Usnesení
z 50. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 27. srpna 2014 od 15,30 hod
v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Gutzer, Ing. Čerňanský, p. Hančar, MUDr. Záhorský,
p. Jedlička
Omluveni: MUDr. Ráliš
Ověřovatelé zápisu: p. Haněar, p. Jedlička
Přizváni: Bc. Gašparová, Ing. Růžičková, Ing. Ohanka, Mgr. Knoblauch
Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení
č. 291/2014 - Rada vzala na vědomí žádost o prodej bytu č. 1 v domě čp. 661 Švermova ulice,
Podbořany, za kupní cenu 2.900,- Kč/m2 a ukládá zjistit zájem o prodej u ostatních nájemníků domu,
přičemž kupní cena se bude dle NOZ odvíjet od tržního znaleckého posudku. Žadatelé: Libuše a
Jaromír Konderlovi, Švermova 661, Podbořany. Z: majetkoprávní odbor.
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č. 361/2014 - Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí
Rada schválila podpis Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze
státního rozpočtu a ESP
č. LNA-VN-50/2014 č. projektu
CZ.1.04/2.1.00/03.00015
s Úřadem práce ČR, zastupující osoba Ing. Vratislav Pražák, ředitel
kontaktního pracoviště v Lounech - 10 pracovních míst.
Z: finanční odbor
T: 24. září 2014
Usnesení č. 362/2014 - Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí
Rada schválila podpis Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze
státního rozpočtu a ESP
č. LNA-VN-51/2014
č. projektu
CZ.l.04/2.1.00.03/00015
s Úřadem práce Č, zastupující osoba Ing. Vratislav Pražák, ředitel
kontaktního pracoviště v Lounech - 1 pracovní místo.
Z: finanční odbor
T: 24. září 2014
Usnesení č. 363/2014 - Rozpočtová opatření
Rada schválila změnu rozpočtu - rozpočtová opatření č. 28 až č. 29 (viz příloha)
Příjmy
56,00 tis. Kč
Výdaje
56,00 tis. Kč
Financování
0,00 tis. Kč
Z: finanční odbor
T: 24. září 2014
Usnesení č. 364/2014 - Územně technická studie záměru
Rada vzala na vědomí územně technickou studii záměru „V412 - zdvojení vedení Hradec - Reporyje“
a požaduje znát bližší podmínky vedení v nových úsecích.
Z: odbor investic
T: 24. září 2014
v

Usnesení ě. 365/2014 - Oprava chodníků Švermova - odstoupení od podpisu smlouvy
Rada vzala na vědomí odstoupení společnosti Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan s.r.o., se sídlem
407 01 Dobrná 48 od podpisu smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníků - ul. Švermova, Podbořany".
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Usnesení č. 366/2014 - Oprava chodníků Švermova - podpis smlouvy o dílo
Rada ukládá podepsat smlouvu o dílo na realizaci akce „Oprava chodníků - ul. Švermova, Podbořany"
s druhým v pořadí ve výběrovém řízení, a to mezi Městem Podbořany a společností STAVKOM Michal Bajušev, Veletice 1, 438 01 Žatec za cenu 1 916 953,11 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 15. 9. 2014.
Z: odbor investic
T: 15. září 2014
Usnesení č. 367/2014 - Oprava povrchu komunikace Husova - odstoupení od podpisu smlouvy
Rada vzala na vědomí odstoupení společnosti Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan s.r.o., se sídlem
407 01 Dobmá 48 od podpisu smlouvy o dílo na akci „Oprava povrchu komunikace - ul. Husova,
Podbořany".
Usnesení č. 368/2014 - Oprava povrchu komunikace Husova - podpis smlouvy o dílo
Rada ukládá podepsat smlouvu o dílo na realizaci akce „Oprava povrchu komunikace - ul. Husova,
Podbořany" s druhým v pořadí ve výběrovém řízení, a to mezi Městem Podbořany a společností Raeder
& Falge s.r.o., se sídlem Přívozní 114, Lovosice za cenu 331 006,00 Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 24. září 2014
Usnesení č. 369/2014 - Oprava KD
Rada ukládá zajistit PD na opravu Kulturního domu v Podbořanech.
Z: odbor investic
T: 24. září 2014
Usnesení č. 370/2014 - Zateplení tělocvičny Tatran
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na „Zateplení tělocvičny TATRAN čp.
578 v Podbořanech" mezi Městem Podbořany a společností AZISTAV s.r.o., Dobříčany 4, 438 01
Liběšice. Důvodem změny termínu dokončení stavby je pozdní předání staveniště zhotoviteli.
Z: odbor investic
T: 24. září 2014
Usnesení č. 371/2014 - Stavební práce pro budovu TJ Tatran
Rada ukládá vypracování projektu na stavební práce pro budovu TJ Tatran pro rok 2015 včetně
zavlažovacího systému pro hřiště.
Z: odbor investic
T: 24. září 2014
Usnesení č. 372/2014 - Přechod nájemního vztahu na byt
Rada schválila žádost č. j. 13298/2014 a souhlasí s přechodem nájemního vztahu ze současné adresy na
byt č. 15 v čp. 906 v Husově ulici v Podbořanech.
Z: odbor MHaS
T: 24. září 2014
Usnesení č. 373/2014 - Smlouva s firmou Pragoplyn, a.s.
Rada schválila uzavření smlouvy mezi Domovem pro seniory Podbořany, p. o. a firmou Pragoplyn, a.s.
jako dodavatelem plynu.
Z: sociální odbor
T: 24. září 2014
Usnesení č. 374/2014 - Smlouva mezi VZP a DpS, p. o.
Rada schválila dodatek č. 11 ke Zvláštní smlouvě č. 7U56W002 ze dne 30. 3. 2007 mezi VZP a DpS
Podbořany, p. o. za ošetřovatelskou a rehabilitační péči.
Z: sociální odbor
T: 24. září 2014
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Usnesení č. 375/2014 - Přijetí finančního daru pro DpS, p. o.
Rada souhlasí s přijetím finančního daru pro DpS., Podbořany, p. o. na zdravotnické pomůcky (postele)
od firmy RWE GasNet ve výši 54 221,46,- Kč.
Z: sociální odbor
T: 24. září 2014
Usnesení č. 376/2014 - Přijetí hmotného daru pro DpS, p. o.
Rada schválila přijetí hmotného daru ve formě potravin pro Domov pro seniory Podbořany, p. o, na
akce konané v Domově pro seniory Podbořany, p. o. - Chmelová soutěž a Vánoční poděkování.
Z: sociální odbor
T: 24. září 2014
Usnesení č, 377/2014 - Změna rozpočtu DpS, p. o.
Rada schválila změnu rozpočtu Domova pro seniory Podbořany, p. o. na rok 2014.
Z: sociální odbor
T: 24. září 2014
Usnesení č. 378/2014 - Příspěvek Sdružení hasičů
Rada schválila poskytnutí příspěvku pro rok 2014 Sdružení hasičů Cech, Moravy a Slezska - Sboru
dobrovolných hasičů, Příčná 572, Podbořany, IČ 75132125 na činnost sdružení ve výši 50 000,— Kč.
Z: finanční odbor
T: 24. září 2014
Usnesení č. 379/2014 - Služební cesta
Rada schválila služební cestu členů zastupitelstva, členů výborů a komisí a zaměstnanců města do
Ehrenfriedersdorfu ve dnech 4. - 9. září 2014 v celkovém počtu 41 lidí + případné náhradníky - viz
příloha a kapesné ve výši 40%.
Z: tajemník
T: 4. září 2014
Usnesení č. 380/2014 - Pronájem části pozemkové parcely
Rada schválila pronájem části pozemkové parcely č. 234/1 - ostatní plocha, o výměře cca 127 m2 v k.
ú. Hlubany. Žadatel Stefan Benedek, Klubaný 133, Podbořany. Roční nájem: 127,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 24. září 2014
Usnesení č. 381/2014 - Záměr pronájmu pozemkových parcel
Rada schválila záměr pronájmu pozemkových parcel č. 1040 - trvalý travní porost, o výměře 197 m2,
č. 1059 - orná půda, o výměře 468 m2, část č. 1063 - ostatní plocha, o výměře 157 m2, část č. 1228 ostatní plocha, o výměře 119 m2, v k. ú. Kněžice u Podbořan podpis dodatku na přečíslování parcely č.
339 - trvalý travní porost, který byl v rámci pozemkových úprav přečíslován na č. 1057 o výměře 543
m2. Žadatel Miroslav Lučan, Mory 19, 438 01 Žatec. Roční nájem: 188,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 24. září 2014
Usnesení č. 382/2014 - Záměr pronájmu části pozemkové parcely
Rada schválila záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2156/4 - ostatní plocha, o výměře cca 295
m2 v k. ú. Podbořany. Žadatel Jiří Padrnos, Alšova 692, 441 01 Podbořany. Roční nájem: 295,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 24. září 20174
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Usnesení č. 383/2014 - Smlouva o smlouvě budoucí
Rada schválila podpis smlouvy o smlouvě budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě
„Podbořany, Na Barborce, 2165 - kNN- Padrnos, 5xOM bydlení “ za účelem zřízení a provozování
elektrizační soustavy a nové pojistkové skříně pro stavbu s právem přístupu a příjezdu za účelem
údržby a opravy a to na parcelách č. 2156/4 a č. 2156/15 v k. ú. Podbořany. Žadatel ČEZ Distribuce,
a.s.. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. Jednorázová úhrada: 8 800,- Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 24. září 2014
Usnesení ě. 384/2014 - Smlouva o přivolení vstupu na pozemky
Rada schválila podpis smlouvy o přivolení vstupu na pozemky - parcely č. 206 a 271 v k. ú. Podbořany
dotčené rekonstrukcí kanalizace a vodovodu v ulici A. Dvořáka. Žadatel SčVK, a.s,, Přítkovskál689,
415 50 Teplice.
Z: majetkoprávní odbor
T: 24. září 2014
Usnesení ě. 385/2014 - Podpis smlouvy o smlouvě budoucí
Rada schválila podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a
provozování regulační stanice pro stavbu „Rekonstrukce vysokotlaké regulační stanice v ul. 29. srpna
Podbořany4' s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby, opravy a revizí a to na parcele č. 1020/2
v k. ú. Podbořany, na dobu 20 let. Žadatel RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí n/L. Jednorázová
úhrada 27.200,- Kč + DPH
Z: majetkoprávní odbor
T: 24. září 2014
Usnesení ě. 386/2014 - Smlouva o smlouvě budoucí
Rada schválila podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a
provozování elektrizační soustavy ke stavbě „Elektropřípojka pro revitalizaci areálu autobusová
doprava s.r.o. Podbořany44 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: 12.600,- Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 24. září 2014
Usnesení ě. 387/2014 - Podbořanské letní slavnosti 2015
Rada doporučila schválení podmínek - zadání grantu (příspěvku) na pořádání akce PES 2015 ve výši
nejvýše 300 tisíc Kč (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 3. září 2014
Usnesení ě. 388/2014 - Seznam žádostí o přidělení městského bytu
Rada vzala na vědomí aktualizovaný seznam žádostí o přidělení městského bytu do nájmu - viz
příloha.
Usnesení ě. 389/2014 - Záměr realizace dětského hřiště
Rada schválila záměr realizace dětského hřiště - výměna herních prvků v lokalitě sídliště Barborka,
Svennova ulice v Podbořanech dle varianty č. 1, realizace akce po schválení rozpočtové změny.
Z: odbor MHaS
T: 24. září 2014
Usnesení ě. 390/2014 - Udělení licence - Autobusy Karlovy Vary, a. s.
Rada schválila udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní pro
právnickou osobu Autobusy Karlovy Vary a. s., se sídlem Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, IČO
25332473 se začátkem provozu linek od 1. ledna 2015:
a) linka Kadaň-Radonice-Veliká Ves-Podbořany
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