Usnesení
z 31. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 2. srpna 2017 od 15,30hod
v kanceláři starosty na MěU v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Gutzer, RNDr. Pištěková, p. Jedlička, Ing. Hodek,
MUDr. Ráliš
Omluven: Ing. Čerňanský
Přizváni: Ing. Podhola, Bc. Gašparová, Bc. Chvojková, p. Šikl, Mgr. Hajný
Ověřovatelé zápisu: RNDr. Pištěková, p. Jedlička
Kontrola usnesení:
Usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
v

Usnesení č. 340/2017 - Rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech - VR
Rada schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech14. V případě uplatnění připomínek k zadávací
dokumentaci ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR, budou tyto připomínky do zadávací
dokumentace před vyhlášením výběrového řízení zapracovány.
Z: odbor investic
T: 6. září 2017

Usnesení č. 341/2017 - Realizace stavební akce „Rekonstrukce objektu - Centrum PEGAS“ komise pro VR
Rada schválila jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
realizaci stavební akce „Rekonstrukce objektu - Centrum PEGAS44.
Z: odbor investic
T: 6. září 2017

Usnesení č. 342/2017 - Žádost o souhlas se vstupem na pozemek a souhlas se stavbou „Přípojky
vody, kanalizace a plynu na pozemcích v k.ú. Hlubany
Rada souhlasí se vstupem na pozemek a souhlasí se stavbou „Přípojky vody, kanalizace a plynu na
poz.ě.260/11, 260/10, 260/4, 260/1, 275/2 a 261/16 k.ú. Hlubany44.
Z: odbor investic
T: 6. září 2017
v

Usnesení č. 343/2017 - Žádost o souhlas se stavbou „Kanalizační přípojka pro objekt čp. 2 v obci
Hlubany44
Rada souhlasí se stavbou „Kanalizační přípojka pro objekt čp. 2 v obci Hlubany44.
Z: odbor investic
T: 6. září 2017

Usnesení č. 344/2017 - Restaurování sochy Panny Marie s Ježíškem v obci Mory - dodatek č. 2 ke
smlouvě o dílo
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Restaurování sochy
Panny Marie s Ježíškem v obci Mory44 mezi Městem Podbořany a restaurátorkou MgA. Helenou
Jahodovou, IČO: 74152831, se sídlem Kozojedy 61, 331 41 Královice, a to z důvodu změny příjmení
restaurátorky.
Z: odbor investic
T: 6. září 2017
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Usnesení č. 345/2017 - „Podbořany, ul. Vroutecká - vodovod + kanalizace pro PZ, na p.p.č. 174/8
v k.ú. Hlubany“ - žádost o spolufinancování stavby
Rada ukládá podepsat žádost o spolufinancování stavby „Podbořany, ul. Vroutecká - vodovod +
kanalizace pro PZ, na p.p.č. 174/8 (naproti čp. 43) v k.ú. Hlubany“ se společností Severočeská
vodárenská společnost a.s. Teplice.
Z: odbor investic
T: 6. září 2017

Usnesení č. 346/2017 - „Podbořany, ul. Vroutecká - vodovod + kanalizace pro PZ, na p.p.č. 174/8
v k.ú. Hlubany“ - podpis budoucí smlouvy
Rada ukládá podepsat budoucí smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě (práva věcného břemene)
v rámci akce „Podbořany, ul. Vroutecká - vodovod + kanalizace pro PZ, na p.p.č. 174/8 (naproti čp. 43)
v k.ú. Hlubany“ mezi Městem Podbořany a Severočeskou vodárenskou společností a. s. Teplice.
Z: odbor investic
T: 6. září 2017

Usnesení č. 347/2017 - Autobusové zastávky v ul. 5. května v Podbořanech - studie
Rada vzala na vědomí předloženou studii ve dvou variantách na přesun autobusových zastávek v ul. 5.
května v Podbořanech blíže k městskému úřadu a ukládá dopracovat variantu č. 3 s umístěním blíže ke
křižovatce k městskému úřadu.
Z: odbor investic
T: 6. září 2017

Usnesení č. 348/2017 - Informace o vyřazeném majetku fyzickou likvidací za období 1. 1. 2017 až
30. 6. 2017
Rada vzala na vědomí infonnaci o vyřazeném majetku likvidací v období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017.
Z: finanční odbor
T: 6. září 2017

Usnesení č. 349/2017 - Rozbor hospodaření za II. čtvrtletí 2017
Rada vzala na vědomí rozbor hospodaření za II. čtvrtletí 2017.

__ _

Z: finanční odbor
T: 9. srpna 2017

v

Usnesení č. 350/2017 - Žádost o příspěvek z rozpočtu města Podbořany - Linka bezpečí, z.s.
Rada vzala na vědomí žádost Linky bezpečí, z.s, Ústavní 95, Praha 8-Bohnice,(IČO 613831198) o
finanční příspěvek na provoz organizace ve výši 15 000,- Kč.
Z: sociální odbor
T: 6. září 2017

Usnesení č. 351/2017 - Záměr odkoupení kuželny městem
Rada projednala s majitelem Ing. Karlem Podholou, Partyzánská 93, 441 01 Podbořany možnosti nabytí
objektu kuželny. Jedná se o budovu čp. 943 se st.p.č. 908 - zastavěná plocha, o výměře 860 m2 a
pozemkovou parcelu č. 906/5 - ostatní plocha, o výměře 651 m2, v k.ú. Podbořany. Ukládá předložit
ZM k rozhodnutí. Kupní cena: 6 000 000,- Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9. srpna 2017
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Usnesení č. 352/2017 - Budoucí zřízení věcného břemene a smlouva o zajištěni přeložky
plynárenského zařízení
Rada schválila podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a
provozování podzemního vedení plynovodu pro stavbu „PŘEL, Podbořany - Mlýnská, Plynovodní
přípojka, číslo stavby 8800087531“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby, opravy a revizí a to
na parcele č. 1454 v k.ú. Podbořany a podpis smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a
úhradě nákladů s ní souvisejících. Žadatel GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí n/L. Jednorázová
úhrada: 500,- Kč vět. DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 6. září 2017
Usnesení ě. 353/2017 - Souhlas se stavbou cyklostezky
Rada vydala souhlas se stavbou cyklostezky Vroutek - Podbořany, která bude navazovat na stezku pro
pěší a cyklisty do MC Hlubany - parcela č. 6435 - ost. plocha, ost. komunikace, v k.ú. Vroutek, která je
Města Podbořany. Na ni by navazovala parcela č. 6434 - ostatní komunikace, která je Města Vroutek.
Cyklostezka povede po levé straně silnice do Vroutku. Žadatel Město Vroutek, Náměstí Míru 166, 439
82 Vroutek.
Z: majetkoprávní odbor
T: 6. září 2017
Usnesení ě. 354/2017 - Vzdání se pracovního místa ředitelky školy
Rada vzala na vědomí oznámení ředitelky Základní škola Podbořany, Příčná 847, 441 01 Podbořany
paní Mgr. Elišky Vaňatové o vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance - ředitelky školy ke
dni 31. 8. 2017, v návaznosti na ukončení pracovního poměru k31. 8. 2017 a děkuje za zvýšené úsilí a
nadstandartní přístup při slučování ZŠ Husova 276, Podbořany a ZŠ Příčná 847, Podbořany, za
svědomitou a obětavou práci, za dlouholeté vedení ZŠ praktické a za celoživotní přínos pro školství.
Z: odbor MHaS
T: 6. září 2017

Usnesení ě. 355/2017 Odměna ředitelky školy
Rada schvaluje vyplacení odměny paní Mgr. Elišce Vaňatové, ředitelce Základní školy Podbořany,
Příčná 847 dle přílohy.
Z: odbor MHaS
T: 6. září 2017

Usnesení ě. 356/2017 - Odměny ředitelů škol zřízených městem Podbořany
Rada schválila vyplacení odměn ředitelům škol zřizovaných městem Podbořany ve výši dle přílohy ě. 1
Z: odbor MHaS
T: 6. září 2017

Usnesení ě. 357/2017 - Dohoda o poskytnutí účelových finančních prostředků
Rada projednala a doporučila ZM ke schválení Dohodu o poskytnutí účelových finančních prostředků
na obnovu a opravy objektu Národní dům v Podbořanech uzavřenou s panem Michaelem Galusem,
Tkalcovská 1529, 431 11 Jirkov, IČO: 88183556, z důvodu řešení následků havárie.
Z: odbor MHaS
T: 9. srpna 2017
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Usnesení č. 358/2017 - Souhlas s přijetím finančního daru pro MŠ Podbořany, Bratří Čapků 795,
okres Louny
Rada vydala předběžný souhlas s přijetím finančního daru ve výši 50.000,-Kč, slovy padesát tisíc korun
českých pro Mateřskou školu Podbořany, Bratří Čapků 795, okres Louny na pořízení zahradního
herního prvku. Příjemce daru - Mateřská škola Podbořany, Bratří Čapků 795, okres Louny, dárce - FTE
automotive Czechia s.r.o., Podbořany, Hlubany 124.
Z: odbor MHaS
T: 6. září 2017

Usnesení č. 359/2017 - Prověrky BOZP na školách zřízených městem Podbořany za rok 2016
Rada vzala na vědomí informaci o provedení prověrek BOZP a ochrany zdraví při práci za rok 2016 na
základních a mateřských školách zřízených městem Podbořany a zjištěných závadách, viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 6. září 2017

Usnesení č. 360/2017 - Zrušení školské rady při ZŠ Podbořany, Příčná 847, okres Louny
Rada ruší školskou radu pří Základní škole Podbořany, Příčná 847 z důvodu výmazu školy ze školského
rejstříku ke dni 31. 8. 2017 a k tomuto datu odvolává členy školské rady jmenované za zřizovatele Mgr. Ericha Knoblaucha, Bc. Jaroslavu Gašparovou a Bc. Janu Chvojkovou.
Z: odbor MHaS
T: 6. září 2017

Usnesení č. 361/2017 - Zrušení školské rady při ZŠ Podbořany, Husova 276, okres Louny
Rada ruší školskou radu při Základní škole Podbořany, Husova 276, okres Louny ke dni 31. 8. 2017 a
k tomuto datu odvolává členy školské rady jmenované za zřizovatele - Ing. Karla Honzla, MUDr. Petra
Ráliše, Bc. Janu Chvojkovou.
Z: odbor MHaS
T: 6. září 2017
v

Usnesení č. 362/2017 - Zřízení školské rady při ZS Podbořany, Husova 276, okres Louny
Rada s účinností 1. 9. 2017 zřizuje školskou radu při Základní škole Podbořany, Husova 276, okres
Louny a jmenuje za zřizovatele školy členy školské rady od 1. 9. 2017 na dobu tří let - Ing. Karla
Honzla, MUDr. Petra Ráliše, Bc. Janu Chvojkovou.
Z: odbor MHaS
T: 6. září 2017

Usnesení č. 363/2017 - Dodatek č. 2/2017 Nájemní smlouvy ze dne 12. 2. 2009 s RMC Jonáš
z důvodu rekonstrukce budovy č. 922 - kino Podbořany od 1.10. 2017
Rada schválila Dodatek č. 2/2017 Nájemní smlouvy o pronájmu prostor v KD Podbořany, Masarykovo
náměstí 922 Podbořany ze dne 12. 2. 2009 - nájemce Rodinné a mateřské centrum Jonáš, z.s., sídlo
Podbořany, Hlubany 14, 441 01 Podbořany, změna čl. - V, odst. 1) - s platností dodatku od 1. 10.
2017, viz příloha stím, že pronajímatel zajistí po dobu rekonstrukce objektu dle možností náhradní
prostory.
Z: odbor MHaS
T: 6. září 2017
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Usnesení č. 364/2017 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany - TJ Tatran Podbořany, z.s. oslavy 90 + 1 výročí založení
Rada schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Podbořany ve výši 50 000,- Kč, žadatel
Tělovýchovná jednota Tatran Podbořany, z.s., Tyršova 578, Podbořany, IČO 47791314, za účelem
zabezpečení oslav 90+1 výročí založení Tělovýchovné jednoty Tatran Podbořany dne 23. 9. 2017.
Z: odbor MHaS
T: 6. září 2017

Usnesení č. 365/2017 - Žádost o dotace z rozpočtu města Podbořany - PROkostely z.s.,
Komenského 748/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice - Oprava krovu, střechy a klempířských prvků
- kostel Navštívení Panny Marie v Letově - II. etapa.
Rada ukládá dopracovat žádost k předložení do ZM na poskytnutí dotace z rozpočtu města Podbořany
dle žádostí na níže uvedený účel: Poskytnutí dotace ve výši 52.002,- Kč za účelem spoluúčasti žadatele
v rámci Havarijního programu z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na akci „Oprava krovu, střechy a
klempířských prvků - kostel Navštívení Panny Marie v Letově - II. etapa“. Příjemce dotace: PROkostely
z.s., Komenského 748/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO 05401835.
Z: odbor MHaS
T: 9. srpna 2017

Usnesení ě. 366/2017 - Žádost o dotace z rozpočtu města Podbořany - PROkostely z.s.,
Komenského 748/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice - Obnova krovu, střechy a klempířských
prvků kostela Narození Panny Marie v Buškovicích - II. etapa
Rada ukládá dopracovat žádost k předložení do ZM na poskytnutí dotace ve výši 46.501,- Kč za účelem
spoluúčasti žadatele v rámci dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností v roce 2017 (Ministerstvo kultury ČR) na akci „Obnova krovu, střechy a
klempířských prvků kostela Narození Panny Marie v Buškovicích - II. etapa“. Příjemce dotace:
PROkostely z.s., Komenského 748/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO 05401835.
Z: odbor MHaS
T: 9. srpna 2017

Usnesení č. 367/2017 - Podbořanské letní slavnosti 2018 - vyhlášení Dotačního programu
„Podbořanské letní slavnosti 2018“
Rada doporučila ZM vyhlášení dotačního programu „Podbořanské letní slavnosti 2018“ (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 9. srpna 2017
v

Usnesení ě. 368/2017 - Souhlas se sídlem podnikání - ZUS Podbořany, okres Louny, Dukelská
155, 441 01 Podbořany
Rada souhlasí se sídlem podnikání Základní umělecké školy Podbořany, okres Louny, na adrese
Podbořany, Dukelská 155, 441 01 Podbořany, za účelem vydání živnostenského listu pro doplňkovou
činnost školy.
Z: odbor MHaS
T: 6. září 2017
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Usnesení č. 369/2017 - Poptávkové řízení RK
Rada vzala na vědomí výsledky poptávkových řízení vedených Realitní kanceláří L+L s.r.o, Cyrila a
Matoděje 66, Podbořany a souhlasí s realizací dodávky plynového kotle f. Václav Ibl - GAS-servis,
Smolnice 119, 439 14, IČ 44254491 a s dodávkou opravy střechy na objektu města č.p. 921 f. PURIZOLACE s.r.o, Křižíkova 3, 412 01 Litoměřice, IČ 44227744, z důvodu nabídnuté nejvýhodnější ceny.
Z: odbor MHaS
T: 6. září 2017

Usnesení č. 370/2017 - Výpověď smlouvy o užívání části autobusového nádraží v Podbořanech
Rada podle článku 4 odstavce 4.2 „Smlouva o užívání části autobusového nádraží v Podbořanech44 ze
dne 1. 3. 2015 mezi Městem Podbořany, Mírová 615, 441 17 Podbořany, IČ 00265365 a firmou Logistic
EURO BUS spol. s.r.o., Hrdinů 1214, Jirkov IČ 28747020, vypovídá tuto smlouvu s účinkem ke dni
doručení písemné výpovědi a ukládá odboru MHS MěÚ Podbořany doručit smluvnímu uživateli
písemnou výpověď.
Z: odbor MHaS
T: 6. září 2017

Usnesení č. 371/2017 - Žádosti o udělení licence pro provozování linkové osobní dopravy
Rada schválila udělení licencí na provozování linkové osobní dopravy provozované formou zvláštní
linkové dopravy pro právnickou osobu Autobusy KAVKA, a.s. se sídlem Báňská 287, 434 01 Most, IČ
27289974, na linkách autobusové dopravy Žatec-Podbořany-Rakovník a Kryry-Podbořany-ŽatecStaňkovice Triangle v trasách uvedených v žádostech o licence a ukládá prověřit názvosloví zastávek u
dopravce.
Z: odbor MHaS
T: 6. září 2017

Usnesení ě. 372/2017 - Žádost o dětské hřiště v obci Pšov
Rada vzala na vědomí žádost paní Anny Bartákové, Pšov 18, zastupující rodiče ze Pšova.
Z: odbor MHaS
T: 6. září 2017

Usnesení č. 373/2017 - Jmenování komise pro otevírání a hodnocení nabídek na realizaci zakázky
„Modernizace a rozšíření informačního systému města Podbořany44
Rada schválila jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
realizaci zakázky „Modernizace a rozšíření informačního systému města Podbořany44 (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 6. září 2017

Usnesení ě. 374/2017 - Akce Rádia Blaník
Rada souhlasí s bezplatným užitím pěší zóny před Kulturním domem v Podbořanech pro akci Rádia
Blaník „Prázdninová hospoda na kolečkách44 dne 11. 8. 2017 v době od 16,00 hodin do 20,00 hodin na
Masarykově náměstí v Podbořanech a připojení odběru elektrické energie z č.p. 922 na ozvučení akce.
Z: odbor MHaS
T: 6. září 2017
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v

Usnesení č. 375/2017 - Žádost o pronájem části parcely v Podbořanech
Rada vzala na vědomí žádost o pronájem části parcely č. 750/1 v k.ú. Podbořany od Miroslava Hanuše,
Alšova 714, 441 01 Podbořany a odkládá rozhodnutí po realizaci zástavby garáže pro vozidlo DPS.
Z: Majetkoprávní odbor
T: 6. září 2017

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé:
RNDr. Pištěková:

p. Milan Jedlička:
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