Usnesení
ze 42. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 25. července 2018 od 15,3(,hodv kanceláři starosty na MěU v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Gutzer, Ing. Cerňanský, RNDr. Pištěková, Ing. Hodek
Omluveni: MUDr. Ráliš, p. Jedlička
Přizváni: Bc. Gašparová, Mgr. Knoblauch, p. Šikl, p. Herejková
Ověřovatelé zápisu: RNDr. Pištěková, Ing. Cerňanský
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
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 336/2018 - Dodatek č. 4 Smlouvy o technické podpoře č. 58/10
Rada schválila podpis Dodatku č. 4 Smlouvy o technické podpoře č 58/10.
Z: odbor MHaS
T: 5. září 2018

Usnesení č. 337/2018 - Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les v rámci akce
„Propojení ulic Vroutecká a Doupovská v Podbořanech44
Rada vzala na vědomí Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les v rámci akce „ Propojení
ulic Vroutecká a Doupovská v Podbořanech44, kterou podala firma Messor s.r.o. 432 01 Kadaň, a
schvaluje tuto žádost postoupit odboru životnímu prostředí.
Z: odbor MHaS
T: 5. září 2018
v

Usnesení č. 338/2018 - Žádost o finanční podporu - dotaci z rozpočtu města Podbořany pro rok
2018, žadatel Český kynologický svaz ZKO Nepomyšl
Rada neschválila poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podbořany pro rok 2018, žadatel - Český
kynologický svaz ZKO Nepomyšl, na účel dle žádosti - činnost základní organizace, z důvodu výše
rozpočtovaných výdajů vyhrazených v rozpočtu města Podbořany pro poskytování dotací v roce 2018.
Z: odbor MHaS
T: 5. září 2018
v

Usnesení č. 339/2018 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany pro rok 2018
Rada schválila poskytnutí dotace ve výši 2 000, - Kč z rozpočtu Města Podbořany pro rok 2018, žadatel
- (fyzická osoba), na náklady akce „Romfest44 dne 25. 8. 2018 v Podbořanech, Sýroví cích 13.
Z: finanční odbor
T: 5. září 2018

Usnesení ze 42. zasedání Rady města Podbořany 25. července 2018 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V tého části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
Str. 1

Usnesení č. 340/2018 - Zachování dětského hřiště v ulici Bratří Čapků
Rada vzala na vědomí dopis fyzické osoby, kde žádá o zachování dětského hřiště v ulici Bratří Čapků
v Podbořanech a ukládá informovat žadatelku o jeho zachování.
Z: odbor MHaS
T: 5. září 2018

Usnesení ě. 341/2018 - Cenový dodatek pro rok 2018 ke Smlouvě o dílo s f. Bouška
Rada schválila cenový dodatek pro rok 2018 pro práce sjednané s firmou Bouška podle Smlouvy o dílo
Z: odbor MHaS
T: 5. září 2018
_

v

Usnesení č. 342/2018 - Žádost o prodloužení bydlení v krizovém bytě
Rada projednala „Žádost o prodloužení nájemní smlouvy” č. 12411/2018 a nesouhlasí s opakovaným
Z: odbor MHaS
prodloužením podnájemního vztahu.
T: 5. září 2018

Usnesení č. 343/2018 - Výpověď Smlouvy o dílo f. Bouška
Rada vzala na vědomí Výpověď Smlouvy o dílo firmy Bouška k 30. 9. 2018 MHAS/12518/2018 a
nařizuje odboru MHS zajistit, na odpovídající přechodnou dobu, vypovězené služby pro Město
Podbořany po dobu trvání budoucího výběrového řízení na nového dodavatele komunálních služeb.
Z: odbor MHaS
T: 5. září 2018

Usnesení č. 344/ 2018 - Výsledky poptávkového řízení na dočasné dodavatele komunálních služeb
Rada vzala na vědomí výsledek poptávkového řízení na dočasného dodavatele komunálních služeb pro
Město Podbořany od 1. 10. 2018 do 31. 3. 2019 a na základě porovnání cenových nabídek ukládá
uzavřít smlouvu na vývoz velkoobjemových kontejnerů se Skládkou Vrbička s.r.o., Podbořany a ukládá
uzavřít smlouvu na zajištění údržby městské zeleně, úklidu a čištění komunikací a chodníků a zajištění
údržby fotbalových hřišť s firmou Petr Ulke, 43981 Kryry.
Z: odbor MHaS
T: 5. září 2018

Usnesení č. 345/2018 - Informace - Návrh zadávacích podmínek výběrového řízení na budoucího
dodavatele komunálních služeb pro Město Podbořany
Rada ukládá připravit výběrové řízení na budoucího dodavatele komunálních služeb pro město
Podbořany a ukládá dopracovat návrh zadávacích podmínek a doplnit rozsah pasportů podle připomínek
do dalšího jednání rady města.
Z: odbor MHaS
T: 5. září 2018
Usnesení č. 346/2018 - Žádost o souhlas s umístěním putovní výstavy na Masarykově náměstí
v Podbořanech
Rada souhlasí s umístěním 3 stojanů putovní výstavy o historii architektury Podbořanska, v době od 3.
do 9. srpna 2018 za podmínky, že Město Podbořany neponese žádnou odpovědnost za umístěné panely,
v případě jakéhokoliv poškození nebo ztráty. Žadatel občanské sdružení OKAP Podbořany.
Z: odbor MHaS
T: 5. září 2018
Usnesení ze 42. zasedání Rady města Podbořany 25. července 2018 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V tého části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
Str. 2

Usnesení č. 347/2018 - Finanční náklady na revitalizaci kasáren
Rada vzala na vědomí, že stávající finanční výsledek přestavby kasáren je + 2 mil. korun.
Z: tajemník
T: 1. srpna 2018

Usnesení č. 348/2018 - Dodatek č. 2 k smlouvě o poskytování služeb - GDPR
Rada schválila uzavření a podpis Dodatku č. 2 k Smlouvě o poskytování služeb od společnosti RENTEL
a.s., Praha 5, 15200.
Z: finanční odbor
T: 5. září 2018

Usnesení č. 349/2018 - Informace o vyřazeném majetku likvidací za období od 1.1. 2018 do 30. 6.
2018
Rada vzala na vědomí informaci o vyřazeném majetku likvidací v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.
Z: finanční odbor
T: 5. září 2018

Usnesení č. 350/2018 - Odpovědnost zaměstnanců za škodu způsobenou při plnění pracovních
úkolů
Rada města jako škodní komise vzala na vědomí informaci o platebních výměrech na pokuty za
opožděné podání následného kontrolního hlášení č. j. 25558/18/2515-50523-505750, čj. 25557/18/2515
50523-505750, čj. 25556/18/2515-50523-505750 a čj. 25555/18/2515-50523-505750 vystavené
Finančním úřadem pro Ústecký kraj, oddělením vyměřovacím III, Zatec a rozhodla o uplatnění náhrady
škody ve výši 400 Kč po odpovědné referentce (viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 5. září 2018

Usnesení ě. 351/2018 - Odpovědnost zaměstnanců za škodu způsobenou při plnění pracovních
úkolů
Rada města jako škodní komise vzala na vědomí informaci o rozhodnutí o přestupku, které bylo vydáno
MPSV v Praze pod čj. MPSV-2018/100374-243/2 a rozhodla o uplatnění náhrady škody ve výši 900 Kč
po odpovědné vedoucí organizační složky (viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 5. září 2018

Usnesení ě. 352/2018 - Převod schváleného výsledku hospodaření do rezervního fondu školy
Rada schválila převod schváleného výsledku hospodaření ve výši 3 800, 62 Kč Základní školy
Podbořany, Příčná 847 do rezervního fondu nástupnické organizace - Základní školy Podbořany,
Husova 276, okres Louny.
Z: finanční odbor
T: 5. září 2018

Usnesení ě. 353/2018 - Rozbor hospodaření za II. čtvrtletí 2018
Rada vzala na vědomí rozbor hospodaření za II. čtvrtletí 2018.
Z: finanční odbor
T: 1. srpna 2018

Usnesení ze 42. zasedání Rady města Podbořany 25. července 2018 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny,
V tého části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Z: finanční odbor
T: 5. září 2018

Usnesení č. 355/2018 - Schválení a podpis pojistné smlouvy č. 7721101127 s Kooperativa
pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group
Rada schválila uzavření a podpis pojistné smlouvy číslo 7721101127 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 „Kaolin na Podbořansku“
(viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 5. září 2018

Usnesení č. 356/2018 - Pronájem pozemku č. 3079/6
Rada schválila pronájem 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: 5. září 2018

Usnesení č. 357/2018 - Obálkový výběr nájemce kuželny
Rada na základě obálkového výběru ze dne 13. 7. 2018 schválila pronájem kuželny čp. 943 se stavební
parcelou č. 908 - zastavěná plocha, o výměře 860 m2 a části parcely č. 906/5 - ostatní plocha, o výměře
cca 120 m2, pro letní zahrádku, v k.ú. Podbořany a uzavření nájemní smlouvy od 1. září 2018. Žadatel:
OSKAR Catering s.r.o., 441 01 Podbořany. Měsíční nájem: 10 000 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. září 2018

Usnesení ze 42. zasedání Rady města Podbořany 25. července 2018 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V tého části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 358/2018 - Poskytnutí salonku v Kuželně
Rada vzala na vědomí žádost o poskytnutí prostor kuželny na taneční soustředění k tréninkům v salonku
a doporučuje obrátit se na stávajícího uživatele. Žadatel Taneční kroužek Power of dance z.s.,
Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. září 2018
Usnesení č. 359/2018 - Obálkový výběr kupujícího byt ě. 91/5
Rada na základě obálkového výběru ze dne 10. 7. 2018 doporučila ZM ke schválení prodej bytu č. 91/5
se st. p. č. 905 - zastavěná plocha, o výměře 180 m2 a se spoluvlastnickým podílem na společných
částech budovy a pozemků o velikosti 977/4087. Žadatel: fyzická osoba. Kupní cena: 637 000 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. srpna 2018
Usnesení ě. 360/2018 - Obálkový výběr kupujícího budovu garáží a pozemek
Rada na základě obálkového výběru ze dne 10. 7. 2018 doporučila ke schválení ZM prodej budovy
garáží bez čp. se stavební parcelou č. 2185 o výměře 343 m2 a část pozemkové parcely č. 2156/4 (dle
geometrického plánu č. 2156/123) - ostatní plocha, o výměře 1895 m2 v k.ú. Podbořany fyzické osobě
za kupní cenu 761 792 Kč a ukládá prověřit částku skutečně vynaložených nákladů na opravu střechy.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. srpna 2018
Usnesení Č. 361/2018 - Nabytí budovy čp. 733 a pozemků
Rada doporučila úplatné nabytí a podpis kupní smlouvy na odkoupení budovy čp. 733 se stavební
parcelou č. 1017 - zastavěná plocha, o výměře 1866 m2 a garáží se stavební parcelou č. 1018 zastavění plocha, o výměře 68 m2, v k.ú. Podbořany. Žadatel: ÚZSVM, 128 00 Praha 2. Kupní cena:
3 862 000 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. srpna 2018
Usnesení ě, 362/2018 - Prodej pozemku ě. 2156/126
Rada vzala na vědomí prodej parcely č. 2156/126 - ostatní plocha, o výměře 938 m2, v k.ú. Podbořany
pro stavbu RD. Jedná se o jednu ze Čtyř parcel nad pneuservisem v kasárnách. IS si stavebník vybuduje
na své náklady, podmínka kolaudace RD do 5 let zůstává. Žadatel: fyzická osoba. Kupní cena:
250 Kč/m2 + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. srpna 2018
Usnesení ě. 363/2018 - Souhlas s prodejem pozemku
Rada doporučila přeprodej pozemkové parcely č. 2156/61 - ostatní plocha, o výměře 1104 m2, v k.ú.
Podbořany, která je ve vlastnictví fyzické osoby a podpis třístranné kupní smlouvy. Žadatel: fyzická
osoba. Kupní cena: 276 000 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. srpna 2018
Usnesení ze 42. zasedání Rady města Podbořany 25. Července 2018 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V tého části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 364/2018 - Souhlas se stavbou
Rada vydala souhlas s umístěním a realizací stavby „LN - Podbořany, ul. Švermova, 5x OM“ přes
parcely č. 2156/15 a 2156/4 v k.ú. Podbořany, kdy bude umístěna nová přípojková skříň v pilíři, uložen
kabel NN do země a naspojkování na stávající kabely NN. Jedná se o zřízení nových 5 odběrných míst k
bydlení v rámci bývalé knihovny v kasárnách. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. září 2018
Usnesení č. 365/2018 - Budoucí zřízení věcného břemene
Rada schválila podpis 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, č. 487/11, č. 509, č. 511/3, č. 511/4, č. 512/1, Č. 513, č. 514, č. 515/1, č. 515/3, č.
594/1, č. 599/1, č. 600, č. 601, č. 619/1, č. 619/2, č. 619/3, č. 621/1, č. 621/4, č. 621/5, č. 622/1, č.
622/11, č. 671, č. 672/1, č. 674, č. 700, č. 717/2, Č. 721/8, č. 721/14, č. 721/17, č. 721/26, č. 721/29, Č.
721/31, č. 722/1, č. 746, Č. 747, č. 748, č. 749/2, č. 750/1, č. 750/2, č. 750/3, č. 750/4, č. 750/5, č. 750/6,
č. 750/7, č. 750/8, č. 750/9, č. 751/1, č. 1025/17, č. 1029/1, č. 1051, č. 1060, č. 1064/2, č. 1097/9, č.
1097/22, č. 1097/23, č. 1097/25, č. 1097/29, č. 1097/40, č. 1097/41, č. 1097/42, č. 1097/44, č. 1097/67,
č. 1097/69, č. 1097/79, č. 1097/80, č. 1120/1, č. 1120/2, č. 1120/3, č. 1913/7, č. 1913/8, č. 2115/2 a č.
2117 v k.ú. Podbořany a ukládá předložit harmonogram prací. Jedná se o výměnu stávajícího plynového
zařízení, které má stáří cca 50 let za nové a současně o zřízení věcného břemene téměř v celém městě
(dle situací) a tím narovnat vztahy. 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., 400 01 Ústí n/L. Jednorázová úhrada: dle znaleckého posudku po dokončení stavby (cca
420 000 Kč).
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. září 2018
Usnesení č. 366/2018 - Souhlas se stavbou
Rada vydala souhlas s umístěním a realizací stavby „LN - Sýrovice, rekonstrukce NN“ přes parcely č.
470/1, 470/6, 507/1 a 190/2 v k.ú. Sýrovice. V Sýrovicích se nachází vrchní vedení, které je ve špatném
technickém stavu. Vrchní vedení NN se zdemontuje a nahradí se kabely uloženými do země. Jednotlivé
objekty budou napojeny pomocí přípojkových skříní, které budou umístěny na hranicích objektu nebo
ve zdech objektů. Přes komunikace budou kabely převedeny protlakem. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s.,
405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. září 2018
Usnesení č. 367/2018 - Plná moc
Rada vzala na vědomí podpis plných mocí. Jednu plnou moc k jednání ve věci získání EIA a druhou
plnou moc k projednání připojení pozemků na projektu a ukládá k dané věci zpracovat právní
stanovisko. Žadatel Accolade CZ XXXVIII, s.r.o., 186 00 Praha 8.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. září 2018
Usnesení č. 368/2018 - Žádost o koupi traktoru
Rada neschválila žádost o koupi traktoru Zetor 7245 z majetku bývalých Technických služeb města a
rozhodla, že do doby, než bude uzavřena smlouva s novým dodavatelem komunálních služeb, nebude
tento majetek prodáván. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. září 2018
Usnesení ze 42. zasedání Rady města Podbořany 25. července 2018 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V tého části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 369/2018 - Žádost společnosti Strabag č. SoD č. 118/2016: „Oprava komunikací ul. Na
Kopci v Podbořanech“ o prodloužení termínu dokončení
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č. 2 k SoD č. 118/2016 na stavbu „Oprava komunikací ul. Na
Kopci v Podbořanech" mezi Městem Podbořany a STRABAG a.s, Praha 150 00 a to z důvodu
prodloužení termínu realizace stavby do 31. 8. 2018.
Z: odbor investic
T: 5. září 2018

Usnesení č. 370/2018 - Uzavření a podpis dodatku č. 2 smlouvy o dílo na zajištění odpovědné
osoby za provoz kanalizace v obci Buškovice
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 2 smlouvy o dílo č. 134/2011 na zajištění odpovědné
osoby za provoz kanalizace v obci Buškovice mezi Městem Podbořany a fyzickou osobou.
Z: odbor investic
T: 5. září 2018

Usnesení č. 371/2018 - Cenový propočet úpravy stávající infrastruktury v rámci akce „Zřízení
autobusových zastávek a navazujících chodníků v ul. 5. května"
Rada vzala na vědomí propočet nákladů na překládku sdělovacího kabelu v rámci akce „Zřízení
autobusových zastávek a navazujících chodníků v ul. 5. května" mezi Městem Podbořany a společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 130 00 Praha 3.
Z: odbor investic
T: 5. září 2018

Usnesení č. 372/2018 - Kupní smlouva č. 2018 - 1182 na nákup dřeva na „Stavbu dřevěné
vyhlídkové věže s opevněním na vrchu Rubín v obci Dolánky"
Rada na základě předložené nabídky schválila předloženou Kupní smlouvu na tvrdé dřevo na stavbu
„Stavba dřevěné vyhlídkové věže s opevněním na vrchu Rubín v obci Dolánky" a ukládá podepsat
Kupní smlouvu mezi Městem Podbořany a společností Vojenské lesy a statky ČR, s.p., 160 00 Praha 6,
a to za celkovou cenu 63.000,00 Kč bez DPH.
Z: odbor investic
T: 5. září 2018

Usnesení č. 373/2018 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí
k novostavbě RD čp. 1135 v ul. Mlýnská v Podbořanech
Rada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování
přípojek k novostavbě rodinného domu č. p. 1135 v ul. Mlýnská v Podbořanech - žadatel fyzická osoba,
a to ve výši 50.000,- Kč.
Z: odbor investic
T: 1. srpna 2018

Usnesení č. 374/2018 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí
k novostavbě RD čp. 1136 v ul. Mlýnská v Podbořanech
Rada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování
přípojek k novostavbě rodinného domu č. p. 1136 v ul. Mlýnská v Podbořanech - žadatel fyzická osoba,
a to ve výši 50.000,- Kč.
Z: odbor investic
T: 1. srpna 2018
Usnesení ze 42. zasedání Rady města Podbořany 25. července 2018 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V tého části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 375/2018 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí
k novostavbě RD ěp. 25 v obci Valov
Rada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování
přípojek k novostavbě rodinného domu č. p. 25 v obci Valov - žadatel fyzická osoba, a to ve výši
50.000,- Kč.
Z: odbor investic
T: 1. srpna 2018

Usnesení ě. 376/2018 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na vybudování
ěistiěky odpadních vod pro RD čp. 25 v obci Valov
Rada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování
čističky odpadních vod pro rodinný dům č.p. 25 v obci Valov ve výši 20.000,- Kč - žadatel fyzická
osoba.
Z: odbor investic
T: 1. srpna 2018

Usnesení č. 377/2018 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí
k novostavbě RD ěp. 1115 v ul. Zátiší v Podbořanech
Rada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování
přípojek k novostavbě rodinného domu č. p. 1115 v ul. Zátiší v Podbořanech - žadatel fyzická osoba, a
to ve výši 37.500,- Kč.
Z: odbor investic
T: 1. srpna 2018

Usnesení ě. 378/2018 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí
k novostavbě RD ěp. 1086 v ul. Švermova v Podbořanech
Rada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování
přípojek k novostavbě rodinného domu č.p. 1086 vul. Švermova v Podbořanech - žadatel fyzická
osoba, a to ve výši 37.500,- Kč.
Z: odbor investic
T: 1. srpna 2018

Usnesení č. 379/2018 - Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky ěp. 872
v Podbořanech
Rada schválila uzavření a podpis smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky k čp. 872
v Podbořanech mezi Městem Podbořany a společností GridServices, s.r.o., 602 00 Brno.
Z: odbor investic
T: 5. září 2018

Usnesení č. 380/2018 - Smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky ěp. 93
v Podbořanech
Rada schválila uzavření a podpis smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky k čp. 93
v Podbořanech mezi Městem Podbořany a společností GridServices, s.r.o., 602 00 Brno.
Z: odbor investic
T: 5. září 2018
Usnesení ze 42. zasedání Rady města Podbořany 25. července 2018 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny,
V tého části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 381/2018 - Projednání průběhu investičních akcí města
Rada vzala na vědomí průběh investičních akcí města na rok 2018.
Z: odbor investic
T: 5. září 2018

Usnesení ě. 382/2018 - Žádost o souhlas se stavbou „Vodovodní přípojka k.ú. Buškovice - p.ě.
st.251“
Rada odkládá žádost o souhlas se stavbou „Vodovodní přípojka k.ú. Buškovice - p.ě. st.251“ a ukládá
prověřit jiné varianty z důvodu pokládky nového povrchu komunikace.
Z: odbor investic
T: 5. září 2018

Usnesení ě. 383/2018 - Prodloužení nájemních smluv se Severočeskou vodárenskou společností a.s.
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1369/2013 ve věci „Podbořany areál kasáren - stávající kanalizace - stoka H“ mezi Městem Podbořany a Severočeskou vodárenskou
společností a. s„ 415 50 Teplice, a to z důvodu prodloužení nájemného na dobu určitou do 30. 9. 2020,
nebo do doby předání stavby do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s., pokud k tomu dojde
dříve.
Z: odbor investic
T: 5. září 2018

Usnesení č. 384/2018 - Prodloužení nájemních smluv se Severočeskou vodárenskou společností a.s.
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ě. 1368/2013 ve věci „Podbořany,
areál kasáren - I. etapa - vodovod a kanalizace41 mezi Městem Podbořany a Severočeskou vodárenskou
společností a. s„ 415 50 Teplice, a to z důvodu prodloužení nájemného na dobu určitou do 30. 9. 2020,
nebo do doby předání stavby do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s., pokud k tomu dojde
dříve.
Z: odbor investic
T: 5. září 2018

Usnesení č. 385/2018 - Prodloužení nájemních smluv se Severočeskou vodárenskou společností a.s.
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1416/2013 ve věci „Podbořany areál kasáren - vodovod a kanalizace pro 26 parcel44 mezi Městem Podbořany a Severočeskou
vodárenskou společností a. s., 415 50 Teplice, a to z důvodu prodloužení nájemného na dobu určitou do
30. 9. 2020, nebo do doby předání stavby do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s., pokud
k tomu dojde dříve.
Z: odbor investic
T: 5. září 2018

Usnesení č. 386/2018 - Prodloužení nájemních smluv se Severočeskou vodárenskou společností a.s.
Rada schválila uzavření a podpis dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 100/2017 ve věci „Podbořany, Na
Barborce - vodovod pro 3 RD p.p.č. 2156/41,42,43“ mezi Městem Podbořany a Severočeskou
vodárenskou společností a. s., 415 50 Teplice, a to z důvodu prodloužení nájemného na dobu určitou do
30. 9. 2020, nebo do doby předání stavby do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s., pokud
k tomu dojde dříve.
Z: odbor investic
T: 5. září 2018

Usnesení ze 42. zasedání Rady města Podbořany 25. července 2018 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V tého části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 387/2018 - Dodatek č. 3 SoD č. 008/2018 k akci: „Zateplení objektů ZŠ čp. 846 a 847 v
Podbořanech44
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 3 smlouvy o dílo č. 008/2018 na stavbu „Zateplení
objektů ZŠ čp. 846 a 847 v Podbořanech41 mezi Městem Podbořany a firmou Podhola - stavební firma
s.r.o., 441 01 Podbořany, z důvodu požáru objektu budovy KORD.
Z: odbor investic
T: 5. září 2018

Usnesení č. 388/2018 - Zpráva o stavu objektu po požáru ze dne 28. 6. 2018 k akci „Zateplení
objektů ZŠ čp. 846 a 847 v Podbořanech44.
Rada vzala na vědomí zprávu o požáru objektu Základní školy Husova 276 budova KORD při akci
Z: odbor investic
„Zateplení objektů ZŠ čp. 846 a 847 v Podbořanech11.
T: 1. srpna 2018

Usnesení č. 389/2018 - Řešení objektu po požáru ZŠ Husova 276, budova KORD při akci
„Zateplení objektů ZŠ čp. 846 a 847 v Podbořanech44
Rada schválila řešení po požáru objektu Základní školy Husova 276 budova KORD při akci „Zateplení
objektů ZŠ ěp. 846 a 847 v Podbořanech11 za účasti společnosti SANACE PO, Praha 2, kterou si
sjednává společnost Podhola jako poddodavatele, pro řešení stavbu po požáru a uvedení budovy do
stavu pro výuku.
Z: odbor investic
T: 5. září 2018

Usnesení č. 390/2018 - Smlouva o dílo na administraci projektu „Rekonstrukce objektu Centrum
Pegas v Podbořanech44
Rada schválila uzavření a podpis smlouvy na administraci projektu „Rekonstrukce objektu Centrum
Pegas v Podbořanech11 v souladu s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to po celou dobu
realizace projektu mezi společností Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., 400 02 Ústí
nad Labem a Městem Podbořany.
Z: odbor investic
T: 5. září 2018

Usnesení č. 391/2018 - Uzavření a podpis nájemní smlouvy na akci „Podbořany - vodovod,
kanalizace a ČSOV pro 15 RD na p.p.č.2156/4“
Rada ukládá uzavření a podpis nájemní smlouvy na akci „Podbořany - vodovod, kanalizace a ČSOV
pro 15 RD na p.p.č.2156/4“ mezi Městem Podbořany a Severočeskou vodárenskou společností, a.s., 415
50 Teplice.
Z: odbor investic
T: 5. září 2018

Usnesení č. 392/2018 - Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 134/2016 na stavbu: „Rozšíření parkovacích
míst v ul. Bratří Čapků v Podbořanech44
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 3 smlouvy o dílo č. 134/2016 na stavbu: „Rozšíření
parkovacích míst v ul. Bratří Čapků v Podbořanech11 mezi Městem Podbořany a firmou ERKA Žatec
s.r.o., 43801 Žatec, a to z důvodu změny termínu realizace stavby.
Z: odbor investic
T: 5. září 2018
Usnesení ze 42. zasedání Rady města Podbořany 25. července 2018 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V tého části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 393/2018 - Schválení Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 16/SML 1960 z 21. 4.
2016
Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy Č.16/SML1960 z 21. 4. 2016 o
spolupráci kraje s obcemi ve věci provozu Geoportálu územně analytických podkladů Ústeckého kraje.
Z: stavební úřad
T: 5. září 2018
Usnesení č. 394/2018 - Schválení podnětu na pořízení Změny ÚP Podbořany
Rada nedoporučuje vzhledem ke stanovisku stavebního úřadu - ÚÚP schválit pořízení Změny ÚP
Podbořany, týkající se změny využití čp. 44 a čp. 356 v Podbořanech z plochy občanského vybavení
(OV) na plochu smíšenou obytnou - městskou (SOm).
Z: stavební úřad
T: 1. srpna 2018

Usnesení ě. 395/2018 - Vydání Změny č. 5 ÚP Podbořany
Rada doporučila schválit vydání Změny č. 5 ÚP Podbořany formou „Opatření obecné povahy č.
1/2018“.
Z: stavební úřad
T: 1. srpna 2018

Usnesení ě. 396/2018 - Dodatek ě. 1 smlouvy o dílo na zpracování LHO Podbořany
Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené za účelem zpracování lesních
hospodářských osnov a ukládá tento dodatek podepsat.
Z: odbor ZP
T: 5. září 2018

Usnesení ě. 397/2018 - Podání žádosti o příspěvek na zpracování LHP
Rada doporučila podání žádosti o příspěvek na zpracování lesního hospodářského plánu (LHP
Podbořany).
Z: odbor ŽP
T: 1. srpna 2018

Usnesení ě. 398/2018 - Hlavní úkoly volebního období 2014 - 2018
Rada vzala na vědomí plnění hlavních úkolů volebního období 2014-2018

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé:
RNDr. Dagmar Pištěková:__________________________

Ing. Josef Čerňanský:__________________________
Usnesení ze 42. zasedání Rady města Podbořany 25. července 2018 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny,
V tého části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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