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Usnesení
z 32. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 15. května 2013 od 15,30 hod.
v kanceláři starosty na MěU v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Ing. Čerňanský, p. Hančar, MUDr. Ráliš, p. Jedlička, Mgr. Gutzer
Omluven: MUDr. Záhorský
Ověřovatelé zápisu: p. Hančar, MUDr. Ráliš
Přizváni: Bc. Gašparová, Ing. Růžičková, Mgr. Knoblauch, Ing. Ohanka
Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení č. 169/2013 - Rada ukládá nabídnout vybrané pohledávky k prodeji. Z:
finanční odbor. Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení ě. 201/2013 - Stavební úpravy kaple Letov:
Rada schválila uzavření a podpis smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace stavby
„Stavební úpravy kaple s hrobkou v obci Letov“ mezi Městem Podbořany a společností MESSOR
BUILD s.r.o. se sídlem Obora, 440 01 Louny, a to za cenu 47.700,- Kč bez DPH.
Z: odbor investic
T: 12.6.2013
Usnesení ě. 202/2013 - Fotbalové zázemí Buškovice:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu „Fotbalové zázemí
Buškovice - zděná stavba“ mezi Městem Podbořany a společností VYSLYSTAV s.r.o. se sídlem 347
01 Halže, a to z důvodu posunutí termínu realizace na rok 2013.
Z: odbor investic
T: 12.6.2013
Usnesení ě. 203/2013 - Parkoviště u umového háje:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Rozšíření
kapacity parkoviště u hřbitova (umový háj) v Podbořanech".
Z: odbor investic
T: 12.6.2013
Usnesení č. 204/2013 - Autobusové nádraží:
Rada vzala na vědomí žádost Autobusové dopravy s.r.o. Podbořany o revitalizaci autobusového nádraží
a ukládá zahájit jednání v návaznosti na stávající autobusové nádraží.
Z: odbor investic
T: 12.6.2013
Usnesení č. 205/2013 - Smlouva o přeložce plynárenského zařízení:
Rada schválila uzavření a podpis Smlouvy o přeložce plynárenského zařízení - plyn. přípojka v ul.
Vroutecká mezi Městem Podbořany a RWE Distribuční služby s.r.o. Bmo.
Z: odbor investic
T: 12.6.2013
Usnesení ě. 206/2013 - Demolice ěp. 53 Sýrovice:
Rada schválila uzavření a podpis smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace „PD pro
demolici domu p. č. 53 v k. ú. Sýrovice" mezi Městem Podbořany a společností MESSOR BUILD s.r.o.
se sídlem Obora, 440 01 Louny, a to za cenu 51.500,- Kč bez DPH.
Z: odbor investic
T: 12.6.2013

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. 207/2013 - Komunikace Podbořany:
Rada schválila odstoupení od smlouvy o dílo na realizaci akce „Novostavba komunikace v
Podbořanech - lokalita AR auto s.r.o.“ mezi Městem Podbořany a společností Stáván EU s.r.o., 431 11
Jirkov z důvodu opakovaného nereagování na výzvy v této věci.
Z: odbor investic
T: 12.6.2013
Usnesení č. 208/2013 - Regenerace panelového sídliště:
Rada schválila uzavření a podpis mandátní smlouvy na zajištění technického dozoru na stavbě „RPSPodbořany, Regenerace panelového sídliště Střed - kpt. Nálepky a Dukelská -1. Etapa“ (viz. příloha)
mezi Městem Podbořany a fyzickou osobou.
Z: odbor investic
T: 12.6.2013
Usnesení ě. 209/2013 - Zateplení objektů:
Rada schválila prodloužení termínu do 7.6.2013 a ukládá uzavřít dodatek č.l ke smlouvě č. 34/2013 s
firmou a.a. Projekt Žatec - projektová a inženýrská činnost „Dodatečné zateplení objektů I. ZŠ č.p. 846,
st. p.č. 1063 a Základní školy praktické č.p. 847, stp.č. 1062 v k.ú. Podbořany”.
Z: odbor investic
T: 7.6.2013
Usnesení č. 210/2013 - Přístavba MŠ Bří Čapků:
Rada doporučila rozpočtovou změnu a následné uzavření a podpis smlouvy o dílo na realizaci akce
„Přístavba Mateřské školy Bří Čapků 795 Podbořany variantní řešení” a zároveň ukládá podepsat
smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a společností Amigo, 441 01 LOUNY, a to za cenu
6.981.273,- Kč vč. DPH, s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové
změny a tím nezařazení akce do rozpočtu města, o čemž bude dodavatel písemně informován v termínu
do 30. 6. 2013.
Amigo, 441 01 LOUNY
6.981.273,- Kč
Warex spol. s r.o., 155 21 Praha 5 Zličín
7.846.318,- Kč
Urbio Sisto s.r.o., 250 66 Praha - východ
8.544.094,35 Kč
Podhola stavební firma s.r.o., 441 01 Podbořany 12.302.059,- Kč
Z: odbor investic
T: 19.6.2013
Usnesení č. 211/2013 - Investiční akce:
Rada vzala na vědomí zprávu o investičních akcích města v roce 2013 - viz příloha.

Usnesení č. 212/2013 - Nabytí části parcely:
Rada nedoporučila nabytí parcely č. 546/15 v k.ú. Pšov u Podbořan za kupní cenu: 13,- Kč/m2, to je
celkem 298 714,- Kč od fyzických osob a doporučila zrušení předkupního práva.
Z: majetkoprávní odbor
T: 19.6.2013
Usnesení č. 213/2013 - Pronájem vodní tvrze:
Rada schválila pronájem vodní tvrze Hlubany na základě nabídkového řízení fyzické osobě za roční
nájem 2.000,- Kč + energie od 1. 7. 2013.
Z: majetkoprávní odbor
T: 17.7.2013

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. 214/2013 - Záměr prodeje:
Rada neschválila záměr prodeje pozemkové parcely č. 111 - orná půda, o výměře 825 m2 v k.ú.
Kněžice u Podbořan. Kupní cena 20,- Kč/m2. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 19.6.2013
Usnesení č. 215/2013 - Přijetí daru:
Rada schválila přijetí daru movitých věcí - zařízení čerpací stanice (plechový domek, čerpadlo,
elektromotor, plastové potrubí v zemi) na parcele č. 235/2 v k.ú. Hlubany a podpis darovací smlouvy od
TJ Tatran, Podbořany. Kupní cena : 0 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12.6.2013
Usnesení č. 216/2013 - Žádost o prodej budovy:
Rada vzala na vědomí žádost o prodej budovy bez čp. se stavební parcelou č. 2176 a části parcely č.
2156/4 - ostatní plocha, o výměře cca 500 m2, vk.ú. Podbořany. Žadatel fyzická osoba, která nabízí
kupní cenu za budovu 150 000,- Kč, za pozemek 100,- Kč/m2. Rada ukládá připravit podmínky pro
prodej budovy bývalé knihovny a skladu včetně pozemku jako jeden celek.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12.6.2013
Usnesení č. 217/2013 - Záměr prodeje:
Rada schválila záměr prodeje stavební parcely č. 1501 - zastavěná plocha, o výměře 867 m2, vk.ú.
Podbořany vlastníkům bytového domu ěp. 755 v Šumavské ulici v Podbořanech - fyzické osoby do
podílového vlastnictví, každému ve stejném rozsahu podílu, jakým vlastní byt. Kupní cena 100,Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 19.6.2013
Usnesení ě. 218/2013 - Záměr pronájmu:
Rada neschválila záměr pronájmu části nebytového prostoru v bývalé vojenské ubytovně pro Rodinné
volnočasové centrum Duhový Svět, o.s., Podbořany a doporučuje umožnit prohlídku bývalé vojenské
kuchyně.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12.6.2013
Usnesení č. 219/2013 - Stanovisko se stavbou:
Rada vydala souhlasné stanovisko se stavbou „Podbořany, Švermova, p.p.č.2205,6, kabel NN, p.
Polukoška, llx OM“ pro společnost Elektromontáže Procházka s.r.o., 410 02 Radovesice. Pokládkou
kabelu NN, kabelovou spojkou a rozpojovací pojistkovou skřím budou dotčeny parcely č. 233/1, 233/6
v k.ú. Hlubany, č. 2196, 2231/2, v k.ú. Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12.6.2013
Usnesení ě. 220/2013 - Prominutí pohledávky:
Rada schválila vzdání se práva a prominutí pohledávky - fyzická osoba, ve výši 3.497,37 Kč.
Z: finanční odbor
T: 12.6.2013
Usnesení č. /2013 - Prominutí pohledávky:
Rada schválila vzdání se práva a prominutí pohledávky - fyzická osoba, ve výši 446,02 Kč a poplatku
z prodlení ve výši 1.617,44 Kč.
Z: finanční odbor
T: 12.6.2013

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. 221/2013 - Prominutí poplatku z prodlení:
Rada schválila prominutí poplatku z prodlení - fyzická osoba, ve výši 4.854,00 Kč.
Z: finanční odbor
T: 12.6.2013
Usnesení č. 222/2013 - Prominutí pohledávky:
Rada schválila vzdání se práva a prominutí pohledávky - fyzická osoba , ve výši 5.287,03 Kč a
poplatku z prodlení vypočteného za období od 6.4.2010 do 2.6.2010, ve výši 753,40 Kč.
Z: finanční odbor
T: 12.6.2013
Usnesení č. 223/2013 - Peněžní dar:
Rada schválila přijetí peněžního daru ve výši 10.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s oslavou 15.
výročí trvání Domova pro seniory Podbořany, p.o.
Z: sociální odbor
T: 12.6.2013
Usnesení č. 224/2013 - Peněžní dar:
Rada schválila přijetí peněžního daru ve výši 2.200,- Kč na úhradu nákladů spojených s oslavou 15.
výročí trvání Domova pro seniory Podbořany, p.o.
Z: sociální odbor
T: 12.6.2013
Usnesení ě. 225/2013 - Dodatek ke zřizovací listině:
Rada doporučila schválení dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory
Podbořany - viz příloha.
Z: sociální odbor
T: 19.6.2013
Usnesení č. 226/2013 - Zrušení termínu konání trhů:
Rada schválila zrušení termínu trhů na Masarykově náměstí v Podbořanech dne 21.6.2013 z důvodu
konání Podbořanských letních slavností 2013, při kterých bude zajišťován stánkový prodej
organizátorem akce.
Z: odbor MHaS
T: 21.6.2013
Usnesení ě. 227/2013 - Plat ředitelky ZŠ:
Rada na základě vlastní žádosti ředitelky Základní školy Podbořany, Husova 276, Podbořany stanovila
plat ředitelce školy Janě Šipošové s účinností od 1.6.2013.
Z: odbor MHas
T: 1.6.2013

Usnesení č. 228/2013 - Služební cesta:
Rada schválila služební cestu do Russi ve dnech 24. - 27. května 2013 pro Mgr. Reindla, Ing. Honzla,
Mgr. Gutzera, p. Hančara, MUDr. Ráliše a MUDr. Záhorského a kapesné ve výši 40%.
Z: tajemník
T: 24.5.2013
Usnesení ě. 229/2013 - Žádost o příspěvek:
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města pro o.s. Power dance os., Hlubany,
441 01 Podbořany ve výši 8 000,- Kč.
Z: finanční odbor
T: 12.6.2013

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. 230/2013 - Žádost o příspěvek:
Rada schválila poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 5 000,- Kč na letní provoz Doupovské
dráhy. Příjemce příspěvku - Mikroregion Nechranicko - svazek obcí, 438 01 Libědice.
Z: finanční odbor
T: 12.6.2013
Usnesení č. 231/2013 - Příspěvek:
Rada schválila příspěvek na činnost TJ Baník Buškovice ve výši 10.000,- Kč.
Z: finanční odbor
T: 12.6.2013
Usnesení ě. 232/2013 - Příprava koupaliště:
Rada vzala na vědomí zprávu o přípravě koupaliště na sezónu 2013 - viz příloha a ukládá provést
testovací provoz letního kina v areálu koupaliště.
Z: odbor MHaS
T: 12.6.2013
Usnesení ě. 233/2013 - Odměna za zimní údržbu:
Rada schválila jednorázové navýšení odměny za zimní údržbu městských komunikací a chodníků
firmou Bouška z důvodu mimořádně problematického průběhu klimatických podmínek při údržbě
městských komunikací a chodníků dle Operačního plánu zimní údržby 2012-2013.
Z: odbor MHaS
T: 12.6.2013
Usnesení ě. 234/2013 - Bytové hospodářství
Rada vzala na vědomí aktualizovaný seznam žadatelů o městský byt a schválila:
a) žádost č. 35 - 4291/2013 a přiděluje do nájmu byt ě. 4 v čp. 713 v ulici Švermova, Podbořany.
b) žádost č. 19 - 007/2012 a přiděluje do nájmu byt č. 4 v čp. 329 v Dělnické ulici, Podbořany.
Z: odbor MHaS
T: 12.6.2013

Usnesení ě. 235/2013 - Žádost Klubu ěeských turistů:
Rada projednala žádost Klubu českých turistů, odbor Podbořany a schválila použití znaku „města
Podbořany" na propozicích, plakátech a propagačních materiálech klubu.
Z: odbor MHaS
T: 12.6.2013

