Usnesení
z 2. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 12. prosince 2018 od 15,30hodv kanceláři starosty na MěU v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Gutzer, Ing. Bc. Marhold, Mgr. Čapková, MUDr. Ráliš,
p. Jedlička, p. Vaněk
Přizvaní: Bc. Gašparová, Ing. Růžičková, Ing. Ohanka, Mgr. Knoblauch
Ověřovatelé zápisu: Ing. Bc. Marhold, Tomáš Vaněk
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. 512/2018 - Rada odkládá podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za účelem
zřízení a provozováni elektrizační soustavy ke stavbě - „Podbořany, ul. Švermova, 5x OM“ správem
přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 2156/4 a č. 2156/15 vk.ú.
Podbořany do doby vzájemné dohody o úhradě věcného břemene. Jedná se o připojení 5 budoucích RD
na křižovatce Švermovy a Doupovské ulice v Podbořanech. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín 4. Jednorázová úhrada: dle znaleckého posudku. Z: majetkoprávní odbor
č. 513/2018 - Rada schválila podpis třístranné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene za účelem zřízení a provozování vodovodního a kanalizačního řadu včetně přípojek pro 6
rodinných domů nad okály v Hlubanech s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na
parcelách města č. 254/106, 66/1, 66/2, 254/116, 254/117 ač. 254/118, v k.ú. Hlubany. Třetí stranou je
SVS a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice. Žadatel fyzická osoba. Jednorázová úhrada: 7 985 Kč +
DPH Z: majetkoprávní odbor
č. 514/2018 Rada schválila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za
účelem zřízení a provozování kanalizační přípojky ke svému domu čp. 189 v Potoční ulici s právem
přístupu a příjezdu za líčelem údržby a opravy a to na parcele č. 98 - ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Podbořany. Žadatel fyzická osoba. Jednorázová úhrada: l 200 Kč + DPH. Z:
majetkoprávní odbor
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 525/2018 - Veřejnoprávní smlouvy na přestupky
Rada schválila podpis nových veřejnoprávních smluv na projednávání přestupků mezi Městem
Podbořany a obcí Lubenec, Očihov, Petrohrad, Blatno, Krásný Dvůr, městy Vroutek, Blšany, Kryry a
městysem Nepomyšl na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022. Úhrada za oznámený přestupek se
zvýšila na 1 500 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. ledna 2019
Usnesení č. 526/2018 - Zásady pro poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na
vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu
Rada doporučila zásady a veřejnoprávní smlouvu pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu
města na vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu na rok 2019, a to maximálně do výše
50.000,— Kč najeden rodinný dům.
Z: odbor investic
T: 19. prosince 2018
Usnesení z 2. zasedání Rady města Podbořany 12. prosince 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.
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Usnesení i. 527/2018 - Zásady pro poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na
vybudování domovní čistírny odpadních vod k rodinnému domu
Rada doporučila zásady pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu města na vybudování
domovní čistírny odpadních vod na období 2019 - 2022, a to maximálně do výše 20.000,- Kč na jedno
číslo popisné.
Z: odbor investic
T: 19. prosince 2018

Usnesení č. 528/2018 - Dodatek Č. 3 k SoD č. 142/2018 na stavbu „Rekonstrukce objektu Centrum
Pegas v Podbořanech*4
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 3 smlouvy o dílo č. 142/2018 na stavbu „Rekonstrukce
objektu Centrum Pegas v Podbořanech44 vč. změnového listu mezi Městem Podbořany a firmou Podhola
- stavební firma s.r.o.. Partyzánská 93, 441 01 Podbořany, z důvodu úpravy skladby stropních podhledů.
Z: odbor investic
T: 23. ledna 2019

Usnesení č. 529/2018 - Zásady pro poskytnutí finanční půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Rada doporučila „Zásady pro poskytování finanční půjčky z Fondu rozvoje bydlení44.
Z: odbor investic
T: 19. prosince 2018

Usnesení č. 530/20018 - Optimalizace spotřeb za energie pro vytápění a ohřevu vody pro
Sportovní halu Podbořany
Rada vzala na vědomí informaci o optimalizaci spotřeb energií pro sportovní halu.
Z: odbor investic
T: 23. ledna 2019

Usnesení č. 531/2018 - Dokument ZŠ Husova 276, Podbořany s názvem: „Investiční akce ve
volebním období 2018 - 2022“
Rada vzala na vědomí dokument s názvem: „Investiční akce ve volebním období 2018 - 2022“.
Z: odbor investic
T: 23. ledna 2019

Usnesení č. 532/2018 - Žádost Enima Pro o prodloužení termínu na dokončení PD pro lokalitu
Liška
Rada doporučila prodloužit SoD do 28. 2. 2019 dle žádosti společnosti Enima Pro a.s.
Z: odbor investic
T: 19. prosince 2018
Usnesení Č. 533/2018 - Aktualizovaná SoD na PD pro realizaci na akci „Sběrný dvůr Podbořany44
Rada schválila uzavření a podpis SoD na projektovou dokumentaci „Sběrný dvůr Podbořany44 mezi
Městem Podbořany a projekční kanceláří v rozsahu projektová dokumentace pro realizaci stavby.
Z: odbor investic
T: 23. ledna 2019
Usneseni z 2. zasedání Rady města Podbořany 12. prosince 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.
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Usnesení č. 534/2018 - Zrušení vypsání VŘ na akci: „Výstavba inženýrských sítí a komunikace za
ZZN v Podbořanech44
Rada schválila zrušení VR na realizaci veřejné zakázky „Výstavba inženýrských sítí a komunikace za
ZZN v Podbořanech44 z důvodu, že podle §127 odst. 2 písm. d - v průběhu zadávacího řízení se vyskytly
důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli
požadovat, aby v řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.
Z: odbor investic
T: 23.ledna 2019
v

Usnesení č. 535/2018 - Zadávací dokumentace a vyhlášení VR na akci: „Výstavba inženýrských
sítí a komunikace za ZZN v Podbořanech44
Rada schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Výstavba inženýrských sítí a komunikace za ZZN v Podbořanech44 s podáním nabídek v elektronické
verzi.
Z: odbor investic
T: 23. ledna 2019

Usnesení č. 536/2018 - Informace o připravované akci GAS NET / INNOGY pro opravu, výměny
a náhrady plynovodů v Podbořanech v roce 2019 a 2020
Rada vzala na vědomí rozsah připravované akce tj. oprav, výměn a náhrad plynovodů od společnosti
GAS NET / INNOGY v Podbořanech připravovaný na rok 2019 a 2020.
Z: odbor investic
T: 23. ledna 2019

Usnesení č. 537/2018 - Informace o připravované akci SVS pro opravu vodovodů a kanalizací
v Podbořanech v roce 2019 a 2020
Rada ukládá stanovit podmínky pro práce SVS pro akci: „LN 055 097 PODBOŘANY, Bedřicha
Smetany, Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu44, při výměně potrubí v Podbořanech
připravovaný na rok 2019a 2020.
Z: odbor investic
T: 23. ledna 2019

Usnesení ě. 538/2018 - Všeobecné podmínky pro vstup do pozemků Města Podbořan za účelem
uložení oprav nebo údržby podzemních sítí
Rada schválila „Podmínky pro vstup na pozemky Města Podbořan44.
Z: odbor investic
T: 23. ledna 2019
v

Usnesení ě. 539/2018 - Návrh dopravního značení - křižovatka Vroutecká x Švermova
Rada souhlasí s úpravou dopravního značení v místě křižovatky Vroutecká x Švermova v Podbořanech
dle předložené situace.
Z: odbor investic
T: 23. ledna 2019
Usnesení ě. 540/2018 - Úprava přechodu pro chodce v ul. Kadaňská
Rada souhlasí s úpravou přechodu pro chodce v ul. Kadaňská v Podbořanech dle předložené situace.
Z: odbor investic
T: 23. ledna 2019
Usnesení z 2. zasedání Rady města Podbořany 12. prosince 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.
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Usnesení č. 541/2018 - Podbořany, Buškovice - kanalizace (celá obec)
Rada vzala na vědomí informaci o budoucím poskytnutí finančního příspěvku do výše 2 318 800,- Kč
na stavbu „Podbořany, Buškovice - kanalizace (celá obec)“ ve vazbě na budoucí připojení obyvatel, a to
od společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice, IC 49099469, se sídlem Přítkovská
1689, 415 50 Teplice.
Z: odbor investic
T: 23. ledna 2019

Usnesení č. 542/2018 - Podbořany, Buškovice - kanalizace (celá obec)
Rada ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (práva věcného
břemene) v rámci akce „Podbořany, Buškovice - kanalizace (celá obec)“ mezi Městem Podbořany a
Severočeskou vodárenskou společností, a.s. Teplice, IČ 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50
Teplice.
Z: odbor investic
T: 23. ledna 2019

Usnesení č. 543/2018 - Podbořany, Buškovice - kanalizace (celá obec)
Rada ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (práva věcného
břemene) v rámci akce „Podbořany, Buškovice - kanalizace (celá obec)“ mezi Městem Podbořany,
Severočeskou vodárenskou společností, a.s. Teplice, IČ 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50
Teplice a Státním pozemkovým úřadem, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/1 la, 13000 Praha Žižkov.
Z: odbor investic
T: 23. ledna 2019

Usnesení č. 544/2018 - Podbořany, Buškovice - kanalizace (celá obec)
Rada ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (práva věcného
břemene) v rámci akce „Podbořany, Buškovice — kanalizace (celá obec)“ mezi Městem Podbořany,
Severočeskou vodárenskou společností, a.s. Teplice, IČ 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50
Teplice a Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 43003 Chomutov.
Z: odbor investic
T: 23. ledna 2019

Usnesení č. 545/2018 - Podbořany, Buškovice - kanalizace (celá obec)
Rada ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (práva věcného
břemene) v rámci akce „Podbořany, Buškovice - kanalizace (celá obec)“ mezi Městem Podbořany,
Severočeskou vodárenskou společností, a.s. Teplice, IČ 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50
Teplice a Ústeckým krajem, IČ 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem
zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00080837, se sídlem
Ruská 260/13, 417 03 Dubí - Pozorka.
Z: odbor investic
T: 23. ledna 2019

Usnesení č. 546/2018 - Podbořany, Buškovice - kanalizace (celá obec)
Rada ukládá podepsat smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do
tělesa silnice v důsledku realizace stavby vodního díla „Podbořany, Buškovice - kanalizace (celá obec)“
mezi Městem Podbořany a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ
00080837, se sídlem Ruská 260/13, 417 03 Dubí - Pozorka.
Z: odbor investic
T: 23. ledna 2019
Usnesení z 2. zasedání Rady města Podbořany 12. prosince 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.
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Usnesení č. 547/2018 - Výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky stavby: „Sportovní hala
Podbořany44.
Rada ukládá připravit materiály pro výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky stavba „Sportovní hala
Podbořany44.
Z: odbor investic
T: 23. ledna 2019

Usnesení č. 548/2018 - Pronájem movitých věcí
Rada schválila k provozování technických služeb pronájem těchto movitých věcí: traktor zeměď.
kolový, r. výr. 1993, traktor Z, r. výr. 1993, hoblovka, vrtačka, míchačka, svářečka, startovací zařízení,
10 ks nádoba na posyp, 2 ks zásobník na posyp, stůl psací, 2 ks svěrák, zeměď. brány, trezor do zdi,
registratura, halogenový světlomet, regály, šatník dílenský, stahovák řemene, pracovní stůl. Po prohlídce
movitého inventáře bylo zjištěno, že kromě traktorů a nádob na posyp je vše nepoužitelné a na odpis.
Žadatel fyzická osoba podnikající. Roční nájem: 15 000 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. ledna 2019
Usnesení ě. 549/2018 - Pronájem části pozemkové parcely
Rada schválila pronájem části parcely č. 470/1 - ostatní plocha, o výměře cca 86 m2, v k.ú. Sýrovice.
Jedná se o pozemek před jejím domem čp. 35 a čp. 12 v Sýrovicích. Žadatel fyzická osoba. Roční
nájem: 200 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. ledna 2019
Usnesení ě. 550/2018 - Záměr pronájmu skladu
Rada schválila záměr pronájmu skladu u stodoly ve dvoře čp. 71 v Mlýnské ulici, v Podbořanech do
zahájení výstavby svozového dvora. Žadatel fyzická osoba. Měsíční nájem: 680 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. ledna 2019

Usnesení ě. 551/2018 - Prodej části pozemkové parcely
Rada schválila záměr prodeje části pozemkové parcely č. 829/3 - ostatní plocha, o výměře cca 110 m2.
v k.ú. Buškovice. Žadatelé fyzické osoby. Kupní cena: dle tržního znaleckého posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 27. února 2019
Usnesení č. 552/2018 - Uplatnění předkupního práva
Rada vzala na vědomí neuplatnění předkupního práva stavební parcely č. 579/5 - zastavěná plocha, o
výměře 47 m2, v k.ú. Kněžice a ukládá zjistit cenu budovy trafostanice. Žadatel Státní pozemkový úřad.
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice.
Z: majetkoprávní odbor
T: 19. prosince 2018
Usnesení ě. 553/2018 - Souhlas s vyjmutím pozemků ze ZPF
Rada vydala souhlas s vyjmutím pozemků ze ZPF pro stavbu „Průmyslový park Podbořany - k.ú.
Hlubany44. Žadatel Accolade CZ XXXVIII, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23.ledna 2019
Usnesení z 2. zasedání Rady města Podbořany 12. prosince 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.
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Usnesení č. 554/2018 - Plná moc
Rada schválila podpis plné moci k žádosti o vyjmutí pozemků ze ZPF na akci „Průmyslový areál
Podbořany“ pro společnost Accolade CZ XXXVIII, s.r.o.. Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, která
podepsala smlouvu o smlouvě budoucí kupní s opcí na 3 roky na pozemky za FTE. Plná moc se
vztahuje na podávání žádosti a převzetí písemností v této věci. Všechny náklady spojené s vyjmutím
pozemků ze ZPF ponese společnost Accolade CZ XXXVIII, s.r.o.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. ledna 2019
Usnesení č. 555/2018 - Budoucí věcná břemena s vlastníky pro cyklostezku do Buškovic
Rada schválila podpis smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen s vlastníky pozemků,
společností LOGIT s.r.o. - pare. č. 247/2, 247/4, 247/6 v k.ú. Hlubany a č. 2988/3 v k.ú. Buškovice,
dále přes pozemky Ústeckého kraje, SÚS - pare. č. 218, č. 173/2 vk.ú. Fllubany a č. 3158/1 vk.ú.
Buškovice, fyzické osoby - pare. č. 2988/24 v k.ú. Buškovice, fyzická osoba - pare. č. 2988/8 v k.ú.
Buškovice pro stavbu cyklostezky z Podbořan do Buškovic. Žadatel Město Podbořany, Mírová 615, 441
01 Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23.ledna 2019
Usnesení č. 556/2018 - Souhlas se stavbou
Rada vydala souhlas s výstavbou nového rozvaděče rDSLAM SIS90D s pilířkem PER 1 pro NN
přípojku a napojení na stávající telekomunikační vedení s tím, že úhrada bude stanovena podle
sazebníku věcných břemen. Stávající obezděná skříň bude zrušena. Dotčena bude pozemková parcela č.
828 - ostatní plocha, ost. komunikace, v k.ú. Podbořany, která se nachází na křižovatce ulic Vroutecká a
Švermova, naproti Tatranu. Žadatel Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00
Praha 3.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. ledna 2019
Usnesení č. 557/2018 - Záměr prodeje pozemku
Rada schválila záměr prodeje pozemkové parcely č. 1761/112 - orná půda, o výměře 445 m2, vk.ú.
Podbořany. Jedná se o pozemek vedle parcely č. 1761/1, kterou vlastní a naproti jejich domu. Žadatel
fyzické osoby. Kupní cena: dle tržního znaleckého posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 27. února 2019
Usnesení č. 558/2018 - Záměr pronájmu pozemku
Rada schválila záměr pronájmu pozemkových parcel č. 850/3 - orná půda, o výměře 559 m2 a č. 850/18
- zahrada, o výměře 1344 m2, v k.ú. Buškovice. Žadatelé fyzické osoby. Roční nájem: 1 406 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. ledna 2019

Usnesení č. 559/2018 - Rozpočet na rok 2019 (návrh) - Základní škola, T. G. Masaryka
Rada schválila Rozpočet na rok 2019 - Základní škola T. G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres
Louny - výnosy 19 513 000 Kč, náklady 19 513 000 Kč (viz příloha). Příspěvek zřizovatele na provoz
činí 2 267 000 Kč.
Z: finanční odbor
T: 23. ledna 2019

Usnesení z 2. zasedání Rady města Podbořany 12. prosince 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.
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Usnesení č. 560/2018 - Rozpočet na rok 2019 (návrh) - Domov pro seniory
Rada schválila Rozpočet na rok 2019 - Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace výnosy 38 870 080 Kč, náklady 38 870 080 Kč (viz příloha). Příspěvek zřizovatele na provoz činí
2 680 000 Kč.
Z: finanční odbor
T: 23. ledna 2019

Usnesení č. 561/2018 - Rozpočet na rok 2019 (návrh) - Mateřská škola, Hlubanská 321
Rada schválila Rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Podbořany, Hlubanská
321, okres Louny - výnosy 8 963 918 Kč, náklady 8 963 918 Kč (viz příloha). Příspěvek zřizovatele na
provoz činí 1 190 400 Kč.
Z: finanční odbor
T: 23. ledna 2019

Usnesení č. 562/2018 - Rozpočet na rok 2019 (návrh) - Mateřská škola, Bří Čapků 795
Rada schválila Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 - Mateřská škola Podbořany, Bratří Čapků
795, okres Louny - výnosy 9 493 457 Kč, náklady 9 493 457 Kč. Příspěvek zřizovatele na provoz čim
1 200 000 Kč.
Z: finanční odbor
T: 23. ledna 2019

Usnesení č. 563/2018 - Rozpočet na rok 2019 (návrh) - Základní škola, Husova 276
Rada schválila Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 - Základní škola Podbořany, Husova 276,
okres Louny - výnosy 35 205 136 Kč, náklady 35 205 136 Kč. Příspěvek zřizovatele na provoz činí
3 580 000 Kč.
Z: finanční odbor
T: 23. ledna 2019

Usnesení č. 564/2018 - Rozpočet na rok 2019 (návrh) - Základní umělecká škola
Rada schválila Rozpočet na rok 2019 - Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny, Podbořany,
Dukelská 155 - výnosy 7 211 tis. Kč, náklady 7 211 tis. Kč. Příspěvek zřizovatele na provoz činí
900 tis. Kč.
Z: finanční odbor
T: 23. ledna 2019

Usnesení č. 565/2018 - Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2021, 2022 Základní škola T. G.
Masaryka
Rada schválila Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2021, 2022 příspěvkové organizace - Základní škola
T. G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny.
Z: finanční odbor
1:23. ledna 2019

Usnesení č. 566/2018 - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021 Mateřská škola,
Hlubanská 321
Rada schválila Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021 příspěvkové organizace - Mateřská
škola Podbořany, Hlubanská 321, okres Louny.
Z: finanční odbor
T: 23.ledna 2019

Usnesení z 2. zasedání Rady města Podbořany 12. prosince 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.
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Usnesení č. 567/2018 - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021 - Základní umělecká
škola
Rada schválila Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021 příspěvkové organizace - Základní
Z: finanční odbor
umělecká škola Podbořany, okres Louny.
T: 23. ledna 2019

Usnesení ě. 568/2018 - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021 - ZŠ Husova 276
Rada schválila Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021 příspěvkové organizace - Základní
škola Podbořany, Husova 276, okres Louny.
Z: finanční odbor
T: 23. ledna 2019

Usnesení ě.569/2018 - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021 - MŠ Bří Čapků 795
Rada schválila Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 a 2021 příspěvkové organizace - Mateřská
škola Podbořany, Bratří Čapků 795, okres Louny.
Z: finanční odbor
T: 23. ledna 2019

Usnesení ě. 570/2018 - Zpráva o pohledávkách k 31. 8. 2018 a Zpráva o vymáhání pohledávek za
období od 1. 3. 2018 do 31. 8. 2018
Rada vzala na vědomí Zprávu o pohledávkách k 31. 8. 2018 a Zprávu o vymáhání pohledávek za období
od 1. 3. 2018 do 31. 8. 2018.
Z: finanční odbor
T: 19. prosince 2018

Usnesení ě. 571/2018 - Schválení a podpis dodatku ě. 15 k pojistné smlouvě ě. 899-16628-18
s Českou pojišťovnou a.s.
Rada schválila znění a podpis dodatku č. 15 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: finanční odbor
T: 23. ledna 2019

Usnesení ě. 572/2018 - Plán výnosů a nákladů hospodářské činnosti na rok 2019
Rada schválila plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti Města Podbořany na rok 2019 v této výši
Výnosy
Náklady
Zisk

4 496 500 Kč
4 460 000 Kč
36 500 Kč

Z: finanční odbor
T: 23. ledna 2019

Usnesení ě. 573/2018 - Schválení zahájení přípravných prací na pořízení Změny ě. 6 ÚP
Podbořany
Rada doporučila schválit zahájení přípravných prací na pořízení Změny ÚP Podbořany zkráceným
postupem podle § 55a stavebního zákona.
Z: stavební úřad
T: 19. prosince 2018

Usnesení z 2. zasedání Rady města Podbořany 12. prosince 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.
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Usnesení č. 574/2018 - Vyhlášení Dotačního programu „Podbořanské letní slavnosti 2019 a
Podbořanské letní slavnosti 2020“
Rada doporučila ZM vyhlášení Dotačního programu „Podbořanské letní slavnosti 2019 a Podbořanské
letní slavnosti 2020“ (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 19. prosince 2018

Usnesení č. 575/2018 - Návrh na mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení,
zřízených městem Podbořany
Rada schválila vyplacení odměn ředitelům škol zřizovaných městem Podbořany dle přílohy.
Z: odbor MHaS
T: 23. ledna 2019

Usnesení č. 576/2018 - Uzávěry mateřských škol v době vánočních prázdnin - prosinec 2018
Rada projednala oznámení ředitelství Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795 a Mateřské školy
Podbořany, Hlubanská 321 o uzávěru MŠ v době vánočních prázdnin v měsíci prosinci 2018 (viz
Z: odbor MHaS
příloha).
T: 23. ledna 2019
Usnesení č. 577/2018 - Žádost o pokácení stromů v obci Mory
Rada schválila žádost k pokácení tří kusů borovic v obci Mory.
Z: odbor MHaS
T: 23. ledna 2019
Usnesení č. 578/2018 - Návrh na snížení počtu kontejnerů na obnošený textil a snížení úhrady za
umístění kontejnerů
Rada vzala na vědomí návrh na snížení počtu kontejnerů na obnošený textil a snížení úhrady za umístění
kontejnerů od roku 2019 a souhlasí s její úpravou.
Z: odbor MHaS
T: 23. ledna 2019
Usnesení č. 579/2018 - Návrh výzvy, ZP a SoD výběrového řízení na budoucího dodavatele
komunálních služeb pro Město Podbořany
Rada vzala na vědomí informaci o současném stavu smluvního zajištění komunálních služeb pro město
a ukládá odboru MHS připravit ke schválení konečný návrh Výzvy, zadávacích podmínek včetně příloh
a návrh budoucí Smlouvy o dílo, k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele komunálních služeb pro
Město Podbořany od 1. 4. 2019.
Z: odbor MHaS
T: 23. ledna 2019
Usnesení č. 580/2018 - Žádost o zařazení návrhu do rozpočtu města
Rada vzala na vědomí žádost o úpravu vnitřních prostor objektu kuželny.
Z: odbor MHaS
T: 23. ledna 2019
v

Usnesení č. 581/2018 - Žádost o odepsání lanových kontrjneru
Rada projednala žádost fyzické osoby o odepsání 6 kusů lanových kontejnerů z majetku města a ukládá
dokonale prověřit a došetřit situaci kolem nepředaných kontejnerů a předložit na příští zasedaní Rady
města, zejména podklady k fakturaci oprav a údržbu v roce 2013 a 2014.
Z: odbor MHaS
T: 23. ledna 2019
Usnesení z 2. zasedání Rady města Podbořany 12. prosince 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.
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Usnesení č. 582/2018 - Aktualizace Smlouvy o nájmu hrobového místa
Rada schválila aktualizaci Smlouvy o nájmu hrobového místa.
Z: odbor MHaS
T: 23. ledna 2019

Usnesení č. 583/2018 - Žádost o finanční příspěvek na zhotovení turistické informační tabule
Rada schvaluje finanční příspěvek na zhotovení turistické informační tabule pro Klub českých turistů
Odbor Podbořany, Mírová 615, ve výši 6 425,-Kč.
Z: finanční odbor
T: 23. ledna 2019

Usnesení č. 584/2018 - Komise rady
Rada jmenovala členy komisí s účinností od 12. 12. 2018 (viz. příloha).
Z: tajemník
T: 23. ledna 2019

Usnesení č. 585/2018 - Domov pro seniory Podbořany, p.o. - přijetí finančního daru
Rada schválila přijetí finančního daru ve výši 17 000,-Kč pro Domov pro seniory Podbořany,p.o, dle
návrhu předložené darovací smlouvy (dárce Česká lékárna holding, a.s.)
Z: sociální odbor
T: 23. ledna 2019

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé:
Ing. Bc. Jiří Marhold:

Tomáš Vaněk:
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