Usnesení
z 3. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 23. ledna 2019 od 15,30hod
v kanceláři starosty na Měli 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, Ing. Beneš, Mgr. Hajný
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Čapková, MUDr. Ráliš
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. 552/2018 - 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
č. 581/2018 - 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
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 1/2019 - Dodávka IT vybavení pro Komunitní centrum Pegas Podbořany - zrušení
VŘ
Rada na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek rozhodla o zrušení výběrového
řízení na realizaci veřejné zakázky „Dodávka IT vybavení pro Komunitní centrum Pegas Podbořany"4, a
to z důvodu, že uchazeči nesplnili zadávací podmínky.
Z: odbor investic
T: 20. února 2019

Usnesení č. 2/2019 - Dodávka IT vybavení pro Komunitní centrum Pegas Podbořany - vyhlášení
VŘ
Rada vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Dodávka IT vybavení pro Komunitní
centrum Pegas Podbořany44, která bude realizována v rámci projektu: Rekonstrukce objektu Centrum
Pegas v Podbořanech, č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16 052/0002295.
Z: odbor investic
T: 20. února 2019

Usnesení č. 3/2019 - Příkazní smlouva pro TDI pro Město Podbořany od 1.1. 2019,
Rada schválila Příkazní smlouvu pro TDI pro Město Podbořany od 1. 1. 2019.
Z: odbor investic
T: 20. února 2019

Usnesení z 3. zasedání Rady města Podbořany 23. ledna 2019 - 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. 4/2019- Žádost Enima Pro a.s. Praha o prodloužení termínu na dokončení PD pro
lokalitu „Liška“
Rada vzala na vědomí stav pro projektovou dokumentaci akce: „Lokalita Liška Podbořany IS +
komunikace - PD“ projektované společností Enima Pro a.s., ukládá vypracovat právní stanovisko v této
věci a doporučuje zástupci ENIMA PRO a.s. účast na příštím Zastupitelstvu města Podbořan.
Z: odbor investic
T: 27. února 2019

Usnesení č. 5/2019 - Zrušení SoD č. 200/2018 na akci: „Novostavba komunikace v lokalitě AR
auto v Podbořanech4*
Rada schválila zrušení SOD na realizaci veřejné zakázky „Novostavba komunikace v lokalitě AR auto
v Podbořanech44 z důvodu, že zhotovitel nepředložil cenovou nabídku na aktualizovanou PD, podle jeho
požadavků. Rada souhlasí s odkupem materiálu pro stavbu od zhotovitele za vysoutěženou cenu.
Z: odbor investic
T: 20. února 2019

Usnesení
č. 6/2019 - Výstavba inženýrských sítí a komunikace za ZZN v Podbořanech - výsledky
v
VR
Rada na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Výstavba inženýrských
sítí a komunikace za ZZN v Podbořanech44 mezi Městem Podbořany a společností EKOSTAVBY Louny
s.r.o., IČO 10442481, se sídlem Václava Majera 573, 440 01 Louny, a to za celkovou cenu 11 718 487,Kč vč. DPH.
1. EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, Louny

11 718 487,00 Kč vč. DPH

2. STAMOZA, s.r.o., Vrázova 2429/7, Cheb

12 937 877,77 Kč vč. DPH

3. Vodohospodářské stavby, s.r.o., Křižíkova 2393, Teplice

13 125 039,57 Kč vč. DPH

4. PETROM STAVBY, a.s., Běchovická 701/26, Praha

13 162 172,35 Kč vč. DPH

5. Froněk, s.r.o., Zátiší 2488, Rakovník

15 333 544,01 Kč vč. DPH

6. HERKUL, a.s., Obmice 228, Obmice

15 362 630,27 Kč vč. DPH

7. Raeder 8c Falge s.r.o., Přívozní 114/2, Lovosice

17 886 257,16 Kč vč. DPH

8. STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, Praha

21 305 910,57 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 20. února 2019

Usnesení č. 7/2019 - Fond rozvoje bydlení - závěrečná zpráva
Rada schválila závěrečnou zprávu o hospodaření fondu za rok 2018, a to na základě Zásad pro
poskytování finanční půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
Z: odbor investic
T: 20. února 2019

Usnesení z 3. zasedání Rady města Podbořany 23. ledna 2019 - 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. 8/2019 - Fond rozvoje bydlení - zadávací podmínky a vyhlášení VR
Rada schválila zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje
bydlení na rok 2019, a to na základě Zásad pro poskytování finanční půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
Z: odbor investic
T: 20. února 2019

Usnesení č. 9/2019 - Žádost o souhlas se vstupem na pozemek a souhlas se stavbou „Novostavba
RD p.p.č.260/11, k.ú.Hlubany“.
Rada souhlasí se stavbou „Novostavba RD p.p.č.260/11, k.ú.Hlubany“.
Z: odbor investic
T: 20. února 2019

Usnesení č. 10/2019 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí
k novostavbě RD
Rada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování
přípojek k novostavbě rodinného domu č. p. 1137 v ul. Vroutecká v Podbořanech - žadatel fyzická
osoba, a to ve výši 45.766,58 Kč.
Z: odbor investic
T: 27. února 2019

Usnesení ě. 11/2019 - „Oprava stávající přístupové cesty na vrch Rubín v Dolánkách“ odstoupení od SoD
Rada schválila odstoupení od SoD č. 261/2013 na realizaci veřejné zakázky „Oprava stávající přístupové
cesty na vrch Rubín v Dolánkách“ z důvodu, že zhotovitel odmítl podepsat dodatek č. 5 a prodloužit dál
SoD.
Z: odbor investic
T: 20. února 2019

Usnesení ě. 12/2019 - Podání žádosti o dotaci na akci „Výstavba stezky na vrch Rubín“
Rada schválila podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Výstavba stezky na vrch Rubín“.
Z: odbor investic
T: 20. února 2019

Usnesení č. 13/2019 - Podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Restaurování sochy sv. Floriána v
obci Buškovice“
Rada schválila podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Restaurování sochy sv. Floriána v obci
Buškovice“ v rámci dotačního programu „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2019“ včetně finanční spoluúčasti Města Podbořany v minimální výši 30 %
předpokládaných nákladů na realizaci díla v roce 2019.
Z: odbor investic
T: 20. února 2019

Usnesení z 3. zasedání Rady města Podbořany 23. ledna 2019 - 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. 14/2019 - Dodávka nábytku pro Komunitní centrum Pegas Podbořany - výsledky VŘ
Rada na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek a zároveň ukládá podepsat kupní smlouvu na veřejnou zakázku „Dodávka nábytku pro
Komunitní centrum Pegas Podbořany“ mezi Městem Podbořany a společností QUERCUS NÁBYTEK
s.r.o., IČO 47917601, se sídlem Pasecká 2374, 760 01 Zlín za celkovou cenu 709.046,69 Kč vč. DPH.
1) QUERCUS NÁBYTEK s.r.o., Pasecká 2374, 760 01 Zlín

709.046,69 Kč vč. DPH

2) Truhlářství JPS s.r.o., U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

736.692.00 Kč vč. DPH

3) KANONA a.s., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4

793.493,80 Kčvč. DPH

4) Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice

822.798,79 Kč vč. DPH

5) POZIMOS a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín

907.172,09 Kčvč. DPH

6) Aleš Tuhý - truhlářství, Čemčice 61, 439 85

939.565.00 Kč vč. DPH

7) Jiří Hess - truhlářství, Na Hůrce 478, 439 82 Vroutek

973.760.00 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 20. února 2019

Usnesení č. 15/2019 - Podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Restaurování podstavce kříže u
Buškovic“
Rada schválila podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Restaurování podstavce kříže u Buškovic“ v
rámci dotačního programu „Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019“ včetně finanční spoluúčasti Města Podbořany v
minimální výši 30 % předpokládaných nákladů na realizaci díla v roce 2019.
Z: odbor investic
T: 20. února 2019

Usnesení č. 16/2019 - Výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Sportovní hala Podbořany".
Rada schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Sportovní hala Podbořany“.
Z: odbor investic
T: 20. února 2019

Usnesení č. 17/2019 - Seznam členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
realizaci stavební akce „Sportovní hala Podbořany"
Rada schválila jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
realizaci stavební akce „Sportovní hala Podbořany" (viz příloha).
Z: odbor investic
T: 20. února 2019

Usnesení č. 18/2019 - Doplnění podmínek k výměně plynu Podbořany
Rada schválila doplnění podmínek pro společnost INNOGY o „Všeobecné podmínky pro vstup do
pozemků Města Podbořany za účelem uložení, oprav nebo údržby podzemních sítí", pro opravy
komunikací v Podbořanech po opravě a výměně plynovodů od společnosti INNOGY a.s. a požaduje vést
jednání o společné opravě se SČVK a.s. v ulici Husova a B. Smetany tak, aby práce v uvedených
komunikacích probíhaly současně nebo časově za sebou tak, aby minimálně omezovaly občany a jejich
pohyb v místě stavby a minimalizoval se čas potřebný pro stavbu.
Z: odbor investic
T: 20. února 2019
Usnesení z 3. zasedání Rady města Podbořany 23. ledna 2019 - 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. 19/2019 - Podmínky pro SČVK a.s., pro akci: „LN 055 097 PODBOŘANY, Bedřicha
Smetany, Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
Rada schválila podmínky pro společnost SČVK a.s., pro akci: „LN 055 097 PODBOŘANY, Bedřicha
Smetany, Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a požaduje vést jednání o společné opravě se
INNOGY a.s. v ulici Husova a B. Smetany tak, aby práce v uvedených komunikacích probíhaly
současně nebo časově za sebou tak, aby minimálně omezovaly občany a minimálně omezovaly pohyb
občanů v místě stavby a minimalizoval se čas potřebný pro stavbu a zároveň požaduje od společnosti
SČVK a.s. provést asfaltaci v celé šíři komunikace v místě jejich stavby.
Podmínky Města Podbořany pro akci „LN 055 097 PODBOŘANY, Bedřicha Smetany, Husova rekonstrukce kanalizace a vodovodu“:
-

požaduje dodržet „Všeobecné podmínky pro vstup do pozemků Města Podbořan za účelem
uložení, oprav nebo údržby podzemních sítí“ schválené Radou města Podbořan dne 12. 12. 2018

□

požaduje předložit harmonogram prací na této stavbě do 04. 03. 2019

□
pro komunikace přilehlé k areálům škol (TGM a I. ZŠ) požaduje Rada města realizovat v době
školních prázdnin z důvodu pohybu dětí a provozu na místních komunikacích, který je abnormálně
vysoký, hlavně ulice Husova musí být zachována průjezdnost
□
informuje, že v termínu Z2 června (cca 14. a 15. 6. 2019 - termín ještě není přesně stanoven)
budou probíhat v centru města slavnosti a bude značně zvýšen provoz v okolích ulicích okolo náměstí
(to bude uzavřeno)
Ukládá společnosti SČVK a.s.:
□
zajistit koordinaci prací se společností INNOGY - ta bude v této ulici provádět opravu
plynovodu
□
zajistit po ukončení akce zajistit celkovou asfaltaci vozovky v místě činnosti této akce i za
společnost INNOGY; odůvodnění: společnost SČVK bude pokládat kameninové potrubí o průměru 500,
400 a 300 mm pro kanalizaci a to v celkové délce 523 metrů, počet odboček 65, dále bude demontovat a
opět pokládat vodovodní potrubí o průměru 160 a 110 mm v délce 503 metrů a 34 přípojek; naproti
tomu INNOGY zde bude pokládat potrubí o průměru 110 mm a 65 mm bude i z půlky zatahovat do
stávající ocelové roury (B. Smetany).
Podmínky obecné, shodné jako u jiných akcí:
Pro každou ulici, minimálně 7 dní před zahájením prací, oznámí realizační firma na Odbor investic
kontaktní osobu odpovědnou za vedení stavebních prací včetně tlf. čísla a emailu.
Realizační firma je odpovědná za stav domů okolo stavby. Jde zejména o výkopové práce, průjezd těžké
techniky a následné hutnění. V případě stížností občanů nese odpovědnost za prováděné činnosti
realizační firma. Odbor investic upozorňuje na stáří domů v blízkosti stavby
Realizační firma zajistí dopoledne svoz a po vysypání rozvoz popelnic dle dohody a to včetně
kontejnerů na tříděný odpad.
Realizační firma zajistí přístup k domům formou řádně pochozích chodníků. Např. přes výkopy budou
lávky atd. Bude zajištěn přístup pro lékařskou službu, pro seniory donášení obědů + další lékařská péče
apod.
Pro každou ulici oznámí realizační firma příjezd a průjezd těžké techniky.
Po ukončení prací uvede investor stavby veřejný pozemek do původního stavu.
V případě způsobení škody na majetku Města Podbořany nebo třetích osob v průběhu prací investora,
budou veškeré náklady na odstranění takových škod hrazeny investorem.
Usnesení z 3. zasedání Rady města Podbořany 23. ledna 2019 - 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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Před zahájením stavebních prací je nutné písemné převzetí dotčeného veřejného pozemku investorem
stavby a po jejím ukončení písemné předání zpět Městu Podbořany (p. Kolihová - stavební technik
města, tel. 773 621 418, 415 237 536, kolihova@podborany.net).
Požadujeme zhutnění výkopu na veřejném pozemku dle příslušných norem.
Po ukončení prací bude 60 měsíců záruka od SČVK a.s. na propad v místě výkopů. Odbor investic
upozorňuje, že lokalita Podbořany má neúnosnou pláň cca 10 MPa a k tomu je potřeba přizpůsobit
konstrukční vrstvy výkopů.
Z: odbor investic
T: 20. února 2019

Usnesení č. 20/2019 - Výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „TDI na dopravní stavby pro
Město Podbořany44.
Rada schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „TDI na
dopravní stavby pro Město Podbořany44.
Z: odbor investic
T: 20. února 2019

Usnesení ě. 21/2019 - Seznam členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
realizaci stavební akce „TDI na dopravní stavby pro Město Podbořany44.
Rada schválila jmenný seznam Členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
realizaci stavební akce „TDI na dopravní stavby pro Město Podbořany44.
Z: odbor investic
T: 20. února 2019

Usnesení ě. 22/2019 - Provozovatel areálu městského koupaliště - Výzva k přihlášení do
poptávkového řízení
Rada schválila text výběrového řízení formou poptávky na provozovatele areálu městského koupaliště a
zadávací dokumentaci včetně příloh a ukládá zveřejnit podmínky výběru a dokumentaci k provozování
koupaliště a ukládá starostovi města stanovit komisi pro posouzení nabídek.
Z: odbor MHaS
T: 20. února 2019

Usnesení ě. 23/2019 - Vyhlášení Výzvy a ZP výběrového řízení na budoucího dodavatele
komunálních služeb pro Město Podbořany
Rada schválila text Výzvy a Zadávacích podmínek včetně příloh a ukládá vypsat výběrové řízení na
nového dodavatele komunálních služeb pro Město Podbořany od 1. 4. 2019.
Z: odbor MHaS
T: 20. února 2019

Usnesení ě. 24/2019 - Cenový dodatek pro rok 2019 ke smlouvě o odvozu pevného domovního
odpadu platný od 1.1.2019
Rada schválila „Cenový dodatek pro rok 2019 ke smlouvě o odvozu pevného domovního odpadu platný
od 1 1.2019“ mezi smluvními stranami firmou Marius Pedersen a.s.. Průběžná 1940/3, Hradec Králové,
IČ: 42194920 a Městem Podbořany a ukládá starostovi města tento cenový dodatek podepsat.
Z: obor MHaS
T: 20. února 2019
Usnesení z 3. zasedání Rady města Podbořany 23. ledna 2019 - 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. 6

Usnesení č. 25/2019 - Dodatek č. 18 ke smlouvě o provozování separovaného sběru
Rada schválila Dodatek č.:18 ke smlouvě o provozování separovaného sběru pevných druhotných
surovin evidované dodavatelem pod č.:570075, mezi smluvními stranami firmou Marius Pedersen a.s.,
Průběžná 1940/3, Hradec Králové, IČ: 42194920 a Městem Podbořany a ukládá starostovi města tento
dodatek podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 20. února 2019

Usnesení ě. 26/2019 - Dodatek ě. 3 o snížení počtu kontejnerů na obnošený textil
Rada schválila Dodatek č. 3 Smlouvy o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu a obuvi s firmou
DIMATEX CS, spol.s.r.o., IČ: 43224245 a Městem Podbořany a ukládá starostovi města tento dodatek
podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 20. února 2019

Usnesení ě. 27/2019 - Smlouva o výrobě, vysílání a archivaci televizních příspěvků - Ok plus TV
Zatec
Rada schválila smlouvu o výrobě, vysílání a archivaci televizních příspěvků mezi Městem Podbořany a
Ok plus TV Žatec, Karabec Oldřich, Šafaříkova 2989, Žatec, IČO 60274581 na dobu určitou a to od
1. 1.2019 do 31. 12. 2019 - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 20. února 2019

Usnesení ě. 28/2019 - Změna platových tarifů ředitelek základních a mateřských škol zřízených
Městem Podbořany k 1. 1. 2019
Rada stanovila plat ředitelkám (řediteli) příspěvkových organizací, vykonávajících činnost škol,
zřízených Městem Podbořany v souladu s Nařízení vlády č. 263/2018 Sb., kterým se mění Nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, účinnost od 1. 1. 2019 - změna platových tarifů k 1. 1. 2019 (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 20. února 2019

Usnesení ě. 29/2019 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany - Zimní bitva 26. ledna 2019
Rada vzala na vědomí oznámení o konání 24. ročníku Zimní bitvy dne 26. ledna 2019 od 15,00 hod. za
koupalištěm v Podbořanech a schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč z rozpočtu města
Podbořany za účelem uvedeným v žádosti o poskytnutí dotace - náklady akce Zimní bitva 2019 dne 26.
ledna 2019 v Podbořanech. Žadatel fyzická osoba.
Z: finanční odbor
T: 20. února 2019

Usnesení ě. 30/2019 - Žádost o dotaci na prořezávky v městských lesích
Rada schválila podání žádosti o dotaci na prořezávky v městských lesích u Ministerstva zemědělství.
Z: tajemník
T: 20. února 2019

Usnesení z 3. zasedání Rady města Podbořany 23. ledna 2019 - 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. 31/2019 - Žádost o dotaci na odstraňování nepůvodních keřů a stromů na východním
v
svahu Cmeláčího vrchu/homole
Rada schválila podání žádosti o dotaci na odstranění nepůvodních keřů a akátů na východním svahu
Čmeláčího vrchu/homole, p.p. 1626/14 v k.ú. Podbořany.
Z: tajemník
T: 20. února 2019

Usnesení č. 32/2019 - Čerpání fondu pro poskytování příspěvku na ošatné za rok 2018
Rada vzala na vědomí čerpání fondu pro poskytování příspěvku na ošatné za rok 2018.
Z: finanční odbor
T: 20. února 2019
Usnesení č. 33/2019 - Čerpání fondu zaměstnanců za rok 2018
Rada vzala na vědomí čerpání fondu zaměstnanců za rok 2018.
Z: finanční odbor
T: 20. února 2019

Usnesení ě. 34/2019 - Rozpočet fondu pro poskytování příspěvku na ošatné na rok 2019
Rada vzala na vědomí rozpočet fondu pro poskytování příspěvku na ošatné na rok 2019.
Z: finanční odbor
T: 20. února 2019

Usnesení č. 35/2019 - Rozpočet fondu zaměstnanců na rok 2019
Rada vzala na vědomí rozpočet fondu zaměstnanců na rok 2019.
Z: finanční odbor
T: 20. února 2019

Usnesení ě. 36/2019 - Informace o vyřazeném majetku likvidací za období 1. 7. 2018 až 31. 12.
2018
Rada vzala na vědomí informaci o vyřazeném majetku likvidací v období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018.
Z: finanční odbor
T: 20. února 2019

Usnesení
ě. 37/2019 - Schválení a podpis dodatku ě. 16 k pojistné smlouvě ě. 899-16628-18
v
s Českou pojišťovnou a.s.
Rada schválila znění a podpis dodatku č. 16 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: 20. února 2019

Usnesení
č. 38/2019 - Schválení a podpis dodatku č. 17 k pojistné smlouvě ě. 899-16628-18
v
s Českou pojišťovnou a.s.
Rada schválila znění a podpis dodatku č. 17 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: 20. února 2019
Usnesení z 3. zasedání Rady města Podbořany 23. ledna 2019 - 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. 39/2019 - Schválení plánu veřejnosprávních kontrol pro rok 2019
Rada schválila plán veřejnosprávních kontrol pro rok 2019 dle předloženého návrhu (viz příloha)
Z: finanční odbor
T: 20. února 2019

Usnesení č. 40/2019 - Domov pro seniory Podbořany, p.o. - Stanovení platu ředitelky Domova pro
seniory Podbořany, p.o od 1.1. 2019
Rada stanovila plat ředitelky Domova pro seniory Podbořany, p.o, fyzické osoby v souladu s nařízením
vlády č.341/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platné k 1.1.2019-změna
platových tarifů k 1.1.2019.
Z: sociální odbor
T: 20. února 2019
Usnesení č. 41/2019 - Doprava v našem městě
Rada vzala na vědomí materiál „Doprava v našem městě“ a ukládá předložit kalkulaci na umístění
měřičů rychlosti na hlavních průtahových komunikacích.
Z: odbor dopravy
T: 20. února 2019
Usnesení ě. 42/2019 - Úprava nájemného
Rada schválila úpravu nájemného u nájmu pozemku č. 205/1 - orná půda, o výměře 1 7315 m2, v k.ú.
Pšov u Podbořan a č. 415/10 - orná půda, o výměře 2 2182 m2, v k.ú. Neprobylice u Kaštic dodatkem
k nájemní smlouvě ze dne 19. února 2001. Nová výše nájmu je 3 000 Kč/ha, to je celkem 11 849 Kč.
Žadatel ZOS Liběšovice, Liběšovice 97, 438 01 Žatec.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. února 2019

Usnesení ě. 43/2019 - Prodej pozemkové parcely ě. 254/117 - orná půda
Rada schválila záměr prodeje pozemkové parcely č. 254/117 - orná půda, o výměře 1047 m2, v k.ú.
Klubaný pro stavbu rodinného domu. IS si stavebníci vybudují na své náklady, podmínkou bude
kolaudace RD do 5 let a dodržení dimenzí IS pro připojení dalších RD. Žadatel fyzická osoba. Kupní
cena: 200 Kč/m2 + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. února 2019

Usnesení ě. 44/2019 - Prodej pozemkové parcely ě. 254/118 - orná půda
Rada schválila záměr prodeje pozemkové parcely č. 254/118 - orná půda, o výměře 1280 m2, v k.ú.
Klubaný pro stavbu rodinného domu. IS si stavebníci vybudují na své náklady, podmínkou bude
kolaudace RD do 5 let a dodržení dimenzí IS pro připojení dalších RD. Žadatel fyzická osoba. Kupní
cena: 200 Kč/m2 + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. února 2019

Usnesení ě. 45/2019 - Prodej části parcely ě. 1529/8 - ostatní plocha
Rada odkládá záměr prodeje části parcely č. 1529/8 - ostatní plocha, o výměře cca 95 m2, v k.ú.
Podbořany a ukládá nejprve zpracovat geometrický plán. Žadatelé fyzické osoby. Kupní cena: dle
tržního znaleckého posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. února 2019
Usnesení z 3. zasedání Rady města Podbořany 23. ledna 2019 - 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. 46/2019 - Prodej části parcely č. 1529/8 - ostatní plocha
Rada odkládá záměr prodeje části parcely č. 1529/8 - ostatní plocha, o výměře cca 70 m2, v k.ú.
Podbořany pro rozšíření zahrady a ukládá nejprve geometrický plán. Žadatelé fyzické osoby. Kupní
cena: dle tržního znaleckého posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. února 2019

Usnesení č. 47/2019 - Budoucí směna pozemků
Rada ukládá připravit návrh budoucího řešení celé lokality Nad Hlubany, odsouhlasený všemi vlastníky.
Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. února 2019

Usnesení č. 48/2019 - Zrušení usnesení zastupitelstva
Rada doporučila zrušení usnesení č. III./10. písm. j) ze dne 19. prosince 2018. Trafostanice se bude
stavět na parcele č. 254/112 v k.ú. Hlubany. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV.
Z: majetkoprávní odbor
T: 27. února 2019

Usnesení č. 49/2019 - Záměr prodeje pozemku a Smlouva o smlouvě budoucí kupní
Rada schválila záměr prodeje části parcely č. 254/112 - orná půda, o výměře cca 20 m2, v k.ú. Hlubany
a doporučila podpis smlouvy budoucí kupní pro vybudování nové kompaktní distribuční stanice (DTS).
Žadatel ČEZ Distribuce, a.s.. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. Kupní cena: dle tržního znaleckého
posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. února 2019

Usnesení ě. 50/2019 - Budoucí zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
Rada schválila podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby za účelem zřízení a provozování elektrizační soustavy ke stavbě - „LN - Podbořany, Hlubany nová lokalita" s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách 254/112, č.
66/1, č. 254/106, č.254/118, č. 254/117, č. 254/116, č. 254/76, č. 254/111, č. 62/5, č. 62/4, č. 254/85, ě.
254/109, č. 254/79, č. 254/108, č. 253/6, v k.ú. Hlubany. Jedná se o připojení budoucích stavebních
parcel v lokalitě Nad Hlubany. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Jednorázová úhrada: 138 160 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. února 2019

Usnesení ě. 51/2019 - Zřízení věcného břemene
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti za účelem zřízení a provozování
elektrizační soustavy ke stavbě - „Podbořany, Mlýnská, 1494/1, 2, Město" s právem přístupu a příjezdu
za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 1453/1 a č. 1494/2 v k.ú. Podbořany. Jedná se o
připojení nového svozového dvora v Mlýnské ulici. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s„ Teplická 874/8, 405
02 Děčín 4. Jednorázová úhrada: 6 900 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. února 2019
Usnesení z 3. zasedání Rady města Podbořany 23. ledna 2019 - 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. 52/2019 - Budoucí zřízení věcného břemene
Rada odkládá podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a
provozování elektrizační soustavy ke stavbě - „Podbořany, Ix OM, na pozemku 650/1 v k.ú. Letov“
s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcele ě. 650/1 v k.ú. Letov. Jedná se o
postavení 1 ks betonového sloupu místo starého dřevěného a připojení domu čp. 76 v Letově a ukládá
prověřit znalecký posudek. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. února 2019

Usnesení č. 53/2019 - Prodej části pozemkové parcely
Rada neschválila záměr prodeje pozemkové parcely č. 361/4 - ostatní plocha, o výměře 2603 m2 a části
parcely č. 361/11 - ostatní plocha, o výměře cca 1950 m2, v k.ú. Dolánky u Kaštic. Žadatelé fyzické
osoby. Kupní cena: dle tržního posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. února 2019

Usnesení č. 54/2019 - Podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Rada odkládá podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a
provozování elektrizační soustavy ke stavbě - „Podbořany, ul. Švermova, 5x OM“ s právem přístupu a
příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 2156/4 a č. 2156/15 v k.ú. Podbořany. Jedná se
o připojení 5 budoucích RD na křižovatce Švermovy a Doupovské ulice v Podbořanech a ukládá
prověřit znalecký posudek. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 20. února 2019
Usnesení č. 55/2019 - Plán práce Rady města
Rada vzala na vědomí plán práce Rady města Podbořany pro rok 2019 - viz příloha.
Usnesení č. 56/2019 - Monitoring médií
Rada rozhodla nevyužít služeb zajišťujících monitoring médií.
Z: tajemník
T: 20. února 2019

Usnesení č. 57/2019 - Smlouva o výpůjčce vitríny z Putovní výstavy
Rada schválila smlouvu o výpůjčce vitríny z Putovní výstavy projektu InduCult 2.0 včetně jejího obsahu
představující firmu Logit, s. r. o. mezi Městem Podbořany, Mírová 615, 441 01 Podbořany a Krajským
sdružením MAS Karlovarského kraje, z. s., K Nemocnici 2381/2, 350 02 Cheb.
Z: místostarosta
T: 20. února 2019

Usnesení z 3. zasedání Rady města Podbořany 23. ledna 2019 - 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. 58/2019 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany - „Nejúspěšnější sportovec
roku 2018“ okresu Louny
Rada schválila poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč z rozpočtu města Podbořany za účelem uvedeným
v žádosti o poskytnutí dotace - náklady na konání akce „Nejúspěšnější sportovec roku 2018“ okresu
Louny dne 19. 2. 2019 v divadle v Žatci. Žadatel: Sport Action s.r.o., Kyjická 4771, 430 04 Chomutov,
IČ 254 07 449.
Z: finanční odbor
T: 20. února 2019

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé:

Mgr. Stanislava Čapková:

MUDr. Petr Ráliš:
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