Usnesení
z 36. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 4. září 2013 od 15,30 hod.
v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Ing. Čerňanský, p. Hančar, MUDr. Záhorský, MUDr. Ráliš,
p. Jedlička, Mgr. Gutzer
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Záhorský, MUDr. Ráliš
Přizváni: ředitelé škol (viz presenční listina), Ing. Růžičková, Bc. Gašparová, Bc. Hajný, Ing. Ohanka,
Mgr. Knoblauch, pí Herejková

Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení:
č. 291/2013 - rada vzala na vědomí informace k připravované akci „Revitalizace areálu Autobusová
doprava s.r.o. Podbořany44 a ukládá jednat o opravě komunikace v Nádražní ulici v Podbořanech
s Autobusovou dopravou s.r.o. Z: odbor investic
č. 308/2013 - rada schválila pronájem části parcely č. 1231/3 - ostatní plocha, o výměře 3781
s tenisovými kurty za roční nájem 10,- Kč Tělovýchovné Jednotě Tatran, Tyršova 578, Podbořany. Z:
majetkoprávní odbor.
č. 309/2013 - rada schválila pronájem budovy šaten se stavební parcelou ě. 141/2 - zastavěná plocha,
o výměře 84 m2, v k.ú. Kněžice u Podbořan Tělovýchovné Jednotě Sokol Kněžice za roční nájem za
šatny: 10,- Kč. Z: majetkoprávní odbor
č. 317/2013 - rada schválila podpis dodatku k nájemní smlouvě na pronájem garáže bez čísla
evidenčního se st.p.č. 498 v k.ú. Podbořany, Palackého ulice - přepis garáže z MUDr. Vlastimila
Sýkory na manželku Ivanu Sýkorovou. Z: majetkoprávní odbor
č. 320/2013 - žadatel Zdeněk a Martina Matějíčkovi, Dukelská 893, Podbořany. Rada schválila podpis
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování
vodovodní a kanalizační přípojky k jejich domu na st.p.č.350 v Buškovicích s právem přístupu a
příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 812/2 - ostatní plocha, ost. komunikace, č.
834/15 - orná půda, v k.ú. Buškovice. Jednorázová úhrada : 0,- Kč. Z: majetkoprávní odbor
č. 321/2013 - rada schválila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
za účelem zřízení a provozování vodoměmé šachty u svému domu čp. 4 ve Valově s právem přístupu a
příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcele č. 2772/1 - ostatní plocha, v k.ú. Valov. Žadatel
Jana Králová, Valov 4, Podbořany. Jednorázová úhrada : 0,- Kč. Z: majetkoprávní odbor
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č. 329/2013 - Smlouva o daňovém a účetním poradenství:
Rada schválila uzavření a podpis smlouvy o daňovém a účetním poradenství se společností AGIS,
spol. s r..o., Most, Moskevská 1/14, IČ 61326151 (viz příloha - smlouva).
Z: finanční odbor
T: 2.10.2013

Usnesení č. 330/2013 - Příjezdová komunikace na parkoviště u koupaliště:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Oprava povrchu
příjezdové komunikace na parkoviště u koupaliště44 na nový název: „Vybudování příjezdové
komunikace na parkoviště u koupaliště44 mezi Městem Podbořany a společností Froněk, spol. s r.o.,
Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 269 01.
Z: odbor investic
T: 2.10.2013
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Usnesení č. 331/2013 - Fotbalové zázemí Buškovice:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na stavbu „Fotbalové zázemí
Buškovice - zděná stavba“ mezi Městem Podbořany a společností VYSLYSTAY s.r.o. se sídlem
Žďárská 8, 347 01 Halže, a to z důvodu posunutí termínu realizace na rok 2013.
Z: odbor investic
T: 2.10.2013
Usnesení č. 332/2013 - Dětské hřiště u 1. ZŠ:
Rada schválila uzavření a podpis smlouvy o dílo na realizaci akce „Dětské hřiště u 1. ZS v
Podbořanech44 a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a společností
TEWIKO Systems, s.r.o., Dr. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec, a to za cenu 526.602,00 Kč
vč. DPH., s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu neschválení dotace, o čemž bude
dodavatel písemně informován v termínu do 30. 11. 2013.
1. TEWIKO systems, s.r.o., Dr. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec
526.602.00 Kč vč. DPH
2. Tomovy Parky s.r.o., Karlovice, Radvánovice 11,511 01 Turnov
541.033.00 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 2.10.2013
Usnesení ě. 333/2013 - Přístavba MŠ Bří Čapků:
Rada vzala na vědomí zprávu o stavu akce: „Přístavba Mateřské školy Bří Čapků 795 Podbořany44.

Usnesení ě. 334/2013 - Nakloněná zeď na TJ Tatran:
Rada ukládá pro nakloněnou zeď na TJ Tatran pro rok 2014 vypracovat projektovou dokumentaci pro
opravu stavu, podle této PD provést opravu nakloněné zdi a zároveň posoudit stávající opěrnou zeď
podle projektové dokumentace.
Z: odbor investic
T: 2.10.2013
Usnesení ě. 335/2013 - Opravy v Národním domě:
Rada ukládá v souvislosti se žádostí Michala Galuse o příspěvek na údržbu Národního domu prověřit
smlouvu na pronájem objektu a vazbu na údržbu objektu.
Z: odbor MHaS
T. 2.10.2013
Usnesení č. 336/2013 - STL plynovod a přípojky ul. Na Kopci a Partyzánská:
Rada schválila uzavření a podpis Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízemm stavby „STL plynovod a přípojky v lokalitě Podbořany - ul. Na kopci a Partyzánská44 mezi
Městem Podbořany a RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem.
Z: odbor investic
T: 2.10.2013
Usnesení ě. 337/2013 - Příspěvek na vybudování přípojek k novostavbě:
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek k novostavbě rodinného
domu č.p. 154 v Hlubanech pro Petra Ryšavého a Vladimíru Zámeckou, bytem Hlubany ě.p. 154, 441
01 Podbořany, a to ve výši 50.000,- Kč.
Z: odbor investic
T: 11.9.2013
Usnesení ě. 338/2013 - Příspěvek na vybudování přípojek k novostavbě:
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek k novostavbě rodinného
domu č.p. 135 v Hlubanech pro Martina Svobodu, bytem Hlubany č.p. 135, 441 01 Podbořany, a to ve
výši 50.000,- Kč.
Z: odbor investic
T: 11.9.2013
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Usnesení č. 339/2013 - Uzavření a podpis smlouvy:
Rada schválila uzavření a podpis Smlouvy č. 12114273 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Dodatečné
zateplení, výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ T.G.Masaryka, školních dílen a družiny,
Podbořany" mezi Městem Podbořany a Státním fondem Životního prostředí ČR, která byla podepsána
zástupcem SFŽP dne 21. 8. 2013.
Z: odbor investic
T: 2.10.2013
Usnesení č. 340/2013 - Uzavření a podpis smlouvy:
Rada schválila uzavření a podpis Smlouvy č. 12121833 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Dodatečné
zateplení a výměna oken a vstupních dveří objektu ZŠ, tělocvičny a školní jídelny č.p. 743,
Podbořany" mezi Městem Podbořany a Státním fondem Životního prostředí ČR, která byla podepsána
zástupcem SFŽP dne 9.8.2013.
Z: odbor investic
T: 2.10.2013
Usnesení č. 341/2013 - Uzavření a podpis smlouvy:
v
Rada schválila uzavření a podpis Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi
Městem Podbořany a Státním zemědělským intervenčním fondem, Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha
- Nové Město na realizaci akce „Dětské hřiště u I. ZŠ v Podbořanech I. a II. Etapa".
Z: odbor investic
1:2.10.2013
Usnesení č. 342/2013 - Oprava přístupové cesty na vrch Rubín:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Oprava
stávající přístupové cesty na vrch Rubín v Dolánkách".
Z: odbor investic
T: 2.10.2013
v

Usnesení č. 343/2013 - Oprava střechy tělocvičny ZS Husova:
^
Rada ukládá uzavření a podpis smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava střechy tělocvičny ZŠ
Husova 276“ mezi Městem Podbořany a společností Bella Vega s.r.o., Pstružná 82/12, PRAHA 10, a
to za cenu 374251,58 Kč vč. DPH.
1) Bella Vega, Praha
374 251,58 Kč
2) V. Hrdlička, Žatec
470 277,00 Kč
3) PETROM STAVBY Kadaň
525 849,00 Kč
Z: odbor investic
T: 2.10.2013
Usnesení č. 344/2013 - Stavební úpravy archivu v čp. 615:
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Stavební
úpravy archivu v čp. 615 v Podbořanech".
Z: odbor investic
T: 2.10.2013
Usnesení č. 345/2013 - Příspěvek hudební skupině White Light:
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Podbořany ve výši 9 tisíc Kč pro
Václava Krejčíka, Vroutecká 229, Podbořany na náklady spojené s cestou při prezentaci Města
Podbořany - vystoupení hudební skupiny White Light v partnerském městě Russi v Itálii z důvodu
pozvání na hudební festival v Russi dne 14.9.2013. Rada schválila smlouvu o poskytnutí příspěvku
(viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 14.9.2013
Usnesení ě. 346/2013 - Příspěvek RaM centrum Jonáš:
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Podbořany pro RaM centrum Jonáš,
Bedřicha Smetany 498, Podbořany, IČ 265 776 40, ve výši 1 000,- Kč. Příspěvek se poskytuje na
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zakoupení cen při akci - 1. Podbořanský psí den dne 7.9.2013 na tvrzi v Hlubanech. Pořadatelky Lenka Horáková, Karla Pokorná. Podmínkou poskytnutí příspěvku je seznam účastníků akce.
Z: finanční odbor
T: 7.9.2013
Usnesení č. 347/2013 - Příspěvek TK Dance Art:
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Podbořany pro TK Dance Art
Podbořany o.s. na celorepublikovou taneční soutěž konanou dne 27.10.2013 v Národním domě
v Podbořanech ve výši 20.000,- Kč.
Z: finanční odbor
T: 27.10.2013
Usnesení č. 348/2013 - Bytové hospodářství:
Rada vzala na vědomí aktualizovaný seznam žadatelů o výměnu a přidělení obecních bytů (viz
příloha) a schválila:
a) žádost o výměnu bytu č. 10598/2013 a přiděluje žadateli byt č. 15 na adrese Bratří Čapků 684,
Podbořany
b) žádost č. 11484/2013 a přiděluje žadateli byt č. 5 na adrese Dělnická 330, Podbořany
c) žádost č. 12077/2013 a přiděluje žadateli byt č. 4 na adrese Švermova 713, Podbořany
d) žádost č. 13245/2013 a přiděluje žadateli byt č. 4 na adrese Dělnická 382, Podbořany
e) žádost č. 14364/2013 a přiděluje žadateli byt č. 3 na adrese Dělnická 330, Podbořany
Z: odbor MHaS
T: 2.10.2013
Usnesení č. 349/2013 - Moštárna:
Rada schválila Provozní a organizační řád moštárny Podbořany včetně ceníku za služby (viz příloha) a
schválila zahájení provozu pro veřejnost dne 25.9.2013.
Z: odbor MHaS
T: 25.9.2913
Usnesení č. 350/2013 - Dodatek k vnitřní směrnici:
Rada schválila dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 3/2011 - Směrnici upravující jednotný postup při
vedení pokladen, cenin, přísně zúčtovatelných tiskopisů a cenných papírů - viz příloha.
Z: finanční odbor
T: 2.10.2013
Usnesení ě. 351/2013 - Školská zařízení:
Rada vzala na vědomí zprávu o školských zařízeních zřízených Městem Podbořany - viz příloha.
Usnesení ě. 352/2013 - Inspekce ČŠI na ZŠ praktické:
Rada vzala na vědomí oznámení ředitelky Základní školy praktické Podbořany o přijatých opatřeních
k zjištěným nedostatkům při inspekci ČŠI provedené ve dnech 27.5 2013 až 30.5.2013 v Základní
škole praktické Podbořany.
Usnesení ě. 353/2013 - Lékaři v Podbořanech:
Rada vzala na vědomí informace, týkající se možnosti existence očního a plicního praktického lékaře
v Podbořanech - viz příloha a ukládá formou inzerce oznámit možnost provozování lékařské praxe
v Podbořanech.
Z: sociální odbor
T: 2.10.2013
Usnesení ě. 354/2013 - Rozpočet DpS:
Rada schválila rozpočet Domova pro seniory Podbořany, p.o. na rok 2013 - viz příloha.
Z: sociální odbor
T: 2.10.2013
Usnesení ě. 355/2013 - Výpověď servisní smlouvy:
Rada schválila a ukládá vypovědět Servisní smlouvu dohodou s firmou Geo data s.r.o., zastoupenou
Ing. Pavlem Petříkem, sídlo firmy: B. Němcové 1932, 356 01 Sokolov. Z: odbor MHaS
T: 2.10.2013
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Usnesení č. 356/2013 - Dohody o podmínkách podávání poštovních zásilek:
Rada schválila Dodatek č. 1 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Obchodní balík
číslo 982407 - 0836/2012 pro Kino Podbořany (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 2.10.2013
Usnesení č. 357/2013 - Žádost o příspěvek pro mládežnická družstva FK Chmel Blšany:
Rada neschválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Podbořany mládežnickému
družstvu FK Chmel Blšany o.s.
Z: odbor MHaS
T: 11.9.2013
Usnesení č. 358/2013 - Využití pletiva:
Rada schválila využití bočního pletiva mostu pro pěší na trase Podbořany - Hlubany pro akci
Volnočasového rodinného centra Duhový svět o.s., Bílý kopec 432, 441 01 Podbořany - „Zámečky
lásky“ dne 21.9.2013.
Z: odbor MHaS
1:21.9.2013
Usnesení č. 359/2013 - Mimořádné odměny ředitelům škol:
Rada ukládá přepracovat materiál Hodnocení ředitelů škol zřízených Městem Podbořany pro vyplacení
mimořádných odměn z rozpočtu školy.
Z: odbor MHaS
1:2.10.2013
Usnesení ě. 360/2013 - Rozbor hospodaření města:
Rada vzala na vědomí rozbor hospodaření za I. pololetí roku 2013 - viz příloha.
Usnesení ě. 361/2013 - Pronájem parcely:
Rada schválila pronájem parcely č. 2156/4 - ostatní plocha, o celkové výměře 560 m2, v k.ú.
Podbořany. Roční nájem 560,- Kč. Žadatel Kamil Přibyl, Doupovská 1030, Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2.10.2013
Usnesení ě. 362/2013 - Pronájem části stavební parcely:
Rada schválila pronájem části stavební parcely č. 756/1 - zastavění plocha, o výměře 15 m2, v k.ú.
Podbořany. Roční nájem 100,- Kč. Žadatelka Monika Balogová, Dělnická 382, Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2.10.2013
Usnesení ě. 363/2013 - Pronájem pozemkových parcel:
Rada schválila pronájem pozemkových parcel č. 1899/1 o výměře 9154 m2, 1899/11 o výměře 6680 m2,
1899/12 o výměře 7133 m2, 1899/13 o výměře 2500 m2, vše ostatní plocha a 1900 - vodní plocha, o
výměře 1044 m2, v k.ú. Podbořany (celková výměra 26 51 lm2). Roční nájem 2.299,- Kč. Žadatel ZS
Blšany, s.r.o., 439 88 Blšany 107.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2.10.2013
Usnesení ě. 364/2013 - Pronájem pozemkové parcely:
Rada schválila pronájem pozemkové parcely č. 38/5 - ostatní plocha, o výměře 167 m2, v k.ú.
Hlubany. Roční nájem 167,- Kč. Žadatelka Jarmila Vaňková, Hlubany 3, Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2.10.2013
Usnesení ě. 365/2013 - Pronájem prodejního stánku:
Rada vzala na vědomí ukončení nájmu prodejního stánku s květinami na Masarykově náměstí
v Podbořanech (pare.č.1036, o výměře 7m2) - Luboš Bajer, Chodská 894, Podbořany k 31.7.2013 a
ukládá vyvěsit nabídku nájmu prodejního stánku za měsíční nájem minimálně 3.000,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
1:2.10.2013
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Usnesení č. 366/2013 - Záměr prodeje pozemkových parcel:
Rada schválila záměr prodeje pozemkových parcel č. 837/5 - ostatní plocha, o výměře 30 m2 a č.
840/32 - zahrada, o výměře 214 m2 v k.ú. Buškovice za kupní cenu 40,- Kč/m2. Žadatel Jaromír
Trávníček, Buškovice 250, Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.9.2013
Usnesení č. 367/2013 - Záměr prodeje pozemkové parcely:
Rada schválila záměr prodeje pozemkové parcely č. 1971/19 - orná půda, o výměře 2 5773 m2 v k.ú.
Buškovice za kupní cenu 4,61- Kč/m2 (118 814,-Kč). Žadatel Tomáš Vaněk, Buškovice 3.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.9.2013
Usnesení ě. 368/2013 - Záměr prodeje pozemkové parcely:
Rada neschválila záměr prodeje pozemkové parcely č. 2134 - ostatní plocha, o výměře 1214 m2,
v k.ú. Podbořany. Kupní cena 100,- Kč/m2. Žadatel Marek Moos, Karlovarská 330, 439 82 Vroutek.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.92013
Usnesení ě. 369/2013 - Záměr prodeje parcely:
Rada schválila záměr prodeje parcely č. 1027/2 - ostatní plocha, o výměře 25^ m2, v k.ú. Podbořany
pod bytovým domem čp. 763 a 764 v ul. Přátelství za kupní cenu 100,- Kč/m2. Žadatelé: Nestarec Jiří,
Přátelství 763, Podbořany, Michal Martin, Přátelství 763, Podbořany, Mgr. Gabrielová Alena,
Hřebečská 2643, 272 01 Kročehlavy, Šťastný Pavel, Přátelství 764, Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.9.2013
Usnesení ě. 370/2013 - Záměr prodeje části parcely:
Rada schválila záměr prodeje části parcely č. 1453/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
cca 25 m2, v k.ú. Podbořany za kupní cenu 100,- Kč/m2. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.9.2013
Usnesení č. 371/2013 - Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování kanalizace
ke stavbě „Podbořany, kanalizace 26 parcel na p.č.2133/3“ s právem přístupu a příjezdu za účelem
údržby a opravy a to na parcele č. 2133/3, v k.ú. Podbořany. Jednorázová úhrada: dle sazebníku města.
Žadatel SYS a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2.10.2013
Usnesení ě. 372/2013 - Podpis smlouvy o smlouvě budoucí:
Rada schválila podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a
provozování podzemního vedení plynovodu pro stavbu „Plynovod pro revitalizaci areálu autobusová
doprava s.r.o. Podbořany“s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby, opravy a revizí a to na
parcele č.672/1, v k.ú. Podbořany. Jednorázová úhrada : 3 400,- Kč bez DPH. Žadatel RWE GasNet,
s.r.o., Klíšská 940, Ústí n/L
Z: majetkoprávní odbor
T: 2.10.2013
Usnesení ě. 373/2013 - Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene:
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování kanalizace
ke stavbě „Vodovod a kanalizace pro revitalizaci areálu autobusová doprava s.r.o. Podbořany11
s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č.672/1 a č. 751/1, v k.ú.
Podbořany. Jednorázová úhrada : 6 280,- Kč bez DPH. Žadatel SYS a.s., Přítkovská 1689, 415 50
Teplice.
Z: majetkoprávní odbor
T:2.10.2013
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Usnesení č. 374/2013 - Podpis smlouvy o smlouvě budoucí:
Rada schválila podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a
provozování elektrizační soustavy ke stavbě - „Podbořany, Švermova, p.p.č.2205,6, kabel NN, p.
Polukoška, llx OM“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby^ a opravy a to na parcelách č.
233/1, 233/6 v k.ú. Hlubany, č. 2196, 2231/2, v k.ú. Podbořany. Žadatel CEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. Jednorázová úhrada : 12 900,-Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2.10.2013
Usnesení č. 375/2013 - zrušení předkupního práva:
Rada doporučila zrušení předkupního práva a podpis smlouvy o zrušení předkupního práva k řadovým
domům se stavebními parcelami č. 2202/1 o výměře 96 m2, č. 2202/2 o výměře 96 m2, č. 2202/3 o
výměře 96 m2, č. 2202/4 o výměře 101 m2, vše zastavěná plocha a pozemkům - parc.č. 2204/1 o
výměře 123 m , č. 2204/2 o výměře 122 m2, Č. 2204/3 o výměře 120 m2, č. 2204/4 o výměře 125 m2,
č. 2206/1 o výměře 43 m2, č. 2206/2 o výměře 41 m2, č. 2206/3 o výměře 40 m2, č. 2206/4 o výměře
42 m2, vše ostatní plocha, v k.ú. Podbořany. Žadatelé: Jiří a Vlasta Polukoškovi, 439 72 Krásný Dvůr
194.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.9.2013
Usnesení č. 376/2013 - Záměr prodeje dřeva:
Rada souhlasí se zveřejněním záměru prodeje cca 130 m3 — 150 m3 dřeva nastojato v lokalitě Rubín,
sortiment topol 90%, bříza 10% za cenu 500,- Kč/m3 stím, že kontrola množství vytěženého dřeva
bude třístupňová.
Z: tajemník
T: 2.10.2013
Usnesení ě. 377/2013 - Přechod pro chodce:
Rada ukládá odboru dopravy zajistit umístění přechodu pro chodce ve Vroutecké ulici na základě
žádosti Svazu zdravotně tělesně postižených.
Z: odbor dopravy
T: 2.10.2013
Usnesení ě. 378/2013 - Příspěvek Gymnáziu a SOŠ:
Rada schválila příspěvek 10.000,- Kč z rozpočtu Města Podbořany Gymnáziu a Střední odborné škole
Podbořany, Kpt. Jaroše 862 jako spolupodíl města na vzdělávacím projektu „Exkurze studentů
Gymnázia do Osvětimi“.
Z: finanční odbor
T: 2.10.2013
Usnesení č. 379/2013 - Plán práce rady:
Rada schválila plán práce Rady města Podbořany na II. pololetí 2013 - viz příloha.
T: tajemník
T: 2.10.2013

