Usnesení
ze 45. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 9. dubna 2014 od 15,30hod'
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: p. Jedlička, MUDr. Ráliš
Přizváni: konkurz na ředitele ZŠ T. G. M. Podbořany - Mgr. Stanislava Jirásková, Mgr. Jan Břich
Pí Kolihová, Bc. Gašparová, Ing. Růžičková, 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 tennínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č. 147/2014 - NTL plynovod a přípojky Partyzánská a Na Kopci
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 053/2014 na stavbu „NTL plynovod a
přípojky v Podbořanech - lokalita Partyzánská a Na Kopci“ mezi Městem Podbořany a společností
STAMOZA, spol. s r.o. se sídlem Cheb, Vrázova 7 čp. 2429, PSČ 350 02, a to z důvodu koordinace
prací s opravou kanalizace. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu
neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2015. O této skutečnosti
bude objednatel zhotovitele písemně informovat nejpozději do 31. 3. 2015. Pokud objednatel toto právo
uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok.
Z: odbor investic
T: 7. května 2014
Usnesení č. 148/2014 - Fond rozvoje bydlení
Rada provedla posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na rok 2014
a souhlasí s poskytnutím půjčky žádosti č. 1 a 2 za předpokladu, že vlastník nemovitosti nebo žadatel o
půjčku na opravu nemovitosti, na kterou je podána žádost, nemá dluhy vůči městu.
Z: odbor investic
T: 7. května 2014
Usnesení č. 149/2014 - Fotbalové zázemí Buškovice
Rada schválila práce nad rámec projektu pro akci Fotbalové zázemí Buškovice - zděná stavba“, a to:
Mříže do oken a dveří, vyhotovení laviček a věšáků a změnu technologie fasády. Finanční částka pro
PNRP (práce nad rámec projektu) a změnu technologie bude čerpána z rozpočtové rezervy, která je
součástí SoD a byla řádně vysoutěžena ve výběrovém řízení.
Z: odbor investic
T: 7. května 2014
Usnesení č. 150/2014 - Demolice objektu Sýrovice
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 6/2014 na stavbu „Demolice objektu
Sýrovice11 mezi Městem Podbořany a firmou Josef Brabec - AMIGO, Dvořákova 1343, 440 01 Louny
a to z důvodu nezařazení akce do roku 2014. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o
dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2015.
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O této skutečnosti bude objednatel zhotovitele písemně informovat nejpozději do 31. 3. 2015. Pokud
objednatel toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok.
Z: odbor investic
T: 7. května 2014
Usnesení č. 151/2014 - oprava cesty na vrch Rubín v Dolankách
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 261/2013 na stavbu „Oprava stávající
přístupové cesty na vrch Rubín v Dolánkách“ mezi Městem Podbořany a firmou ERKA Žatec s.r.o..
Lounská 3022, 438 01 Žatec Louny a to z důvodu nezařazení akce do roku 2014. Objednatel si
vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení
akce do rozpočtu města na rok 2015. O této skutečnosti bude objednatel zhotovitele písemně
informovat nejpozději do 31. 3. 2015. Pokud objednatel toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči
objednateli jakýkoliv nárok.
Z: odbor investic
T: 7. května 2014
Usnesení č. 152/2014 - Odpočinková zóna Schillerův park
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 208/2013 na stavbu „Vybudování
odpočinkové zóny v Schillerově parku v Podbořanech - II. etapa“ mezi Městem Podbořany a firmou
ERKA Žatec s.r.o., Lounská 3022, 438 01 Žatec Louny a to z důvodu nezařazení akce do roku 2014.
Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny
nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2015. O této skutečnosti bude objednatel zhotovitele
písemně informovat nejpozději do 31. 3. 2015. Pokud objednatel toto právo uplatní, nevzniká
zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok.
Z: odbor investic
T: 7. května 2014
Usnesení č. 153/2014 - rekonstrukce komunikace Mlýnská
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 335/2013 na stavbu „Rekonstrukce
komunikace v ul. Mlýnská v Podbořanech" mezi Městem Podbořany a firmou METALL QUATRO
spol. s r.o., Na Vrátku 1245, 43401 MOST Louny a to z důvodu nezařazení akce do roku 2014.
Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny
nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2015. O této skutečnosti bude objednatel zhotovitele
písemně informovat nejpozději do 31. 3. 2015. Pokud objednatel toto právo uplatní, nevzniká
zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok.
Z: odbor investic
T: 7. května 2014
Usnesení č. 154/2014 - Oprava chodníku Vroutecká
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Oprava chodníku - ul. Vroutecká, Podbořany" a zároveň ukládá podepsat
smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a firmou STAVKOM Michal Bajušev, Veletice 1, 438 01
Žatec a to za cenu 421.010,- Kč vč. DPH. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z
důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2014. O této
skutečnosti bude objednatel zhotovitele písemně informovat nejpozději do 30. 4. 2014. Pokud
objednatel toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok.
1) STAVKOM Michal Bajušev, Veletice 1, 438 01 Žatec
421.010,00 Kč vč. DPH
2) ERKA Žatec s.r.o., Lounská 3022, 438 01 Žatec
472.288,66 Kč vč. DPH
3) BETET s.r.o., Potoční 8/120, 160 00 Praha 6
481.428,00 Kč vč. DPH
4) PODHOLA - stav. firma s.r.o., Partyzánská 93, 441 01 Podbořany
498.141,00 Kč vč. DPH
5) LP dopravní s.r.o., Malé náměstí 100, Střed, 337 01 Rokycany
559.578,98 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 7. května 2014
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Usnesení č. 155/2014 - PD Kulturní dům Podbořany
Rada zrušila VŘ na akci „PD Kulturní dům Podbořany - rekonstrukce přístavby44 v souladu s §84
odst.2d zákona o veřejných zakázkách č,137/2006Sb.
Z: odbor investic
T: 7. května 2014
Usnesení č. 156/2014 - Výjimka pro umístění přístřešku
Rada souhlasí se žádostí pana Jana Brože a paní Ivety Lincové, bytem Vidhostice 21 o udělení výjimky
pro umístění nového přístřešku na hranici pozemku p. č. 2129/2 vk. ú. Podbořany se stávající
komunikací v ulici Švermova za podmínky, že střecha přístřešku nepřesáhne hranici pozemku.
Z: odbor investic
T: 7. května 2014
Usnesení č. 157/2014 - Parkovací místa v ul. Kpt. Nálepky a Dukelská
Rada vzala na vědomí upřesnění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu „Revitalizace veřejných
ploch vč. rozšíření parkovacích míst v ul. Kpt. Nálepky a Dukelská v Podbořanech44 - oprava chodníku
v ulici Příčná před čp. 900.
Z: odbor investic
T: 7. května 2014
Usnesení č. 158/2014 - Revitalizace Hlubany centrum - II. etapa
Rada schválila práce nad rámec projektu pro akci „Revitalizace Hlubany centrum - II. etapa44, a to:
pokládku zámkové dlažby náhradou za asfaltový povrch a odvodňovací žlábky. Finanční částka pro
PNRP (PRÁCE NAD RÁMEC PROJEKTU) a změnu technologie bude čerpána z rozpočtové rezervy,
která je součástí SoD a byla řádně vysoutěžena ve výběrovém řízení.
Z: odbor investic
T: 7. května 2014
Usnesení c. 159/2014 - Propoj ulic Švermova a na Barborce:
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 04/2012 na stavbu „Propoj ulic
Švermova a na Barborce v Podbořanech44 mezi Městem Podbořany a firmou Ekostavby Louny spol. s
r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny z důvodu rozdělení akce na dvě části. Objednatel si vyhrazuje
právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do
rozpočtu města na rok 2015. O této skutečnosti bude objednatel zhotovitele písemně informovat
nejpozději do 31. 3. 2015. Pokud objednatel toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli
jakýkoliv nárok.
Z: odbor investic
T: 7. května 2014
Usnesení č. 160/2014 - Revitalizace Hlubany centrum - II. Etapa:
Rada schválila práce nad rámec projektu pro akci „Revitalizace Hlubany centrum - II. etapa44, a to
vybudování žlabu Ekodren na přístupové cestě k jejímu pozemku. Finanční částka pro PNRP (PRÁCE
NAD RÁMEC PROJEKTU) a změnu technologie bude čerpána z rozpočtové rezervy, která je součástí
SoD a byla řádně vysoutěžena ve výběrovém řízení.
Z: odbor investic
T: 7. května 2014

Usnesení č. 161/20-14 - Schválení účetní závěrky DpS Podbořany, p. o.
Rada zjistila na základě předložených podkladů, že účetní závěrka Domova pro seniory Podbořany,
příspěvkové organizace poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci.
Rada města schvaluje účetní závěrku Domova pro seniory Podbořany, příspěvkové organizace za rok
2013 včetně výsledku hospodaření ve výši 202 630,12 Kč. Zároveň schválila převod výsledku
hospodaření do rezervního fondu.
Z: finanční odbor
T: 7. května 2014
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Usnesení č. 162/2014 - Schválení účetní závěrky MŠ Podbořany, Bratří Čapků
Rada zjistila na základě předložených podkladů, že účetní závěrka Mateřské školy Podbořany, Bratří
Čapků 795, okres Louny poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci.
Rada schválila účetní závěrku Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795, okres Louny za rok 2013
včetně výsledku hospodaření ve výši 24 266,16 Kč. Zároveň schválila rozdělení výsledku hospodaření
do fondů takto:
• Rezervní fond
23 766,16 Kč
• Fond odměn
500,00 Kč
Z: finanční odbor
T: 7. května 2014
Usnesení č. 163/2014 - Schválení účetní závěrky MŠ Podbořany, Hlubanská
Rada zjistila na základě předložených podkladů, že účetní závěrka Mateřské školy Podbořany,
Hlubanská 321, okres Louny poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci.
Rada schválila účetní závěrku Mateřské školy Podbořany, Hlubanská 321, okres Louny za rok 2013
včetně výsledku hospodaření ve výši 18 846,41 Kč. Zároveň schválila převod výsledku hospodaření do
rezervního fondu.
Z: finanční odbor
T: 7. května 2014
Usnesení č. 164/2014 - Schválení účetní závěrky ZŠ Podbořany, Husova
Rada zjistila na základě předložených podkladů, že účetní závěrka Základní školy Podbořany, Husova
276, okres Louny poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci.
Rada schválila účetní závěrku Základní školy Podbořany, Husova 276, okres Louny za rok 2013 včetně
výsledku hospodaření ve výši 51 378, 55 Kč. Zároveň schválila převod výsledku hospodaření do
rezervního fondu.
Z: finanční odbor
T: 7. května 2014
Usnesení č. 165/2014 - Schválení účetní závěrky ZŠ TGM Podbořany
Rada zjistila na základě předložených podkladů, že účetní závěrka Základní školy T. G. Masaryka
Podbořany, Husova 445, okres Louny poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situaci.
Rada schválila účetní závěrku Základní školy T. G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny za
rok 2013 včetně výsledku hospodaření ve výši 311 905,00 Kč. Zároveň schválila převod výsledku
hospodaření do rezervního fondu.
Z: finanční odbor
T: 7. května 2014
Usnesení č. 166/2014 - Schválení účetní závěrky ZŠ praktické Podbořany
Rada zjistila na základě předložených podkladů, že účetní závěrka Základní školy praktické Podbořany
poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci.
Rada schválila účetní závěrku Základní školy praktické Podbořany za rok 2013 včetně výsledku
hospodaření ve výši 99 092,29 Kč. Zároveň schválila převod výsledku hospodaření do rezervního
fondu.
Z: finanční odbor
T: 7. května 2014
Usnesení č. 167/2014 - Schválení účetní závěrky ZUŠ Podbořany
Rada zjistila na základě předložených podkladů, že účetní závěrka Základní umělecké školy
Podbořany, okres Louny poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci.
Rada schválila účetní závěrku Základní umělecké školy Podbořany, okres Louny za rok 2013 včetně
výsledku hospodaření ve výši 52 650,79 Kč. Zároveň schválila převod výsledku hospodaření do fondů
takto: Rezervní fond
42 650,79 Kč
Fond odměn
10 000,00 Kč
Z: finanční odbor
T: 7. května 2014
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Usnesení č. 168/2014 - Převod z rezervního do investičního fondu
Rada schválila příspěvkové organizaci Základní škola Podbořany, Husova 276, okres Louny převod
finančních prostředků ve výši 70 000,00 Kč z rezervního fondu do investičního fondu.
Z: finanční odbor
T: 7. května 2014
Usnesení č, 169/2014 - Změna rozpočtu č. 1
Rada schválila změnu rozpočtu č. 1 - rozpočtová opatření č. 1 až č. 4 (viz příloha)
Příjmy
2 403,84 tis. Kč
Výdaje
2 403,84 tis. Kč
Financování
0,00 tis. Kč
Z: finanční odbor
T: 7. května 2014
Usnesení č. 170/2014 - Příspěvek Okresnímu sdružení hasičů
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Podbořany pro rok 2014 ve výši 500,Kč na činnost Okresního sdružení hasičů ČMS - Louny.
Z: finanční odbor
T: 7. května 2014
Usnesení č. 171/2014 - Odpisový plán školy
Rada schválila odpisový plán ZS Husova 276, okres Louny, p. o. na rok 2014 (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 7. května 2014
Usnesení č. 172/2014 - Přijetí daru
Rada schválila přijetí věcného daru pro Základní školu Podbořany, Husova 276- 1 pár běžeckých lyží
+ boty v ceně 3 098,-Kč a 1 pársjezdových lyží v ceně 3 499,- Kč. Dárce - SRPŠ při ZŠ Podbořany,
Husova 276, Podbořany, IČ 64018423.
Z: odbor MHaS
T: 7. května 2014
Usnesení č. 173/2014 - Provoz mateřských škol o letních prázdninách
Rada vzala na vědomí oznámení ředitelství Mateřské školy Podbořany, Hlubanská 321, Podbořany a
ředitelství Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795, Podbořany o organizaci provozu mateřských
škol v měsících červenci a srpnu 2014 a souhlasí s omezením provozu dle oznámení ředitelek MŠ (viz
příloha).
Z: odbor MHaS
T: 7. května 2014
Usnesení č. 174/2014 - Zápis do mateřských škol
Rada schválila termín a místo zápisu do mateřských škol, zřizovaných Městem Podbořany pro školní
rok 2014/2015. Zápis proběhne ve dnech 16. a 17. dubna 2014 na jednotlivých MŠ, v době běžného
provozu.
Z: odbor MHaS
T: 16. dubna 2014
Usnesení č. 175/2014 - Přerušení provozu MŠ
Rada vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795 o přerušení
provozu mateřské školy ve dnech 10. a 11. 4. 2014 z technických důvodů.

Usnesení č. 176/2014 - Výjimka z počtu dětí ve třídách MŠ
Rada schválila, na základě žádostí ředitelství mateřských škol v Podbořanech, výjimku z počtu dětí ve
třídách mateřských škol pro školní rok 2014/2015:
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Mateřská škola Podbořany, Hlubanská 321: 1 tř. - 24 dětí, 2. tř, - 28 dětí, 3. tř. - 28 dětí,
odloučené pracoviště Žatecká - 25 dětí (1 třída), celkem 105 dětí,
- Mateřská škola Podbořany, Bratří Čapků 795: 1. tř. - 28 dětí, 2. tř. - 28 dětí, 3. tř. - 28 dětí,
4. třída - 24 dětí, 5 tř. - 24 dětí), celkem 132 dětí,
za podmínky, že zvýšený počet dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Z: odbor MHaS
T: 7. května 2014
Usnesení č. 177/2014 - Smlouva o veřejném vystoupení
Rada schválila Smlouvu o veřejném vystoupení - „Cestou osudu a náhody, 7 let na cestách“,
konaném dne 10. 4. 2014 ve Výstavní síní, Dukelská 1, Podbořany, dodavatel Roman Vehovský,
IČ 741 26 491, Mlýnská 134/34, 747 28 Štěpánkovice (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 10. dubna 2014
Usnesení č. 178/2014 - Příspěvek na Podbořanské letní slavnosti
Rada schválila smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro rok 2014 na konání akce
Podbořanské letní slavnosti 2014 - příjemce příspěvku p. Petr Ulke, včetně Dohody o krátkodobém
pronájmu kulturního domu v Podbořanech na dobu od 20. 6. do 22. 6. 2014.
Z: odbor MHaS
T: 7. května 2014
Usnesení č. 179/2014 - Výstavy drobného hospodářského zvířectva
Rada schválila poskytnutí příspěvku z rozpočtu Města Podbořany pro Český svaz chovatelů, ZO
Podbořany, Mírová 912, 441 01 Podbořany, IČO 64 019 004 ve výši 4 000,- Kč na uspořádání dvou
výstav drobného hospodářského zvířectva v roce 2014.
Z: finanční odbor
T: 7. května 2014
Usnesení č. 180/2014 - Příspěvek Děkanství Podbořany
Rada schválila poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Podbořany ve výši 50% nákladů, nejvýše 5 tisíc
Kč pro Římskokatolickou farnost - Děkanství Podbořany, Na kopci 108, 441 01 Podbořany na
odstranění holubího trusu z prostoru ve věži kostela Sv. Petra a Pavla v Podbořanech, kde je umístěn
hodinový stroj a na následné zabezpečení (oprava sítí) tohoto prostoru proti vniknutí holubů. Příspěvek
bude poskytnut po doložení skutečně vyplacených nákladů prací ze strany Děkanství Podbořany.
Z: finanční odbor
T: 7. května 2014
Usnesení ě. 181/2014 - Odvolání ředitelky ZŠ
Rada odvolává z účinností k 31. 7. 2014 z funkce ředitelky Základní školy T. G. Masaryka Podbořany
445, okres Louny pí Dagmar Rathovou, na vlastní žádost a děkuje jí za činnost, kterou pro školu dosud
vykonávala.
Z: odbor MHaS
T: 31. 7. 2014

Usnesení č. 182/2014 - Jmenování ředitelky ZŠ
Rada jmenuje s účinností od 1. 8. 2014 na dobu určitou, na období 6 let, tj. do 31. 7. 2020 ředitelkou
Základní školy T. G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny Mgr. Stanislavu Jiráskovou.
Z: odbor MHaS
T: 1. 8.2014
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Usnesení č. 183/2014 - Nájemce rychlého občerstvení na koupališti
Rada vzala na vědomí výsledek obálkového výběru v nabídkovém řízení na výběr nájemce a
provozovatele rychlého občerstvení na koupališti v Podbořanech a ukládá starostovi města podepsat
s vítězem řízení f. Petr Ulke nájemní smlouvu.
Z: odbor MHaS
T: 7. května 2014
Usnesení č. 184/2014 - Veřejné osvětlení
Rada schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 3/0514/2012/D (O přenechání veřejného osvětlení
v majetku města Podbořany a jeho spádových obcí do nájmu, o provozování a správě) a ukládá
starostovi města dokument podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 7. května 2014
Usnesení č. 185/2014 - Smlouva s firmou EKO-KOM
Rada schválila smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a dodatek č. 1 ke smlouvě
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi firmou EKO-KOM, a.s. a Městem
Podbořany a ukládá starostovi města tuto smlouvu a dodatek podepsat (viz. příloha).
Z: odbor MHaS
T: 7. května 2014
Usnesení č. 186/2014 - Smlouva s firmou Skládka Vrbička
Rada schválila smlouvu o výsypu a odvozu BIO odpadu s firmou Skládka Vrbička s. r. o. a Městem
Podbořany a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat (viz. příloha).
Z: odbor MHaS
T: 7. května 2014
Usnesení č. 187/2014 - Smlouva s firmou Koutecký s. r. o.
Rada schválila smlouvu o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu s firmou Koutecký s. r. o. a
Městem Podbořany a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat (viz. příloha).
Z: odbor MHaS
T: 7. května 2014
Usnesení č. 188/2014 - Dopravní licence
Rada projednala žádost KÚ ÚK k vyjádření Města Podbořany a nemá námitky k udělení dopravní
licence firmě Václav Vaněček.
Z: odbor MHaS
T: 7. května 2014
Usnesení č. 189/2014 - Prodej osobního automobilu Škoda Fabia
Rada na základě svého usnesení č. 68/2014 a více přijatých žádostí o odkoupení, schválila prodej
osobního automobilu Škoda Fabia 1.2 (SPZ 1U7 6226) za minimální cenu 36.580,- Kč + DPH
obálkovou metodou.
Z: odbor MHaS
T: 7. května 2014
Usnesení č. 190/2014 - Prodej nákladního automobilu Multicar
Rada vzala na vědomí výsledek obálkového výběru ve výběrovém řízení na kupujícího nepojízdného
nákladního automobilu Multicar M 25.1 A z depozitu města a jeho prodej f. TIA-CZ s. r. o.,
Třebízského 443, Kostelec na Hané, za prodejní cenu 44.770,- Kč.
Z: odbor MHaS
T: 7. května 2014
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Usnesení č. 191/2014 - Převod zůstatku příspěvku
Rada schválila převod částky 11.167,- Kč - zůstatek příspěvku, poskytnutého Městem Podbořany na
činnost pěveckého sboru v roce 2013 do roku 2014. Žadatel: Pěvecký sbor Rubín Podbořany.
Z: odbor MHaS
T: 16. dubna 2014
Usnesení č. 192/2014 - Dobrovolní hasiči příspěvek
Rada schválila výjimku z pravidel poskytnutí příspěvku na sportovní činnost od Města Podbořany na
rok 2013 a 2014 pro Dobrovolné hasiěe Podbořany, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Z: finanční odbor
T:20. dubna 2014
Usnesení č. 193/2014 - MAS Vladař - zařazení území
Rada města Podbořany schválila zařazení svého území do územní působnosti MAS Vladař o. p. s.
Valeč na období 2014 - 2020.
Z: odbor MHaS
T: 20. dubna 2014
Usnesení č. 194/2014 - Pronájem části pozemku
Rada schválila pronájem a podpis nájemní smlouvy/viz příloha, části pozemku č. 1097/1 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 1945 m2 v k. ú. Podbořany s doplněním nájemní
smlouvy o text: v době letních slavností vyjde nájemce vstříc požadavkům pořadatelů. Žadatel Kateřina
Wagnerová, Masarykovo nám. 34, 441 01 Podbořany. Měsíční nájem: 4,- Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. května 2014
Usnesení č. 195/2014 - Pronájem skladu
Rada schválila pronájem Ví přízemí skladu na stavební parcele č. 2183 o výměře cca 350 m2, vk. ú.
Podbořany. Žadatel Vroutex s.r.o., Kryrská 17, 439 82 Vroutek. Měsíční nájem: 5 000,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. května 2014
Usnesení č. 196/2014 - Pronájem skladu
Rada schválila pronájem skladu na stavební parcele č. 2162 o výměře 597 m2, vk. ú. Podbořany.
Žadatel NS Kunststofftechnik-CZ, s.r.o., Libušina 397, 270 01 Kněževes. Měsíční nájem: 5 000,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. května 2014
Usnesení č. 197/2014 - Podpis dodatku smlouvy
Rada schválila podpis dodatku smlouvy na pronajaté zemědělské pozemky na parcele č. 1722/20 snížení výměry o 5.000 m2 a snížení nájemného o 434,- Kč. Žadatel Jiří Amler, Kpt. Jaroše 640, 441
01 Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. května 2014

Usnesení č. 198/2014 - Podpis dodatku
Rada schválila podpis dodatku - snížení nájmu pozemků - parcela ě. 674 - orná půda, o výměře 1574
m2 v k. ú. Letov a ukládá upravit dodatky na jednotný název/jméno. Žadatel A-Z SERVIS, Jiří Amler,
Kpt. Jaroše 640, 441 01 Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. května 2014
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Usnesení č. 199/2014 - Záměr prodeje pozemkové parcely:
Rada odložila schválení záměru prodeje pozemkové parcely č. 44/1 - ostatní plocha, o výměře 1214
m2, v k. ú. Hlubany do vyřešení odkoupení Částí pozemků č. 44/2 a č. 39/1 pro rozšíření komunikace.
Žadatelé Kamil a Hana Imríškovi, Velká Osada 700, 441 01 Podbořany. Kupní cena: 100,- Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. května 2014
Usnesení č. 200/2014 - Záměr pronájmu části pozemkové parcely
Rada schválila záměr prodeje pozemkové parcely ě. 2156/4 - ostatní plocha, o výměře cca 120 m2, v k.
ú. Podbořany. Žadatelé Mgr. Zuzana a Jiří Marcelly, Švermova 1065, 441 01 Podbořany. Kupní cena:
100,- Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. června 2014
Usnesení ě. 201/2014 - Oprava komunikací Na Kopci
Rada schválila podpis smluv o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi městem Podbořany a
vlastníky dotčených pozemků p. č. 36 a 37, manžely Josef Mádle a Alena Bílková a s vlastníky p. č. 33
manžely Bohuslav a Marcela Vasilevovi. Rada ukládá jednat s vlastníky o odkoupení pozemků
zastavěných komunikací.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. května 2014
Usnesení ě. 202/2014 - Smlouva o zřízení věcného břemene
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě „Podbořany, ppč. 1866/2 - kNNPadrnos, IxOM rekreace “ za účelem zřízení a provozování elektrizační soustavy a pilířku pro stavbu
s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcele č. 1868/15 v k. ú. Podbořany.
Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Jednorázová úhrada: 75,- Kč/bm zeměď.
půdy + DPH a 500,- Kč + DPH za pilíř.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. května 2014
Usnesení č. 203/2014 - Smlouva o přivolení vstupu na pozemky
Rada schválila podpis smlouvy o přivolení vstupu na pozemky č. 408 a 384 vk. ú. Podbořany pro
SčVK, a.s., Přítkovskál689, 415 50 Teplice.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. května 2014
Usnesení ě. 204/2014 - Změna katastrální hranice
Rada doporučila změnu katastrální hranice z k. ú. Podbořany do k. ú. Hlubany z důvodu, že rodinný
dům čp. 125 Hlubany stojí na dvou katastrálních územích. Jedná se o parcely č. 1530/57 - zastavěná
plocha, o výměře 3 m2, pare. č. 1530/42 - orná půda, o výměře 214 m2, v k. ú. Podbořany, vlastník
Josef Mohl a parcely č. 1530/41 - orná půda, o výměře 77 in2, v k. ú. Podbořany, vlastník Ing. Tomáš a
Andrea Jónovi. Žadatel Katastrální úřad v Žatci.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. června 2014
Usnesení č. 205/2014 - Souhlas vlastníka vodní nádrže
Rada vydává souhlasné stanovisko vlastníka parcely ě. 1 - vodní plocha, vodní nádrž, o výměře 714 m2
v k. ú. Neprobylice u Kaštic k odběru povrchové vody pro závlahu chmele. Žadatel: Chmel Vent s.r.o.,
Kněžice 18, 438 01 Žatec.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. května 2014
Usnesení ě. 206/2014 - Svoz biologicky rozložitelného odpadu
Rada ukládá podat žádost o dotaci na Svoz biologicky rozložitelného odpadu ve městě Podbořany
prostřednictvím firmy In solidům s. r. o., IČO 47121556 a podepsat s firmou smlouvu o poradenské
činnosti.
Z: tajemník
T: 7. května 2014
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Usnesení č. 207/2014 - Náhrada důlních škod
Rada doporučila uzavření smlouvy o náhradě důlních škod mezi Městem Podbořany a Sedleckým
kaolinem, a. s., se sídlem Božíčany 167,362 25 Božíčany - viz příloha.
Z: odbor investic
T: 20. dubna 2014
Usnesení č. 208/2014 - Plocha pro skatepark
Rada ukládá vytipovat plochu pro přemístění skateparku + finanční odhad na akci.
Z: odbor MHaS
T: 7. května 2014

Mgr. Radek Reind
starosta města

Ověřovatelé: p. Jedlička:

Ing. Karel Honzl
místostarosta

MUDr. Ráliš :
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