Usnesení
ze 17. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 13. dubna 2016 od 15,30 hod'
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: pí Matějíčková - MŠ Bratří Čapků,
Ing. Růžičková, Bc. Gašparová, Bc. Chvojková, Ing. Ohanka, Bc. Hajný, pí Kolihová
Ověřovatelé zápisu: RNDr. Pištěková, p. Jedlička

Kontrola usnesení:
Usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č. 132/2016 - Tenisový kurt
Rada schválila uzavření a podpis Smlouvy na opravu jednoho tenisového kurtu, hracího povrchu
s firmou VYSSPA SPORT TECHNOLOGY S.R.O., se sídlem Cvokařská 10, 301 00 PLZEŇ za cenu
184.869 Kč bez DPH.
Z: odbor investic
T: 25. května 2016

Usnesení č. 133/2016 - Demolice domu v Sýrovicích
Rada schválila uzavření a podpis Smlouvy o smlouvě budoucí na realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce el. energie s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/18, 405
02 Děčín IV - Podmokly na realizaci přeložky související s akcí „Demolice domu v Sýrovicích“ č.
smlouvy Z_S14_12_8120053056.
Z: odbor investic
T: 25. května 2016

Usnesení č. 134/2016 - Realizace přeložky
Rada schválila uzavření a podpis Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce el. energie s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/18, 405 02 Děčín IV Podmokly na realizaci přeložky na akci „Podbořany, p.p.č. 1904/5, vol. VN 22kV, úsečník“.
Z: odbor investic
T: 25. května 2015

Usnesení č. 135/2016 - Oprava místní komunikace Kaštice
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 1 smlouvy o dílo č. 84/2015 na stavbu „Oprava místní
komunikace v Kašticích“ mezi Městem Podbořany a firmou EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava
Majera 573, 440 01 Louny, a to z důvodu realizace akce v roce 2017.
Z: odbor investic
T: 25. května 2016

Usnesení č. 136/2016 - Oprava Nádražní ulice
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 1 smlouvy o dílo č. 110/2015 na stavbu „Oprava
Nádražní ulice v Podbořanech44 mezi Městem Podbořany a firmou Michal Bajušev - STAVKOM,
Veletice 1, 438 01 Zatec, a to z důvodu realizace akce v roce 2017.
Z: odbor investic
T: 25. května 2016

Usnesení č. 137/2016 - Položení optického kabelu
Rada vzala na vědomí záměr společnosti SCHLIKE - DOMI, spol. s.r.o., položení optického kabelu na
pozemcích p. č. 2115/1, 217, 215/2 a 1913/14 dává souhlas se stavbou pro vydání územního souhlasu
pro tuto stavbu.
Z: odbor investic
T: 25. května 2016
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Usnesení č. 138/2016 - Rekonstrukce komunikace Mlýnská
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 3 smlouvy o dílo č. 335/2013 na stavbu „Rekonstrukce
komunikace v ul. Mlýnská v Podbořanech44 mezi Městem Podbořany a firmou Metali Quatro spol.
s r.o., se sídlem Na Vrátku 1245, Most, a to z důvodu realizace akce v roce 2017.
Z: odbor investic
T: 25. května 2016

Usnesení č. 139/2016 - Odpočinková zóna v Schillerově parku
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 3 smlouvy o dílo č. 208/2013 na stavbu: „Vybudování
odpočinkové zóny v Schillerově parku v Podbořanech - II. etapa44 mezi Městem Podbořany a firmou
Brka Žatec se sídlem Lounská 3022, 438 01 Žatec, a to z důvodu realizace akce v roce 2017.
Z: odbor investic
T: 25. května 2016

Usnesení č. 140/2016 - Oprava povrchu komunikace Kozinova a Chodská
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 2 smlouvy o dílo č. 114/2014 na akci „Oprava povrchu
komunikace - ul. Kozinova a Chodská, Podbořany44 mezi Městem Podbořany a společností COLAS
CZ, a.s., Ke KIíčovu 9, 190 00 Praha 9, a to z důvodu realizace akce v roce 2017.
Z: odbor investic
T: 25. května 2016

Usnesení č. 141/2016 - Oprava přístupové cesty na vrch Rubín
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 3 smlouvy o dílo č. 261/2013 na stavbu „Oprava
stávající přístupové cesty na vrch Rubín v Dolánkách44 mezi Městem Podbořany a firmou Brka Žatec se
sídlem Lounská 3022, 438 01 Žatec, a to z důvodu realizace akce v roce 2017.
.
Z: odbor investic
T: 25. května 2016

Usnesení č. 142/2016 - Inženýrské sítě lokalita Alpka IV
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 1 smlouvy o dílo č. 83/2015 na stavbu „Inženýrské sítě
v Podbořanech - lokalita Alpka IV44 mezi Městem Podbořany a firmou EKOSTAVBY Louny s.r.o.,
Václava Majera 573, 440 01 Louny, a to z důvodu realizace akce v roce 2017.
Z: odbor investic
T: 25. května 2016

Usnesení č. 143/2016 - Oprava chodníků Kozinova a Chodská
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 1 smlouvy o dílo č. 43/2015 na stavbu „Oprava
chodníků - ul. Kozinova a Chodská, Podbořany44 mezi Městem Podbořany a firmou Michal Bajušev STAVKOM, Veletice 1, 438 01 Žatec, a to z důvodu realizace akce v roce 2017.
Z: odbor investic
T: 25. května 2016

Usnesení č. 144/2016 - Fond rozvoje bydlení
Rada provedla posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na rok 2016
a souhlasí s poskytnutím půjčky žádosti č. 1,2,3 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: 25. května 2016

Usnesení č. 145/2016 - Demolice objektů v Sýrovicích
Rada schválila jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
realizaci stavební akce „Demolice objektů čp. 63 a 64 v Sýrovicích44 - viz příloha.
Z: odbor investic
T: 25. května 2016
Usnesení ze 17. zasedání Rady města Podbořany 13. dubna 2016
Str. 2

Usnesení č. 146/2016 - Zateplení školních budov KORD
Rada schválila cenovou nabídku na podporu pro zpracování a podání žádosti na zateplení školních
budov KORD pro I. ZŠ Husova 276 a Základní školu praktickou od společnosti DPU REVIT s.r.o. se
sídlem Praha 1, ulice 28. října 375/9 za cenu 190.000 Kč bez DPH a ukládá podepsat smlouvu.
Z: odbor investic
T: 25. května 2016

Usnesení č. 147/2016 - Demolice zpevněných ploch v lokalitě 15 parcel
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Demolice
zpevněných ploch v lokalitě 15 parcel Podbořany".
Z: odbor investic
T: 25. května 2016

Usnesení ě. 148/2016 - Vodovod, kanalizace a ČSOV pro 15 RD
Rada vzala na vědomí informaci o spolufinancování vodohospodářské stavby „Podbořany - vodovod,
kanalizace a ČSOV pro 15 RD na p. p.č.2156/4“ se společností Severočeská vodárenská společnost a.s.
Teplice.
Z: odbor investic
T: 25. května 2016

Usnesení ě. 149/2016 - Kanalizační výtlak splaškových vod z Buškovic
Rada vzala na vědomí informaci o nespolufinancování vodohospodářské stavby „Podbořany kanalizační výtlak splaškových vod z Buškovic do Hluban“ se společností Severočeská vodárenská
společnost a.s. Teplice a ukládá na základě podmínek SVS a.s. připravit tzv. Dohodu vlastníků, která
stanoví podmínky pro provozování uvedené stavby.
Z: odbor investic
T: 25. května 2016
v

v

Usnesení ě. 150/2016 - Žádost o příspěvek - Svaz tělesně postižených v CR
Rada schválila příspěvek z rozpočtu Města Podbořany pro Svaz tělesně postižených v ČR, místní
organizaci v Podbořanech na činnost ve výši 20.000 Kč.
Z: finanční odbor
T: 25. května 2016

Usnesení ě. 151/2016 - DpS, p. o. - Uzavření smlouvy s dodavatelem elektřiny
Rada schválila uzavření smlouvy mezi Domovem pro seniory Podbořany, p. o. a firmou E.ON Energie
a. s., vítězem elektronické aukce, jako dodavatelem elektřiny na rok 2017.
Z: sociální odbor
T: 25. května 2016

Usnesení č. 152/2016 - DpS, p. o. - Uzavření smlouvy s dodavatelem plynu
Rada schválila uzavření smlouvy mezi Domovem pro seniory Podbořany, p. o. a firmou E.ON Energie,
a.s., vítězem elektronické aukce, jako dodavatelem plynu na rok 2017.
Z: sociální odbor
T: 25. května 2016

Usnesení č. 153/2016 - Přijetí hmotného daru pro DpS, p. o.
Rada schválila přijetí hmotného daru ve formě potravin pro Domov pro seniory Podbořany, p. o. na
akce pořádané v Domově pro seniory Podbořany, p. o. - 15. ročník soutěžního klání a Chmelové hry.
Z: sociální odbor
T: 25. května 2016

Usnesení č. 154/2016 - DpS, p. o. - Uzavření dodatku ke smlouvě
Rada schválila uzavření Dodatku č. 5 ke Zvláštní smlouvě o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče
v zařízeních sociálních služeb, poskytující pobytové služby mezi Domovem pro seniory Podbořany, p.
o., a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, dle návrhu předloženého dodatku smlouvy.
Z: sociální odbor
T: 25. května 2016
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Usnesení č. 155/2016 - Pohledávky
Rada vzala na vědomí zprávu o pohledávkách a zprávu o vymáhání pohledávek za období od 1. 9. 2015
do 29. 2. 2016.

Usnesení č. 156/2016 - Rozpočtová změna
Rada schválila změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1 a ě. 2 (viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 25. května 2016

Usnesení č. 157/2016 - Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Rada neschválila na základě provedené kontroly účetní závěrku Mateřské školy Podbořany, Bratří
Čapků 795, okres Louny.
Rada neschválila výsledek hospodaření a převod do fondů.
Z: finanční odbor
T: 25. května 2016

Usnesení č. 158/2016 - Podpis dodatku ke Smlouvě o programovém vybavení
Rada schválila podpis Dodatku ě. 9 ke Smlouvě o programovém vybavení Radnice VĚRA ě.
SWRp/08/42 ze dne 15. 10. 2008.
Z: odbor MHaS
T: 25. května 2016

Usnesení č. 159/2016 - Protokol o kontrole ČŠI
Rada vzala na vědomí Protokol o kontrole č. ČŠIU-133/16-U z inspekční činnosti provedené Českou
školní inspekcí na Základní škole Podbořany, Husova 276, okres Louny dne 4. 2. 2016, viz příloha.

Usnesení č. 160/2016 - Oznámení o uzávěru mateřských škol v Podbořanech
Rada souhlasí s přerušením provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2016 dle oznámení
ředitelství Mateřské školy Podbořany, Hlubanská 321, Podbořany, okres Louny p. o. a ředitelství
Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795, Podbořany, okres Louny, p. o. (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 25. května 2016

Usnesení č.161/2016 - Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ
Rada povolila na základě žádostí ředitelství mateřských škol v Podbořanech výjimku z počtu dětí ve
třídách mateřských škol pro školní rok 2016/2017 takto:
1. 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
2. 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: 25. května 2016

Usnesení č. 162/2016 - Žádost o dotaci - májka Buskovice
Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000 Kč Tomáši Vaňkovi, Podbořany,
Buškovice č. 3 na pořádání akce stavění májky a pálení čarodějnic v Podbořanech, místní části
Buškovice dne 30. 4. 2016.
Z: finanční odbor
T: 30. dubna 2016

Usnesení č. 163/2016 - Žádost o dotaci - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Rada schválila poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podbořany pro rok 2016 ve výši 1.000 Kč na
činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, OSH Louny, Mírové náměstí 129, 440 01 Louny
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IČ 640 190 21, spojenou s preventivní činností na úseku volnočasových aktivit dětí a mládeže - nákup
cen a propagačních materiálů pro děti, které se účastní hasičských soutěží.
Z: finanční odbor
T: 25. května 2016

Usnesení č. 164/2016 - Žádost o dotaci - OKAP z.,s. Podbořany
Rada schválila poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podbořany ve výši 5.000 Kč pro OKAP Podbořany
z. s., B. Smetany 436, Podbořany, IČO 22690581. Dotace bude vyplacena po oboustranném podpisu
veřejnoprávní smlouvy starostou města.
Z: finanční odbor
T: 25. května 2016
v

Usnesení č. 165/2016 - Koncepce organizace MS
a. Rada vzala na vědomí materiál Koncepce organizace mateřských škol v Podbořanech - viz
příloha.
b. Rada rozhodla vyhlásit konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky
příspěvkové organizace Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795, okres Louny - viz
příloha.
c. Rada jmenovala komisi pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795, okres Louny
- viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 25. května 2016

Usnesení č. 166/2016 - Cenový dodatek ke Smlouvě o dílo s f. Bouška
Rada schválila cenový dodatek pro rok 2016 pro práce sjednané s firmou Bouška podle Smlouvy o dílo.
Z: odbor MHaS
T: 25. května 2016

Usnesení č. 167/2016 - Hodnocení plnění operačního plánu zimní údržby
Rada vzala na vědomí zprávu o hodnocení plnění operačního plánu zimní údržby pro město Podbořany
za sezónu 2015-2016.

Usnesení ě. 168/2016 - Bytové hospodářství
Rada schválila
a) žádost čj. 455/2016 a souhlasí s přidělením bytu č. 3 včp. 382, ul, Dělnická v Podbořanech do
nájmu.
b) žádost čj. 255/2016 a souhlasí s přidělením bytu č. 7 včp. 713, ul. Švermova v Podbořanech do
nájmu.
Z: odbor MHaS
T: 25. května 2016

Usnesení ě. 169/2016 - Poptávkové řízení na nového správce koupaliště
Rada vzala na vědomí informaci o průběhu a výsledku poptávkového řízení na nového správce
městského koupaliště a ukládá starostovi města podepsat s vybraným uchazečem f. Petr Ulke Smlouvu
o provozu koupaliště na dobu 3 let od 1. 5. 2016 do 31. 3. 2019 dle zadání Výzvy k přihlášení do
poptávkového řízení a prokázání způsobilosti, odst. B.
Z: odbor MHaS
T: 1. května 2016

Usnesení ě. 170/2016 - Cenové nabídky na zpracování Plánu odpadového hospodářství
Rada vzala na vědomí cenové nabídky firem ISES, s. r. o. a TEGO cz, s. r. o. a schválila firmu ISES, s.
r.o. z důvodu nejvýhodnější nabídky.
Z: odbor MHaS
T: 25. května 2016
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Usnesení č. 171/2016 - Udělení licence pro provozování linkové osobní dopravy
Rada schválila udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní pro
právnickou osobu K Servis Bohemia s. r. o. se sídlem na Přídělu 546/13, 252 19 Rudná, IČ 28408527
na linku autobusové dopravy v trase Žatec - Podbořany - Louny - Praha pod podmínkou, že průjezdná
trasa linky nebude vedena ulicí Husova v Podbořanech.
Z: odbor MHaS
T: 25. května 2016

Usnesení ě. 172/2016 - žádost o úpravu ceny za použití AN
Rada neschválila návrh na úpravu ceny poplatků za použití autobusového nádraží podle žádosti čj.
6675/2016.
Z: odbor MHaS
T: 25. května 2016

Usnesení č. 173/2016 - Záměr pachtu pozemků
Rada schválila záměr pachtu pozemkové parcely č. 773/1 - orná půda, o výměře 626 m2, v k. ú.
Buškovice. Žadatel Tomáš Vaněk, Buškovice 3, 441 01 Podbořany. Roční pacht: 200 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. května 2016

Usnesení ě. 174/2016 - Záměr pronájmu parcely
Rada schválila záměr pronájmu části parcely č. 2156/4 - ostatní plocha, o výměře cca 100 m2, v k. ú.
Podbořany. Žadatel: Michaela Votavová, Švermova 1083, Podbořany, Petr Městka, Švermova 1084,
441 01 Podbořany. Roční nájem: 250 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. května 2016

Usnesení ě. 175/2016 - Záměr pronájmu parcely
Rada schválila záměr pronájmu pozemkové parcely č. 1251/8 - zahrada, o výměře 232 m2, vk. ú.
Buškovice. Žadatel: Monika Dvoržáková, Buškovice 3, 441 01 Podbořany. Roční nájem: 232 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. května 2016

Usnesení ě. 176/2016 - Smlouva o smlouvě budoucí
Rada vzala na vědomí předloženou smlouvu o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu komunikace
doplněnou o dobu na převzetí komunikace městem na 190 dnů o návrh, aby případné spory a
pochybnosti o kvalitě provedených prací, použitých materiálů nebo postupů při provádění díla
rozhodoval Vojenský projektový ústav DECO Praha se sídlem Podlabská 1014/20, Praha 6 namísto
Výzkumného ústavu pozemních staveb se sídlem Pražská 16, Praha 10 - Hostivař a sdělení o přeložce
signalizačního (sdělovacího) kabelu k vodovodu na východním okraji pozemku č. 1885/87 (dle nového
GP je to oddělený 8 m pruh u plotu koupaliště), kudy se povede několik m dlouhý výkop, kdy se
stávající signalizační kabel napojí na nový signalizační kabel, který povede pod novou komunikací.
V případě uskutečnění směny pozemků, by přeložku prováděl již na pozemku města. Žadatel: Ing.
Martin Řepík, Ke Hřišti 380, 267 05 Nižbor.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. června 2016

Usnesení ě. 177/2016 - Záměr prodeje pozemku
Rada odkládá žádost Marka a Andrey Moosových, Karlovarská 330, 439 82 Vroutek o prodej části
parcely č. 21546/4 - ostatní plocha, o výměře cca 350 m2, v k. ú. Podbořany do doby prodeje sousedm
parcely č. 2156/56. Kupní cena: 100 Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. června 2016

Usnesení ě. 178/2016 - Záměr prodeje pozemků
Rada schválila záměr prodeje parcely č. 159/2 - zahrada, o výměře 273 nr a části parcely č. 3084/1 ostatní plocha, o výměře cca 300 m2, v k. ú. Buškovice. Žadatel: Václav Horáček, Buškovice 66,
441 01 Podbořany. Kupní cena: 40 Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. června 2016
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Usnesení č. 179/2016 - Snížení kupní ceny
Rada nedoporučila snížení kupní ceny na prodej Ví parcel č. 396/11 — orná půda, o výměře 107 m2, č.
396/12 - zahrada, o výměře 334 m2, č. 3018 - vodm plocha, o výměře 557 m2, č. 3019 - orná půda, o
výměře 4642 m2, v k. ú. Žichlínek na 20 Kč/m2. Žadatel: Realitní a dražební společnost Mozaika,
Lorencova alej 1098, 563 01 Lanškroun.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. června 2016

Usnesení č. 180/2016 - Záměr prodeje parcely
Rada neschválila záměr prodeje Ví parcely č. 324/2 - zahrada, o výměře 1367 m2, vk. ú. Žichlínek.
Žadatelé: Jaromír a Lenka Motlovi, Žichlínek 3, 563 01 Lanškroun. Kupní cena: 55 Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. června 2016

Usnesení ě. 181/2016 - Směna pozemků
Rada vzala na vědomí žádost o směnu pozemků mezi Městem Podbořany a MUDr. Jacquesem a Hanou
Nabboutovými, Budovatelů 1034, Podbořany a doporučila projednat s žadateli směnu metr za metr.
Nabboutovi nabízí městu k rozšíření ostatní komunikace na 9 m šíře - parcela č. 1748/1 část své
parcely č. 1761/1 - orná půda, o výměře cca 700 m2, vk. ú. Podbořany a za to by chtěli parcelu č.
1761/112 - orná půda, o výměře 445 m2 a část parcely č. 1761/77 - orná půda, o výměře cca 3 000 m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. května 2016

Usnesení ě. 182/2016 - Záměr směny pozemků
Rada schválila záměr směny pozemků mezi společností Theta development s.r.o., Heinemannova
2695/6, 160 00 Praha 6 a Městem Podbořany. Město by směnilo část parcely č. 1530/14 - orná půda, o
výměře cca 280 m (díl ,,a“) v k. ú. Podbořany a část parcely č. 261/7 - orná půda, o výměře cca 180 m2
(díl ,,c“). Theta development s.r.o. by směnila: část parcely č. 260/1 - orná půda, o výměře cca 410 m2
(díl ,,b“) a část parcely č. 260/6 - orná půda, o výměře cca 50 m2, v k. ú. Hlubany. Směňuje se m2 za
m2. Do schválení zastupitelstvem bude zapsána změna katastrální hranice, takže se změní parcela č.
1530/14 na parcelu v k. ú. Hlubany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. června 2016

Usnesení ě. 183/2016 - Záměr prodeje věcí movitých
Rada schválila záměr prodeje nepotřebných věcí movitých z majetku města:
Inventární
číslo

868
21007/OE
21084
21458

Název

Tenz. váha Basic
SP3
Skříň s dveřmi
Stolek pod počítač
Židle kancelářská

Navržená
cena

Množ
ství

Pořizovací
cena

Rok
poříze
ní

Důvod vyřazení

1

13 078 Kč

2005

prodej

1 300 Kč

1
1
1

1 300 Kč
1 718 Kč
2 990 Kč

2002
2003
2007

prodej
prodej
prodej

130 Kč
100 Kč
200 Kč

Z: majetkoprávní odbor
T: 25. května 2016

Usnesení ě. 184/2016 - Veřejnoprávní smlouva s obcí
Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy k systému RÚIAN s obcí Očihov, 439 87 Očihov 7 na
dobu neurčitou. Úhrada zajeden zápis do RÚIAN : 500 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. května 2016

Usnesení ě. 185/2016 - Souhlas se stavbou
Rada nevydala souhlas se stavbou „Podbořany, ppč. 1885/1 lok. RD - kNN, p. Řepík “. Žadatel: ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. května 2016
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Usnesení č. 186/2016 - Souhlas se stavbou
Rada nevydala souhlas se stavbou „Telekomunikační optická síť - Podbořany, propojení objektů 1.
etapy". Žádost se vztahuje na lokalitu v ul. Sídliště Míru a Alšova, parcely č. 515/3, 511/1, 750/3,
750/2, 750/5, 750/6, 750/8, 750/9, 749/2. Žadatel: Grape SC, a.s., Václavské nám. 832/19, 110 00
Praha 1.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. května 2016

Usnesení č. 187/2016 - Souhlas se stavbou
Rada nevydala souhlas se stavbou „Telekomunikační optická síť - Podbořany, propojení objektů 1.
etapy", která se vztahuje na lokalitu vul. Dukelská a Kpt. Nálepky, parcely č. 1097/68, 097/67,
1097/40, 1097/41, 1097/42, 1097/79, 1097/22, 1097/23, 1097/21, 1097/20, 1097/78, 1097/15, 1097/18,
1097/62, 1097/59, 1097/9, 1097/6, 1097/56, 1097/2 v k. ú. Podbořany. Z: majetkoprávní odbor
T: 25. května 2016

Usnesení č. 188/2016 - Smlouva o smlouvě budoucí
Rada schválila podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke stavbě pod názvem
akce „11010-059241 0641-15 Izopol Podbořany OK“ za účelem uložení optického kabelu přes části
pozemků č. 2115/2 a 2117, v k. ú. Podbořany s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy,
s podmínkou protlaku i pod cyklostezkou. Žadatel: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská
2681/6, 130 00 Praha 3. Jednorázová úhrada: 1 500 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. května 2016

Usnesení č. 189/2016 - Smlouva o zřízení věcného břemene
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě „ 16010-028579, PVDSL5C_
E04_U-PODB33_MET_OK“ na poz. parcele č. 3079/6 - ostatní plocha, ost. komunikace, v k. ú.
Buškovice. Žadatel: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3.
Jednorázová úhrada: 40 000 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. května 2016

Usnesení ě. 190/2016 - Záměr pachtu
Rada schválila záměr pachtu části pozemkové parcely č. 1186/5 - ostatní plocha, o výměře 2 ha.
Žadatel: Vlamen s.r.o., nám. Jiřího z Lobkovic 2406/9, 130 00 Praha. Roční pachtovné: 2 212 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. května 2016

Usnesení ě. 191/2016 - Byt v ěp. 891 Dukelská ulice
Rada neschválila snížení kupní ceny bytu č. 891/4, Dukelská 891, Podbořany o 50 000 Kč ani výměnu
starých oken za plastová. Kupní cena dle zásad pro prodej bytů 573 204 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. června 2016

Usnesení ě. 192/2016 - Záměr pronájmu pro umístění poutače
Rada schválila záměr pronájmu části parcely č. 91/2 - ostatní plocha, v k. ú. Podbořany £ro umístění
poutače v ulici Cyrila a Metoděje, s podmínkou doložení souhlasu odboru dopravy. Žadatel: Jan
Nachtman, Cyrila a Metoděje 69, 441 01 Podbořany. Roční nájem: 200 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. května 2016

Usnesení ě. 193/2016 - Souhlas se stavbou
Rada vydala souhlas se stavbou „ Kněžice, čp. 57, 58, 59 - kanalizace a ČOY EQ 75“ na parcelách č.
121/1 - ostatní plocha a č. 138/1 - ostatní plocha, v k. ú. Kněžice u Podbořan pro územní a vodoprávní
řízení. Pro čističku předpokládáme zřízení práva stavby po dobu životnosti zařízení. Žadatel: SVJ
Kněžice čp. 57, 58, 59, 438 01 Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. května 2016
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Usnesení č. 194/2016 - Zadání zpracování lesních hospodářských osnov
Rada vydala Nařízení Města Podbořany č. 1/2016 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských
osnov.
Z: odbor životního prostředí
T: 25. května 2016

Usnesení č. 195/2016 - Umístění sídla spolku
Rada vydala souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku Český svaz chovatelů Podbořany
na adrese Podbořany, čp. 912.
Z: odbor MHaS
T: T: 25. května 2016

Mgr. Radek Reinc [
starosta města

Ing. Karel Hon^l
místostarosta města

Ověřovatelé:
RNDr. Pištěková:

p. Jedlička:
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