Usnesení

ze 14. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 13. ledna 2016 od 15,30hod
v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech

Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Ing. Čerňanský, RNDr. Pištěková, p. Jedlička, Ing. Hodek,
MUDr. Ráliš, Mgr. Gutzer
Přizváni: Ing. Růžičková. Ing. Ohanka, Mgr. Knoblauch
Ověřovatelé zápisu: Ing. Čerňanský, RNDr. Pištěková

Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení:
č. 412/2015 - rada na základě žádosti TJ Tatran Podbořany schválila zrušení zařízení skateparku a
jeho odvoz z areálu TJ Tatran Podbořany. Ukládá zajistit jeho přechodné uložení v některé
z nemovitostí v majetku Města Podbořany a nadále hledat vhodnou plochu pro jeho umístění. Z: odbor
MHaS.
č. 518/2015 - Rada schválila obálkový výběr pachtu pozemkových parcel č. 188/44 o výměře 2 4354
m2, č. 194/18 o výměře 58 nr, č. 188/33 o výměře 2 2726 m2, č. 194/16 o výměře 523 m2, č. 188/45 o
výměře 1 3790 m2, č. 188/46 o výměře 1 7995 m2, vše orná půda, č. 193/8 o výměře 952 m2, č. 193/9 o
výměře 75m2, obě ostatní plocha, v k. ú. Hlubany (celkem 8 0473 m2) s roční výpovědní lhůtou.
Žadatelé: Zemědělská společnost Blšany s.r.o., Blšany 107; Agro Vintířov k. s., Vintířov 40, Radonice.
Min. roční pacht 3 500 Kč/ha. Z: majetkoprávní odbor.
č. 567/2015 - rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a
provozování kanalizace ke stavbě „Podbořany, areál kasáren - stávající kanalizace" správem
přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcele č. 2214 v k. ú. Podbořany ve vlastnictví
manželů Ing. Milana a Marcely Andělových. Žadatel SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice. Jednorázová
úhrada: 1 000 Kč + DPH.
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č. 1/2016 - Oprava dešťové kanalizace Kněžice
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Oprava
dešťové kanalizace v Kněžicích“.
Z: odbor investic
T: 10. února 2016
Usnesení č. 2/2016 - Sportovní hala Podbořany
Rada na základě předložené nabídky pro zajištění dotace pro stavební akci „Sportovní hala Podbořany"
ukládá podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a společností OLIVIUS s. r. o., Hornická
2252/6, Sokolov; IČ: 28040872, zastoupené jednatelem panem Mgr. Tomášem Správkou, a to za cenu
30 tis. Kč + 0,5% z celkové hodnoty realizovaného projektu bez DPH. Město Podbořany si vyhrazuje
právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do
rozpočtu města na rok 2016. O této skutečnosti bude Město Podbořany uvedeného dodavatele písemně
informovat nejpozději do 1.4. 2016.
Z: odbor investic
T: 10. února 2016
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Usnesení č. 3/2016 - Výzva předsedům SVJ
Rada vzala na vědomí vzor dopisu (Výzvu) předsedům SVJ o písemné vyjádření, zda i nadále budou
odebírat teplo a teplou vodu z centrálního zdroje (kotelny), nebo se odpojí a vytvoří si vlastní zdroj
tepla ve svém domě, a ukládá jej odeslat na jednotlivá SVJ, která odebírají teplo a teplou vodu z
kotelen.
Z: odbor investic
T: 10. února 2016
Usnesení č. 4/2016 - Odběratelé tepla a teplé vody
Rada ukládá Realitní kanceláři Ing. Ljapin Ladislav, Realitní kancelář Podbořany sdělení adres všech
známých odběratelů tepla a teplé vody, kterým je v současnosti poskytováno teplo a teplá voda z
centrálního zdroje tepla (kotelny).
Z: odbor investic
T: 10. února 2016
Usnesení č. 5/2016 - Fond rozvoje bydlení
Rada schválila závěrečnou zprávu o hospodaření fondu za rok 2015, a to na základě Zásad pro
poskytování finanční půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
Z: odbor investic
T: 10. února 2016

Usnesení č. 6/2016 - Fond rozvoje bydlení
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje
bydlení na rok 2016, a to na základě Zásad pro poskytování finanční půjčky z Fondu rozvoje bydlení,
které byly schváleny usnesením zastupitelstvem města č. III/5 ze dne 15. 11. 2006 a usnesením
zastupitelstva města č. III/6 ze dne 24. 10. 2007.
Z: odbor investic
T: 10. února 2016

Usnesení č. 7/2016 - Kanalizační výtlak splaškových vod z Buškovic do Hluban
Rada ukládá podepsat žádost o spolufinancování stavby „Podbořany - kanalizační výtlak splaškových
vod z Buškovic do Hluban“ se společností Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice.
Z: odbor investic
T: 10. února 2016
Usnesení č. 8/2016 - Restaurování sochy v Morech
Rada schválila podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Restaurování sochy Panny Marie s Ježíškem
v obci Mory“ v rámci dotačního programu „Program na záchranu a obnovu drobných památek a
architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2016“ včetně finanční spoluúčasti
Města Podbořany v minimální výši 30 % předpokládaných nákladů na realizaci díla v roce 2016.
Z: odbor investic
T: 10. února 2016
Usnesení č. 9/2016 - Obnova barokní kaple v Kněžicích
Rada schválila podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Obnova barokní výklenkové kaple v
Kněžicích“ v rámci dotačního programu „Program na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2016“ včetně finanční spoluúčasti Města Podbořany v minimální výši 30 %
předpokládaných nákladů na realizaci díla v roce 2016.
Z: odbor investic
T: 10. února 2016
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Usnesení č. 10/2016 - PD pro sportovní halu Podbořany - zrušení VR
Rada ruší výběrové řízení vypsané dne 1. 12. 2015 na dodavatele projektové dokumentace „PD pro
sportovní halu Podbořany“ s termínem podání nabídek dne 11. 1. 2016, a to podle §84 odst. 1 a) zákona
o VZ, neboť zadavatel zruší bez zbytečného odkladu VŘ, protože nebyly ve stanovené lhůtě podány
žádné nabídky, žádosti či potvrzení zájmu o účast.
Z: odbor investic
T: 10. února 2016

Usnesení č. 11/2016 - PD pro sportovní halu Podbořany - zadávací podmínky
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení vypsané 14. 1. 2016 na realizaci veřejné
zakázky „PD pro sportovní halu Podbořany“ s termínem podání nabídek 9. 2. 2016.
Z: odbor investic
T: 10. února 2016
Usnesení č. 12/2016 - Použití znaku města
Rada schválila použití znaku města Podbořany pro účely obrazové přílohy vědecké publikace „Klíč ke
znakům měst České republiky", která bude vydána v rámci ediční řady Moravské zemské knihovny
v Brně. Žadatel Petr Pouzar, Švermova 272, Brno.
Z: organizační odbor
T: 10. února 2016
Usnesení č. 13/2016 - Zápis do 1. tříd ZŠ
Rada vzala na vědomí informaci o konání zápisu do 1. tříd základních škol zřízených Městem
Podbořany ve dnech 4. a 5. února 2016 v budovách základních škol.
Z: odbor MHaS
T: 4. února 2016

Usnesení č. 14/2016 - Žádost o přidělení bytu
Rada neschválila žádost čj. 15/2016 o přidělení bytu.

Z: odbor MHaS
T: 10. února 2016

Usnesení ě. 15/2016 - Smlouva s Ok plus TV Žatec
Rada schválila smlouvu o výrobě, vysílání a archivaci televizních příspěvků mezi Městem Podbořany a
Ok plus TV Žatec, Karabec Oldřich, Šafaříkova 2989, 438 01 Žatec, IČO 60274581 na dobu určitou, a
to od 1. 1.2016 do 31. 12.2016.
Z: odbor MHaS
T: 10. února 2016
Usnesení ě. 16/2016 - Pronájem ěásti parcely
Rada schválila pronájem části parcely ě. 2156/4 - ostatní plocha, o výměře cca 100 m2, vk. ú.
Podbořany. Žadatel Jan Brož, Švermova 1080, Podbořany a Robert Cimr, Švennova 1079, Podbořany.
Roční nájem 250 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. února 2016
Usnesení ě. 17/2016 - Pronájem části administrativní budovy
Rada schválila pronájem části administrativní budovy autobusového nádraží - budova bez čp. se
stavební parcelou č. 732/2 - zastavěná plocha, o výměře 136 m2 vk. ú. Podbořany na dobu 1 roku.
Žadatel Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, Dělnická 946, Podbořany. Měsíční nájem: 20 000 Kč +
DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. února 2016
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Usnesení č. 18/2016 - Zrušení usnesení a prodej pozemkové parcely
Rada doporučila zrušení usnesení MZ číslo III. /9 písm. h) ze dne 16. prosince 2015 o prodeji Aleně
Koniarikové a doporučila prodej pozemkové parcely č. 2235/22 - ostatní plocha, o výměře 35 m2,
v k.ú. Podbořany Emílii a Zbyňku Filandrovým, Hlubany 92, Podbořany. Kupní cena: 250 Kč/m2 +
21% DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9. března 2016
Usnesení č. 19/2016 - Prodej pozemkových parcel
Rada doporučila prodej 14 pozemkových parcel č. 2235/4 až 2235/17 - ostatní plocha, každá o výměře
35 m2, vk. ú. Podbořany. Žadatel Josef Brabec, Dvořákova 1343, Louny. Kupní cena: 250 Kč/m2 +
21% DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9. března 2016
Usnesení č. 20/2016 - Umístění a realizace stavby
Rada vydala z důvodu nevhodnosti trasy vedení nesouhlasné stanovisko k umístění a realizaci stavby
„Podbořany, ppč. 1885/1 lok. RD - kNN, p. Řepík (IV-12-4014015)“. Akce se dotýká parcel č.
1885/37, 1885/21, 1885/23, 1885/3, 1885/24, 1885/25, 1885/39, 1885/6, 1885/22, 1885/7, 1885/27 vk.
ú. Podbořany. Žadatel CEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. února 2016
Usnesení č. 21/2016 - Podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
Rada z důvodu nevhodnosti trasy vedení neschválila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování elektrizační soustavy ke stavbě - Podbořany,
ppč. 1885/1 lok. RD - kNN, p. Řepík“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na
parcelách č.1885/37, 1885/21, 1885/23, 1885/3, 1885/24, 1885/25, 1885/39, v k. ú. Podbořany. Žadatel
CEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. února 2016
Usnesení č. 22/2016 - Oprava usnesení
Rada schválila opravu usnesení č. 563/2015 ze dne 9. prosince 2015 - u vyřazených telefonních
přístrojů se opravuje: u digitálního tel. přístroje Alcatel 4010 - Graphite pořizovací cenu z 9 577 Kč na
7 137 Kč (inv. č. 537). U digitálního tel. přístroje inv. č. 554 se opravuje: z Alcatel 4010 - Graphite na
Alcatel 4035 - Graphite o pořizovací ceně 24 949 Kč. Kupní cena: 0 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. února 2016
Usnesení č. 23/2016 - TJ Sokol Kněžice - pronájem věcí movitých
Rada schválila záměr pronájmu věcí movitých dodatkem k nájemní smlouvě - herní prvky v celkové
pořizovací ceně ve výši 148 153,66 Kč na dětském hřišti v Kněžicích. Žadatel TJ Sokol Kněžice. Roční
nájem: 1 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. února 2016
Usnesení ě. 24/2016 - Změna názvu organizace
Rada schválila podpis dodatku k nájemní smlouvě s Výchovným ústavem ve Pšově na pronájem
hasičské nádrže - změna názvu organizace na Výchovný ústav a středisko výchovné péče Pšov.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. února 2016
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