Usnesení
ze 40. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 30. května 2018 od 15,30 hod
v kanceláři starosty na MěU v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Gutzer, Ing. Cerňanský, RNDr. Pištěková, Ing. Hodek,
MUDr. Ráliš, p. Jedlička
Přizváni: Bc. Gašparová, Ing. Růžičková, Mgr. Knoblauch, Ing. Ohanka
Ověřovatelé zápisu: RNDr. Pištěková, p. Jedlička
Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení:
č. 150/2018 - Rada ukládá odboru dopravy sejmutí a úpravu dopravního značení v lokalitě „Barborka11
a ul. Za Učilištěm. Z: odbor dopravy
č. 219/2018 - Rada v souladu s platnou vyhláškou souhlasí se zřízením dvou vyhrazených parkovacích
míst na veřejném parkovišti před domem čp. 754 na Sídlišti Míru v Podbořanech.
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č. 258/2018 - Záměr realizace dětských hřišť v místních částech Podbořan
Rada schválila záměr realizace dětských hřišť v místních částech Valov, Letov, Pšov, doplnění herních
prvků na stávající dětská hřiště v Podbořanech dle přílohy.
Z: odbor MHaS
T: 20. června 2018
Usnesení ě.259/2018 - Dodatky ě. 1/2018 ke Smlouvám o výpůjčce majetku - školy
Rada schválila podpis Dodatků č. 1/2018 ke smlouvám o výpůjčce majetku mezi Městem Podbořany a
příspěvkovými organizacemi vykonávajícími činnost školy, zřizovanými Městem Podbořany pro rok
2018, dle inventarizace stavu majetku k 31. 12. 2017.
Z: odbor MHaS
T: 20. června 2018
Usnesení č. 260/2018 - Oznámení o skutečnostech zjištěných při inspekční činnosti - MŠ
Podbořany, Hlubanská 321
Rada vzala na vědomí oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí na Mateřské škole Podbořany, Hlubanská 321, okres Louny ve dnech 13. 2. 2018 až 15. 2.
2018.
Z: odbor MHaS
T: 20. června 2018
Usnesení č. 261/2018 - Oznámení o vyhlášení 5 dnů ředitelského volna pro žáky ZŠ Husova 276,
okres Louny ve dnech 25. 6. až 29. 6. 2018
Rada vzala na vědomí Oznámení ředitelky Základní školy Podbořany, Husova 276, okres Louny o
vyhlášení volna pro žáky školy, ve dnech 25. 6 až. 29. 6. 2018, z důvodu probíhající rekonstrukce
školních budov.
Z: odbor MHaS
T: 20. června 2018
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Usnesení č. 262/2018 - Podpis Dodatku č. 11 ke Smlouvě o programovém vybavení Radnice
VĚRA č. SWRp/08/42
Rada schválila podpis Dodatku č. 11 ke Smlouvě o programovém vybavení Radnice VĚRA č.
SWRp/08/42 ze dne 15. 10. 2008.
Z: odbor MHaS
T: 20. června 2018
Usnesení č. 263/2018 - Podpis Dodatku č. 12 ke Smlouvě o programovém vybavení Radnice
VĚRA ě. SWRp/08/42
Rada schválila podpis Dodatku č. 12 ke Smlouvě o programovém vybavení Radnice VĚRA ě.
SWRp/08/42 ze dne 15. 10. 2008.
Z: odbor MHaS
T: 20. června 2018
v

Usnesení ě. 264/2018 - Smlouvy o výpůjčce pro expozici KAOLIN NA PODBORANSKU
Rada schválila podpis smlouvy o výpůjčce na výstavní předměty (4 ks nástrojů ke kopání) v celkové
hodnotě 5000,- Kč pro expozici KAOLIN NA PODBOŘANSKU, tvrz Hlubany - půjčitel fyzická osoba
(viz příloha). Doba trvání výpůjčky do 31. 12. 2022.
Z: odbor MHaS
T: 20. června 2018
v

Usnesení ě. 265/2018 - Smlouvy o výpůjčce pro expozici KAOLIN NA PODBORANSKU
Rada schválila podpis smlouvy o výpůjčce na výstavní předměty (soubor kachlových a porcelánových
předmětů), v celkové hodnotě 5 550,-Kč pro expozici KAOLIN NA PODBOŘANSKU, tvrz Hlubany půjčitel fyzická osoba (viz příloha). Doba trvání výpůjčky do 31. 12. 2022.
Z: odbor MHaS
T: 20. června 2018
v

Usnesení č. 266/2018 - Smlouvy o výpůjčce pro expozici KAOLIN NA PODBORANSKU
Rada schválila podpis smlouvy o výpůjčce na výstavní předměty (soška, lampy, soubor porcelánu,
obraz, keramika), v celkové hodnotě 26000,- Kč pro expozici KAOLIN NA PODBOŘANSKU, tvrz
Hlubany - půjčitel fyzická osoba (viz příloha). Doba trvání výpůjčky do 31. 12. 2022.
Z: odbor MHaS
T: 20. června 2018
v

Usnesení č. 267/2018 - Smlouvy o výpůjčce pro expozici KAOLIN NA PODBORANSKU
Rada schválila podpis smlouvy o výpůjčce na výstavní předměty (soubor porcelánu zn. ALP), v celkové
hodnotě 2600,- Kč pro expozici KAOLIN NA PODBOŘANSKU, tvrz Hlubany - půjčitel právnická
osoba (viz příloha). Doba trvání výpůjčky do 31. 05. 2019.
Z: odbor MHaS
T: 20. června 2018
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Usnesení č. 268/2018 - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozu koupaliště
Rada schválila „Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozu koupaliště44 na zajištění služeb a doplněný Ceník
vstupného v rekreačním areálu městského koupaliště s právnickou osobou a ukládá starostovi města
dokument podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 20. června 2018
Usnesení ě. 269/2018 - Poptávkové řízení na oplocení dětských hřišť
Rada vzala na vědomí výsledek poptávkového řízení na „Vybudování oplocení 8 dětských hřišť
v Podbořanech44 a schvaluje realizaci s právnickou osobou z důvodu nej výhodnější nabídnuté ceny.
Z: odbor MHaS
T: 20. června 2018
Usnesení ě. 270/2018 - Podpis Smlouvy o poskytování služeb Tísňové linky
Rada schválila podpis smlouvy o poskytování služeb mezi Městem Podbořany a právnickou osobou.
Z: odbor MHaS
T: 20. června 2018
Usnesení č. 271/2018 - Dodatek č. 4 Dohody o podmínkách dodávání poštovních zásilek
Rada schválila podpis dodatku č. 4 - Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky
a Balík Na poštu číslo 982407-0836/2012, E/2018/07366/D4. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
Z: odbor MHaS
T: 20. června 2018
Usnesení ě. 272/2018 - Žádost o souhlas se stavbou “Kanalizační přípojka pro rodinný dům ěp.
189 v ul. Potoční v Podbořanech44
Rada města souhlasí se stavbou „Kanalizační přípojka pro rodinný dům čp. 189 v ulici Potoční
v Podbořanech44.
Z: odbor investic
T: 20. ěervna 2018
Usnesení ě. 273/2018 - Dodatek příkazní smlouvy mezi městem Podbořany a Realitní kanceláří L + L
Rada schválila dodatek příkazní smlouvy mezi Městem Podbořany a Realitní kanceláří L&L, s. r. o.
Z: Ing. Honzl
T: 20. června 2018
Usnesení ě. 274/2018 - Schválení a podpis dodatku č. 13 k pojistné smlouvě ě. 899-16628-18
Rada schválila znění a podpis dodatku č. 13 k pojistné smlouvě č. 899-16628-18 - o pojištění majetku
mezi Městem Podbořany a právnickou osobou.
Z: finanční odbor
T: 20. června 2018
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Usnesení č. 275/2018 - Schválení a podpis dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 899-16629-14
Rada schválila znění a podpis dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 899-16629-14 - o pojištění
odpovědnosti za škodu mezi Městem Podbořany a právnickou osobou.
Z: finanční odbor
T: 20. června 2018
Usnesení č. 276/2018 - Rozpočtová změna, rozpočtová opatření ě. 17 až ě. 19
Rada schválila změnu rozpočtu - rozpočtová opatření č. 17 až č. 19 (v tis. Kč) - viz příloha
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Z: finanční odbor
T: 20. června 2018
Usnesení č. 277/2018 - Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a ESF ě. LNA-VZ-16/2018
Rada schválila uzavření a podpis Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a ESF č. LNA-VZ-16/2018.
Z: finanční odbor
T: 20. června 2018
Usnesení ě. 278/2018 - Pronájem garáže ve dvoře domu ěp. 71
Rada schválila pronájem garáže ve dvoře domu čp. 71 v Mlýnské ulici v Podbořanech. Garáž stojí na
části stavební parcely č. 1454 - zastavěná plocha, v k.ú. Podbořany. Žadatel fyzická osoba. Měsíční
nájem: 400 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. června 2018
Usnesení ě. 279/2018 - Pronájem hřbitova u Pšova
Rada schválila pronájem hřbitova - parcel č. 302 - ostatní plocha, neplodná, o výměře 1181 m2, č. 303 ostatní plocha, pohřebiště, o výměře 2181 m2 a č. 308 - ostatní plocha, neplodná, o výměře 1527 m2,
v k.ú. Pšov u Podbořan na 20 let. Žadatel právnická osoba - pronájem hřbitova u Pšova. Roční nájem:
100 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. června 2018
Usnesení ě. 280/2018 - Pronájem pozemků pod reklamní cedulí
Rada schválila pronájem částí pozemkových parcel č. 372/16 - ostatní plocha, o výměře 1 m2 a část č.
1508/7 - zastavěná plocha, o výměře 1 m2, v k.ú. Podbořany pro umístění reklamního banneru pro
cestovní agenturu. Žadatel fyzická osoba. Roční nájem: 3 000 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. června 2018
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Usnesení č. 281/2018 - Pronájem pozemku části pozemkové parcely č. 507/1
Rada schválila pronájem části pozemkové parcely č. 507/1 - ostatní plocha, o výměře cca 100 m2, v k.ú.
Sýrovice pro zahradní posezení vedle domu čp. 65 v Sýrovicích směrem na sušárnu. Žadatel fyzická
osoba. Roční nájem: 200 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. června 2018
Usnesení č. 282/2018 - Záměr pronájmu pozemku části parcely č. 3079/6
Rada odkládá záměr pronájmu části parcely č. 3079/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
cca 12 m2, v k.ú. Buškovice pro parkování auta (6 x 2 m) a ukládá prověřit vytvoření parkovacího místa.
Žadatel fyzická osoba. Roční nájem: zábor veřejného prostranství.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. června 2018
Usnesení č. 283/2018 - Záměr prodeje pozemku části parcely č. 254/106
Rada schválila záměr prodeje části parcely č. 254/106 (dle GP je to č. 254/117) - orná půda, o výměře
1047 m2, v k.ú. Hlubany pro stavbu rodinného domu. IS si stavebník vybuduje na své náklady,
podmínkou bude kolaudace RD do 5 let a dodržení zastavovací studie se schválenými podmínkami pro
stavbu RD. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena: 200 Kč/m2 + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. června 2018
Usnesení č. 284/2018 - Záměr prodeje pozemku pozemkové parcely Č. 186/2
Rada odkládá záměr prodeje pozemkové parcely č. 186/2 - orná půda, o výměře 836 m2, v k.ú. Hlubany
pro výstavbu samoobslužné myčky a ukládá vyzvat žadatele k doložení studie stavby. Žadatel fyzická
osoba. Kupní cena: dle tržního znaleckého posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. června 2018
Usnesení č. 285/2018 - Záměr prodeje pozemku části pozemkové parcely ě. 3080/2
Rada schválila záměr prodeje části pozemkové parcely č. 3080/2 - ostatní plocha, o výměře cca 100 m2,
v k.ú. Buškovice. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena: Kupní cena: dle znaleckého posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. června 2018
Usnesení ě. 286/2018 - Záměr prodeje pozemku parcely ě. 49
Rada neschválila záměr prodeje parcely č. 49 - ostatní plocha, o výměře 48 m2, v k.ú. Podbořany.
Žadatel právnická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. června 2018
Usnesení ě. 287/2018 - Záměr prodeje pozemku pozemkové parcely ě. 94
Rada schválila záměr prodeje pozemkové parcely ě. 94 - zahrada, o výměře 58 m2, v k.ú. Podbořany.
Žadatel fyzická osoba. Kupní cena: dle tržního posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. června 2018
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Usnesení č. 288/2018 - Rozšíření schodu u bankomatu na budově CS
Rada nevydala souhlas s rozšířením schodu u bankomatu na budově ČS, a.s., Masarykovo nám. 25 do
chodníku města - parcela č. 1035/3 - ostatní plocha, v k.ú. Podbořany. Žadatel právnická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. června 2018
Usnesení č. 289/2018 - Zřízení věcného břemene
Rada schválila podpis smlouvy o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a
provozování elektrizační soustavy ke stavbě - „Hlubany, 53/1, kNN, Ix OM“ přes parcely č. 45/1, 52/1
v k.ú. Hlubany. Žadatel právnická osoba. Jednorázová odměna: 22 800 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. června 2018
Usnesení ě. 290/2018 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o úpravě
vzájemných práv a povinností
Rada schválila podpisy smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě „
Zřízení autobusových zastávek a navazujících chodníků v ul. 5. května v Podbořanech - SO Veřejné
osvětlení, SO Dešťová kanalizace41 a smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se
vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „ Zřízení autobusových zastávek a navazujících
chodníků vul. 5. května v Podbořanech - SO Veřejné osvětlení, SO Dešťová kanalizace41. Jedná se o
nově připravované autobusové zastávky na silnici 11/221 na parcele ě. 359/2 v k.ú. Podbořany nad
budovou městského úřadu. Vlastník parcely je Ústecký kraj, město je budoucí oprávněný. Žadatel
právnická osoba. Úhradu hradí město. Jednorázová úhrada za zřízení služebnosti: 4 000 Kč + DPH.
Jednorázová úhrada za zásah do tělesa komunikace: dle ceníku + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. června 2018
Usnesení ě. 291/2018 - Zřízení věcného břemene
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování elektrizační
soustavy ke stavbě - „Podbořany, Spojovací, 2235/24, kNN, Ix OM“ s právem přístupu a příjezdu za
účelem údržby a opravy a to na parcele č. 2235/3, v k.ú. Podbořany. Žadatel: právnická osoba.
Jednorázová úhrada: 1000 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. června 2018
Usnesení č. 292/2018 - Nabídka odkoupení garáže
Rada nedoporučila nabytí garáže bez evid. čísla, která stojí na parcele č. 756/2 - zastavěná plocha, o
výměře 23 nr, v k.ú. Podbořany. Jedná se o garáž v ulici Dělnická, ve dvoře za bytovým domem čp.
329, 330. Žadatel: fyzická osoba. Kupní cena: 75 000 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. června 2018

Usnesení ě. 293/2018 - Směna pozemků
Rada doporučila směnu pozemků mezi právnickou osobou a Městem Podbořany. Právnická osoba dává
do směny parcelu č. 83 - ostatní plocha, o výměře 971 m2 a č. 62/2 - trvalý travní porost, o výměře 396
nr, v k.ú. Kněžice u Podbořan, město dává do směny část parcely č. 698/1 - trvalý travní porost, v k.ú.
Kněžice u Podbořan a ukládá objednat tržní znalecký posudek. Směňoval by se m2 za m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. června 2018
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Usnesení č.294/2018 - Dodatek č. 2 SoD k SoD č. 008/2018 k akci: Zateplení objektů ZŠ čp. 846 a
847 v Podbořanech44
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 2 smlouvy o dílo č. 008/2018 na stavbu „Zateplení
objektů ZŠ čp. 846 a 847 v Podbořanech44 mezi Městem Podbořany a právnickou osobou, z důvodu
zajištění řešení kotvení střešní konstrukce do objektu KORD, po zjištění skutečného stavu.
Z: odbor investic
T: 20. června 2018
Usnesení č. 295/2018 - Žádost o vyjádření kakci „Oplocení pozemku čp. 932 (Večerka), Příčná,
Podbořany
Rada města souhlasí s realizací oplocení pozemku u čp. 932 v Podbořanech za podmínek:
1) V případě způsobení škody na majetku Města Podbořany nebo třetích osob v průběhu prací
investora, budou veškeré náklady na odstranění takových škod hrazeny investorem.
Z: odbor investic
T: 20. června 2018
Usnesení č. 296/2018 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí
k novostavbě RD čp. 162 v Hlubanech
Rada města doporučuje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na
vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu č. p. 162 v Hlubanech - žadatel fyzická osoba, a to
ve výši 50.000,- Kě.
Z: odbor investic
T: 20. června 2018
Usnesení č. 297/2018 - Dodatek č. 1 SoD k SoD č. 183/2018 k akci: „Stavba dřevěné vyhlídkové
věže s opevněním na vrchu Rubín v obci Dolánky44
Rada města schválila uzavření a podpis dodatku číslo 1 smlouvy o dílo č. 183/2018 na stavbu „Stavba
dřevěné vyhlídkové věže s opevněním na vrchu Rubín v obci Dolánky44 mezi Městem Podbořany a
právnickou osobou, z důvodu zajištění materiálu na stavbu (kulatiny).
Z: odbor investic
T: 20. června 2018
Usnesení č. 298/2018 - Restaurování sochy sv. Floriána v obci Sýrovice - uzavření a podpis
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
Rada města schvaluje uzavření a podpis smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 145 000,- Kč
mezi Ústeckým krajem, IČ 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a
Městem Podbořany na realizaci projektu „Restaurování sochy sv. Floriána v obci Sýrovice44.
Z: odbor investic
T: 20. června 2018
Usnesení č. 299/2018 - Umístění modulárního hygienického zázemí na koupaliště v Podbořanech
- výsledky nabídkového řízení
Rada města, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila cenovou
nabídku na realizaci veřejné zakázky „Umístění modulárního hygienického zázemí na koupališti v
Podbořanech44 a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a právnickou osobou,
a to za celkovou cenu 645.268,80 Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 20. června 2018
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Usnesení č. 300/2018 - Přístupová cesta k objektu čp. 194 v Buškovicích
Rada města trvá na svém usnesení Rady města ě. 196/2017 ze dne 19. 4. 2017, kde Rada ukládá provést
opravu komunikace před domem čp. 194, ppč 850/23 v obci Buškovice podle žádosti fyzické osoby
ze dne 16. 1. 2017 pokládkou panelů dle cenové nabídky.
Z: odbor investic
T: 20. června 2018
Usnesení č. 301/2018 - Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
Rada města schvaluje záměr pronájmu plynárenského zařízení „Středotlaký plynovod + 25 přípojek pro
RD - Podbořany - RD Liška““ - žadatel: právnická osoba.
Z: odbor investic
T: 20. června 2018
Usnesení č. 302/2018 - Oprava ústředního vytápění v objektu Kulturního domu v Podbořanech
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 2 smlouvy o dílo č. 142/2018 na stavbu „Rekonstrukce
objektu Centrum Pegas v Podbořanech44 vč. změnového listu mezi Městem Podbořany a právnickou
osobou, z důvodu změny rozsahu opravy ústředního vytápění vč. změny materiálu.
Z: odbor investic
T: 20. června 2018

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé:
RNDr. Dagmar Pištěková:

Milan Jedlička:
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