Usnesení

ze 46. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 7. května 2014 od 15,30hodv kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Čerňanský, p. Jedlička, MUDr. Ráliš, Mgr. Gutzer
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Ráliš, p. Jedlička
Přizváni: Bc. Hajný, Bc. Gašparová, Ing. Růžičková, Ing. Ohanlca, Mgr. Knoblauch

Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení č. 208/2014 - Rada ukládá vytipovat plochu pro přemístění skateparku +
finanční odhad na akci. Z: odbor MHaS.
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č. 209/2014 - Schválení přijetí daru - Domov pro seniory
Rada schválila přijetí hmotného daru ve formě potravin a nápojů pro Domov pro seniory Podbořany, p.
o., na akce konané v Domově pro seniory Podbořany, p. o. - 13. Soutěžní klání a Chmelovou soutěž.
Z: odbor sociální
T: 4. června 2014
Usnesení č. 210/2014 - Rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí 2014
Rada vzala na vědomí rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí 2014 - viz příloha.
Z: odbor finanční
T: 4. června 2014
Usnesení č. 211/2014 - Rozpočtová změna 2, rozpočtová opatření č. 5 až č. 8
Rada schválila změnu rozpočtu č. 2 - rozpočtová opatření č. 5 až č. 8 (viz příloha).
Příjmy
262,69 tis. Kč
Výdaje
219,19 tis. Kč
Financování
- 43,50 tis. Kč
Z: odbor finanční
T: 4. června 2014
v

Usnesení č. 212/2014 - Žádost o vstup do projektu „Podané ruce 111“
Rada schválila zapojení a spolupráci s agenturou VSE, a.s. se sídlem v Chomutově, na grantovém
projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, číslo globálního grantu CZ1.04/3.3.05
(Výzva D6) s pracovním názvem PODANÉ RUCE III.
Město Podbořany předpokládá vytvoření k 1. 4. 2015 celkem nejvýše 10 pracovních míst.
Z: odbor finanční
T: 1. duben 2015
Usnesení č. 213/2014 - Dohoda o poskytnutí mzdového příspěvku (SELLI)
Rada schválila uzavření a podpis Dohody o poskytnutí mzdového příspěvku se společností SELE I,
s.r.o., Masarykova 745, 438 01 Žatec, IČ: 49096893, (viz příloha).
Z: odbor finanční
T: 4. června 2014
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Usnesení č. 214/2014 - Dohoda o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady („Rovná šance“)
Rada schválila uzavření a podpis Dohody o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele č.
8, 9, 10 - název projektu „Rovná šance“, ě. projektu: CZ.l.04/3.3.05/96.00158 s realizátorem projektu
bzf o.p.s. Provaznická 425/16, 350 02 Cheb, IČ: 27966119 (viz přílohy).
Z: odbor finanční
T: 4. června 2014
Usnesení č. 215/2014 - Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci WP
Rada schválila uzavření a podpis Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí
příspěvku, spolufinancovaného za SR a ESP č. LNA-VN-8/2014/č. projektu CZ.l.04/2.1.00/03.00015
s Úřadem práce České republiky (viz příloha).
Z: odbor finanční
T: 4. června 2014
Usnesení č. 216/2014 - Dodatek ke smlouvě se spol. Vodafone Czech Republic a.s.
Rada schválila Dodatek č. 1-10796439838 0 smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek se
společností Vodafone Czech Republic a.s. na dobu 24 měsíců a ukládá starostovi města dokument
podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 4. června 2014
v

Usnesení ě. 217/2014 - Výsledek výběrového řízení - prodej os. automobilu Skoda Fabia
Rada vzala na vědomí výsledek obálkového výběru ve výběrovém řízení na kupujícího osobního
automobilu Škoda Fabia 1.2 a souhlasí s prodejem za nejvyšší nabídnutou částku ve výši 44.262,- Kč
vítězi výběrového řízení a ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu.
Z: odbor MHaS
T: 4. června 2014
Usnesení ě. 218/2014 - Úprava obstaravatelské smlouvy s firmou Souška
Rada schválila úpravu již nevyhovující obstaravatelské smlouvy s f. Bouška z hlediska nové platné
legislativy a schvaluje novou Smlouvu o dílo s f. Bouška včetně příloh 1 - 4 a Cenového dodatku. Po
doplnění smlouvy o výši denní sankce z prodlení při předání díla ve výši 5.000,- Kč ukládá starostovi
města dokumenty podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 4. června 2014
Usnesení ě. 219/2014 - Příprava koupaliště na sezónu 2014
Rada vzala na vědomí zprávu o přípravě koupaliště na sezónu 2014 a ukládá zahájit sezónu otevřením
koupaliště dnem 31. května 2014.
Z: odbor MHaS
T: 4. června 2014
v

v

Usnesení č. 220/2014 - Žádost nájemníků ě. p. 662, ul. Svermova, Podbořany
Rada vzala na vědomí žádost nájemníků č. p. 662, Švermovy ulice, Podbořany a ukládá řešit situaci
prostřednictvím Realitní kanceláře L&L.
Z: odbor MHaS
T: 4. června 2014
Usnesení ě. 221/2014 - Prověrky BOZP na základních školách
Rada vzala na vědomí informaci o provedení prověrek BOZP za rok 2013 na základních školách
zřízených městem Podbořany a zjištěných závadách, viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 4. června 2014
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Usnesení č. 222/2014 - Otevřený dopis ministrovi školství
Rada schválila podporu otevřenému dopisu na zachování základních škol praktických ministrovi
školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 31. 3. 2014 - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 4. června 2014
Usnesení č. 223/2014 - Žádost o příspěvek z rozpočtu Squash club Podbořany
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku o. s. Squash Podbořany, IC 266 67 223, Hlubanská
978, Podbořany ve výši 10 tisíc Kč na činnost o. s. v roce 2014.
Z: odbor MHaS
T: 4. června 2014
v

v

Usnesení č. 224/2014 - Žádost o příspěvek - navýšení rozpočtu ZUS
Rada doporučila zastupitelstvu navýšení provozního příspěvku zřizovatele pro rok 2014 pro Základní
uměleckou školu Podbořany o 10 000,-Kč. Uvedená částka bude rozpočtově určena na úhradu
autobusové dopravy žáků tanečního oboru, kteří se zúčastní mezinárodní taneční soutěže Czech Dance
Organization.
Z: odbor MHaS
T: 4. června 2014
Usnesení č. 225/2014 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. 60/2011HM
Rada schválila Dodatek č 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. 60/2011 HM - výstava „Osudy Čechů z Volyně“
mezi Městem Podbořany a Národním muzeem v Praze pro Výstavní síň, Dukelská 1, Podbořany na
dobu do 29. 5. 2015.
Z: odbor MHaS
T: 4. června 2014
Usnesení č. 226/2014 - Smlouva o divadelním představení - 18. 5. 2014
Rada schválila Smlouvu č. 33/2014 o divadelním představení - dodavatel Docela velké divadlo
o.p.s., Rooseveltova 279, 436 01 Litvínov, IČ 70856656 dne 18. 5. 2014 od 15,00 hodin
v Kulturním domě v Podbořanech, vstupné 80,- Kč.
Z: odbor MHaS
T: 4. června 2014
Usnesení č. 227/2014 - Bytové hospodářství
1) Rada vzala na vědomí aktualizovaný seznam žádostí o přidělení městského bytu do nájmu k 7.
5.2014.
2) Rada schválila žádost č. j.: 3328/2014 a souhlasí s přechodem nájemce z městského bytu č. 6
v č. p. 857 v Palackého ulici do bytu č. 11 v č. p. 684 v ulici Bratří Čapků v Podbořanech.
3) Rada schválila žádost č. j.: 54/2014 a souhlasí s přechodem nájemce z městského bytu č. 11 v č.
p. 684 v ulici Bratří Čapků do bytu č. 5 v č. p. 857 v ulici Palackého v Podbořanech.
4) Rada schválila žádost č. j.: 7807/2014 a souhlasí s přechodem nájemce z městského bytu č. 3
v č. p. 381 v Dělnické ulici do bytu č. 1 v č. p. 382 v ulici Dělnická v Podbořanech.
5) Rada schválila žádost č. j.: 3695/2014 a souhlasí s přechodem nájemce z městského bytu č. 2
v ě. p. 329 v Dělnické ulici do bytu č. 3 v č. p. 381 v ulici Dělnická v Podbořanech.
6) Rada schválila žádost č. j.: 3691/2014 a souhlasí s přechodem nájemce z městského bytu č. 4
v č. p. 330 v Dělnické ulici do bytu č. 2 v č. p. 329 v ulici Dělnická v Podbořanech.
7) Rada schválila žádost č. j.: 3692/2014 a souhlasí s přidělením městského bytu č. 6 v č. p. 857 v ulici
Palackého v Podbořanech.
Z: odbor MHaS
T: 4. června 2014
Usnesení č. 228/2014 - Prodej židlí
Rada schválila záměr prodeje 4 ks vyřazených židlí. Žadatel: Ing. Milan Ohanka, SM 778, Podbořany.
Kupní cena: 100,- Kč/ks.
Z: majetkoprávní odbor
T: 4. června 2014
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Usnesení č. 229/2014 - pronájem reklamní plochy
Rada neschválila záměr pronájmu v parčíku „U Lenina“ pro umístění reklamních vitrín. O umístění
reklamních folií na okna v kině doporučuje jednat s oborem MHaS. Žadatel: Reality Kubáčová Lenka,
Husova 226, 441 01 Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 4. června 2014
Usnesení č. 230/2014 - prodej pozemku
Rada schválila záměr prodeje části pozemkové parcely č. 261/7 - orná půda, o výměře cca 650 m2, v k.
ú. Hlubany pro výstavbu rodinného domu. Žadatel: Ing. Šárka Fenclová, Na Výsluní 592, 439 81
Kryry. Kupní cena: 250,- Kě/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. června 2014
Usnesení č. 231/2014 - bezúplatné nabytí pozemku
Rada doporučila bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 3073/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 154 m2, v k. ú. Buškovice od Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/1 la, 130 00 Praha 3.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. června 2014
Usnesení č. 232/2014 - bezúplatné nabytí pozemku
Rada doporučila bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 189/2 - vodní plocha, koryto vodního toku, o
výměře 757 m2, v k. ú. Kaštice od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. června 2014
Usnesení č. 233/2014 - prodej pozemku
Rada schválila záměr prodeje části pozemkové parcely č. 44/1 - ostatní plocha, o výměře 1214 m2,
v k.ú. Hlubany pro stavbu rodinného domu. Inženýrské sítě si postaví sami na vlastní náklady,
podmínky pro stavbu RD dle vzorové kupní smlouvy. Žadatel: Kamil a Hana Imríškovi, Velká Osada
700, 441 01 Podbořany. Kupní cena: 100,- Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. června 2014
Usnesení č. 234/2014 - Smlouva o zřízení věcného břemene
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě „Podbořany, ppč. 2156/1-kNNBrabec, Ix RD“ 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, 897 v k. ú. Podbořany. Žadatel CEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Jednorázová úhrada: 12 900,- Kč + DPH
Z: majetkoprávní odbor
■
T: 4 června 2014
Usnesení č. 235/2014 - zřízení věcného břemene
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě „Podbořany, Švermova,
p.p.č.2205,6, kabel NN, p. Polukoška, 1 Ix OM“ za účelem zřízení a provozování elektrizační soustavy
s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách 233/1, 233/6 v k. ú. Hlubany,
č. 2196, 2231/2, vk. ú. Podbořany. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
Jednorázová úhrada: 20 000,- Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 4. června 2014
Usnesení ě. 236/2014 - zřízení věcného břemene
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování trativodu
od ČOV ke svému domu čp. 37 v Kněžicích s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a
to na parcele č. 4/1 - ostatní plocha, ost. komunikace, v k. ú. Kněžice u Podbořan. Žadatelé: Josef a
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Ludmila Radošovi, Y Zahradách 2202, 438 01 Žatec. Jednorázová úhrada 0,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 4. června 2014
Usnesení č. 237/2014 - Žádost p. Krumla o prominutí nájemného
Rada vzala na vědomí informaci o cenách na opravy dle bodu číslo 1 žádosti a ukládá dopracovat další
body č. 2, 3 a 4 (viz příloha) v objektu vodní tvrze v Hlubanech podle žádosti pana Krumla.
Z: odbor investic
T: 4. června 2014
Usnesení č. 238/2014 - Informace o změně technologie osazení 2 ks přípojek (STAMOZA)
Rada schválila změnu technologie pro přípojky pro čp. 145 a čp. 243 pro SoD č. 053/2014 na stavbu
„NTL plynovod a přípojky v Podbořanech - lokalita Partyzánská a Na Kopci“, které realizuje pro
Město Podbořany společnost STAMOZA, spol. s r.o. se sídlem Cheb, Vrázova 7 čp. 2429, PSČ 350 02
tak, že původní požadavek zasekat přípojky do zdi domu, požadují nahradit skříňkou před domem a to
na základě žádosti budoucích odběratelů plynu.
Z: odbor investic
T: 4. června 2014
Usnesení ě. 239/2014 - SoD pro akci „Oprava tenisových kurtů“
Rada města schválila SoD na akci „Oprava tenisových kurtů v Podbořanech" mezi Městem Podbořany
a společností VYSSPA Sports technology s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 PLZEŇ na základě poptávky
odboru investic dle požadavku vedení tenisového oddílu. Cenová nabídka je 179.685,- Kč včetně DPH.
Z: odbor investic
T: 4. června 2014
Usnesení ě. 240/2014 - Dodatek ke smlouvě ě. 2 o dílo s fa METALU QUATRO
Rada na základě požadavku občanů a předložených rozpočtů, schválila uzavření a podpis dodatku č. 2
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
prací nad rámec projektu a změny technologie vyvolané místními občany za částku 296 207,96 Kč vč.
DPH s tím, že uvedená částka bude hrazena ze schválené smluvní rozpočtové rezervy.
Z: odbor investic
T: 4. června 2014
Usnesení ě. 241/2014 - Žádost o úpravu místní komunikace v Kněžicích
Rada ukládá opravit komunikaci č. 252/3 v obci Kněžice dle požadavku žadatelů pomocí asfaltového
recyklátu.
Z: odbor investic
T: 4. června 2014
Usnesení ě. 242/2014 - Zadávací podmínky k výběrovému řízení - pořízení techniky
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Město
Podbořany - pořízení techniky pro svoz biologicky rozložitelného odpadu".
Z: odbor investic
T: 4. června 2014
Usnesení ě. 243/2014 - Příprava a zajištění investičních akcí města
Rada vzala na vědomí přípravu a zajištění investičních akcí města na rok 2014 - viz příloha.
Z: odbor investic
T: 4. června 2014
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Usnesení č. 244/2014 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 269/2013
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 269/2013 na projektovou
dokumentaci „Bytový dům Hlubany - Barborka stavební úpravy11 mezi Městem Podbořany a
společností Messor s.r.o., Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň, a to z důvodu doplnění PD o plynovou
přípojku, rozvody plynu v objektu a doplnění bytových jednotek o samostatný zdroj vytápění včetně
změny ÚT ve stávajícím objektu za 17.000,- Kč.
Z: odbor investic
T: 4. června 2014
Usnesení ě. 245/2014 - Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 270/2013
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 270/2013 na projektovou
dokumentaci „Dům služeb Hlubany - VZK stavební úpravy" mezi Městem Podbořany a společností
Messor s.r.o., Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň, a to z důvodu doplnění PD o plynovou přípojku k
objektu, rozvody plynu v objektu a doplnění obchodních a společenských jednotek o samostatný zdroj
vytápění včetně změny ÚT pro tento objekt za 15.000,- Kč.
Z: odbor investic
T: 4. června 2014
Usnesení ě. 246/2014 - Žádost manželů Nabboutových
Rada souhlasí s žádostí manželů Nabboutových, že si na své náklady upraví (zpevní) povrch na
pozemku Města Podbořany ppč. 1761/111 před svým pozemkem.
Z: odbor investic
T: 4. června 2014
Usnesení ě. 247/2014 - Žádost fa Sedlecký kaolin a.s. o souhlas se stanovením dobýv. prostoru
Rada doporučila vyhovět žádosti společnosti Sedlecký kaolin a.s. Božíčany se stanovením dobývacího
prostoru Buškovice.
Z: odbor investic
T: 4. června 2014
Usnesení ě. 248/2014 - Žádost o souhlas s prováděním hornické činnosti
Rada doporučila vyhovět žádosti Sedlecký kaolin a.s. Božíčany s prováděním hornické činnosti na
výhradním ložisku bentonitu Nepomyšl.
Z: odbor investic
T: 4. června 2014
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