Usnesení
z 18. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 25. května 2016 od 15,30 hod
v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Ing. Cerňanský, RNDr. Pištěková, p. Jedlička, Ing. Hodek,
Mgr. Gutzer
Omluveni: MUDr. Ráliš
Přizváni: Ing. Růžičková, Bc. Gašparová, Ing. Ohanka, Mgr. Knoblauch
Ověřovatelé zápisu: RNDr. Pištěková, Ing. Hodek

Kontrola usnesení:
Usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č. 196/2016 - Demolice objektů čp. 63 a 64 v Sýrovicích - výsledky VŘ
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek na realizaci akce „Demolice objektů čp. 63 a 64 v Sýrovicích“ a zároveň ukládá podepsat
smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a firmou AMIGO - Josef Brabec se sídlem Dvořákova 1343,
440 01 Louny, a to za celkovou cenu 1 280 180 Kč vě. DPH a s právem odstoupení od smlouvy o dílo z
důvodu neschválení rozpočtové změny, nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2016, nebo pokud
nebude poskytnuta dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu „Demolice budov
v sociálně vyloučených lokalitách44. O této skutečnosti bude Město Podbořany uvedeného dodavatele
písemně informovat nejpozději do 31. 8. 2016.
1 280 180,- Kčvč. DPH
1. AMIGO - Josef Brabec, Dvořákova 1343, 440 01 Louny
1 447 031,64 Kč vě. DPH
2. FREIBAU s.r.o., U Demartinky 2561/la, Smíchov, 150 00 Praha 5
2 021 910,- Kčvč. DPH
3. AQUASYS spol. s r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
4. ERKA Žatec s.r.o., Lounská 3022, 438 01 Žatec
2 070 040,31 Kč vč. DPH
5. POLANSKÝ GROUP a.s., Přemyslova 529, 251 01 Říčany
2 272 694,13 Kčvč. DPH
2 247 076,83 Kč vč. DPH
6. DEKONTA, a.s., Dřetovicel09, 273 42 Stehelčeves
2 363 681,41 Kčvč. DPH
7. PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice
8. ANTISTAV s.r.o., Studentská 78/25, 360 07 Karlovy Vary
2 505 375,59 Kč vč. DPH
9. ABC spol. s r.o., Škroupova 1059, 430 01 Chomutov
2 661 909,- Kč vč. DPH
10. AWT Rekultivace, a.s., Dělnická 41/884, 735 64 Havířov
3 209 328,69 Kč vč. DPH
11. AZS 98, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha
3 848 295,98 Kč vč. DPH
12. MAPECO MOST, a.s., Čepirohy 143, 434 01 Most
3 891 215,54 Kčvč. DPH
13. K-REEL s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
4 650 011,36 Kč vč. DPH
4 721 504,48 Kčvč. DPH
14. Milan Staňo, Špindlerova třída 974, 413 01 Roudnice nad Labem
5 547 849,57 Kč vč. DPH
15. Marek LOKAJÍČEK, Komenského 665, 441 01 Podbořany
6
649 529,54 Kč vč. DPH
16. Stavební a obchodní společnost Most s.r.o., Obmice 10, 435 21
Z: odbor investic
T: 13. července 2016
Usnesení č. 197/2016 - Vyloučení ze soutěže
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, vyloučila ze soutěže na akci
„Demolice objektů čp. 63 a 64 v Sýrovicích44 cenovou nabídku uchazeče Stavební společnost ISONOE
INVEST a.s., Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4 z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Cenová
nabídka uchazeče byla ve výši 7 162 867,72 Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 13. července 2016

Usnesení z 18. zasedání Rady města Podbořany 25. května 2016
Str. 1

Usnesení č. 198/2016 - Vyloučení ze soutěže
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, vyloučila ze soutěže na akci
„Demolice objektů čp. 63 a 64 v Sýrovicích44 cenovou nabídku uchazeče Stavební společnost Lambda
develop s.r.o., Vrskmaň 79, 431 15 Vrskmaň z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Cenová
nabídka uchazeče byla ve výši 6 732 328,84 Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 13. července 2016
Usnesení č. 199/2016 - Demolice zpevněných ploch v lokalitě 15 parcel Podbořany - výsledky VR
Rada vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky „Demolice zpevněných
ploch v lokalitě 15 parcel Podbořany44 a ukládá oslovit uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou, aby do
14 dnů po doručení vysvětlil mimořádně nízkou nabídkovou cenu pro toto VŘ, včetně potvrzení, že je
schopen tuto cenu pro tuto stavební akci dodržet.
Z: odbor investic
T: 13. července 2016
Usnesení ě. 200/2016 - Projednání průběhu investičních akcí města
Rada vzala na vědomí informaci o průběhu investičních akcí města Podbořany.

Usnesení ě. 201/2016 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí
k novostavbě RD ěp. 1103 v Podbořanech
Rada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování
přípojek k novostavbě rodinného domu č. p. 1103 v ulici Za Učilištěm v Podbořanech pro Martina
Takácse, bytem ul. Za Učilištěm č. p. 1103, 441 01 Podbořany, a to ve výši 35.476 Kč.
Z: odbor investic
T: 1. června 2016
Usnesení ě. 202/2016 - Žádost o vyjádření k existenci sítí pro stavbu spol. CEPS Invest a.s.
Rada ukládá vyzvat k jednání zástupce společnosti ČEPS Invest a.s. ve věci zdvojení vedení - „V430 zdvojení vedení TR Hradec u Kadaně - TR Chrást44 a předložit v souladu se vzájemnou dohodou ze dne
17. 2. 2015 bod 6 návrh na kompenzace za strany společnosti ČEPS invest a.s. Městu Podbořany.
Z: odbor investic
T: 13. července 2016
Usnesení ě. 203/2016 - Návrh řešení gravitační a tlakové kanalizace v obci Buškovice
Rada ukládá zahájit práce na zajištění projektové dokumentace týkající se odkanalizování místní části
Buškovice formou tlakové kanalizace.
Z: odbor investic
T: 13. července 2016
Usnesení ě. 204/2016 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí
k novostavbě RD ěp. 1079 v Podbořanech
Rada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování
přípojek k novostavbě rodinného domu č. p. 1079 v ulici Švermova v Podbořanech pro Romana Cimra
a Denisu Cimrovou, bytem ul. Švermova č. p. 1079, 441 01 Podbořany, a to ve výši 37.500 Kč.
Z: odbor investic
T: 1. června 2016
Usnesení ě. 205/2016 - SoD na opravu povrchu tenisového povrchu Tatran
Rada schválila uzavření a podpis smlouvy o dílo na opravu tenisových kurtů, hracího povrchu s firmou
VYSSPA SPORT TECHNOLOGY S.R.O., se sídlem Cvokařská 10, 301 00 PLZEŇ za cenu
384.739,00 Kč bez DPH.
Z: odbor investic
T: 13. července 2016
Usnesení z 18. zasedání Rady města Podbořany 25. května 2016
Str. 2

Usnesení č. 2062016 - Podpora pro zpracování a podání žádosti na Centrum Pegas
Rada schválila cenovou nabídku na podporu pro zpracování a podání žádosti na opravu Centra Pegas
od společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. se sídlem: Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem za cenu 119.000 Kč bez DPH.
Z: odbor investic
T: 13. července 2016

Usnesení č. 207/2016 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí
k novostavbě RD ěp. 1083 v Podbořanech
Rada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování
přípojek k novostavbě rodinného domu č. p. 1083 v ulici Švermova v Podbořanech pro Michaelu
Votavovou, bytem ul. Švermova č. p. 1083, 441 01 Podbořany, a to ve výši 37.500 Kč.
Z: odbor investic
T: 1. června 2016
Usnesení ě. 208/2016 - SOD na odborný dozor pro kanalizace v majetku Města Podbořany
Rada schválila cenovou nabídku na odborné zastoupení pro provozování kanalizace dle odstavce c) § 6
zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., která je vlastnictvím objednatele od pana Pavla
Nedelky se sídlem: Písečná 2824, 438 01 Žatec za cenu 500 Kč měsíčně.
Z: odbor investic
T: 13. července 2016
Usnesení ě. 209/2016 - Záměr prodeje použitých kostek
Rada schválila záměr prodeje použitých dlažebních kostek zalitých v betonu na plochách určených k
demolici na části p. č. 2156/4 vk. ú Podbořany za podmínek určených v kupní smlouvě. Žadatel:
ANTISTAV s.r.o., Studentská 78/25, Karlovy Vary. Kupní cena: 5000 Kč.
Z: odbor investic
T: 13. července 2016
Usnesení ě. 210/2016 - Ukončení smlouvy a vyhlášení nabídkového řízení
Rada schválila ukončení smluvních vztahů se společnostmi SUPSOR a Jablotron na připojení na PCO a
vyhlášení Nabídkového řízení na připojení objektů města na PCO od 1. 9. 2016.
Z: odbor MHaS
T: 13. července 2016
Usnesení ě. 211/2016 - Uzavření smlouvy na zpracování Lesního hospod, plánu 2018- 2027
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy na zpracování LPH pro městské lesy 2018 - 2027 s firmou
EKOLES-PROJEKT s. r. o., Mládí 4024/15a, 466 04 Jablonec n. N. IČ 61324787 za cenu 544,20
Kč/ha včetně DPH, tj. celkem 89.842 Kč včetně DPH, a ukládá podepsat smlouvu.
Z: odbor ŽP
T: 13. července 2016
Usnesení č. 212/2016 - Rozbor hospodaření za I. čtvrtletí 2016
Rada vzala na vědomí rozbor hospodaření za I. čtvrtletí 2016.

Usnesení ě. 213/2016 - Návrh závěrečného účtu Města Podbořany za rok 2015
Rada projednala návrh „Závěrečného účtu Města Podbořany za rok 2015“ včetně rozboru hospodaření
a doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení.
Z: finanční odbor
T: 1. června 2016
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Usnesení č. 214/2016 - Platební výměry, výkaz nedoplatku penále
Rada města - škodní komise vzala na vědomí informaci o platebním výměru na úrok z prodlení
vystavený Finančním úřadem pro Ústecký kraj - územní pracoviště Podbořany, Mírová 615, 441 01
Podbořany pod čj. 1678669/14/2511-05302-507671 dne 8. 7. 2014 na ěástku 2 144,- Kč.
Rada města - škodní komise vzala na vědomí informaci o výkazu nedoplatku na dlužné penále
vystavený Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR - pobočka Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 7,
400 01 Ústí nad Labem pod čj. 1442004622/6410-1 dne 22. 10. 2014 na částku 407,— Kč a informaci o
výkazu nedoplatku na dlužné penále vystavený Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR - pobočka Ústí
nad Labem, Winstona Churchilla 7, 400 01 Ústí nad Labem pod čj. 1542000276/6410-1 dne 12. 1.
2015 na částku 22,— Kč.
Rada města - škodní komise vzala na vědomí informaci o platebním výměru na pokutu za opožděné
tvrzení daně z přidané hodnoty vystavený Finančním úřadem pro Ústecký kraj - územní pracoviště v
Podbořanech, Mírová 615, 441 01 Podbořany pod ěj. 1481023/15/2511-50523-507671 dne 2. 6. 2015
na částku 2 701,— Kč a o platebním výměru na úrok z prodlení vystavený Finančním úřadem pro
Ústecký kraj - územní pracoviště v Podbořanech, Mírová 615, 441 01 Podbořany pod čj.
1991151/15/2511-50523-507671 dne 23. 9. 2015 na částku 1 068,-Kč.
Rada města rozhodla, že škody nebudou vzhledem k náročnosti a složitosti vykonávané činnosti
referentek předepsány k úhradě.
Z: finanční odbor
T: 13. července 2016
Usnesení ě. 215/2016 - Platební výměr
Rada města - škodní komise vzala na vědomí informaci o platebním výměru č. 24/D/2015 vystavený
Finančním úřadem pro Ústecký kraj - oddělení dotací II, Rybalkova 2376, 440 68 Louny pod čj.
314489/15/2500-31472-506173 dne 29. 1. 2015 na odvod za porušení rozpočtové kázně v částce 494,—
Kč a rozhodla, že nebude částka nikomu předepsána, protože se jedná pouze o vrátku nedočerpané
dotace.
Z: finanční odbor
T: 13. července 2016
Usnesení ě. 216/2016 - Platební výměr na úrok z prodlení
Rada města - škodní komise vzala na vědomí informaci o platebním výměru na úrok z prodlení na daň
z převodu nemovitostí vystavený Finančním úřadem pro Ústecký kraj - územní pracoviště v Žatci,
Smetanovo náměstí 1017, 438 01 Žatec pod čj. 1748880/14/2515-04400-505719 dne 25. 7. 2014 na
částku 225,— Kč a platebním výměru na úrok z prodlení na daň z převodu nemovitostí vystavený
Finančním úřadem pro Ústecký kraj - územní pracoviště v Žatci, Smetanovo náměstí 1017, 438 01
Žatec pod čj. 1748879/14/2515-04400-505719 dne 25. 7. 2014 na částku 232,- Kč a rozhodla, že
uvedené úroky z prodlení nebudou nikomu předepsány, protože se jedná o „historickou chybu“ a nelze
zjistit, kdy nedoplatky (v celkové výši 1 554,— Kč), z něhož byly vypočítány úroky z prodlení vznikly.
Z: finanční odbor
T: 13. července 2016
Usnesení č. 217/2016 - Informace o výzvě k zaplacení částky na pokutu
Rada města - škodní komise vzala na vědomí informaci o výzvě k zaplacení určené částky na pokutu
za porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích na 500,— Kč od Magistrátu města Ústí nad
Labem, odboru kontroly pod čj. MM/OK/PD/37651/2015/DaliA ze dne 9. 7. 2015. Pokuta byla
vyměřena majiteli vozidla (Městu Podbořany) - nebude předepsána, protože zaměstnanec, který
pravidla porušil, zaplatil náhradu za pokutu Městu Podbořany dobrovolně v plné výši.
Z: finanční odbor
T: 13. července 2016
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Usnesení č. 218/2016 - Zpráva o vyřizování stížností a poskytování informací
Rada vzala na vědomí zprávu o vyřizování stížností a poskytování informací za rok 2015

Usnesení č. 219/2016 - Domov pro seniory Podbořany, p. o. - přijetí hmotného daru
Rada schválila přijetí daru ve formě majetku - zdravotnické pomůcky (2x chodítko) pro Domov pro
seniory Podbořany, p. o., dle návrhu předložených darovacích smluv (dárce Vlastislav Kudmáě a Ivan
Z: sociální odbor
Petržilka).
T: 13. července 2016
Usnesení č. 220/2016 - Protokol o kontrole ČŠI - Základní umělecká škola Podbořany,
Rada projednala a vzala na vědomí Oznámení o skutečnostech zjištěných při inspekční ěinnosti
provedené Českou školní inspekcí ve dnech 17. až 22. března 2016 u právnické osoby, vykonávající
činnost školy - Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny.

Usnesení č. 221/2016 - Vzdání se pracovního místa ředitelky
Rada vzala na vědomí vzdání se vedoucího pracovního místa ředitelky základní umělecké školy
Jaroslavy Jiráskové, ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Podbořany, okres
Louny ke dni 30. 9. 2016, doručené zřizovateli dne 18. 5. 2016.

Usnesení č. 222/2016 - Konkursní řízení
Rada rozhodla vyhlásit konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele
příspěvkové organizace Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 13. července 2016
Usnesení č. 223/2016 - Komise pro konkursní řízení
Rada jmenovala za zřizovatele členy komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního
místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny - viz
příloha.
Z: odbor MHaS
T: 13. července 2016
Usnesení č. 224/2016 - Prověrky BOZP na školách zřízených městem Podbořany
Rada vzala na vědomí informaci o provedení prověrek BOZP a ochrany zdraví při práci za rok 2015 na
základních školách zřízených Městem Podbořany a zjištěných závadách.

Usnesení ě. 225/2016 - Informace o zajištění akce Podbořanské letní slavnosti 2016
Rada vzala na vědomí zprávu o zajištění akce Podbořanské letní slavnosti 2016.

Usnesení ě. 226/2016 - Doplnění usnesení - žádost o dotaci OKAP Podbořany, z. s.
Rada doplnila své usnesení č. 164/2016 - poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podbořany ve výši 5.000
Kč pro OKAP Podbořany, z. s. , B. Smetany 436, Podbořany, IČO 22690581 o účel, tj. revitalizace
zahrady v Husově ulici u Kostela Božího Spasitele. Dotace bude vyplacena po podpisu veřejnoprávní
smlouvy starostou města.
Z: odbor MHaS
T: 13. července 2016
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Usnesení č. 227/2016 - Prázdninové výměnné pobyty dětí
Rada vzala na vědomí informaci o organizaci prázdninových výměnných pobytů českých dětí v SRN a
dětí z SRN v ČR během letních prázdnin.

Usnesení č. 228/2016 - Žádosti o dotace z rozpočtu města - PRO kostely, z. s. Litoměřice
1) Rada doporučila zastupitelstvu města schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podbořany
dle žádostí na níže uvedený účel:
a) Poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč za účelem spoluúčasti žadatele v rámci dotačního
programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
v roce 2016 (Ministerstvo kultury ČR) - 1. etapa obnovy střechy a krovu kostela Narození
Panny Marie v Buškovicích
b) Poskytnutí dotace ve výši 53.664 Kč za účelem spoluúčasti žadatele v rámci dotačního
programu Havarijní program v roce 2016 (Ministerstvo kultury ČR) - 1. etapa obnovy střechy
kostela Navštívení Panny Marie v Letově
Příjemce dotace: PRO kostely, z.s., Komenského 748/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO 05401835.
Z: odbor MHaS
T: 13. července 2016
Usnesení č. 229/2016 - Žádost o dotaci - FK Hlubany - dofinancování akce Hurá do školy
Rada schválila navýšení dotace z rozpočtu Města Podbořany pro rok 2016 ve výši 10 tisíc Kč uvolnění části rezervy pro případ mimořádných situací z dotačního programu - „Podpora sportovní
činnosti v roce 2016“ na pokrytí zvýšených nákladů akce Hurá do školy, konané dne 27. 8. 2016 na
hřišti v Hlubanech. Příjemce dotace Fotbalový klub Hlubany, Hlubany 10, 441 01 Podbořany, IČO 265
82 422.
Z: finanční odbor
T: 13. července 2016
Usnesení č. 230/2016 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Power of dance Hlubany
Rada schválila poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podbořany pro rok 2016, ve výši 15 000 Kč na
činnost spolku Taneční kroužek Power of Dance, Hlubany 103, 441 01 Podbořany, IČO 228 48 355.
Z: finanční odbor
T: 13. července 2016
Usnesení ě. 231/2016 - Žádost o dotaci z rozpočtu města - akce 7. ročník sportovního projektu
cyklotour Na kole dětem
Rada schválila poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podbořany ve výši 3.000 Kč na akci - sportovní
projekt 7. ročníku cyklotour Na kole dětem. Město Podbořany bude partnerským a zastávkovým
městem 11. etapy v sobotu dne 11.6. 2016 na Masarykově náměstí v Podbořanech. Příjemce dotace:
HigBic s.r.o., Na Hrázi 244, 698 01 Veselí nad Moravou, IČO 29208521.
Z: finanční odbor
T: 11. června 2016
Usnesení č. 232/2016 - Změna zřizovací listiny Základní školy praktické
Rada doporučila zastupitelstvu Dodatek č. 1/2016 Zřizovací listiny Základní školy praktické Podbořany
- změna názvu školy od 1. 9. 2016 - Základní škola Podbořany, Příčná 847.
Z: odbor MHaS
T: 1. června 2016
Usnesení č. 233/2016 - Žádost o dotaci z rozpočtu města - 4. ročník Podbořanský psí den
Rada schválila poskytnutí finanční dotace ve výši 5 000 Kč z rozpočtu Města Podbořany pro rok 2016
- příjemce dotace Podbořanský spolek, Letovská 165, 441 01 Podbořany, IČO 03114287, za účelem
Usnesení z 18. zasedání Rady města Podbořany 25. května 2016
Str. 6

uvedeným v žádosti o poskytnutí dotace: organizační náklady spojené s uspořádáním akce 4.
Z: finanční odbor
Podbořanský psí den dne 30. 7. 2016 v Podbořanech - Hlubanech.
T: 13. července 2016
Usnesení č. 234/2016 - Konání akce a bezplatné užití části parcely
Rada souhlasí skonáním akce 4. Podbořanský psí den a bezplatným užitím části parcely č. 1524/6
v Podbořanech - Hlubanech za účelem konání výše uvedené akce dne 30. 7. 2016 v době od 8,00 do
20,00 hodin, za dodržení platných hygienických, bezpečnostních, požárních a veterinárních podmínek.
Žadatel - Podbořanský spolek, Letovská 165, 441 01 Podbořany, IČO 03114287.
Z: odbor MHaS
T: 30. července 2016
Usnesení č. 235/2016 - Povolení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě ZŠ TGM Podbořany
Rada povolila výjimku z nejvyššího počtu žáků v přípravné třídě Základní školy T. G. Masaryka,
Husova 445, Podbořany, okres Louny pro školní rok 2016/2017, navýšení nejvýše o 4 žáky na třídu,
celkový počet žáků nejvýše 19 žáků na třídu za předpokladu, že toto zvýšení počtu žáků nebude na
újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy, a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Z: odbor MHaS
T: 13. července 2016
Usnesení č. 236/2016 - Bytové hospodářství - žádost o převod nájemní smlouvy
Rada schválila žádost č. 9700/2016 o převod nájemní smlouvy.
Z: odbor MHaS
T: 13. července 2016
Usnesení č. 237/2016 - Hodnocení f. Eltodo - výroční zpráva 2015 a 1. pololetí 2016
Rada vzala na vědomí Výroční zprávu firmy Eltodo o správě veřejného osvětlení za rok 2015 a
hodnocení za 1. pololetí roku 2016.

Usnesení č. 238/2016 - OZV č. 1/2016 o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění
pyrotechnických efektů
Rada doporučila zastupitelstvu schválit Obecně závaznou Vyhlášku č. 1/2016, kterou se reguluje
používání hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk na
území města Podbořany.
Z: odbor MHaS
T: 1. června 2016
Usnesení č. 239/2016 - RK - celkové ukazatele k hospodaření s nájemními byty
Rada vzala na vědomí zprávu o celkových ukazatelích k hospodaření s nájemními byty a plnění plánu
oprav a investic ke dni 31. 3. 2016.

Usnesení č. 240/2016 - Zpráva o přípravě koupaliště 2016
Rada vzala na vědomí zprávu o přípravě městského koupaliště na sezónu 2016.

Usnesení č. 241/2016 - Schválení Manipulačního a provozního řádu MVN Letov
Rada schválila Manipulační a provozní řád vodního díla MVN Letov a nařizuje podat žádost o jeho
schválení k příslušnému vodoprávnímu úřadu.
Z: odbor MHaS
T: 13. července 2016
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Usnesení č. 242/2016 - Konkursní řízení MŠ Bří Čapků
Rada v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění a v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb. o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, vyřazuje na návrh konkursní komise uchazeče č. 3 fyzickou osobu, z konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské
školy Podbořany, Bratří Čapků 795, okres Louny, protože nesplnila podmínky konkursního řízení.
Z: odbor MHaS
T: 13. července 2016
Usnesení č. 243/2016 - Zadání změny č. 4 ÚP Podbořany
Rada doporučila schválit zadání Změny č. 4 ÚP Podbořany.

Z: stavební úřad
T: 1. června 2016

Usnesení č. 244/2016 - Záměr pachtu pozemkových parcel
Rada schválila záměr pachtu pozemkových parcel č. 713/5 o výměře 4399 m2, č. 713/6 o výměře 638
m2, obě orná půda, vk. ú. Buškovice. Žadatel Jan Bartoš, Prosecká 843/99, 190 00 Praha 9. Roční
pachtovné: 557 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. července 2016
Usnesení ě. 245/2016 - Záměr pronájmu pozemkové parcely
Rada schválila záměr pronájmu pozemkové parcely č. 840/30 - zahrada, o výměře 326 m2, v k. ú.
Buškovice. Žadatel Věra Jochová, Důl Jan 115, 273 06 Libušin. Roční nájem: 326 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. července 2016
Usnesení ě. 246/2016 - Výpověď z nájmu restaurace
Rada vzala na vědomí výpověď Oldřicha Koppa, Mírová 615, 441 01 Podbořany z nájmu 1. NP
kulturního domu v Buškovicích.
Usnesení ě. 247/2016 - Záměr pronájmu 1. NP KD Buškovice
Rada schválila záměr pronájmu 1. NP kulturního domu v Buškovicích - restaurace a sál pro
provozování restaurace pro Blanku Divíškovou, Sídliště Míru 781, 441 01 Podbořany. Měsíční nájem:
2 000 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. července 2016
Usnesení ě. 248/2016 - Záměr pronájmu části pozemkové parcely
Rada schválila záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1703/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o
výměře cca 1 200 m2, v k. ú. Podbořany. Žadatel Zdeněk Soukup, Písečná 5060, 430 04 Chomutov.
Roční nájem: 240 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. července 2016
Usnesení ě. 249/2016 - Pacht pozemkové parcely
Rada schválila pacht pozemkové parcely č. 773/1 - orná půda, o výměře 626 m2, vk. ú. Buškovice.
Žadatel Tomáš Vaněk, Buškovice 3, 441 01 Podbořany. Roční pacht: 200 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. července 2016
Usnesení ě. 250/2016 - Pronájem části parcely
Rada schválila pronájem části parcely č. 2156/4 - ostatní plocha, o výměře cca 100 m2, vk. ú.
Podbořany. Žadatelé Michaela Votavová, Švermova 1083, Podbořany, Petr Městka, Švermova 1084,
Podbořany. Roční nájem: 250 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. července 2016
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Usnesení č. 251/2016 - Pronájem pozemkové parcely
Rada schválila pronájem pozemkové parcely č. 1251/8 - zahrada, o výměře 232 m2, v k. ú. Buškovice.
Žadatel Monika Dvoržáková, Buškovice 3, 441 01 Podbořany. Roční nájem: 232 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. července 2016
Usnesení č. 252/2016 - Pacht části pozemkové parcely
Rada schválila pacht části pozemkové parcely č. 1186/5 - ostatní plocha, o výměře cca 2 ha
k zemědělské výrobě. Žadatel Vlamen s.r.o., nám. Jiřího z Lobkovic 2406/9, 130 00 Praha. Roční
pachtovné: 2 212 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. července 2016
Usnesení č. 253/2016 - Pronájem pozemku pro umístění poutače
Rada schválila pronájem pozemku pro umístění poutače pro solnou jeskyni a prodejnu rybářských
potřeb v ulici Cyrila a Metoděje na parcele č. 91/2 - ostatní plocha, výměra 1 m2 vk. ú. Podbořany.
Žadatel Jan Nachtman, Cyrila a Metoděje 69, 441 01 Podbořany. Roční nájem: 200 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. července 2016

Usnesení č. 255/2016 - Prodej skříně
Rada schválila odprodej použité nepotřebné skříně s dveřmi inventární číslo 21007/OE. Žadatel Klára
Smělá, Příčná732, 441 01 Podbořany. Kupní cena: 130 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. července 2016
Usnesení č. 256/2016 - Prodej stolku pod počítač
Rada schválila prodej použitého nepotřebného stolku pod počítač inventární číslo 21084 (kupní cena
100 Kč) a použité kancelářské židle inventární číslo 21458 (kupní cena 200 Kč) z majetku města.
Žadatel Ing. Milan Cimr, Očihovec 56, 439 87 OČihov. Kupní cena: celkem 300 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. července 2016
Usnesení č. 257/2016 - Smlouva o smlouvě budoucí
Rada bere na vědomí žádost p. ŘEPÍKA a konstatuje, že vzhledem k tomu, že dosud nedošlo ze strany
p. Řepíka k uzavření smlouvy schválené zastupitelstvem, považuje jednání o této věci do doby uzavření
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této schválené smlouvy v termínu dle schválených pravidel za ukončené. Měnit zastupitelstvem
schválené znění smlouvy může pouze zastupitelstvo města Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. června 2016
Usnesení č. 258/2016 - Záměr směny pozemků
Rada schválila záměr směny mezi Městem Podbořany a MUDr. Jacquesem a Hanou Nabboutovými,
Budovatelů 1034, Podbořany. Nabboutovi nabízí městu k rozšíření ostatní komunikace na 9 m šíře parcela ě. 1748/1 část své parcely č.1761/1 - orná půda, o výměře cca 700 m2, vk. ú. Podbořany.
Město nabízí část parcely č. 1761/77 - orná půda, o výměře cca 700 m2. Směňoval by se m2 za m2.
Z: majetkoprávní odbor
Kupní cena: 0 Kč/m2.
T: 31. srpna 2016
Usnesení č. 259/2016 - Záměr směny části pozemkové parcely
Rada schválila záměr směny pozemků mezi Městem Podbořany a Karlem Vaňkem, Šeříková 1058/10,
434 01 Most. Karel Vaněk nabízí do směny 1/3 parcely č. 3117/3 o výměře 5 m2, vk.ú. Buškovice.
Město nabízí do směny část pozemkové parcely č. 863/3 - trvalý travní porost, o výměře cca 120 m2,
v k.ú. Buškovice. Kupní cena: rozdíl cen 40 Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. srpna 2016
Usnesení ě. 260/2016 - Záměr prodeje části pozemkové parcely
Rada schválila záměr prodeje části pozemkové parcely č. 863/3 - trvalý travní porost, o výměře cca
130 m2 a parcely č. 840/37 - zahrada, o výměře 43 m2, v k. ú. Buškovice. Žadatel Zdeněk Pečený,
Luční 304, 436 01 Litvínov. Kupní cena: 40 Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. srpna 2016
Usnesení ě. 261/2016 - Záměr prodeje části pozemkové parcely
Rada schválila záměr prodeje části pozemkové parcely č. 863/3 - trvalý travní porost, o výměře cca
110 m2 a parcely č. 840/36 - zahrada, o výměře 62 m2, v k. ú. Buškovice. Žadatel Josef Bambas, Na
Pankráci 969/97, 140 00 Praha 4. Kupní cena: 40 Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. srpna 2016
Usnesení č. 262/2016 - Záměr prodeje části pozemkové parcely
Rada schválila záměr prodeje části pozemkové parcely č. 863/3 - trvalý travní porost, o výměře cca
125 m2 a parcely č. 840/35 - zahrada, o výměře 91 m2, v k. ú. Buškovice. Žadatel Tomáš Loužecký,
Buškovice 233, 441 01 Podbořany. Kupní cena: 40 Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. srpna 2016
Usnesení ě.263/2016 - Záměr prodeje části pozemkové parcely
Rada schválila záměr prodeje části pozemkové parcely č. 863/3 - trvalý travní porost, o výměře cca 90
m2, v k. ú. Buškovice. Žadatel Irena Lavičková, 468 45 Velké Hamry 537. Kupní cena: 40 Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. srpna 2016
Usnesení ě. 264/2016 - Záměr prodeje části pozemkové parcely
Rada schválila záměr prodeje části pozemkové parcely č. 863/3 - trvalý travní porost, o výměře cca 25
m2, vk. ú. Buškovice. Žadatel Jaromír Trávníček, Buškovice 250, 441 01 Podbořany. Kupní cena: 40
Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. srpna 2016
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Usnesení č. 265/2016 - Záměr prodeje pozemkových parcel
Rada schválila záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 52/1 a č. 53/1, obě orná půda, o výměře cca
2000 m2 v k. ú. Hlubany pro stavbu rodinného domu se schválenými podmínkami. Žadatel Bc. Sylva
Raušerová, Nad Roklí 209, Braňany. Kupní cena: 100 Kč/m2 +21 % DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. srpna 2016
Usnesení ě. 266/2016 - Záměr prodeje ěásti pozemkové parcely
Rada schválila záměr prodeje části pozemkové parcely č. 537/1 - trvalý travní porost, o výměře cca
1800 m2, vk. ú. Kněžice u Podbořan. Žadatel Martina Góčová, Korunní 7, 363 01 Stráž nad Ohří.
Kupní cena: 20 Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. srpna 2016

Usnesení ě. 267/2016 - Záměr prodeje částí pozemkových parcel
Rada schválila záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 2119/1 a č. 2156/4, obě ostatní plocha, o
výměře cca 700 m2, v k. ú. Podbořany. Žadatel Karel a Marcela Zemerovi, Sídliště Míru 781, 441 01
Z: majetkoprávní odbor
Podbořany. Kupní cena: 250 Kě/m2 + DPH.
T: 31. srpna 2016
Usnesení ě. 268/2016 - Záměr prodeje bytu
Rada odkládá záměr prodeje bytu 73/5 se spoluvlastnickým podílem na domu a pozemku o velikosti
1/6 v domě čp. 73 se st. p. č. 26/1 - zastavěná plocha, o výměře 201 m2, v k. ú. Letov a ukládá zajistit
tržní znalecký posudek. Žadatel Jan Kravec, Letov 72, 441 01 Podbořan. Kupní cena: 64 500 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 14. září 2016
Usnesení ě. 269/2016 - Záměr prodeje bytu
Rada schválila záměr prodeje bytu z majetku města v domě čp. 93 na Barborce v Podbořanech - byt č.
3 o výměře 73 m2 do prodeje za tržní cenu 5 854 Kč/m2. Kupní cena: 427 342 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. července 2016
Usnesení ě. 270/2016 - Bezúplatné nabytí
Rada doporučila bezúplatné nabytí části parcely č. 1237/1 o výměře cca 150 m2 vk. ú. Podbořany od
Ústeckého kraje. Velká Hradební 318/48, 400 02 Ústí n/L
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. června 2016
Usnesení ě. 271/2016 - Nabytí ěásti parcely
Rada doporučila bezúplatné nabytí ěásti parcely ě. 3117/1 - dle GP jsou to parcely č. 3117/6 - ost.
komunikace, o výměře 560 m2, č. 3117/9 o výměře 3 m2, č. 3117/7 o výměře 40 m2, obě zeleň, část
parcely č. 3084/7 - dle GP jsou to parcely č. 3084/33 o výměře 35 m2, č. 3084/32 o výměře
4 m2, obě zeleň, k. ú. Buškovice od Ústeckého kraje, Velká Hradební 318/48, 400 02 Ústí n/L. Celková
výměra požadovaných pozemků pod chodníkem v Buškovicích je 645 m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. června 2016
Usnesení ě. 272/2016 - Nabytí ěásti stavební parcely
Rada doporučila úplatné nabytí části stavební parcely č. 194 - dle GP je to č. 3237 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 3 m2, vk. ú. Buškovice od Miloslava Chýle, Buškovice 173, 441 01
Podbořany. Kupní cena: 40 Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. června 2016
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Usnesení č. 273/2016 - Nabytí pozemku
Rada doporučila bezúplatné nabytí pozemku č. 1025/16 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 19 m2, v k. ú.
Podbořany od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha 2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. června 2016
Usnesení č. 274/2016 - Úplatné nabytí parcely
Rada doporučila úplatné nabytí parcely č. 62/1 o výměře 136 m2 a ě. 62/4 o výměře 230 m2, obě ostatní
plocha, jiná plocha, v k. ú. Hlubany od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2. Kupní cena: 20 - 30 Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. června 2016
Usnesení č. 275/2016 - Směna pozemků
Rada doporučila směnu pozemků mezi Městem Podbořany a Chmel - Vent spol. s.r.o., Kněžice 18, 438
01 Žatec. Chmel - Vent spol. s.r.o. smění 1/6 nově vzniklé parcely č. 727/2 (část p. č. 727) - lesní
pozemek, o výměře 21 m2, nově vzniklou parcelu č. 725/2 (část p. č. 725) lesní pozemek, o výměře 994
m2, nově vzniklou p. č. 721/2 (část p. č. 721) - lesní pozemek, o výměře 458 m2, vk. ú. Kněžice u
Podbořan. Město Podbořany smění stavební parcely č. 124/2 o výměře 64 m2, č. 125/3 o výměře 152
m2, ě. 585/2 o výměře 112 m2, všechny zastavěná plocha, č. 859 o výměře 355 m2, č. 973 o výměře 140
m2, obě orná půda, č. 583/7 - ostatní plocha, o výměře 384 m2, v k. ú. Kněžice u Podbořan a č. 239/4 o
výměře 258 m2, č. 280 o výměře 66 m2, obě orná půda, v k. ú. Neprobylice u Kaštic. Rozdíl cen
pozemků činí: 1473 m2 -1531 m2= 58 m2x 20 Kč/m2= 1 160 Kč. Doplatek městu: 1160 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. srpna 2016
Usnesení č. 276/2016 - Úplatné nabytí pozemku a zrušení usnesení
Rada doporučila úplatné nabytí pozemkové parcely č. 2513/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 990 m2, vk. ú. Buškovice od Jiřího Kasmana, Buškovice 27, 441 01 Podbořany a Zdeňka
Kasmana, Bratří Čapků 676, 441 01 Podbořany za cenu tržního odhadu a doporučuje zrušení usnesení
MZ číslo III. /12 písm. a) ze dne 9. března 2016. Kupní cena: 51 480 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. června 2016
Usnesení č. 277/2016 - Úplatné nabytí pozemku
Rada doporučila úplatné nabytí pozemkové parcely č. 2513/75 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 1628 m2, vk. ú. Buškovice od Václava Šimka, Buškovice 134, 441 01 Podbořany a Simony
Šimunové, Družstevní 4510, 760 05 Zlín. Kupní cena: 84 656 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. června 2016
Usnesení č. 278/2016 - Přičlenění pozemků
Rada odkládá žádost Honebního společenstva Vroutek, Nám. Míru 9, 439 82 Vroutek o přičlenění
pozemků č. 6253, č. 6254, v k. ú. Vroutek, č. 1899/1 až ě. 1899/9, č. 1899/11 až č. 1899/14, č. 1900, č.
1901, č. 1902, č. 1903/2, č. 1903/3, č. 1904/1, ě. 1905/1 vk. ú. Podbořany k honitbě honebního
společenstva Vroutek a ukládá prověřit právní důsledky plynoucí ze smlouvy o přičlenění a prověřit
ceny běžné.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. července 2016
Usnesení č. 279/2016 - Souhlas se stavbou
Rada vydala souhlas se stavbou parkovacího stání na části parcel č. 59 - ostatní plocha, silnice,
č. 265 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Hlubany. Žadatel Simona Edlová, Hlubany 54, 441
01 Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. července 2016
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Usnesení č. 280/2016 - Zřízení věcného břemene
Rada schválila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem
zřízení a provozování elektrizační soustavy ke stavbě - „Podbořany, Budovatelů, 1761/116 - Štorek, x
RD“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 1761/77, č. 1761/115
v k. ú. Podbořany. Žadatel CEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. Jednorázová úhrada:
2 775 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. července 2016
Usnesení č. 281/2016 - Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada schválila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem
zřízení a provozování elektrizační soustavy ke stavbě - „Podbořany, Mory, ppč. 331/1 - vNN
Jiříkovská, Ix OM rekreace, IP-12-4003770“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy
a to na parcelách č. 371/1, č. 372/1 v k. ú. Kněžice u Podbořan. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s.. Teplická
874/8, 405 02 Děčín 4. Jednorázová úhrada: 2 640 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. července 2016
Usnesení ě. 282/2016 - Podpis smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení věcného břemene za
účelem zřízení a provozování podzemního vedení plynovodu pro stavbu „Přeložka STL přípojky,
Podbořany p. p. č. 2164, stavba č. 8800076816“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby, opravy
a revizí a to na parcele č. 2156/4, v k. ú. Podbořany. Žadatel RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí
n/L. Jednorázová úhrada: 1 650 Kč bez DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. července 2016
Usnesení ě. 283/2016 - Záměr prodeje pozemků
Rada odkládá záměr prodeje pozemků, na kterých stojí trafostanice ČEZu. Jedná se o trafostanici na
parcele č. 1058 v k. ú. Podbořany (v zahradě školní jídelny) a na parcele č. 269 v k. ú. Podbořany (na
Bílém Kopci) a ukládá spočítat nájem za rok. Kupní cena: 100 Kč/m2+ DPH. Žadatel ČEZ Distribuce,
a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. července 2016

Usnesení č. 284/2016 - Podpis budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada neschválila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem
zřízení a provozování elektrizační soustavy ke stavbě - „EP - 12-4003035 - Podbořany, ppč. 188/100,
vol. VN 22 kV“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 188/100,
188/29, 188/136,188/135, 188/101, 188/62, 188/41, v k. ú. Hlubany. Jednorázová úhrada: 27 475 Kč
+ DPH. Žadatel ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,405 02 Děčín.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. července 2016
Usnesení ě. 285/2016 - Stanovisko ke stavbě
Rada nevydala souhlas s umístěním a realizací stavby „Podbořany, ppč. 1495/1, kNN, j)í. Kašpárková
IP-12-4006377)“. Akce se dotýká parcel č. 1510a 1495/20 v k. ú. Podbořany. Žadatel CEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. července 2016

Usnesení ě. 286/2016 - Podpis darovací smlouvy k darům Ústeckého kraje
Rada schválila darovací smlouvu k darům Ústeckého kraje pro Město Podbořany - Hasičský záchranný
sbor - zásahový oblek Tiger Plus a hadice C52 zásahová s koncovkou. Celková cena daru činí 92.503
Kč vč. DPH.
Z: finanční odbor
T: 13. července 2016
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Usnesení č. 287/2016 - Cisternová automobilová stříkačka pro JPO - SDH - výsledky VŘ
Rada, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila cenovou nabídku na
realizaci akce „Město Podbořany, okr. Louny - cisternová automobilová stříkačka44 a zároveň ukládá
podepsat kupní smlouvu mezi Městem Podbořany a firmou KOBIT - THZ s.r.o., Tovární 123, 538 21
Slatiňany, IČ: 15053920, DIČ: CZ15053920, a to za celkovou cenu 5 680 950 Kč vč. DPH, s právem
odstoupení od kupní smlouvy z důvodu uvedených v návrhu kupní smlouvy bod č. 8.
Z: odbor MHaS
T: 13. července 2016
Usnesení č. 288/2016 - Žádost o finanční příspěvek na obměnu kuchyňské linky na požární
stanici Podbořany
Rada vzala na vědomí žádost velitele požární stanice npor. Ing. Jiřího Hovorky a ukládá zajistit
výměnu kuchyňské linky.
Z: odbor MHaS
T: 13. července 2016
Usnesení č. 289/2016 - Sídlo spolku
Rada schválila umístění sídla spolku na adrese Tyršova 578, 441 01 Podbořany pro Tělovýchovnou
jednotu Tatran Podbořany, z. s.
Z: odbor MHaS
T: 13. července 2016
Usnesení č. 290/2016 - Pronájem místnosti v čp. 1
Rada schválila záměr pronájmu jedné místnosti včp. 1, Dukelská ulice, Podbořany pro poradenské
pracoviště Krajské hospodářské komory.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. července 2016

