.5.2013

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. 142/2013 - Technicko-sociální zázemí pro tenisové kurty:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku smlouvy č.l o dílo číslo 40/2013 na stavbu „Technickosociální zázemí pro tenisové kurty - zděná stavby“ mezi Městem Podbořany a firmou Metali Quatro
spol. s r.o., MOST.
Z: odbor investic
T: 15.5.2013
Usnesení č. 143/2013 - Fotbalové zázemí Buškovice:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 1 smlouvy o dílo číslo 39/2013 na stavbu „Fotbalové
zázemí Buškovice - zděná stavba" mezi Městem Podbořany a firmou Vyslystav s r.o., Halže.
Z: odbor investic
T: 15.5.2013
Usnesení č. 144/2013 - Komunikace lokalita AR auto:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 1 smlouvy o dílo číslo 5/2012 na stavbu „Novostavba
komunikace v Podbořanech - lokalita AR auto s.r.o" mezi Městem Podbořany a firmou STÁVÁN EU
s r.o., Jirkov.
Z: odbor investic
T: 15.5.2013
Usnesení č. 145/2013 - Oprava komunikace Pšov:
Rada doporučila rozpočtovou změnu a následné uzavřem a podpis smlouvy o dílo na realizaci akce
„Oprava komunikace na p.p.č.597/1 v obci Pšov" a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo mezi
Městem Podbořany a společností EKOSTAVBY Louny s.r.o., Louny, a to za cenu 449.297,20 Kč vč.
DPH, s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny, o čemž bude
dodavatel písemně informován v termínu do 30.4.2013.
1. EKOSTAVBY Louny s.r.o., Louny
449.297,20 Kč vč. DPH
2. BEVI STAV s.r.o., Praha 5
525.382,00 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 17.4.2013
Usnesení č. 146/2013 - Technický dozor na stavbě:
Rada schválila uzavřem a podpis mandátní smlouvy na zajištění technického dozoru na stavbě
„Dodatečné zateplení a výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ, tělocvičny a školní jídelny č.p. 743,
Podbořany.
Z: odbor investic
T: 15.5.2013
Usnesení ě. 147/2013 - Autorský dozor na stavbě:
Rada schválila uzavřem a podpis mandátní smlouvy na zajištění autorského dozoru na stavbě
„Dodatečné zateplení a výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ, tělocvičny a školní jídelny č.p. 743,
Podbořany.
Z: odbor investic
T: 15.5.2013
Usnesení ě. 148/2013 - Technický dozor na stavbě:
Rada schválila uzavření a podpis mandátní smlouvy na zajištění technického dozoru na stavbě
„Dodatečné zateplení, výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ T.G.Masaryka, školních dílen a
družiny, Podbořany".
Z: odbor investic
T: 15.5.2013

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. 149/2013 - Autorský dozor na stavbě:
Rada schválila uzavření a podpis mandátní smlouvy na zajištění autorského dozoru na stavbě
„Dodatečné zateplení, výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ T.G.Masaryka, školních dílen a
družiny, Podbořany44.
Z: odbor investic
T: 15.5.2013
Usnesení č. 150/2013 - Technický dozor na stavbě:
Rada schválila uzavření a podpis mandátní smlouvy na zajištění technického dozoru na stavbě
„Zateplení Domu dětí a mládeže, Podbořany44.
Z: odbor investic
T: 15.5.2013
Usnesení č. 151/2013 - Autorský dozor na stavbě:
Rada schválila uzavření a podpis mandátní smlouvy na zajištění autorského dozoru na stavbě
„Zateplení Domu dětí a mládeže, Podbořany44.
Z: odbor investic
T: 15.5.2013
Usnesení č. 152/2013 - Pořadí cenových nabídek:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Zateplení Domu dětí a mládeže, Podbořany44 a zároveň ukládá podepsat
smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a společností PETROM STAVBY, s.r.o., Kadaň, a to za cenu
1.174.096,- Kč vč. DPH, s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu neposkytnutí dotace v rámci
Cena Kč vč. DPH
Operačního programu Životní prostředí.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

PETROM STAVBY, s.r.o., Kadaň
PERF-STAV s.r.o., Sokolov
Metali Quatro spol. s r. o., Most
RENSTAV stavební s.r.o. Dolní Rychnov
VÍT JAKUBÍČEK, Litoměřice
První Hypostav spol. s.r.o., Litvínov
fa HAKIM s.r.o., Bílina
DOZORSTAV s.r.o., Karlovy Vary
První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o., Kadaň
WAREX spol. s r. o., Praha 5 - Zličín
Stavební a obchodní společnost Most spol. s r. o., Obmice
KV-BUILDING s.r.o., Praha 2
Okno MaMi, spol. s r. o., Chomutov
Ing. Ladislav Juna, Žatec
PODHOLA - stav. Firma s.r.o., Podbořany
ACTHERM servis, a.s., Chomutov
AMP Chomutov a.s., Chomutov
BPŠ-Company, s.r.o., Praha 9 - Kyje
ALLKON s.r.o., Meziboří
TEPO spol. s r.o., Litvínov
Hana Princlová, Praha 9
OSF 2000, s.r.o., Liberec 18
DOMY s.r.o., Litoměřice

1 174 096,00
1 189 204,00
1 209 961,00
1 294 115,00
1 340 107,00
1 357 618,00
1 398 991,00
1 399 725,00
1 410 707,00
1 410 985,00
1 419 227,00
1 447 289,47
1 470 199,22
1 495 990,00
1 519 349,00
1 537 310,00
1 614 360,00
1 669 800,00
1 708 345,00
1 749 188,00
1 850 278,10
1 922 081,00
2 168 780,00

Z: odbor investic
T: 15.5.2013
Usnesení č. 153/2013 - Vyloučení cenové nabídky ze soutěže:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, vyloučila ze soutěže na akci
„Zateplení Domu dětí a mládeže, Podbořany44 cenovou nabídku uchazeče Stavební společnost VARO
s.r.o., Cheb z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Cenová nabídka uchazeče byla ve výši
1.374.535,- Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 15.5.2013
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. 154/2013 - Vyloučení cenové nabídky ze soutěže:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, vyloučila ze soutěže na akci
„Zateplení Domu dětí a mládeže, Podbořany” cenovou nabídku uchazeče J.Š.KOMAX s.r.o., Prunéřov
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Cenová nabídka uchazeče byla ve výši 1.567.267,- Kč vč.
DPH.
Z: odbor investic
T: 15.5.2013
Usnesení č. 155/2013 - Pořadí cenových nabídek:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Dodatečné zateplení a výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ, tělocvičny
a školní jídelny č.p. 743, Podbořany” a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo mezi Městem
Podbořany a společností PETROM STAVBY, s.r.o., Kadaň, a to za cenu 11.962.887,90 Kč vč. DPH,
s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu neposkytnutí dotace v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
Cena Kč vč. DPH
1. PETROM STAVBY s.r.o., Kadaň
2. PERF-STAV s.r.o., Sokolov
3. POZEMSTAV Prostějov a.s., Prostějov
4. DOZORSTAV s.r.o., Karlovy Vaty
5. METALE QUATRO s.r.o., Most
6. RENSTAV stavební s.r.o., Dolní Rychnov
7. HARTEX CZ s.r.o., Litoměřice
8. INKOMA STAV s.r.o.,Praha 2
9. Stavební a obchodní společnost Most s.r.o., Obmice
10. PRVNÍ HYPOSTAV s.r.o., Litvínov
11. YSSEN - spol. s r.o., Litvínov
12. BH a B s.r.o., Ústí nad Labem
13. OknoMaMi s.r.o., Chomutov
14. První krušnohorská realitní kancelář s.r.o., Kadaň
15. TIMA s.r.o. - obchodně výrobní služby, Karlovy Vary
16. AMP Chomutov a.s., Chomutov
17. ALLKON s.r.o., Meziboří
18. PODHOLA - staveb, firma s.r.o., Podbořany
19. ŠTAYR s.r.o., Jirkov
20. KV-BUILDING s.r.o., Praha 2
21. ABC Chomutov s.r.o., Chomutov
22. Gerhand Hořejšek a spol. s r.o., Litoměřice
23. Hana Princlová, Praha 9
24. Stavitelství Kladno spol. s r.o., Kladno
25. SWIETELSKY stavební s.r.o., Plzeň

11.962.887,90
12.096.317.00
12.570.225.00
12.593.059.44
13.157.612.44
13.396.835.19
13.915.890.74
14.269.629.75
14.275.962,27
14.800.956.00
15.393.151.09
15.477.195,39
15.529.220.31
15.958.597,47
16.122.001.20
16.424.264.69
16.467.063.32
16.739.021.00
16.759.796.10
16.930.292,58
17.226.651.00
18.501.342.70
19.862.269.82
20.980.006.00
22.082.570,50

Z: odbor investic
T: 15.5.2013
Usnesení č. 156/2013 - Vyloučení cenové nabídky ze soutěže:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, vyloučila ze soutěže na akci
„Dodatečné zateplení a výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ, tělocvičny a školní jídelny č.p. 743,
Podbořany” cenovou nabídku uchazeče Stavební společnost VARO s.r.o., Cheb z důvodu nesplnění
zadávacích podmínek. Cenová nabídka uchazeče byla ve výši 14.115.163,27 Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 15.5.2013
Usnesení č. 157/2013 - Pořadí cenových nabídek:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Dodatečné zateplení, výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ
T.G.Masaryka, školních dílen a družiny, Podbořany” a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo mezi
Městem Podbořany a společností PETROM STAVBY, s.r.o., Kadaň, a to za cenu 9.965.822,21 Kč vč.
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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DPH, s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu neposkytnutí dotace v rámci Operačního
Cena Kč včetně DPH
programu Životní prostředí.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

PETROM STAVBY s.r.o., Kadaň
PERF-STAV s.r.o., Sokolov
L.A.INTER1ÉR s.r.o., Chomutov
METALE QUATRO s.r.o., Most
POZEMSTAV Prostějov a.s., Prostějov
RENSTAV stavební s.r.o., Dolní Rychnov
OknoMaMi s.r.o., Chomutov
HARTEX CZ s.r.o., Litoměřice
DOZORSTAV s.r.o., Karlovy Vary
EUROMONT GROUP a.s., Most
KV-BUILDING s.r.o., Praha 2
INKOMA STAV s.r.o., Praha 2
STAVMART s.r.o., Krupka
BH a B s.r.o., Ústí nad Labem
První krušnohorská realitní kancelář s.r.o., Kadaň
ALLKON s.r.o., Meziboří
PRVNÍ HYPOSTAV s.r.o., Litvínov
Stavební a obchodní společnost Most s.r.o., Obmice
Vanderlaan s.r.o., Praha 10
RRR s.r.o., Chomutov
AMP Chomutov a.s., Chomutov
SWIETELSKY stavební s.r.o., Svatava
ABC Chomutov s.r.o., Chomutov
ŠTAYR s.r.o., Jirkov
TIMA s.r.o. - obchodně výrobní služby, Karlovy Vary
PODHOLA - staveb, firma s.r.o., Podbořany

9.965.822,21
10.067.122,05
10.232.032,46
10.784.023,75
11.146.942,00
11.181.844,47
11.218.274,57
11.272.482,21
11.292.485,00
11.411.407,00
11.736.131,75
11.923.127,26
11.936.964,00
12.087.890,32
12.242.720,00
12.451.283,79
12.560.265,00
12.623.837,00
12.925.799,00
13.041.079,27
13.394.632,00
13.478.939,00
14.092.192,00
14.276.809,36
14.516.478,00
15.450.633,00

Z: odbor investic
T: 15.5.2013
Usnesení č. 158/2013 - Vyloučení cenové nabídky ze soutěže:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, vyloučila ze soutěže na akci
„Dodatečné zateplení, výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ T.G.Masaryka, školních dílen a
družiny, Podbořany" cenovou nabídku uchazeče Stavební společnost VARO s.r.o., Cheb z důvodu
nesplnění zadávacích podmínek. Cenová nabídka uchazeče byla ve výši 11.843.037,21 Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 15.5.2013
Usnesení č. 159/2013 - Zrušení výběrového řízení:
Rada ruší výběrové řízení na akci „Přístavba Mateřské školy Bří Čapků 795 Podbořany" z důvodu
podání jediné cenové nabídky v souladu s § 84 odst le, zákona č.l37/2006Sb.
Z: odbor investic
T: 15.5.2013
Usnesení č. 160/2013 - Zadání výběrového řízení:
Rada schválila zadání výběrového řízení pro: „Zhotovení projektové dokumentace a realizace stavby
formou přístavby Mateřské školky Bří Čapků 795 v Podbořanech - variantní řešení".
Z: odbor investic
T: 15.5.2013
Usnesení ě. 161/2013 - Fond rozvoje bydlení:
Rada provedla posouzení a hodnocem žádostí o poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na rok 2013
a souhlasí s poskytnutím půjčky žádosti č.l za předpokladu, že vlastník nemovitosti nebo žadatel o
půjčku na opravu nemovitosti, na kterou je podána žádost, nemá dluhy vůči městu.
Z: odbor investic
T: 15.5.2013
Poznámka: jména a adresy řyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejňovány.
V této části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.

Usnesení 31. Rady města Podbořany ze dne 10. dubna 2013 - veřejné znění
strana 6 (celkem 10)

Usnesení č. 162/2013 - Státní stavební dohled:
Rada vzala na vědomí zprávu stavebního a vyvlastftovacího úřadu města Podbořany ve věci provádění
státního stavebního dohledu s vlastníky objektu č.p. 95 v Podbořanech (fyzické osoby) a doporučila
Z: Stavební úřad
zastupitelstvu odkoupit objekt v dražbě za vyvolávací cenu
T: 17.4.2013
Usnesení č. 163/2013 - Rozpočet DpS:
Rada neschválila rozpočet Domova pro seniory Podbořany, p.o. na rok 2013 a ukládá ředitelce požádat
Ministerstvo práce a sociálních věcí o navýšení dotace.
Z: sociální odbor
T: 15.5.2013
Usnesení č. 164/2013 - Reorganizace služby DpS:
Rada vzala na vědomí návrh na reorganizaci služby Domova pro seniory Podbořany, p.o. - viz příloha.

Usnesení č. 165/2013 - Žádost o příspěvek:
Rada vzala na vědomí žádost o finanční příspěvek na činnost terénní služby ranné péče - Raná péče
EDA, o.p.s.
Z: sociální odbor
T: 15.5.2013
Usnesení č. 166/2013 - Závěrečný účet:
Rada projednala návrh „Závěrečného účtu Města Podbořany za rok 2012“ a doporučila ho ZM ke
schválení - viz příloha.
Z: finanční odbor
T: 17.4.2013
Usnesení č. 167/2013 - Pohledávky:
Rada vzala na vědomí zprávu o pohledávkách a o vymáhání pohledávek za období od 1. 9. 2012 do
28.2.2013- viz příloha.

Usnesení č. 168/2013 - Odpis pohledávky:
Rada města schválila úplný odpis pohledávky: fyzická osoba - dluh za spotřebu vody za rok 2003
v provozovně. VS 291002 - 1 410,00 Kč.
Z: finanční odbor
T: 15.5.2013

Usnesení č. 169/2013 - Prodej pohledávek:
Rada ukládá nabídnout vybrané pohledávky k prodeji.

Z: finanční odbor
T: 15.5.2013

Usnesení č. 170/2013 - Zrušení předkupních práv:
Rada vzala na vědomí zrušení předkupního práva města na parcelách č.175/1 v k.ú. Hlubany, č. 1911/1
a č. 1920/2 vk.ú. Podbořany, které se ruší dle novely § 101 stavebního zákona pro fyzické osoby.
Předkupní právo pro Ústecký kraj je třeba řešit s Ústeckým krajem.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15.5.2013
Usnesení č. 171/2013 - Zrušení předkupních práv:
Rada vzala na vědomí zrušení předkupních práv zřízených při schválení územního plánu města podle §
101 novelizovaného stavebního zákona, které je v rozporu s tímto zákonem a to pro všechna veřejně
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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prospěšná opatření (plochy územního systému ekologické stability (ÚSES - regionální), ochrana proti
povodním (poldr), veřejná zeleň, krajinná zeleň a veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15.5.2013
Usnesení č. 172/2013 - Pronájem tělocvičny v TJ Tatran:
Rada schválila pronájem a uzavření nájemní smlouvy na pronájem tělocvičny v TJ Tatran mezi Městem
Podbořany a Gymnáziem a Střední odbornou školou Podbořany. Hodinový pronájem : 100,- Kč/hod +
150,- Kč/hod paušální náklady.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15.5.2013
Usnesení č. 173/2013 - Pronájem pozemků pod garážemi:
Rada schválila pronájem části pozemkové parcely č. 906/3 - ostatní plocha, v k.ú. Podbořany pod 7
plechovými garážemi vedle hřiště Tatranu, každá měří cca 25 m2. Žadatelé: fyzické osoby. Rada ukládá
vyvěsit pronájem jedné prázdné plechové garáže. Měsíční nájem: 100,- Kč za 1 pozemek, 300,- Kě za 1
garáž
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. 5.2013
Usnesení č. 174/2013 - Přechod nájmu:
Rada schválila přechod nájmu části pozemkové parcely č. 603/1 - zastavěná plocha, o výměře 56 m2,
v k.ú. Podbořany z fyzické osoby na fyzickou osobu.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15.5.2013
Usnesení č. 175/2013 - Přechod nájmu:
Rada schválila přechod nájmu pozemkové parcely ě. 470/13 - zahrada, o výměře 20 m2, vk.ú.
Sýrovice z fyzické osoby na fyzickou osobu.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15.5.2013
Usnesení č. 176/2013 - Nabídkové řízení na pronájem vodní tvrze Hlubany:
Nabídkové řízení na pronájem vodní tvrze Hlubany bylo vyvěšeno, byla doručena pouze jedna nabídka
od Sdružem RestArt - Kruml&Ulke, Kryry. Nabízí roční pronájem : 2 000,- Kě + energie. Rada
ukládá vyvěsit opětovně dol4. 5.2013a ukládá žadatelům přesně identifikovat smluvní subjekt, který
žádá o uzavření nájemní smlouvy.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15.5.2013
Usnesení č. 177/2013 - Pronájem garáže:
Rada schválila pronájem garáže bez evidenčního č. se st.p.č. 503 v Palackého ulici, Podbořany fyzické
osobě za měs. Nájem 800,- Kč.
1. fyzická osoba - měs. nájem 800,- Kč,
2. fyzická osoba- měs. nájem 559,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15.5.2013
Usnesení č. 178/2013 - Záměr prodeje:
Rada schválila záměr prodeje části parcely č. 597/1 - ostatní plocha, o výměře cca 80 m2, v k.ú. Pšov u
Podbořan pro výstavbu čističky. Žadatel Výchovný ústav a školní jídelna, Pšov. Kupní cena : 20,Kě/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 17. 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. 179/2013 - 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. Žadatelé fyzické osoby. Kupní cena: 100,- Kč/m2. Z: majetkoprávní odbor
T: 19. 6. 2013
Usnesení č. 180/2013 - Záměr prodeje:
Rada odkládá rozhodnutí o záměru prodeje parcely č. 562 - zahrada, o výměře 470 m2, vk.ú.
Podbořany do doby výstavby školky. Žadatelé fyzické osoby. Kupní cena: 100,- Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 19. 6. 2013
Usnesení č. 181/2013 - Nabytí nemovitosti v dražbě:
Rada doporučila nabytí nemovitosti - dům čp. 95 se st.p.č. 171 o výměře 1333 m2 v Dukelské ulici,
v Podbořanech (vlastník fyzické osoby) v dražbě za účasti starosty, za jeho nepřítomnosti místostarosty,
v sídle Exekutorského úřadu Kladno, prováděné JUDr. Janou Škofovou a doporučila uhradit dražební
jistotu 350 000,- Kč. Kupní cena: max. 600 000,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 17. 4. 2013
Usnesení ě. 182/2013 - Pozemky pod vlečkou:
Rada projednala nabídku Jednoty SD, Masarykovo náměstí 14, Podbořany na odkoupení vlečky
s výhybkou - varianta A - část parcely č. 1923/1 o výměře 4230 m2 v k.ú. Podbořany za konečnou
kupní cenu 700 000,- Kč, vzala ji na vědomí a konstatuje, že za požadovanou cenu město nemá o nabytí
zájem.
Z: majetkoprávní odbor
T: 17. 4. 2013
Usnesení č. 183/2013 - Smlouva o zřízení věcného břemene:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízem věcného břemene za účelem zřízem a provozovám
podzemního vedení plynovodu pro stavbu „STL plynovod a přípojky pro 3 RD na ppč. 2172 vk.ú.
Podbořany“s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby, opravy a revizí a to na parcelách č.896,
2196, 2197 vk.ú. Podbořany. Žadatel RWE GasNet, s.r.o.. Jednorázová úhrada 16 529,- Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15.5.2013
Usnesení ě. 184/2013 - Záměr pronájmu:
Rada neschválila záměr pronájmu místnosti - skladu v 1. patře Kulturního domu, Masarykovo náměstí
922, Podbořany pro Rodinné a Mateřské centrum Jonáš s ohledem na provozní potřeby Kulturního
domu.
Z: odbor MHaS
T: 15.5.2013
Usnesení ě. 185/2013 - Vyřazení inventáře:
Rada souhlasí s vyřazením inventáře: vysavače MTD 202 - zahradní drtič, i.č. 1761, poř.cena 39 990,a sněhové frézy Toro Quick Clar QS , i.č. 4601, poř.cena 17 919 ,- z majetku města Podbořany
z důvodu odcizení zařízem nebo jejich hlavních funkčních částí a ukládá nabídnout do prodeje sací
hadice MTD 202, inv.č. 1768, poř. cena 6990,-Kč.
Z: odbor MHaS
T: 15.5.2013
Usnesení ě. 186/2013 - Příspěvek:
Rada schválila poskytnutí příspěvku z rozpočtu Města Podbořany pro Český svaz chovatelů, ZO
Podbořany ve výši 5 000,- Kč na uspořádání dvou výstav drobného hospodářského zvířectva v roce
2013.
Z: odbor MHaS
T: 15.5.2013
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. 187/2013 - Pronájem kinosálu:
Rada schválila smlouvu o pronájmu kinosálu s pódiem kulturního domu, Podbořany - zkoušení
kapely White Ligth, žadatel fyzická osoba. Podmínky nájmu - 2x měsíčně - celkem 12 hodin měsíčně,
smlouva na dobu určitou - 1 rok, pronájem měsíčně 500,- Kč.
Z: odbor MHaS
T: 15.5.2013
Usnesení č. 188/2013 - Příspěvek:
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 500,- Kč z rozpočtu Města Podbořany na
pořádání VII. ročníku Obranářského závodu v Kryrech dne 14.9.2013, žadatel Základní kynologická
organizace Kryry.
Z: finanční odbor
T: 15.5.2013
Usnesení č. 189/2013 - Provoz MŠ o prázdninách:
Rada projednala oznámení ředitelství Mateřské školy Podbořany, Hlubanská 321, Podbořany a
ředitelství Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795, Podbořany o organizaci provozu mateřských
škol v měsících červenci a srpnu 2013 a souhlasí s omezením provozu dle oznámení ředitelek MŠ( viz
příloha).
Z: odbor MHaS
T: 15.5.2013
Usnesení č. 190/2013 - Výjimka z počtu dětí ve třídě MŠ:
Rada na základě žádostí ředitelství mateřských škol v Podbořanech schválila výjimku z počtu dětí ve
třídě mateřské školy pro školní rok 2013/2014 za podmínky, že zvýšený počet dětí nebude na újmu
kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Počet dětí Mateřská Škola Podbořany, Bratří Čapků 795 - 84 dětí (3 třídy), Mateřská škola Podbořany, Hlubanská
321 - 80 dětí (3 třídy), odloučené pracoviště Žatecká - 25 dětí (1 třída). Z: odbor MHaS
T: 15.5.2013
Usnesení ě. 191/2013 - Příspěvky na sport:
Rada doporučila Zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančních příspěvků na sport z rozpočtu
města pro rok 2013 dle pravidel o poskytnutí finančních příspěvků (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 17.4.2013
Usnesení ě. 192/2013 - Finanční příspěvek:
Rada neschválila poskytnutí finančního příspěvku pro oddíl TJ Baník Buškovice z rozpočtu Města
Podbořany, neboť Město Podbořany hradí tomuto oddílu 58.000,- Kč vč. DPH za přípravu hřiště a
připravuje kompletní rekonstrukci zázemí šaten a toalet.
Z: odbor MHaS
T: 15.5.2013
Usnesení ě. 193/2013 - Žádost o příspěvek:
Rada neschválila příspěvek Českému rybářskému svazu, Severočeskému územnímu svazu Ústí nad
Labem ve výši 5.000,- Kč na čištění Nechranické přehrady.
Z: finanční odbor
T: 15.5.2013
Usnesení ě. 194/2013 - Příspěvek:
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč na akci stavění a kácení májky
v Buškovicích. Žadatel fyzická osoba.
Z: finanční odbor
T: 15.5.2013

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. 195/2013 - Příspěvek:
Rada schválila poskytnutí příspěvku ve výši 6.000,- Kč na slavnostní stavění májky dne 30. dubna
2013 na náměstí T.G. Masaryka v Podbořanech. Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů města Podbořany.
Z: finanční odbor
T: 30.4.2013
Usnesení č. 196/2013 - Příspěvek:
Rada schválila poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč na projekt Propagaění jízda historické hasičské
techniky dne 1.6.2013 v Podbořanech. Žadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské
sdružení hasičů Ústeckého kraje, Ústí nad Labem.
Z: finanční odbor
T: 1.6.2013
Usnesení č. 197/2013 - Areál TJ Tatran:
Rada ukládá zabezpečit areál TJ Tatran v Podbořanech tak, aby zadní vchod od učiliště byl obsluhován
jen správcem areálu.
Z: odbor MHaS
T: 15.5.2013
Usnesení č. 198/2013 - Finanční úřad v Podbořanech:
Rada ukládá prověřit pravdivost informací o možném rušení finančního úřadu v Podbořanech.
Z: tajemník
T: 15.5.2013
Usnesení ě. 199/2013 - Lékaři v Podbořanech:
Rada ukládá prověřit u VZP možnost existence očního a plicmho praktického lékaře v Podbořanech.
Z: sociální odbor
T: 15.5.2013
Usnesení ě. 200/2013 - Nabytí části parcely:
Rada odkládá usnesem o nabytí části parcely č. 546/15 od fyzických osob a ukládá připravit konkrétní
podmínky pro nabytí pozemku pro přeložku silnice 1/27 pro zajištěm pozemků na výstavbu obchvatu
Podbořan.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. 5. 2013

