Usnesení
ze 41. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 20. června 2018 od 15,30 hod'
v kanceláři starosty na Měli v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Ing. Čerňanský, RNDr. Pištěková, Ing. Hodek, MUDr. Ráliš,
p. Jedlička
Přizváni: Ing. Růžičková, Mgr. Knoblauch, Ing. Ohanka
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Ráliš, Ing. Hodek
Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení:
č. 150/2018 - Rada ukládá odboru dopravy sejmutí a úpravu dopravního značení v lokalitě „Barborka"
a ul. Za Učilištěm. Z: odbor dopravy
č. 300/2018 Rada města trvá na svém usnesení Rady města č. 196/2017 ze dne 19. 4. 2017, kde Rada
ukládá provést opravu komunikace v obci Buškovice podle žádosti fyzické osoby ze dne 16. 1. 2017
pokládkou panelů dle cenové nabídky. Z: odbor investic
-

Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 303/2018 - Změna názvu akce SoD č. 183/2018: „Stavba dřevěné vyhlídkové věže
s opevněním na vrchu Rubín v obci Dolánky“
Rada schválila změnu názvu akce SOD č. 183/2018 na stavbu „Stavba dřevěné vyhlídkové věže s
opevněním na vrchu Rubín v obci Dolánky“.
Z: odbor investic
T: 25. července 2018
Usnesení ě. 304/2018 - Dodatek ě. 1 akce SoD ě. 95/2017: „Lokalita Liška Podbořany IS +
komunikace - PD“
Rada doporučila uzavření a podpis dodatku číslo 1 smlouvy o dílo č. 95/2017 na PD „Lokalita Liška
Podbořany IS + komunikace - PD“ mezi Městem Podbořany a společností ENIMA PRO a.s., Praha 6
s posunem lhůty předání projektové dokumentace a ukládá prověřit oprávněnost nákladů. Důvodem je
zapracování požadavků změn od investora a následného souhlasu dotčených orgánů.
Z: odbor investic
T: 1. srpna 2018
Usnesení č. 305/2018 - Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
Rada schválila pronájem plynárenského zařízení „Středotlaký plynovod + 25 přípojek pro RD Podbořany - RD Liška4"44 - žadatel: GasNet s.r.o., Ústí nad Labem a podpis smlouvy o podmínkách
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní.
Z: odbor investic
T: 25. července 2018
Usnesení ě. 306/2018 - Záměr pronájmu vodního díla označené jako „Podbořany - vodovod,
kanalizace a ČSOV pro 15 RD na p.p.č.2156/4 - SYS a.s.
Rada schválila záměr pronájmu vodního díla označené jako „Podbořany - vodovod, kanalizace a ČSOV
pro 15 RD na p.p.č.2156/444 - žadatel: Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice.
Z: odbor investic
T: 25. července 2018
Usnesení ze 41. zasedání Rady města Podbořany 20. června 2018 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
Str. 1

Usnesení č. 307/2018 - Rekonstrukce zpevněné plochy v areálu u ZŠ TGM v Podbořanech výsledky nabídkového řízení
Rada na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila cenovou nabídku na
realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce zpevněné plochy v areálu u ZS TGM v Podbořanech“ a
zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo v rozsahu do výše schválené investice, mezi Městem
Podbořany a společností Warren s.r.o., Chomutov, a to za celkovou cenu 2 001.355,00 Kč vč. DPH a s
právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny. O této skutečnosti bude
Město Podbořany uvedeného dodavatele písemně informovat nejpozději do 30. 6. 2018.
1)

Warren spol. s r.o., Chomutov

2 001.355,00 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 25. července 2018

Usnesení č. 308/2018 - Oprava povrchu mezi garážemi na Sídlišti Míru v Podbořanech - výsledky
nabídkového řízení
Rada na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila cenovou nabídku na
realizaci veřejné zakázky „Oprava povrchu mezi garážemi na Sídlišti Míru v Podbořanech" a zároveň
ukládá podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a společností JPR Realizace s.r.o., Praha 1, a
to za celkovou cenu 544.618,00 Kč vč. DPH a s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu
neschválení rozpočtové změny. O této skutečnosti bude Město Podbořany uvedeného dodavatele
písemně informovat nejpozději do 30. 6. 2018.
1)
2)

JPR Realizace s.r.o., Praha 1
EKOSTAVBY Louny s.r.o., Louny

544.618,00 Kč vč. DPH
641.905,00 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 25. července 2018

Usnesení č. 309/2018 - Oprava komunikace k čp. 65 v Sýrovicích - výsledky nabídkového řízení
Rada na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila cenovou nabídku na
realizaci veřejné zakázky „Oprava komunikace k čp. 65 v Sýrovicích" a zároveň ukládá podepsat
smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a společností JPR Realizace s.r.o., Praha 1, a to za celkovou
cenu 413.176,00 Kč vč. DPH a s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu neschválení
rozpočtové změny. O této skutečnosti bude Město Podbořany uvedeného dodavatele písemně
informovat nejpozději do 30. 6. 2018.
1)
2)
3)

JPR Realizace s.r.o., Praha 1
Froněk spol. r. o., Rakovník
EKOSTAVBY Louny s.r.o., Louny

413.176,00 Kč vč. DPH
413.363,83 Kč vč. DPH
514.613,00 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 25. července 2018

Usnesení č. 310/2018 - Průběh akce: „Oprava komunikací ul. Na Kopci v Podbořanech"
Rada vzala na vědomí informaci o průběhu stavební akce „Oprava komunikací ul. Na Kopci v
Podbořanech".
Z: odbor investic
T: 25. července 2018

Usnesení ze 41. zasedání Rady města Podbořany 20. června 2018 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
Str. 2

Usnesení č. 311/2018 - Žádost o pokácení stromu - túje v ulici Sídliště Míru 777
Rada schválila žádost o pokácení túje v ulici Sídliště Míru 777.
Z: odbor MHaS
T: 25. července 2018
Usnesení č. 312/2018 - Souhlas zřizovatele školy zapojené do projektu MAP - Místní akční plán
rozvoje vzdělávání na území ORP Podbořany 2018 -2020
Rada souhlasí za Město Podbořany, jako zřizovatele Základní školy Podbořany, Husova 276, okres
Louny, Základní školy T. G. Masaryka Podbořany, okres Louny, Základní umělecké školy Podbořany,
okres Louny, Mateřské školy Podbořany, Hlubanská 321, okres Louny a Mateřské školy Podbořany,
Bratří Čapků 795, okres Louny, se zněním finálního dokumentu MAP ORP (místní akční plán rozvoje
vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Podbořany), č. projektu CZ
02.3.68/0.0/15_005/0000405.
Z: odbor MHaS
T: 25. července 2018
v

Usnesení ě. 313/2018 - Souhlas zřizovatele - svěřený movitý majetek ZUS Podbořany
Rada vydala souhlas pro Základní uměleckou školu Podbořany ve věci nakládání se svěřeným movitým
majetkem takto:
• Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny, příspěvková organizace je oprávněna
pronajmout svěřený movitý majetek - hudební nástroje - učební pomůcky, v majetku školy,
pro domácí studijní účely žáků školy pouze po dobu jejich studia na ZUS. Platba 250,- Kč za
pololetí. Souhlas se vydává na dobu neurčitou.
• Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny, příspěvková organizace je oprávněna
propůjčit svěřený movitý majetek - Gymnastickou žíněnku - AIR TRACK příspěvkovým
organizacím, vykonávajícím činnost škol a ostatním organizacím, které zřizuje Město
Podbořany, bezplatně, nejdéle na dobu 30 kalendářních dnů. Souhlas se vydává na dobu
neurčitou
Z: odbor MHaS
T: 25. července 2018
Usnesení ě. 314/2018 - Oznámení o vyhlášení 4 dnů ředitelského volna pro žáky ZUS Podbořany,
okres Louny ve dnech 25. 6. až 28. 6. 2018
Rada vzala na vědomí Oznámení ředitele Základní umělecké školy Podbořany, okres Louny o vyhlášení
volna pro žáky školy, ve dnech 25. 6 až. 28. 6. 2018, z důvodu probíhající rekonstrukce školních budov.
Z: odbor MHaS
T: 25. července 2018
Usnesení ě. 315/2018 - Souhlas se změnou termínů konání akcí podpořených z „Dotačního
programu podpora sportovní činnosti v roce 2018
Rada souhlasí se změnou termínů akcí podpořených Městem Podbořany v Dotačním programu podpora
sportovní činnosti v roce 2018“, žadatel Sportovní klub kuželek Podbořany, z.s., z technických důvodů.
Nové termíny:
Dětský den - turnaj pro děti 5. 6. 2018 (původní termín 7. 6. 2018)
Vánoční turnaj - 4. 12. 2018 (původní termín 1. 12. 2018)
Z: odbor MHaS
T: 25. července 2018

Usnesení ze 41. zasedání Rady města Podbořany 20. června 2018 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
Str. 3

Usnesení č. 316/2018 - Žádost o povolení odměny, ředitelka ZŠ T. G. Masaryka Podbořany
Rada souhlasí s vyplacením jednorázové odměny ve výši 10 tisíc Kč, z projektu OPVV - výzva 22 šablony, Základní školy T. G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny, „Společně se
zlepšujeme“ pro manažera projektu ředitelku školy.
Z: odbor MHaS
T: 25. července 2018

Usnesení č. 317/2018 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města - Jablečný den 2018
Rada neschválila poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podbořany pro rok 2018, ve výši 5 000,- Kč, za
účel uvedeným v žádosti o dotaci a to na náklady spojené s konáním akce „8. ročník Jablečného dne“
v zámeckém areálu v Krásném Dvoře, z důvodu výše rozpočtovaných finančních prostředků určených
na poskytování dotací z rozpočtu města pro rok 2018. Žadatel Zámecký spolek Krásný Dvůr, z.s.
Nepomyšl.
Z: odbor MHaS
T: 25. července 2018

Usnesení č. 318/2018 - Darovací smlouva
Rada schválila Darovací smlouvu mezi Městem Podbořany a f. Lassersberger, s.r.o., Plzeň, o darování
keramického obkladového materiálu na opravu hlavního bazénu městského koupaliště v ceně
251 320,35 Kč včetně DPH a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 25. července 2018

Usnesení č. 319/2018 - Dodatek ě. 2 ke Smlouvě o nepřetržitém dálkovém monitoringu
s okamžitým bezpečnostním zásahem č. 05-08-2016
Rada schválila podpis Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nepřetržitém dálkovém monitoringu s okamžitým
bezpečnostním zásahem č 05-08-2016.
Z: odbor MHaS
T: 25. července 2018

Usnesení č. 320/2018 - Smlouva o balíčku GDPR+ a SSL certifikátu
Rada schválila podpis Smlouvy o balíčku GDPR+ a SSL certifikátu a ukládá prověřit smluvní
odpovědnost dodavatele za vyhovující stav v souladu s GDPR.
Z: odbor MHaS
T: 25. července 2018

Usnesení č. 321/2018 - Smlouva o výpůjčce č. 180949 Národní muzeum - dlouhodobá expozice
„Osudy Čechů z Volyně“ - Výstavní síň, Podbořany
Rada schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 180949, uzavřenou mezi Městem Podbořany a
Národním muzeem v Praze, Praha 1, - výpůjčka předmětů umístěných v dlouhodobé expozici „Osudy
Čechů z Volyně“ ve Výstavní síni, Dukelská 1, Podbořany, na dobu určitou od 30. 6. 2018 do 30. 6.
2019, viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 25. července 2018

Usnesení ze 41. zasedání Rady města Podbořany 20. června 2018 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
Str. 4

Usnesení č. 322/2018 - Záměr pronájmu pozemku
Rada schválila záměr pronájmu části parcely č. 3079/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
cca 12 m2, v k.ú. Buškovice pro parkování auta (6x2 m). Žadatel: fyzická osoba. Roční nájem: 200 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. července 2018
Usnesení ě. 323/2018 - Souhlas pro přístup a příjezd k RD přes parcelu v k.ú. Hlubany
Rada vydala souhlas pro přístup a příjezd k RD přes parcelu č. 245/8 v k.ú. Hlubany. Žadatel: fyzická
osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. července 2018
Usnesení č. 324/2018 - Záměr pronájmu kuželny
Rada vzala na vědomí žádost SKK Podbořany o pronájem kuželny čp. 943 a ukládá provést výběr
nájemce obálkovou metodou s min. měsíčním nájmem 10 000 Kč. Pronájem bude schvalovat rada dne
25. 7. 2018.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. července 2018
Usnesení ě. 325/2018 - Záměr prodeje pozemku
Rada schválila záměr prodeje části pozemkové parcely č. 188/100 - ostatní plocha, o výměře cca 1000
m2, v k.ú. Hlubany pro výstavbu samoobslužné myčky. Jedná se o pozemek vedle silnice k FTE, před
areálem Kuststfftechnik. Žadatel: fyzická osoba. Kupní cena: minimálně dle tržního posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. srpna 2018
Usnesení ě. 326/2018 - Souhlas se stavbou
Rada schválila záměr realizace stavby „LN - Podbořany, ul. Svermova, 5x OM“ přes parcely č. 2156/15
a 2156/4 v k.ú. Podbořany. Jedná se o zřízení nových 5 odběrných míst k bydlení v rámci bývalé
knihovny v kasárnách. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. července 2018
Usnesení ě. 327/2018 - Záměr prodeje pozemku
Rada schválila záměr prodeje pozemkové parcely č. 840/30 - zahrada, o výměře 326 m2, v k.ú.
Buškovice a doporučila obálkový výběr. Žadatel: fyzická osoba. Kupní cena: minimálně dle znaleckého
posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. července 2018
Usnesení ě. 328/2018 - Záměr prodeje pozemku
Rada schválila záměr prodeje pozemkové parcely č. 840/30 - zahrada, o výměře 326 m2, v k.ú.
Buškovice a doporučila obálkový výběr. Žadatel: fyzická osoba. Kupní cena: minimálně dle znaleckého
posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. července 2018

Usnesení ze 41. zasedání Rady města Podbořany 20. června 2018 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
Str. 5

Usnesení č. 329/2018 - Budoucí zřízení věcného břemene
Rada schválila záměr uzavření zřízení budoucího věcného břemene a podpisu smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování podzemního vedení plynovodu pro
stavbu „Podbořany - Husova + 6, číslo stavby 7700100516“ s právem přístupu a příjezdu za účelem
údržby, opravy a revizí a to na parcelách č. 484, č. 485/17, č. 485/22, ě. 487/11, č. 509, č. 511/3, č.
511/4, ě. 512/1, ě. 513, ě. 514, ě. 515/1, č. 515/3, č. 594/1, č. 599/1, č. 600, ě. 601, ě. 619/1, ě. 619/2, č.
619/3, ě. 621/1, č. 621/4, ě. 621/5, ě. 622/1, č. 622/11, č. 671, č. 672/1, č. 674, ě. 700, č. 717/2, ě. 721/8,
č. 721/14, č. 721/17, č. 721/26, č. 721/29, č. 721/31, ě. 722/1, č. 746, č. 747, č. 748, č. 749/2, ě. 750/1, ě.
750/2, č. 750/3, ě. 750/4, č. 750/5, č. 750/6, č. 750/7, č. 750/8, ě. 750/9, ě. 751/1, č. 1025/17, č. 1029/1,
ě. 1051, ě. 1060, č. 1064/2, č. 1097/9, č. 1097/22, č. 1097/23, ě. 1097/25, ě. 1097/29, ě. 1097/40, č.
1097/41, ě. 1097/42, ě. 1097/44, ě. 1097/67, ě. 1097/69, ě. 1097/79, ě. 1097/80, ě. 1120/1, č. 1120/2, č.
1120/3, č. 1913/7, ě. 1913/8, č. 2115/2 a č. 2117 vk.ú. Podbořany s tím, že jednorázová úhrada bude
přepočtena dle skutečného rozsahu provedení stavby (GP), včetně ostatních zařízení (regulátory,
sloupky) a znaleckého posudku. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 1 roku po
doručení kolaudačního souhlasu k plynárenskému zařízení, nejpozději však do 30. 12. 2024. Žadatel
GasNet, s.r.o., Ústí n/L. Jednorázová úhrada: dle znaleckého posudku GasNetu je 420 000 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. července 2018
Usnesení č. 330/2018 - Zrušení usnesení zastupitelstva
Rada doporučila zrušení usnesení č. III./8 písm. d) ze dne 2. 5. 2018 na prodej parcely č. 254/116 v k.ú.
Hlubany. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. srpna 2018

Usnesení č. 331/2018 - Rozpočtová změna, rozpočtová opatření ě. 20 až ě. 23
Rada schválila změnu rozpočtu - rozpočtová opatření č. 20 až č. 23 (v tis. Kč) - viz příloha
Výdaje Výdaje Financová
Příjmy
pol. 6* ní pol. 8*
pol. 5*
RO NI dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - ZŠ Husova
204,24 204,24
0,00
0,00
276 - 2. část
20
RO
300,00 300,00
0,00
0,00
21
Příspěvek na mzdy od ÚP - Smlouva č. LNA-VZ-16/2018
RO NI dotace Prevence rizikového chování v ÚK v roce 2018 10,00
10,00
0,00
0,00
22
ZŠ Husova 276
RO Přesuny mezi paragrafy a položkami, které jsou závaznými
0,00 3 427,00 -3 427,00
0,00
23
ukazateli
514,24 3 941,24 -3 427,00
celkem
0,00
Z: odbor finanční
T: 25. července 2018
Usnesení ě. 332/2018 - Schválení a podpis dodatku ě. 14 k pojistné smlouvě ě. 899-16628-18
s Českou pojišťovnou a.s.
Rada schválila znění a podpis dodatku č. 14 k pojistné smlouvě č. 899-16628-18 - o pojištění majetku
mezi Městem Podbořany a Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika,
IČ: 45272956 (viz příloha).
Z: odbor finanční
T: 25. července 2018
v
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Usnesení č. 333/2018 - Schválení a podpis pojistné smlouvy č. 7721096366 s Kooperativa
pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group
Rada schválila uzavření a podpis pojistné smlouvy číslo 7721096366 mezi Městem Podbořany a
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00,
Česká republika, IČO: 47116617 na pojištění zapůjčených exponátů výstavy „Osudy Čechů z Volyně“
(viz příloha).
Z: odbor finanční
T: 25. července 2018

Usnesení č. 334/2018 - Akceptace nabídky a dodatek ke smlouvám o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí NN pro rok 2019
Rada akceptuje nabídku a následně schvaluje dodatek a podpis dodatku k platným smlouvám o
sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 dle nabídky
sdružených služeb dodávky elektřiny VEMEX Energie, a.s. Na Zátorce 289/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6
NE20001538 ze dne 12. 6. 2018.
Z: odbor finanční
T: 25. července 2018

Usnesení č. 335/2018 - Akceptace nabídky a dodatek ke smlouvám o sdružených službách
dodávky zemního plynu pro rok 2019
Rada akceptuje nabídku a následně schvaluje dodatek a podpis dodatku k platným smlouvám o
sdružených službách dodávky zemního plynu na období od 1. 1. do 31. 12. 2019 dle nabídky sdružených
služeb dodávky zemního plynu společnosti VEMEX Energie, a.s., Na Zátorce 289/3, Bubeneč, 160 00
Praha 6 NP20001744 ze dne 12. 6. 2018.
Z: odbor finanční
T: 25. července 2018

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé:
MUDr. Petr Ráliš:

Ing. Roman Hodek:
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