Usnesení
ze 40. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 20. listopadu 2013 od 15,30 hod.
v kanceláři starosty na MěU v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Ing. Čerňanský, p. Hančar, MUDr. Záhorský, p. Jedlička,
MUDr. Ráliš, Mgr.Gutzer
Ověřovatelé zápisu: Ing. Čerňanský, p. Hančar
Přizváni: Bc. Gašparová, Ing. Růžičková, Mgr. Knoblauch, Ing. Ohanka

Kontrola usnesení:
Usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č. 450/2013 - Příspěvek na vybudování přípojek:
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek k novostavbě rodinného
domu čp. 1065 v ul. Švermova v Podbořanech pro Zuzanu a Jiřího Marcelly, bytem Švermova čp.
1065, 441 01 Podbořany, a to ve výši 50 000,-Kč.
Z: odbor investic
T: 18.12.2013
Usnesení ě. 451/2013 - Palackého ulice - vodovod a kanalizace
Rada ukládá podepsat žádost o spolufinancování zkolaudované stavby „Podbořany - ul. Palackého vodovod a kanalizace" se společností Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice.
Z: odbor investic
T: 11.12.2013
Usnesení ě. 452/2013 - Demolice objektu Sýrovice
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Demolice
objektu Sýrovice".
Z: odbor investic
T: 11.12.2013
Usnesení ě. 453/2013 - Dětské hřiště u I. ZŠ
Rada schválila uzavření a podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Dětské hřiště u 1. ZŠ v
Podbořanech" mezi Městem Podbořany a firmou TEWIKO Systém s.r.o., Tř. Dr. Milady Horákové
185/66, 460 01 Liberec.
Z: odbor investic
T: 11.12.2013
Usnesení ě. 454/2013 - Parkování v ulici Kpt. Nálepky
Rada vzala na vědomí informaci k žádosti paní Marie Pavlíčkové o parkování v ulici Kpt. Nálepky.

Usnesení ě. 455/2013 - Zateplení tělocvičny Tatran
Rada ukládá zajistit levnější vypracování projektové dokumentace stavby „Zateplení tělocvičny
Tatran" na katastrálním území Podbořany, p. č. 907 a 906/1.
Z: odbor investic
T: 11.12.2013

Usnesení ě. 456/2013 - Revitalizace Hlubany centrum
Rada schválila uzavření a podpis dodatku smlouvy č. 3 ke smlouvě o dílo číslo 370/2012 na stavbu
„Revitalizace Hlubany centrum" mezi Městem Podbořany a firmou Metali Quatro spol. s r.o. se sídlem
Na Vrátku čp. 1245, MOST.
Z: odbor investic
T: 11.12.2013
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Usneseni č. 457/2013 - Vnitřní směrnice:
Rada schválila vnitřní směrnici č. 1/2013 - Schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových
organizací - viz příloha.
Z: finanční odbor
T: 11.12.2013

Usnesení č. 458/2013 - Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny
Rada schválila podpis dodatku k platným smlouvám o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí
NN na období od 1.1.2014 do 31.12.2014 dle cenové nabídky VEMEX Energie, a.s. ELMO/00783 ze
dne 11.11.2013, akceptace - dle distribučních tarifů.
Z: finanční odbor
T: 11.12.2013

Usnesení č. 459/2013 - Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu
Rada schválila podpis dodatku k platným smlouvám o sdružených službách dodávky zemního plynu
na období od 1.1.2014 do 31.12.2014 dle cenové nabídky VEMEX Energie, a.s. PL/13/5114 ze dne
11.11.2013.
Z: finanční odbor
T: 11.12.2013
Usnesení ě. 460/2013 - Doplnění usnesení
Rada doplnila usnesení č. 448/2013 z 39. zasedání rady - doplňuje se věk jubilanta, kterému se
poskytuje dar, o věk 70 let a dále termín poskytování darů pro obyvatele Domova pro seniory ve výši
200,- Kč a to od 1.1.2014.
Z: sociální odbor
T: 1.1.2014
Usnesení ě. 461/2013 - Záměr pronájmu pozemkových parcel
Rada schválila záměr pronájmu pozemkových parcel č. 1903/3 - ostatní plocha, o výměře 2 2760 m2,
č. 1903/2 - ostatní plocha, o výměře 2692 m2, č. 1902 - ostatní plocha, o výměře 6003 m2, č. 1901 ostatní plocha, o výměře 7036 m2 vk.ú. Podbořany. Žadatel Vladimír Volavka, Na Střelnici 163,
Podbořany. Roční nájem: 3 338,-Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. 12. 2013
Usnesení ě. 462/2013 - Záměr prodeje pozemkové parcely
Rada schválila záměr prodeje pozemkové parcely č. 2231/1 - ostatní plocha, o výměře 280 m2 a část
parcely č. 2156/4 - ostatní plocha, o výměře cca 140 m2 vk.ú. Podbořany. Žadatel: Jiří a Vlasta
Polukoškovi, 439 72 Krásný Dvůr 194. Kupní cena: 100,- Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 18. 12.2013
Usnesení ě. 463/2013 - Záměr pronájmu pozemkové parcely
Rada schválila záměr pronájmu pozemkové parcely č. 1252/1 - zahrada, o výměře 1731 m2, vk.ú.
Buškovice pro zemědělskou činnost. Žadatel: Pavel Vignát, Buškovice 127, 441 01 Podbořany.
Roční nájem: 685,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. 12.2013
Usnesení ě. 464/2013 - Zpětné odkoupení parcely
Rada doporučila zpětné odkoupení parcely č. 2156/11 - ostatní plocha, o výměře 1214 m2 vk.ú.
Podbořany a podpis kupní smlouvy současně s podpisem smlouvy o advokátní úschově peněz. Žadatel:
Jiří a Květa Hanušovi, Mírová 615, 441 01 Podbořany. Kupní cena: 303 500,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 18. 12.2013
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Usnesení č. 465/2013 - Předkupní právo k odkoupení parcel
Rada odkládá projednání předkupního práva k odkoupení parcel č. 4/1, 9/11, č. 62/2 a části parcel č.
254/25 a 254/27 dle ÚP od: Ing. Heleny Kronďákové, Donovalská 808/17, 149 00 Praha a MUDr. Evy
Račické, Keltičkova 1906/46, 710 00 Slezská Ostrava na základě pozdního doplnění žádosti se
změnou kupní ceny. Kupní cena: 100,- Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. 12.2013
Usnesení č. 466/2013 - Záměr prodeje dílenských stolů
Rada schválila záměr prodeje použitých dílenských stolů se svěrákem z majetku Základní školy,
Husova 276, Podbořany . Kupní cena: 140,- /ks.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11.12.2013
Usnesení č. 467/2013 - Hodnocení firmy Bouška
Rada vzala na vědomí hodnocení obstaravatelské smlouvy s firmou Bouška za období od 1.6.2013 do
31.10.2013 - viz příloha.

Usnesení č. 468/2013 - Příloha k obstaravatelské smlouvě - f. Bouška
Rada schválila Přílohu č. 4 k obstaravatelské smlouvě s firmou Bouška - Provozování koupaliště pro
rok 2013 - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 11.12.2013

Usnesení č. 469/2013 - Aktualizace přílohy k nájemní smlouvě - f. Bouška
Rada schválila aktualizaci Přílohy č.l k Nájemní smlouvě o movité věci - seznam pronajatého
majetku za úhradu pro rok 2013 s firmou Bouška - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 11.12.2013
Usnesení ě. 470/2013 - Hodnocení firmy Eltodo
Rada vzala na vědomí předložené hodnocení firmy Eltodo při správě veřejného osvětlení za období od
1.1.2013 - 13.11.2013 - viz příloha.

Usnesení ě. 471/2013 - Návrh firmy Eltodo na snížení nákladů
Rada vzala na vědomí návrh f. Eltodo na snížení nákladů na elektrickou energii na VO Podbořany a
ukládá zpracovat přesné podmínky a položkový rozpočet a návrh dohody k této akci.
Z: odbor MHaS
T: 11.12.2013
Usnesení ě. 472/2013 - Hodnocení činností RK LaL
Rada vzala na vědomí předloženou zprávu o hodnocení činnosti, cenové ukazatele k 30.9.2013 a další
přílohy ze správy Realitní kanceláře L&L za rok 2013 - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 11.12.2013

Usnesení ě. 473/2013 - Návrh oprav na rok 2014 na opravu městských bytů
Rada schválila Návrh oprav na rok 2014 Realitní kanceláře L&L na opravu městských bytů - viz
Z: odbor MHaS
příloha.
T: 1.1.2014
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Usnesení č. 474/2013 - Smlouva o nájmu kotelen
Rada schválila Smlouvu o nájmu kotelen s Realitní kanceláří L&L splatností od 1.1.2014 - viz
příloha.
Z: odbor MHaS
T: 1.1.2014

Usnesení č. 475/2013 - Dodatek smlouvy pro správu nemovitostí
Rada schválila Dodatek č. 2 Smlouvy pro správu nemovitostí a výkon dalších práv a povinností
s Realitní kanceláří L&L s platností od 1.1.2014 - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 1.1.2014

Usnesení č. 476/2013 - Veřejně prospěšné práce
Rada vzala na vědomí informaci - Veřejně prospěšné práce za rok 2013 - viz příloha

Usnesení ě. 477/2013 - Zpráva o odpadovém hospodářství
Rada vzala na vědomí zprávu o odpadovém hospodářství města za období od 1.1.2013 do 31.10.2013
- viz příloha.

Usnesení ě. 478/2013 - Úprava ceny za odvoz TKO
Rada souhlasí s úpravou ceny za odvoz tuhého komunálního odpadu pro podnikatelské subjekty ve
výši: nádoby (objem 110 1) 1 900 Kč + DPH ročně a kontejner ( objem 1 100 1) 14 000 Kč + DPH
ročně.
Z: odbor MHaS
T: 11.12.2013
Usnesení č. 479/2013 - Smlouva na odvoz TKO
Rada schválila vzorovou Smlouvu na odvoz tuhého komunálního odpadu pro podnikatelské subjekty viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 1.1.2014
Usnesení ě. 480/2013 - Místní poplatek za komunální odpad
Rada doporučila neměnit ceny u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014.
Z: odbor MHaS
T: 18.12.2013
Usnesení ě. 481/2013 - Adventní koncert
Rada schválila smlouvu o uměleckém vystoupení - Adventní koncert dne 15.12.2013 v kostele sv.
Petra a Pavla v Podbořanech - účinkující sbor Rosa coeli, Žlutíce 2000 o.s., IČO 69457816, Hradební
53, Žlutíce, cena 5 000,- Kč (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 15.12.2013

Usnesení č. 482/2013 - Oprava usnesení - sportovec roku
Rada schválila opravu usnesení rady č. 442/2013 ze dne 23.10.2013 o poskytnutí finanční podpory
akce „Nejúspěšnější sportovec roku 2013 okresu Louny“, která se koná dne 17.1.2014 v Podbořanech
a to formou spoluúčasti města ve výši 20 000,- Kč, na základě provedené fakturace. Pořadatelem bude
(místo schváleného žadatele ČOK CZ s.r.o., Roman Šimon, Praha 3, Roháčova 188/37) AMIDO
Consulting spol.s.o., Legerova 389/56, 120 00 Praha 2, IČO 28389093. Z: odbor MHaS
T: 17.1.2014
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Usnesení č. 483/2013 - Příspěvek pěveckému sboru Rubín
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Podbořany ve výši 15 000,- Kč
Smíšenému pěveckému sboru Rubín Podbořany na činnost sboru.
Z: finanční odbor
T: 11.12.2013

Usnesení č. 484/2013 - Podbořanské letní slavnosti
Rada doporučila zastupitelstvu schválení podmínek grantu na pořádání akce Podbořanské letní
slavnosti 2014 ve výši 300 tisíc Kč.
Z: odbor MHaS
T: 18.12.2013
Usnesení č. 485/2013 - Finanční příspěvek
Rada schválila příspěvek 10.000,- Kč MAS VLADAŘ o.p.s., Husova 153, Valeč na zajištění
předfinancování realizovaných projektů a části provozních nákladů.
Z: finanční odbor
T: 11.12.2013

Usnesení ě. 486/2013 - Finanční příspěvek
Rada schválila příspěvek 10.000,- Kč na činnost VETERÁN KLUBU Podbořany, Švermova 1019,
Podbořany.
Z: finanční odbor
T: 11.12.2013

Usnesení č. 487/2013 - Zpráva o nezaměstnanosti
Rada vzala na vědomí zprávu Úřadu práce o nezaměstnanosti na Podbořansku - viz příloha.
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