Usnesení
ze 44. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 5. března 2014 od 15,30 hod.
v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Ing. Čerňanský, MUDr. Záhorský, p. Hančar, p. Jedlička,
MUDr. Ráliš, Mgr. Gutzer
Ověřovatelé zápisu: Ing. Čerňanský, p. Hančar
Přizváni: Ing. Henlínová - ředitelka DpS Podbořany, p.o., Bc. Hajný, Ing. Růžičková, Bc. Gašparová,
Mgr. Knoblauch, Ing. Ohanka
Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení č. 75/2014 - Rada odkládá projednání žádosti o prominutí platby
nájemného za rok 2014 z důvodu provedení nutných oprav a dále ukládá předložit odhad výše nákladů
na další požadované opravy. Žadatel: Ivan Kruml, Budovatelů 830, Podbořany. Z: majetkoprávní
odbor.
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení c. 86/2014 - Revitalizace kasáren
Rada vzala na vědomí zprávu o revitalizaci kasáren - viz příloha.

Usnesení č. 87/2014 - Oprava fasády kaple s hrobkou v Letově
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Stavební úpravy - oprava fasády kaple s hrobkou v Letově“ a zároveň
ukládá podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a společností KV-BUILDING s.r.o.,
Krkonošská 16/2001, 120 00 Praha 2, a to za cenu 362 037,- Kč vč. DPH s právem odstoupit od
smlouvy o dílo z důvodu nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2014 nebo nezískání finanční
dotace. O této skutečnosti bude zhotovitel písemně informován v termínu nej později do 30. 6. 2014.
Platba bude po kompletním dokončení a předání díla.
362 037,- Kč vč. DPH
1. KV-BUILDING s.r.o., Krkonošská 16/2001, Praha
520 682,- Kč vč. DPH
2. STAVBY JOŽÁK s.r.o., Amoltice 150, Amoltice u Děčína
562 430,- Kč vč. DPH
3. BETET s.r.o., Žatecká 140, Blšany
1 096 737,- Kč vč. DPH
4. ARCHKASO spol. s r.o., Zalešany, Kolín
Z: odbor investic
T: 9.4.2014

Usnesení ě. 88/2014 - Plynovod a přípojky v Podbořanech
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „NTL plynovod a přípojky v Podbořanech - lokalita Partyzánská a Na
Kopci“ a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a společností STAMOZA
s.r.o. se sídlem Vrázova 7, čp. 2429, 350 02 Cheb, a to za cenu 2 861 111,19 Kč vč. DPH s právem
odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu
města na rok 2014. O této skutečnosti bude zhotovitel písemně informován v termínu nejpozději do 31.
3.2014.
STAMOZA s.r.o., Vrázova 7, čp. 2429, 350 02 Cheb
2 861 111,19 Kč vč. DPH
Jiří Kejř - podnik stavebních a zemních prací s.r.o., Všestudy 19, 431 11 Jirkov
3 510 419,00 Kč vč. DPH
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STREICHER spol. s r.o. Plzeň, Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice
TYGAS s.r.o., Tyršova stezka 2/1B, 435 11 Lom - Loučná

3 805 591,85 Kč vč. DPH
4 107 004,00 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 9.4.2014

Usnesení č. 89/2014 - Revitalizace Hlubany centrum
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Revitalizace Hlubany
centrum - II. etapa“ mezi Městem Podbořany a společností METALL QUATRO spol. s r.o. se sídlem
Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most, a to z důvodu rozdělení akce na dvě části.
Z: odbor investic
T: 9.4.2014
v

Usnesení č. 90/2014 - Propoj ulic Svermova a Na Barborce
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu „Propoj ulic Svermova a Na
Barborce v Podbořanech44 mezi Městem Podbořany a společností EKOSTAVBY Louny s.r.o. se sídlem
Václava Majera 573, 440 01 Louny, a to z důvodu rozdělení akce na dvě části.
Z: odbor investic
T: 9.4.2014
Usnesení č. 91/2014 - Bytový dům Hlubany - Barborka
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 269/2013 na stavbu „Bytový dům
Hlubany - Barborka stavební úpravy44 mezi Městem Podbořany a společností Messor s.r.o., Jana
Švermy 11, 432 01 Kadaň, a to z důvodu nesouhlasného stavu stávajícího stavu objektu a předložené
dokumentace zadavatelem pro tento objekt.
Z: odbor investic
T: 9.4.2014
Usnesení č. 92/2014 - Dům služeb Hlubany - VZK
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 270/2013 na stavbu „Dům služeb
Hlubany - VZK stavební úpravy44 mezi Městem Podbořany a společností Messor s.r.o., Jana Švermy
11, 432 01 Kadaň, a to z důvodu nesouhlasného stavu stávajícího stavu objektu a předložené
dokumentace zadavatelem pro tento objekt.
Z: odbor investic
T: 9.4.2014
Usnesení č. 93/2014 - Záměr II. etapy výstavby RD
Rada schválila žádost pana Josefa Brabce o schválení záměru II. etapy výstavby rodinných domů v
areálu bývalých kasáren v Podbořanech ulice Doupovská.
Z: odbor investic
T: 9.4.2014
Usnesení č. 94/2014 - Příspěvek pro OS Fond ohrožených dětí
Rada doplnila své usnesení č. 85/2014 o znění: Rada schválila smlouvu o prodeji reklamní plochy
s firmou KOMPAKT, spol. s.r.o., se sídlem Jana Opletala 683, Poděbrady, dohodnutá cena 4.000,- Kč
+ DPH.
Z: finanční odbor
T: 9.4.2014
Usnesení ě. 95/2014 - Žádost o příspěvek - čištění Nechranické přehrady
Rada neschválila příspěvek Českému rybářskému svazu, Severočeskému územnímu svazu Ústí nad
Labem, IČ: 004 34 132 na akci „Čištění Nechranické přehrady 201444.
Z: odbor ŽP
T: 9.4.2014
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Usnesení č. 96/2014 - Zpráva o činnosti přestupkové komise
Rada vzala na vědomí zprávu o činnosti přestupkové komise za období odl. 1. 2013 do 31. 12. 2013viz příloha.

Usnesení č. 97/2014 - Pronájem KD Buškovice
Rada schválila pronájem 1. patra kulturního domu Buškovice. Měsíční nájem: 2 000,- Kč. Žadatel
Pavel Tikner, Buškovice 9, 441 01 Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9. 4. 2014
Usnesení č. 98/2014 - Záměr pachtu
Rada neschválila záměr pachtu pozemkové parcely č. 3079/22 - ostatní plocha, o výměře 503 m2,
v k.ú.Buškovice. Roční nájem: 202,- Kč. Žadatelka:Vlasta Bartakovicsová, Buškovice 14, Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9. 4. 2014
Usnesení č. 99/2014 - Záměr pronájmu části pozemku
Rada schválila záměr pronájmu části pozemku č. 1097/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře cca 150 m2 v k.ú. Podbořany na letní terasu. Pronájem na 5 let s následnou opcí. Měsíční nájem
4,- Kč/m2. Žadatel: Kateřina Wagnerová, Masarykovo nám. 34,441 01 Podbořany.
Rada ukládá předložit nájemní smlouvu s podmínkami.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9. 4. 2014
Usnesení č. 100/2014 - Záměr pronájmu přízemí skladu
Rada schválila záměr pronájmu 'A přízemí skladu na stavební parcele č. 2183 o výměře cca 350 m2,
v k.ú. Podbořany. Měsíční nájem: 5 000,- Kč. Žadatel: Vroutex s.r.o., Kryrská 17, 439 82 Vroutek.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9. 4. 2014
Usnesení č. 101/2014 - Záměr pronájmu skladu
Rada schválila záměr pronájmu skladu na stavební parcele č. 2162 o výměře 597 m2, v k.ú. Podbořany.
Měsíční nájem: 5 000,- Kč. Žadatel: NS Kunststofftechnik-CZ, s.r.o., Libušina 397, 270 01 Kněževes.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9. 4. 2014
Usnesení č. 102/2014 - Záměr prodeje části parcely
Rada schválila záměr prodeje části parcely č. 1020/2 - zastavěná plocha, o celkové výměře 270 m2
v k.ú. Podbořany. Alternativně schváleno věcné břemeno pro stávající regulační stanici plynu a příchod
ke stanici za částku 3 000,- Kč ročně. Kupní cena : dle tržního znaleckého posudku, min. 100,- Kč/m2.
Žadatel: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí n/L.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9. 4.2014
Usnesení č. 103/2014 - Prodej lístkovnice
Rada schválila prodej vyřazené, poničené lístkovnice. Kupní cena : 10% z ceny pořizovací, to je 770,Kč. Žadatel Josef Worsch, Šumavská 765, 441 01 Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9. 4. 2014

Usnesení č. 104/2014 - Nabytí pozemků a podpis darovací smlouvy
Rada doporučila nabytí pozemků a podpis darovací smlouvy na bezúplatné nabytí parcel č. 4/1
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ostatní plocha, o výměře 243 m2, č. 9/11 - ostatní plocha, o výměře 315 m2, č. 62/2 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 640 m2 a části parcely č. 254/25 (dle GP je to ě.
) - orná půda, o
výměře cca 800 m2 a části parcely č. 254/27 (dle GP je to č.
) - orná půda, o výměře cca 150 m2
v k.ú. Hlubany od Ing. Jana Bartoše, Prosecká 843/99, 190 00 Praha 9. Z: majetkoprávní odbor
T: 12.3.2014

Usnesení č. 105/2014 - Dodatek k nájemní smlouvě
Rada schválila text a podpis dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 17. 12. 2013 mezi ČR - gen.
finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha a Městem Podbořany na pronájem kanceláří v budově
městského úřadu čp. 615 - v článku VII. se poslední 3 věty přesunují za odstavec 1.2. - služby bez
vyúčtování.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9. 4. 2014
Usnesení č. 106/2014 - Záměr prodeje poz. parcely
Rada neschválila záměr prodeje pozemkové parcely č. 1761/112 - orná půda, o výměře 445 m2, v k.ú.
Podbořany. Žadatel Ing. Ladislav Jůna, Volyňských Čechů 2733, 438 01 Žatec. Kupní cena: 100,Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12. 3. 2014
Usnesení ě. 107/2014 - Bezúplatné nabytí
Rada doporučila bezúplatné nabytí pozemkové parcely ě. 1761/100 - orná půda, o výměře 5237 m2,
v k.ú. Podbořany od SPÚ ČR, Husinecká 1024/1 la, 130 00 Praha 3.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12. 3. 2014
Usnesení ě. 108/2014 - Bezúplatné nabytí
Rada doporučila bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 67/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 789 m2 a část parcely č. 67/1 - ostatní plocha, o celkové výměře 355 m2, v k.ú. Hlubany od
SPÚ ČR, Husinecká 1024/1 la, 130 00 Praha.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12. 3. 2014
Usnesení ě. 109/2014 - Úplatné nabytí
Rada doporučila úplatné nabytí částí pozemkových parcel č. 1934/3 (dle GP je to č. 1949/30) - ostatní
plocha, o výměře 353 m2 a části parcely č. 1949/1 (dle GP je to č. 1949/31) - ostatní plocha, o výměře
384 m2 v k.ú. Podbořany od AgroZZN, a.s., V Lubnici 2333, 269 26 Rakovník II. s tím, že hrubý odhad
nákladů na přemístění zařízení je cca 500 000,- Kč. Kupní cena: 100,- Kě/m2 (73 700,- Kč).
Z: majetkoprávní odbor
T: 12.3.2014
Usnesení ě. 110/2014 - Bezúplatné nabytí
Rada doporučila bezúplatné nabytí (přijetí daru) části parcely č. 1426/1 (dle GP je to č. 1426/3) ostatní plocha, silnice, o výměře 83 m2, části parcely č. 1426/1 - dle GP vznikají parcely č. 1426/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 15 m2 a ě. 1426/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 70 m2, v k.ú. Podbořany od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n/L.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12.3.2014
Usnesení ě. 111/2014 - Doplnění textu do pravidel pro prodej nemovitostí
Rada ukládá prověřit čl. V odst.2 pravidel pro výběr kupujícího obálkovou metodou právníkem.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12.3.2014
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Usnesení č. 112/2014 - Smlouva o zřízení věcného břemene
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě „Podbořany IzopoP4 za účelem
zřízení a provozování elektrizační soustavy pro stavbu s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby
a opravy a to na parcelách č. 2156/4, 2243 v k.ú. Podbořany. Žadatel CEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín 4. Jednorázová úhrada : 4 950,- Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9. 4. 2014
Usnesení č. 113/2014 - Zrušení předkupního práva
Rada doporučme zrušení předkupního práva k postaveným řadovým domům na parcelách č. 2156/20 o
výměře 298 m , č. 2156/21 o výměře 176 m2, č. 2156/22, o výměře 176 m2 č. 2156/23 o výměře 176
m2, č. 2156/24 o výměře 176 m2, č. 2156/25 o výměře 227 m , vše ostatní plocha, v k.ú. Podbořany
včetně výše uvedených parcel. Žadatel: Josef Brabec, Dvořákova 1343, 440 01 Louny.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12.3.2014
Usnesení č. 114/2014 - Domov pro seniory Podbořany, p.o. - úprava organizačního řádu
Rada schválila úpravu organizačního řádu Domova pro seniory Podbořany, p.o. - viz příloha.
Z: sociální odbor
T: 9.4.2014
v

v

Usnesení č. 115/2014 - Žádost o finanční příspěvek - Svaz tělesně postižených v CR
Rada schválila příspěvek na činnost ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu Města Podbořany pro Svaz tělesně
postižených v ČR, místní organizace v Podbořanech.
Z: finanční odbor
T: 9.4.2014
Usnesení č. 116/2014 - Hodnocení plnění operačního plánu zimní údržby
Rada vzala na vědomí zprávu o Hodnocení plnění operačního plánu zimní údržby pro město Podbořany
- viz příloha.

Usnesení ě. 117/2014 - Informace o užívání autobusového nádraží
Rada vzala na vědomí informaci o zrušení návrhu smlouvy s právnickou osobou DP Václav Vaněček viz příloha.
v

Usnesení č. 118/2014 - Žádost o příspěvek z rozpočtu města - zahrádkáři
Rada neschválila žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 000,-Kč z rozpočtu Města
Podbořany - na akci “Tématický zájezd pro členy ČSZ“. Žadatel Uzemní sdružení českého
zahrádkářského svazu, Beneše z Loun 134, 440 01 Louny, IČ 00433578. Z: odbor MHaS
T: 9.4.2014
v

Usnesení ě. 119/2014 - Žádost o příspěvek - FK Chmel Blšany - fotbalová přípravka
Rada neschválila žádost o sponzorský dar pro družstva přípravek FK Chmel Blšany, o.s.
Z: odbor MHaS
T: 9.4.2014
v

Usnesení ě. 120/2014 - Žádost o příspěvek - Tomáš Vaněk - uvítání jara
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč Tomáši Vaňkovi, Podbořany,
Buškovice č. 3 na akci stavění a pálení čarodějnic v Podbořanech, místní část Buškovice.
Z: finanční odbor
T: 9.4.2014
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Usnesení č. 121/2014 - Žádost o příspěvek - HZS UK - soutěž Soptík 2014
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Podbořany pro Hasičský záchranný
sbor Ústeckého kraje, Horova 1340/10,Ústí nad Labem ve výši 1 000,- Kč na akci Soptík pro mateřské
školy v Podbořanech v měsíci září 2014.
Z: finanční odbor
T: 9.4.2014

Usnesení ě. 122/2014 - Žádost o příspěvek - HZS UK - soutěž Mladý záchranář
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Podbořany pro Hasičský záchranný
sbor Ústeckého kraje, Horova 1340/10,Ústí nad Labem ve výši 1 500,- Kč na akci - soutěž „Mladý
záchranář" pro žáky 2. stupně základních škol, která se koná v měsíci květnu 2014.
Z: finanční odbor
T: 9.4.2014
v

Usnesení ě. 123/2014 - Žádost o příspěvek - os. Power of dance
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města pro o.s. Power dance os., Hlubany
103, 441 01 Podbořany ve výši 5 000,-Kč.
Z: finanční odbor
T: 9.4.2014
v

Usnesení č. 124/2014 - Žádost o příspěvek - Radonické májové slavnosti
Rada neschválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na akci Radonické májové
slavnosti 2014 - žadatel Naše Radnicko, Radnice 79,431 55 Radonice u Kadaně.
Z: odbor MHaS
T: 9.4.2014
v

Usnesení č. 125/2014 - Žádost o podporu akce - Odznak Všestrannosti Olympijských vítězů
Rada schválila poskytnutí příspěvku ve výši 5000,- Kč na akce konané na každé základní škole
s výukou tělesné výchovy, zřízené Městem Podbořany v rámci projektu Odznaku Všestrannosti
Olympijských Vítězů. Žadatel - Nadační fond Romana Šebrleho, Klimentská 246/1, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČO 28 417 453.
Z: finanění odbor
T: 9.4.2014
Usnesení ě. 126/2014 - TJ Tatran Podbořany - žádost o navýšení finanční dotace na provoz TJ
Rada projednala žádost o navýšení finanční dotace na provoz TJ Tatran Podbořany a doporučila
mimořádný příspěvek ve výši 100.000,- Kč.
Z: odbor MHaS
T: 9.4.2014
Usnesení ě. 127/2014 - Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení - kulturní dům
Rada schválila smlouvu o zajištění uměleckého pořadu - divadelního představení dne 26.3.2014
v Kulturním domě v Podbořanech, Agentura Harlekýn s.r.o., Václav Hanzlíček, Jamíkova 1875/14,
148 00 Praha 4, IČO 27196631 (viz příloha). Vstupné 280,- Kč za osobu.
Z: odbor MHaS
T: 26.3.2014
Usnesení č. 128/2014 - Smlouva o dodávce tepelné energie na rok 2014 - Kulturní dům
Podbořany
Rada schválila Smlouvu o dodávce tepelné energie na rok 2014 pro Kulturní dům Podbořany dodavatel Realitní kancelář L&L s.r.o., Cyrila a Metoděje 66, Podbořany, IČO 27338410 (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 9.4.2014
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Usnesení č. 129/2014 - Podbořanské letní slavnosti 2014 - vyhodnocení grantu
Rada vzala na vědomí návrhy žadatele o grant na Podbořanské letní slavnosti 2014 na doplnění
programu a ukládá pozvat organizátory akce najednání zastupitelstva 12.3.2014.
Z: odbor MHaS
T: 12.3.2014
Usnesení č. 130/2014 - Projednání příspěvků na sport dle pravidel
Rada doporučila zastupitelstvu poskytnutí finančních příspěvků na sport z rozpočtu města pro rok
2014 dle Pravidel Města Podbořany ze dne 22.10.2003 pro přidělování finančních prostředků na
činnost sportovních organizací podle upraveného materiálu.
Z: odbor MHaS
T: 12.3.2014
Usnesení č. 131/2014 - Navýšení kapacity MŠ
Rada schválila v souladu se zadáním projektové dokumentace přístavby Mateřské školy Podbořany,
Bratří Čapků 795, okres Louny navýšení kapacity mateřské školy od 1.9.2014: kapacita MŠ - 138 dětí,
Z: odbor MHaS
kapacita školní jídelny 160 jídel.
T: 9.4.2014

Usnesení č. 132/2014 - Rozpočtová pravidla pro rok 2014
Rada doporučila zastupitelstvu schválit „Rozpočtová pravidla pro rok 2014“ - viz příloha.
Z: finanční odbor
T: 12.3.2014

Usnesení č. 133/2014 - Škoda - Platební výměry na úrok z prodlení
Rada - škodní komise vzala na vědomí informaci o platebních výměrech na úrok z prodlení k úhradě
daňových povinností daně z přidané hodnoty. Jedná se o platební výměry na úrok z prodlení vyměřený
Finančním úřadem pro Ústecký kraj, územní pracoviště v Podbořanech:
Čj. 393545/14/2511-05302-507671
379,-Kč;
Čj. 393546/14/2511-05302-507671
3 240,- Kč;
Čj. 393547/14/2511-05302-507671
5411,-Kě;
Čj. 393548/14/2511-05302-507671
1 567,- Kč;
Čj. 393549/14/2511-05302-507671
832,- Kč;
Čj. 393550/14/2511-05302-507671
1 164,- Kč
a rozhodla, že úrok nebude předepsán k úhradě žádnému zaměstnanci. Vznik úroků z prodlení nebyl
způsoben jakýmkoliv pochybením, ale byl jen „nutnou podmínkou pro odvážnější aplikaci daňových
zákonů“ při uplatňování nároku na odpočet DPH z provozování koupaliště Podbořany. Dodatečně
uplatněný a proplacený nárok na odpočet DPH po odečtení shora uvedených úroků činí 977 000,- Kč.
Z: finanění odbor
T: 9.4.2014
Usnesení ě.134/2014 - Škoda - Pokuta od Vodafone Czech republic a.s. Praha
Rada - škodní komise vzala na vědomí informaci o uložené pokutě ve výši 1 448,90 Kč od Vodafone
Czech republic a.s. Praha a rozhodla, že nebude odpovědné osobě předepsána k úhradě. V rámci
budoucí úspory došlo ke změně tarifů na neomezené volání, čímž se nedodržely smluvní podmínky za
měsíce 9 - 12/2013 dle smlouvy a následně byla uložena pokuta. Pro město se však změnou tarifu
docílila úspora cca 11,50 tis. Kč.
Z: finanční odbor
T: 9.4.2014
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Usnesení č. 135/2014 - Návrh rozpočtu na rok 2014
Rada vzala na vědomí rozpočet na rok 2014 a doporučila zastupitelstvu jeho schválení - viz příloha.
Z: finanční odbor
T: 12.3.2014
Usnesení č. 136/2014 - Fond ošatného - čerpání fondu za rok 2013
Rada vzala na vědomí čerpání fondu ošatného za rok 2013 - viz příloha.

Usnesení č. 137/2014 - Fond ošatného - návrh rozpočtu fondu na rok 2014
Rada schválila návrh rozpočtu fondu ošatného na rok 2014 - viz příloha. Z: finanční odbor
T: 9.4.2014
Usnesení č. 138/2014 - Předplacené nájemné - čerpání fondu za rok 2013
Rada vzala na vědomí čerpání fondu předplaceného nájemného za rok 2013 - viz příloha.

Usnesení č. 139/2014 - Předplacené nájemné - návrh rozpočtu fondu na rok 2014 .
Rada schválila návrh rozpočtu fondu předplaceného nájemného na rok 2014 - viz příloha.
Z: finanční odbor
T: 9.4.2014
Usnesení č. 140/2014 - Fond zaměstnanců - čerpání fondu za rok 2013
Rada vzala na vědomí čerpání fondu zaměstnanců za rok 2013 - viz příloha.

Usnesení č. 141/2014 - Fond zaměstnanců -návrh rozpočtu fondu na rok 2014
Rada schválila návrh rozpočtu fondu zaměstnanců na rok 2014 - viz příloha.
Z: finanční odbor
T: 9.4.2014
Usnesení č. 142/2014 - Schválení plánu výnosů a nákladů hospodářské činnosti na rok 2014
Rada schválila plán nákladů, výnosů a zisku v hospodářské činnosti města Podbořany na rok 2014 ve
výši: Výnosy
3 511 tis. Kč,
Náklady
3 050 tis. Kč,
Zisk
461 tis. Kč.
Z: finanční odbor
T: 9.4.2014
Usnesení č. 143/2014 - Informace o vyřazeném majetku likvidací
Rada vzala na vědomí informaci o vyřazeném majetku likvidací v období od 1. 7. 2013 do 31.12.2013
- viz příloha.

Usnesení č. 144/2014 - Příprava oslav osvobození
Rada vzala na vědomí ústní informaci Mgr. Gutzera o přípravě oslav osvobození dne 7.5.2014 ve 13,00
hod.
Z: tajemník
T: 7.5.2014
Usnesení č. 145/2014 - Projekt „Auto pomáhá44
Rada doporučila účast na projektu „Auto pomáhá“ seniorům a schválila poskytnutí finančního
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příspěvku ve výši 50.000,- Kč + DPH organizátorovi projektu - Ing. Jaromír Pour, Šípková 5555,
43001 Chomutov na zakoupení nového auta Renault Kangoo pro Pečovatelskou službu Podbořany.
Z: finanční odbor
T: 12.3.2014
Usnesení č. 146/2014 - Právní zastoupení
Rada schválila uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s advokátní kanceláři KYB, s.r.o..
Sladkovského 601, Pardubice na dobu neurčitou.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9.4.2014

Mgr. Radek Reindl
starosta města \

Ověřovatelé: Ing. Čerňanský:

Ing. Karel Honzl
místostarosta

p. Hančar:
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