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Usnesení
z 33. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 12. června 2013 od 15,30 hod.
v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Ing. Čerftanský, p. Hančar, p. Jedlička, MUDr. Záhorský,
Mgr. Gutzer
Omluveni: MUDr. Ráliš
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Záhorský, p. Jedlička
Přizváni: Ing. Růžičková, Mgr. Knoblauch, Ing. Ohanka
Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesem č. 169/2013 - Rada ukládá nabídnout vybrané pohledávky k prodeji.
Z: finanční odbor.
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č. 236/2013 - Převod finančních prostředků ZŠ T.G.M.:
Rada jako zřizovatel ukládá Základní škole T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny
převést finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu města na příměstské tábory - výměnné pobyty dětí
ve výši 350.000,- Kč zpět na účet města 625481/0100 a to nejpozději do 17.6.2013. Výměnné pobyty
dětí budou hrazeny přímo z rozpočtu města.
Z: finanční odbor
T: 17.6.2013
Usnesení č. 237/2013 - Pořadí cenových nabídek:
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Rozšíření kapacity parkoviště u hřbitova (umový háj) v Podbořanech" a
zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a společností Šilhánek a syn a.s., se
sídlem Kryry, a to za cenu 599.002,- Kč vč. DPH
1. Šilhánek a syn, a.s., Kryry
599.002.00 Kč vč. DPH
2. BAGROS s.r.o., Praha 3
602.955.00 Kč vč. DPH
3. ERKA Žatec s.r.o., Žatec
675.953.00 Kč vč. DPH
4. Stavební a obchod, spol. Most s.r.o., Obmice 10
724.421.00 Kč vč. DPH
5. FRK s.r.o., Kadaň
766.575.00 Kč vč. DPH
6. Vodohospodářské stavby s.r.o., Teplice
786.019.00 Kč vč. DPH
7. Ing. Radek Gregor, Žďár nad Sázavou
800.521.00 Kč vč. DPH
8. EUROVIA CS, a.s., Karlovy Vary
814.241.00 Kč vč. DPH
9. RRR spol. s r.o., Chomutov
918.525,50 Kč vč. DPH
10. Ekostavby Louny s.r.o., Louny
1.034.694.00 Kč vč. DPH
11. STRABAG a.s., Praha 5
1.057.936.00 Kč vč. DPH
12. Froněk spol. s r.o., Rakovník
1.580.862.00 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 17.7.2013
Usnesení č. 238/2013 - Oprava komunikace Letov:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Oprava
Z: odbor investic
komunikace LETOV".
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. 239/2013 - Odpočinková zóna Schillerův park:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Vybudování odpočinkové zóny v Schillerově parku v Podbořanech - II.etapa“.
Z: odbor investic
T: 17.7.2013
Usnesení č. 240/2013 - Oprava komunikace:
Rada schválila opravu komunikace na pozemku pare. č. 960 v ulici Vroutecká v Podbořanech a zároveň
ukládá podepsat smlouvu o dílo na provedení prací, a to mezi Městem Podbořany a společností Raeder
& Falge s.r.o.,Lovosice za cenu 110 000,- Kč včetně DPH.
Z: odbor investic
T: 17.7.2013
Usnesení č. 241/2013 - Vjezd na pozemek:
Rada nesouhlasí s předloženým navrženým vjezdem na pozemek č. 2156/7 v k. ú. Podbořany, a to z
důvodu nedostatku průjezdnosti komunikace. V tomto místě není zpevněná komunikace a k uvedenému
pozemku není zajištěn plynulý sjezd z komunikace (velmi vysoká výška obrub) - dle projektové
dokumentace.
Z: odbor investic
T: 17.7.2013
Usnesení č. 242/2013 - Autobusová doprava - revitalizace areálu:
Rada doporučila vydat souhlasné stanovisko k akci „Revitalizace areálu Autobusová doprava s.r.o.
Podbořany", stavebníkem je Autobusová doprava s.r.o. Podbořany za podmínek: V rámci revitalizace
se opraví příslušná část komunikací, která přiléhá k areálu Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
položením nového povrchu. Prostor autobusového nádraží bude 24 hodin denně přístupný pro všechny
ostatní dopravce (příjezdová i odjezdová stání). Bude zde vybudováno informační centrum, čekárny a
toalety v bezbariérovém provedení. Zazelenění prostoru využívaného cestujícími
Z: odbor investic
T: 19.6.2013
Usnesení č. 243/2013 - Uložení inženýrských sítí:
Rada nesouhlasí s žádostí o uložení inženýrských sítí do pochozích komunikací od společnosti GRAPE
SC, a.s. se sídlem na Václavském náměstí 832/19, 110 00 Praha 1 z důvodu, že k dané žádosti není
zpracován žádný projekt a realizace díla „Revitalizace Sídliště střed" již začala.
Z: odbor investic
T: 17.7.2013
Usnesení č. 244/2013 - Příspěvek na vybudování přípojek:
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek k novostavbě rodinného
domu č. p. 292 v Buškovicích pro fyzickou osobu, a to ve výši 50.000,- Kč.
Z: odbor investic
T: 19.6.2013
Usnesení č. 245/2013 - Příspěvek na vybudování čističky odpadních vod:
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování čističky odpadních vod pro rodinný
dům č. p. 292 v Buškovicích ve výši 20.000,- Kč - žadatel fyzická osoba.
Z: odbor investic
T: 19.6.2013
Usnesení č. 246/2013 - Technicko-sociální zázemí pro tenisové kurty:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku smlouvy č. 2 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: 17.7.2013
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejň vány.
V této části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 247/2013 - Revitalizace Hlubany centrum:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku smlouvy č. 2 o dílo číslo 370/2012 na stavbu „Revitalizace
Hlubany centrum" mezi Městem Podbořany a firmou Metali Quatro spol. s r.o., MOST.
Z: odbor investic
T: 17.7.2013
Usnesení č. 248/2013 - Revitalizace Buškovice centrum:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku smlouvy č. 2 o dílo číslo 369/2013 na stavbu „Revitalizace
Buškovice centrum" mezi Městem Podbořany a firmou Metali Quatro spol. s r.o., MOST.
Z: odbor investic
T: 17.7.2013
Usnesení č. 249/2013 - Zateplení Domu dětí a mládeže:
Na základě usnesení rady číslo 249/2013 vyzývá Město Podbořany firmu PETROM STAVBY, s.r.o.,
PRAHA 10 k zahájení prací na Zateplení Domu dětí a mládeže, Podbořany, číslo SoD 127/2013, k
dodržení termínů akcí (časových harmonogramů), dodržení kvality stavby a použití stavebních výrobků
vhodných pro předmětné stavby dle SoD a dodržení vysoutěžených cen, které byly součástí nabídky
výběrového řízení.
Z: odbor investic
T: 17.7.2013
v

Usnesení č. 250/2013 - C.p. 743 Podbořany:
Na základě usnesení rady číslo 250/2013 vyzývá Město Podbořany firmu PETROM STAVBY, s.r.o.,
PRAHA 10 k zahájení prací na Dodatečné zateplení a výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ,
tělocvičny a školní jídelny č. p. 743, Podbořany, číslo SoD 128/2013, k dodržení termínů akcí
(časových harmonogramů), dodržení kvality stavby a použití stavebních výrobků vhodných pro
předmětné stavby dle SoD a dodržení vysoutěžených cen, které byly součástí nabídky výběrového
řízení.
Z: odbor investic
T: 17.7.2013
v

Usnesení c. 251/2013 - ZS T.G. Masaryka:
Na základě usnesení rady číslo 251/2013 vyzývá Město Podbořany firmu PETROM STAVBY, s.r.o.,
PRAHA 10 k zahájení prací na Dodatečné zateplení, výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ T. G.
Masaryka, školních dílen a družiny, Podbořany, číslo SoD 128/2013, k dodržení termínů akcí (časových
harmonogramů), dodržení kvality stavby a použití stavebních výrobků vhodných pro předmětné stavby
dle SoD a dodržení vysoutěžených cen, které byly součástí nabídky výběrového řízení.
Z: odbor investic
T: 17.7.2013
Usnesení ě. 252/2013 - Pozvání zástupce Autobusové dopravy:
Rada ukládá pozvat zástupce Autobusové dopravy s.r.o. Podbořany na 18. Zastupitelstvo města
Podbořany dne 19. 6. 2013 za účelem představení projektu „Revitalizace areálu Autobusová doprava
s.r.o. Podbořany".
Z: odbor investic
T: 19.6.2013
Usnesení č. 253/2013 - Poskytnutí propagačních materiálů:
Rada projednala žádost Volnočasového rodinného centra Duhový svět Podbořany o.s. a schválila
poskytnutí propagačních materiálů města v hodnotě 500,- Kč pro akci TátaDay - oslavy Dne Otců dne
16.6.2013 na fotbalovém hřišti v Hlubanech.
Z: odbor MHaS
T: 16.6.2013
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Usnesení č. 254/2013 - Přijetí daru pro DpS - opravné usnesení:
Rada schválila přijetí peněžního daru pro Domov pro seniory Podbořany, p.o. ve výši 10 000,- Kč na
úhradu nákladů spojených s oslavou 15. výročí trvání Domová pro seniory Podbořany, p.o.
Z: sociální odbor
T: 17.7.2013
Usnesení č. 255/2013 - Přijetí daru pro DpS - opravné usnesení:
Rada schválila přijetí peněžního daru pro Domov pro seniory Podbořany, p.o. ve výši 2 200,- Kč na
úhradu nákladů spojených s oslavou 15. výročí trvání Domova pro seniory Podbořany, p.o.
Z: sociální odbor
T: 17.7.2013
Usnesení č. 256/2013 - Smlouva o nájmu nebytových prostor:
Rada schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor a poskytování služeb č. 17/2013 mezi Domovem
pro seniory Podbořany, p.o. a Psychiatrickou léčebnou Petrohrad, p.o.
Z: sociální odbor
T: 17.7.2013
Usnesení č. 257/2013 - Praktičtí lékaři v Podbořanech:
Rada vzala na vědomí informaci, týkající se možnosti existence očního a plicního praktického lékaře v
Podbořanech - viz příloha.
Usnesení č. 258/2013 - Výpůjčka fundusu výstavy Čechů z Volyně:
Rada schválila Dodatek č 2 Smlouvy o výpůjčce fundusu výstavy Čechů z Volyně č. 60/2011HM mezi
Městem Podbořany a Národním muzeem v Praze pro Výstavní síň Podbořany na dobu do 29.4.2014.
Z: odbor MHaS
T: 17.7.2013
Usnesení č. 259/2013 - Podbořanské letní slavnosti 2013:
Rada vzala na vědomí zprávu o zajištění akce Podbořanské letní slavnosti 2013 - viz příloha.

Usnesení č. 260/2013 - PLS - prodloužení doby hudební produkce:
Rada souhlasí s prodloužením doby hudební produkce při akci Podbořanské letní slavnosti 2013 dne
21.června a 22. června.2013 do 01,00 hodin následujícího dne - organizátor akce fyzická osoba.
Z: odbor MHaS
T. 21.6.2013
Usnesení č. 261/2013 - Zpráva o nezaměstnanosti:
Rada vzala na vědomí zprávu o nezaměstnanosti v období od 1.12.2012 do 31.5.2013 - viz příloha.

Usnesení č. 262/2013 - Změna termínu akce v Hlubanech:
Rada projednala oznámení FK Hlubany o zrušení akce Dětský den na hřišti v Hlubanech dne 1.6.2013
z důvodu nepřízně počasí. V novém termínu dne 31.8. 2013 proběhne náhradní akce s názvem „Hurá
do školy“.
Z: odbor MHaS
1:31.8.2013
Usnesení ě. 263/2013 - Pronájem části pozemkové parcely:
Rada schválila pronájem části pozemkové parcely č. 906/3 - ostatní plocha, o výměře 25 m2, v k.ú.
Podbořany a volné plechové garáže za měsíční nájem: 100,- Kč za 1 pozemek, 300,- Kč za 1 garáž.
Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 17.7.2013
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejnKÍv
V této části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
/
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Usnesení č. 264/2013 - Záměr pronájmu pozemkové parcely:
Rada schválila záměr pronájmu pozemkové parcely č. 361/4 - ostatní plocha, o výměře 2603 m2, v k.ú.
Dolánky u Kaštic za roění nájem 178,- Kč. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 17.7.2013
Usnesení č. 265/2013 - Záměr pronájmu ěásti pozemkové parcely:
Rada souhlasí se spásáním travin na části pozemkové parcely č. 470/1 - ostatní plocha, o výměře cca
300 m2, v k.ú.Sýrovice pro žadatelku: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 17.7.2013
Usnesení ě. 266/2013 - Nabytí pozemku:
Rada doporučila úplatné nabytí pozemku č. 1524/5 v k.ú. Podbořany od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Louny.
Z: majetkoprávní odbor
T: 19.6.2013
Usnesení č. 267/2013 - Podpis dodatku k nájemní smlouvě:
Rada schválila podpis dodatku k nájemní smlouvě mezi městem Podbořany a TJ Tatran o převodu
vybraného nájemného za pronájem tělocvičny Gymnáziu a Střední odborné škole Podbořany ve výši
10 000,- Kč ročně.
Z: majetkoprávní odbor
T: 17.7.2013
Usnesení ě. 268/2013 - Záměr pronájmu ěásti pozemkové parcely:
Rada schválila záměr pronájmu ěásti pozemkové parcely č. 1231/3 - ostatní plocha, o výměře 2581
m2, v k.ú. Podbořany s tenisovými kurty za roční nájem 1,- Kč. Žadatel: TJ Tatran, Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 17.7.2013
Usnesení ě. 269/2013 - Skate hřiště:
Rada vzala na vědomí, že skate hřiště v areálu TJ Tatran bude provozovat město na vlastní náklady a
zůstane volně přístupné veřejnosti.

Usnesení č. 270/2013 - Záměr pronájmu šaten:
Rada schválila záměr pronájmu budovy šaten u fotbalového hřiště Kněžice na parcele č. 141/2 zastavěná plocha, o výměře 84 m2 a schválila opravu parcelního čísla hřiště a výměry na č. 141/1 ostatní plocha, o výměře 1 1071 m2 v k.ú. Kněžice u Podbořan. Žadatel: TJ Sokol Kněžice, Kněžice.
Roění nájem za šatny: 10,- Kč
Z: majetkoprávní odbor
T: 17.7.2013
Usnesení ě. 271/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor:
Rada schválila záměr pronájmu nebytových prostor bývalé vojenské kuchyně v areálu kasáren za
účelem provozování Volnočasového rodinného centra Duhový Svět, o.s., Podbořany s podmínkou, že

město minimálně do 31.12.2014 nebude poskytovat žádné finanční prostředky na rekonstrukci budovy
ani na provoz a důrazně upozorňuje, že veškeré investice do budovy i na provoz si bude žadatel hradit
ze svých prostředků.
Z: majetkoprávní odbor
T: 17.7.2013

Usnesení 33. Rady města Podbořany ze dne 12. června 2013 - veřejné znění
strana 6 (celkem 7)

Usnesení č. 272/2013 - prodej plynovodu
Rada doporučila prodej a podpis kupní smlouvy na prodej STL plynovodu a přípojek v kasárnách
v rámci stavby „Podbořany STL a 26 RD na p.č. 2156/4 a další“. Žadatel: RWE GasNet, s.r.o., Ústí
n/L. Kupní cena : 656 500,- Kč bez DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 19.6.2013
Usnesení č. 273/2013 - Tržní řád - podomní a pochůzkový prodej:
Rada schválila Nařízení města Podbořany č. 1/2013 - Tržní řád, který obsahuje ustanovení o zákazu
podomního a pochůzkového prodeje na území města Podbořany - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 17.7.2013
Usnesení č. 274/2013 - Hodnocení firmy Bouška:
Rada vzala na vědomí hodnocení firmy Bouška za období od 1.1.2013 do 31.5.2013 - viz příloha.

Usnesení č. 275/2013 - Nákup bazénového vysavače:
Rada doporučila zastupitelstvu schválit navrhovaný způsob nákupu bazénového vysavače k zajištění
hygienických požadavků na kvalitu vody na městském koupališti - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 19.6.2013
Usnesení č. 276/2013 - Hodnocení firmy Eltodo:
Rada vzala na vědomí hodnocení firmy Eltodo za období od 1.1.2013 - 31.5.2013 - viz příloha a
souhlasí s navrhovanou opravou poškozených patic sloupů veřejného osvětlení.
Z: odbor MHaS
T: 17.7.2013
Usnesení č. 277/2013 - Hodnocení činnosti RK L+L:
Rada vzala na vědomí zprávu o hodnocení činnosti RK L+L za období od 1.1.2013 do 30.4.2013 - viz
příloha.
Usnesení č. 278/2013 - Smlouva o výpůjčce sběrných nádob:
Rada schválila smlouvu o výpůjčce sběrných nádob mezi firmou EKO - COM, a.s. a Městem
Podbořany a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 17.7.2013
Usnesení č. 279/2013 - Poskytnutí příspěvku:
Rada odkládá žádost o poskytnutí příspěvku ve výši 8.000,- Kč na účast zástupců oddílu florbalu Mocní tuleni, TJ Tatran Podbořany na mezinárodním turnaji Prague Games 2013 ve dnech 10.7. 13.7.2013 a ukládá prověřit účel dotace poskytnuté florbalovou asociací pro florbal Podbořany ve výši
50 tisíc Kč.
Z: odbor MHaS
T: 10.7.2013
Usnesení č. 280/2013 - Vyřazení inventáře:
Rada souhlasí s vyřazením inventáře - sněhové frézy Toro Quick Clar QS, i. č. 4601, poř. cena 17 919,z majetku města Podbořany z důvodu odcizení zařízení. Vysavač MTD 202 - zahradní drtič, i.č. 1761,
poř.cena 39 990,- byl Policií ČR zajištěn a vrácen do majetku města.
Z: odbor MHaS
T: 17.7.2013

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

/
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Usnesení č. 281/2013 - Přijetí peněžitého daru:
Rada schválila přijetí peněžitého daru účelově neurčeného ve výši 100.000,- Kč pro Mateřskou školu
Podbořany, Hlubanská 321, Podbořany. Dárce: Rádio Evropa 2, spol. sr.o., Praha 2 a Bohušovická
mlékárna a.s., Bohušovice nad Ohří. Finanční prostředky budou následně použity mateřskou školou na
úpravu bezpečnostního povrchu terasy.
Z: odbor MHaS
T: 17.7.2013
Usnesení č. 282/2013 - Příspěvek klubu kuželek:
Rada projednala žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Sportovnímu klubu kuželek
Podbořany ve výši 15 tisíc Kč a odkládá rozhodnutí o poskytnutí příspěvku do doby, kdy budou
doloženy doklady o plnohodnotné registraci sportovního klubu.
Z: odbor MHaS
T: 17.7.2013
Usnesení ě. 283/2013 - Smlouva na palivové karty:
Rada schválila uzavření smlouvy na odběr pohonných hmot místo firmy PAP-OIL s firmou Slovnaft viz příloha.
Z:organizační odbor
T: 17.7.2013
Usnesení ě. 284/2013 - Rekonstrukce toalet v Národním domě:
Rada projednala žádost fyzické osoby, hotel - restaurace Národní dům Podbořany o poskytnutí
finančních prostředků na rekonstrukci toalet v Národním domě a ukládá žádost prověřit včetně
finančního oceněm.
Z: odbor investic
T: 17.7.2013
Usnesení ě. 285/2013 - Použití znaku města:
Rada souhlasí s použitím znaku města v knize fyzické osoby Tajuplné podbořansko.
Z: odbor MHaS
T: 17.7.2013
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Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveře
V této části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.

