Usnesení
ze 4. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 20. února 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: Ing. Bc. Marhold, p. 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. 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 p. Jaromíra Doušky 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. 59/2019 - Novostavba komunikace v lokalitě AR auto v Podbořanech - opakovaná
výzva - VR
Rada schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Novostavba komunikace v lokalitě AR auto v Podbořanech - opakovaná výzva“.
Z: odbor investic
T: 13. března 2019
Usnesení č. 60/2019 - Oprava sociálního zařízení v suterénu objektu Pegas v Podbořanech výsledky VŘ
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 „Oprava sociálního
zařízení v suterénu objektu Pegas v Podbořanech41 mezi Městem Podbořany a společností Panáček Stav
s.r.o., IČO 06890105, se sídlem Cukrovarská 154/58, 196 00 Praha 9 - Čakovice, a to za celkovou cenu
1.009.105,- Kč vč. DPH a s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové
změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2019. O této skutečnosti bude objednatel
zhotovitele písemně informovat nejpozději do 18. 3. 2019.
1. Panáček Stav s.r.o., Cukrovarská 154/58, 196 00 Praha 9 - Čakovice
1.009.105.00 Kč vč, DPH
2. JK stav - realizace staveb s.r.o., 28. října 1025/1, 430 01 Chomutov
1.170.477.00 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 13. března 2019
Usnesení ze 4. zasedání Rady města Podbořany 20. února 2019 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
Str. 1

Usnesení Č. 61/2019 - Podbořany - vodovod a kanalizace, na p.p.č. 357/2
Rada ukládá podepsat žádost o spolufinancování stavby „Podbořany - vodovod a kanalizace, na p.p.č.
357/2“ se společností Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice.
Z: odbor investic
T: 13. března 2019

Usnesení č. 62/2019 - Podbořany - kanalizace, na p.p.č. 357/2 v k.ú. Podbořany - přeložka44
Rada ukládá podepsat žádost o souhlas s přeložkou vodohospodářské infrastruktury „Podbořany kanalizace, na p.p.č. 357/2 v k.ú. Podbořany - přeložka44 se společností Severočeská vodárenská
společnost a.s. Teplice.
Z: odbor investic
T: 13. března 2019

Usnesení č. 63/2019 - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností za rok 2018 - souhrnná zpráva
Rada vzala na vědomí souhrnnou zprávu o dotačním programu „Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností44 za rok 2018.
Z: odbor investic
T: 13. března 2019

Usnesení č. 64/2019 - Žádost o povolení umístění restaurační předzahrádky u restaurace „Růže44
Rada ukládá pro žádost: „Povolení umístění restaurační předzahrádky u restaurace „Růže44, zpracovat
materiál pro tuto stranu náměstí.
Z: odbor investic a MHaS
T: 13. března 2019

Usnesení č. 65/2019 - Restaurování podstavce kříže u Buškovic - výsledky VŘ
Rada schválila uzavření a podpis smlouvy o dílo na realizaci akce „Restaurování podstavce kříže u
Buškovic44 mezi Městem Podbořany a restaurátorkou MgA. Markétou Kynclovou, IČ 01237896,
Stradonice 73, 440 01 Louny, a to za celkové náklady ve výši 121 000,- Kč vč. DPH a s právem
odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny, nezařazení akce do rozpočtu
města na rok 2019, nebo pokud nebude poskytnuta dotace z programu „Program na záchranu a obnovu
drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019“. O této
skutečnosti bude objednatel zhotovitele písemně informovat nejpozději do 30. 6. 2019.
Z: odbor investic
T: 13. března 2019

Usnesení č. 66/2019 - Sportovní hala Podbořany - výsledky VŘ
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 „Sportovní hala
Podbořany44 mezi Městem Podbořany a společností Podhola - stavební firma s.r.o., IČO: 27295443, se
sídlem: Partyzánská 93, 441 01 Podbořany, a to za celkovou cenu 46.885.241,00 Kč vč. DPH a s
právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do
rozpočtu města na rok 2019. O této skutečnosti bude objednatel zhotovitele písemně informovat
nejpozději do 1.4. 2019.

Usnesení ze 4. zasedání Rady města Podbořany 20. února 2019 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
Str. 2

1.

Podhola - stavební firma s.r.o.

Partyzánská 93, 441 01
Podbořany, IČO: 27295443

46.885.241,00 Kč

2.

Metali Quatro s.r.o.

Vysoká Pec 600, 431 59, IČO:
61538213

67.418.271,19 Kč

Z: odbor investic
T: 13. března 2019

Usnesení č. 67/2019 - Technický dozor investora na dopravní stavby pro Město Podbořany výsledky VŘ
Rada na základě doporučeni komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek a zároveň ukládá podepsat příkazm smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Technický dozor
investora na dopravní stavby pro Město Podbořany44 mezi Městem Podbořany a Jaroslavem Dubským,
IČO: 04794621, se sídlem Dvořákova 1123, 432 01 Kadaň, a to za celkovou cenu 383.570,- Kč vč.
DPH.
Jaroslav Dubský

Dvořákova 1123,432 01 Kadaň,
IČO:04794621

383.570,00 Kč

Messor s.r.o.

Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň, IČO:
28738217

487.025,00 Kč

BUNG CZ s.r.o.

V Olšinách 2300/75,100 00 Praha 10,
IČO:27454576

899.937,50 Kč

Z: odbor investic
T: 13. března 2019

Usnesení č. 68/2019 - Návrh úpravy dopravního značení parkovacích míst v ulici Nádražní před
objektem vlakového nádraží v Podbořanech
Rada odkládá návrh úpravy dopravního značení parkovacích stání v ulici Nádražní před objektem
vlakového nádraží v Podbořanech dle předložené situace a ukládá dopracovat technické řešení.
Z: odbor investic
T: 13. března 2019

Usnesení č. 69/2019 - Návrh na vytvoření parkovacích míst před hřbitovem na Valovské ulici
v Podbořanech
Rada souhlasí s návrhem na vytvoření parkovacích míst před hřbitovem na Valovské ulici dle
předložené situace.
Z: odbor investic
T: 13. března 2019

Usnesení ze 4. zasedání Rady města Podbořany 20, února 2019 - veřejné zněni
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
Str. 3

v

Usnesení č. 70/2019 - 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 čp. 1144 v ul. U Tankového praporu v Podbořanech - žadatelé
fyzické osoby, a to ve výši 37 500,- Kč.
Z: odbor investic
T: 27. února 2019

Usnesení ě. 71/2019 - Dodatek ě. 1 k SoD ě. 156/2018 na realizaci akce „Rekonstrukce komunikací
Doupovská - Svermova v Podbořanech44
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 1 smlouvy o dílo č. 156/2018 na realizaci akce
„Rekonstrukce komunikací Doupovská - Švermova v Podbořanech44 mezi Městem Podbořany a
společností EKOSTAVBY Louny s.r.o., se sídlem Václava Majera 573, Louny, a to z důvodu úpravy
členění rozpočtu jednotlivých stavebních objektů pro podání žádosti o finanční dotaci.
Z: odbor investic
T: 13. března 2019
v

Usnesení ě. 72/2019 - Spojovací chodba mezi objekty I. ZŠ v Podbořanech - VŘ
Rada schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Spojovací chodba mezi objekty I. ZŠ v Podbořanech44.
Z: odbor investic
T: 13. března 2019

Usnesení ě. 73/2019 - Žádost o vyhrazení trvalého parkovacího místa ZTP
Rada souhlasí s realizací trvalého parkovacího stání (o rozměru 2,0 x 7,0 m) pro držitele ZTP v ulici
Husova u čp. 422 v Podbořanech. Související úprava dopravního značení bude provedena na náklady
žadatele.
Z: odbor investic
T: 13. března 2019

Usnesení ě. 74/2019 - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností pro rok 2019 - komise
Rada schvaluje ustanovení komise pro posuzování žádostí o poskytnutí finančního příspěvku
z dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností pro rok 2019“.
Z: odbor investic
T: 13. března 2019

Usnesení ě. 75/2019 - Výstavba stezky na vrch Rubín v obci Dolánky - VŘ
Rada schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Výstavba stezky na vrch Rubín v obci Dolánky44.
Z: odbor investic
T: 13. března 2019

Usnesení ě. 76/2019 - Právní rozbor pro Enima Pro a.s. pro PD pro lokalitu Liška
Rada vzala na vědomí stav v projektování lokality Liška od společnosti Enima Pro a.s. a pro ZM, které
bude 27. 2. 2019, není potřeba návštěvy zástupce firmy Enima Pro a.s.
Z: odbor investic
T: 13. března 2019
Usnesení ze 4. zasedání Rady města Podbořany 20. února 2019 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
Str. 4

Usnesení č. 77/2019 - Informace o zveřejňování veřejných zakázek Města Podbořany
Rada vzala na vědomí informaci o zveřejňování veřejných zakázek Města Podbořany pouze pomocí
certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek dostupného na internetové
adrese profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00265365.
Z: odbor investic
T: 13. března 2019

Usnesení č. 78/2019 - 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 čp. 1116 v ul. Zátiší v Podbořanech - žadatel fyzická osoba, a to
ve výši 37 500,- Kč.
Z: odbor investic
T: 27. února 2019
v

Usnesení č. 79/2019 - 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 čp. 1066 v ul. Švermova v Podbořanech - žadatel fyzické osoby,
a to ve výši 37 500,- Kč.
Z: odbor investic
T: 27. února 2019

Usnesení č. 80/2019 - Odpisový plán pro rok 2019 - Domov pro seniory, příspěvková organizace
Rada schválila odpisový plán pro rok 2019 Domovu pro seniory, příspěvková organizace - IČ 65650964
(viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 13. března 2019

Usnesení č. 81/2019 - Odpisový plán pro rok 2019 - Mateřská škola Podbořany, Bratří Čapků
795, okres Louny
Rada schválila odpisový plán pro rok 2019 Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795, okres Louny IČ 72744987 (viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 13. března 2019

Usnesení č. 82/2019 - Odpisový plán pro rok 2019 - Základní škola Podbořany, Husova 276, okres
Louny
Rada schválila odpisový plán pro rok 2019 Základní školy Podbořany, Husova 276, okres Louny - IČ:
70879036 (viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 13. března 2019

Usnesení č. 83/2019 - Odpisový plán pro rok 2019 - Základní umělecká škola Podbořany
Rada schválila odpisový plán pro rok 2019 Základní umělecké školy Podbořany, okres Louny - IČ
46764968 (viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 13. března 2019
Usnesení ze 4. zasedání Rady města Podbořany 20. února 2019 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
Str. 5

Usnesení č. 84/2019 - Rozpočet Města Podbořany na rok 2019 - návrh
Rada vzala na vědomí návrh „Rozpočtu města Podbořany na rok 2019“ a doporučuje ho ZM ke
schválení:
Celkový objem příjmů
164 393,30 tis. Kč
Celkový objem výdajů
228 093,10 tis. Kč
Financování
63 699,80 tis. Kč (zapojení přebytku minulých let).
Z: finanční odbor
T: 27. února 2019

Usnesení č. 85/2019 - Vypořádání nákladů spojených s reparací škod způsobených požárem
v budově ěp. 846
Rada vzala na vědomí informaci o vypořádání nákladů spojených s reparací škod způsobených požárem
v budově čp. 846 od f. Podhola - stavební firma s.r.o., Partyzánská čp. 93, 441 01 Podbořany a
doporučuje předložit Zastupitelstvu města k rozhodnutí.
Z: finanční odbor
T: 13. března 2019

Usnesení ě. 86/2019 - Vyjádření Města Podbořany k „Hornické činnosti na ložisku Krásný Dvůr Podbořany (B3 111200) v DP Podbořany (60206)“
Rada striktně nedoporučuje variantu těžby č. 2 a 3, protože je na hranici zastavěného území města. Rada
nedoporučuje ani variantu č. 1. Požaduje, aby dokumentace ElA byla dopracována ve variantě, že
vytěžená surovina bude v prvním stupni plavena přímo v nově otevřeném lomu a upravená surovina
bude následně transportována potrubím do zpracovatelského objektu. Současně je nutné zamezit vzniku
mnoho metrů vysokých hromad, odpadní suroviny (písku), která je následně rozfoukávána větrem
po okolí.
Rada požaduje, aby dokumentace byla doplněna o celou navrženou automobilovou dopravní cestu,
neboť v dokumentaci zcela chybí ta konfliktní část přepravní cesty, konkrétně kolem domů
v Buškovicích, čísla popisná, 271, 268, 256, 253, 188,179,231, 149, 156, 150,125,124,189,123,158,
11, 285,290. Jejich majitelé a obyvatelé si opakovaně stěžují na neúnosné znečištění z dopravy suroviny
v okolí domů. Rada požaduje, aby se mohli k dokumentaci adresně vyjádřit.
Dále rada požaduje, aby dopravní cesta suroviny byla vypracovaná i ve variantě navržené stávajícím
územním plánem, který předpokládá vybudování účelové komunikace kolem Oprámu v Buškovicích
tak, aby surovina mohla být přepravena mimo obytnou část obce Buškovice
Z: odbor ŽP
T: 13. března 2019

Usnesení č. 87/2019 - Výsledek výběrového řízení na nového správce areálu koupaliště
Rada vzala na vědomí informaci o průběhu a výsledku poptávkového řízení na nového správce
městského koupaliště a ukládá starostovi města podepsat s vybraným uchazečem FOP Smlouvu o
provozu koupaliště na dobu 3 let od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022, dle zadání Výzvy k přihlášení do
poptávkového řízení a prokázání způsobilosti, odst. B.
Z: odbor MHaS
T: 13. března 2019

Usnesení ě. 88/2019 - Výsledek výběrového řízení na zajištění komunálních služeb pro město
Podbořany
Rada vzala na vědomí průběh výběrového řízení a schválila prodloužení termínu výzvy k předložení
nabídek.
Z: odbor MHaS
T: 13. března 2019
Usnesení ze 4. zasedání Rady města Podbořany 20. února 2019 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
Str. 6

Usnesení č. 89/2019 - Pronájem Kulturního domu v Buškovicích 1
Rada schválila krátkodobý pronájem nebytových prostor v 1. patře Kulturního domu v Buškovicích 282
ve dnech 11. 5. a 12. 5. 2019 za účelem soukromé oslavy. Žadatel fyzická osoba. Úhrada komerčního
pronájmu dle Pravidel pro krátkodobé pronájmy prostor KD, Výstavní síně a KD Buškovice,
schválených RM dne 19. 12. 2017.
Z: odbor MHaS
T: 13. března 2019
Usnesení č. 90/2019 - Pronájem Kulturního domu v Buškovicích 2
Rada schválila krátkodobý pronájem nebytových prostor v 1. patře Kulturního domu v Buškovicích 282
ve dnech 7. až 9. 6. 2019 za účelem soukromé oslavy. Žadatel: fyzická osoba. Úhrada komerčního
pronájmu dle Pravidel pro krátkodobé pronájmy prostor KD, Výstavní síně a KD Buškovice,
schválených RM dne 19. 12. 2017.
Z: odbor MHaS
T: 13. března 2019

Usnesení č. 91/2019 - Dodatky 1/2019 ke Smlouvám o výpůjčce majetku školám
Rada schválila Dodatky č. 1/2097 ke smlouvám o výpůjčce majetku mezi Městem Podbořany a
příspěvkovými organizacemi vykonávajícími činnost školy, zřizovanými Městem Podbořany pro rok
2019, dle inventarizace stavu majetku k 31. 12. 2018.
Z: odbor MHaS
T: 13. března 2019
Usnesení č. 92/2019 - Stanovení platu ředitele ZUŠ (platový postup)
Rada stanovila plat - řediteli Základní umělecké školy Podbořany, okres Louny, platový postup od 1. 2.
2019, viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 13. března 2019

Usnesení č. 93/2019 - Oznámení o konání zápisu do 1. třídy ZŠ
Rada vzala na vědomí oznámení o konání zápisu do 1. tříd základních škol zřízených městem Podbořany
ve dnech 4. a 5. dubna 2019 od 14,00 do 17,00 hodin v budovách Základní školy Podbořany, Husova
276, okres Louny a Základní školy T. G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny pro školní rok
2019/2020.
Z: odbor MHaS
T: 13. března 2019

Usnesení č. 94/2019 - Přípravná třída ZŠ T, G. Masaryka
Rada schválila zřízení 1 přípravné třídy na Základní škola e T.G. Masaryka, Husova 445, Podbořany,
okres Louny pro školní rok 2019/2020 a ukládá odboru MHaS vyžádat souhlas Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
Z: odbor MHaS
T: 13. března 2019

Usnesení č. 95/2019 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany - Územní sdružení Českého
zahrádkářského svazu Louny
Rada neschválila poskytnutí dotace z rozpočtu města, pro rok 2019 - na akci tematický poznávací
zájezd členů ČZS Louny, žadatel Územní sdružení českého zahrádkářského svazu, Beneše z Loun 134,
440 01 Louny, IČ 00433578 z důvodu objemu rozpočtových prostředků vyhrazených na dotace,
v rozpočtu Města Podbořany pro rok 2019.
Z: odbor MHaS
T: 13. března 2019
Usnesení ze 4. zasedání Rady města Podbořany 20. února 2019 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 96/2019 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany - Svaz diabetiků ČR Žatec
Rada neschválila poskytnutí dotace z rozpočtu města, pro rok 2019 - na účel uvedený v žádosti o dotaci
- doprava na rekondiční pobyty členů svazu, žadatel Svaz diabetiků v ČR, pobočný spolek, Lučanská
2063, 438 01 Žatec, IČ 64018717 z důvodu objemu rozpočtových prostředků vyhrazených na dotace,
v rozpočtu Města Podbořany pro rok 2019.
Z: odbor MHaS
T: 13. března 2019

Usnesení č. 97/2019 - Vyhlášení dotačního programu Města Podbořany „Podpora sportovní
činnosti v roce 2019“
Rada doporučila ZM vyhlášení dotačního programu „Podpora sportovní činnosti v roce 2019“ (viz
příloha).
Z: odbor MHaS
T: 27. února 2019

Usnesení č. 98/2019 - Záměr pronájmu - Komunitní centrum Pegas (Kulturní dům Podbořany)
Rada schválila záměr výpůjčky nebytových prostor v 1. patře budovy č.p. 922 - Komunitní centrum
Pegas (Kino a kulturní dům Podbořany) č. místnosti 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.012 - pro partnery
Projektu - Integrovaného regionálního operačního programu - Rekonstrukce objektu „Centrum Pegas
v Podbořanech44, zdarma na dobu 5 let, po dobu udržitelnosti projektu, v souladu s partnerskou
smlouvou - Charita Most a Svaz tělesně postižených v ČR z.s., Louny.
Z: odbor MHaS
T: 27. února 2019

Usnesení č. 99/2019 - Dohoda o ukončení smlouvy
Rada schválila Dohodu o ukončení smlouvy o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu k 31
12. 2018 mezi smluvními stranami Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, IČO: 75151537 a Město
Podbořany a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 13. března 2019
-

v

Usnesení č. 100/2019 - Žádost o bezúplatné užívání veřejného prostranství
Rada schválila žádost o bezúplatné užívání veřejného prostranství před OD Rubín o rozměrech cca. 14 x
5 m po dobu konání 1. ročníku soutěže určené pro obory malíř - lakýrník a malířské a natěračské práce
konaný ve dnech 16. - 17. 4. 2019 v Podbořanech. Žadatel Gymnázium a Střední odborná škola,
Podbořany, příspěvková organizace Kpt. Jaroše 862,441 01 Podbořany.
Z: odbor MHaS
T: 13. března 2019
v

Usnesení č. 101/2019 - Žádost o příspěvek z rozpočtu města Podbořany na 1. ročník soutěže malíř
- lakýrník
Rada schválila příspěvek z rozpočtu města Podbořany ve výši 17 000,- Kč na organizační zajištění
průběhu dvoudenní soutěže určené pro obory malíř - lakýrník a malířské a natěračské práce konaný ve
dnech 16. - 17. dubna 2019 v Podbořanech. Žadatel Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany,
příspěvková organizace Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany.
Z: finanční odbor
T: 13. března 2019

Usnesení ze 4. zasedání Rady mčsía Podbořany 20. února 2019 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usneseni s originálem.
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Usnesení č. 102/2019 - Pronájem skladu
Rada odkládá pronájem skladu u stodoly ve dvoře čp. 71 v Mlýnské ulici, v Podbořanech do příštího
jednáni Rady města. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. března 2019
Usnesení č. 103/2019 - Pronájem pozemkových parcel č. 850/3 - orná půda
Rada odkládá pronájem pozemkových parcel č. 850/3 - orná půda, o výměře 559 m2 a č. 850/18 zahrada, o výměře 1344 m2, v k.ú. Buškovice pro zahradu. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. března 2019

Usnesení č. 104/2019 - Pronájem pozemkových parcel Č. 850/3 - orná půda
Rada odkládá pronájem pozemkových parcel č. 850/3 - orná půda, o výměře 559 m2 a č. 850/18 zahrada, o výměře 1344 m2, v k.ú. Buškovice. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. března 2019
Usnesení č. 105/2019 - Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
Rada schválila podpis dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor (a to části budovy
čp. 845 a čp. 15 na Masarykově náměstí pro umístění a provoz bezpečnostních kamer pro ochranu
majetku města) ze dne 20. ledna 2009. Úhrada za spotřebovanou el. energii činí 2 200 Kč ročně.
V dodatku č. 2 zvyšují částku za el. energii na 2 310 Kč ročně včt. DPH. Žadatel Jednota
v Podbořanech, Masarykovo nám. 14, 441 01 Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. března 2019

Usnesení č. 106/2019 - Souhlas s prodejem pozemkové parcely č. 2119/1 - ostatní plocha
Rada doporučila souhlas s prodejem pozemkové parcely č. 2119/1 - ostatní plocha, o výměře 1048 m2,
v k.ú. Podbořany, která je ve vlastnictví fyzické osoby a doporučila podpis třístranné kupní smlouvy
mezi Městem Podbořany, Mírová 615, 441 01 Podbořany, které je oprávněné z předkupního práva,
fyzickou osobou a žadatelem fyzickou osobou. Podmínky výstavby RD a kupní cena zůstávají stejné.
Z: majetkoprávní odbor
T: 27. února 2019
Usnesení č. 107/2019 - Prodej dřeva
Rada schválila záměr prodeje dřeva na stojato a to borovice černé v objemu cca 25 m3 v Buškovicích,
v úseku 149 D3 a dále akátu v objemu cca 25 m3 nacházející se v Buškovicích v porostu 150 A-7 a
v Podbořanech v porostu 151 B-7. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena: 400 Kč/m3.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. března 2019
Usnesení č. 108/2019 - Prodej přístřešku
Rada schválila záměr prodeje plechového přístřešku stojícího na parcele č. 1494/1 v k.ú. Podbořany.
Jedná se o přístřešek stojící na svozovém dvoře v Mlýnské ulici, který se bude likvidovat. Žadatel
fyzická osoba. Kupní cena: 3,50 Kč/kg - cena železného šrotu.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. března 2019
Usnesení ze 4. zasedání Rady města Podbořany 20. února 2019 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 109/2019 - Souhlas se stavbou „16010-047853 VPIC aut. zast., ul. 5. května,
Podbořany44
Rada vydala souhlas se stavbou „16010-047853 VPIC aut. zast., ul. 5. května, Podbořany44. Jedná se o
přeložku nadzemního vedení CETIN z důvodu zřízení autobusových zastávek a navazujících chodníků
v ulici 5. května. Dotčeny budou pozemkové parcely č. 1722/20 a č. 1724/1, v k.ú. Podbořany. Žadatel
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. března 2019
Usnesení č. 110/2019 - Budoucí zřízení věcného břemene
Rada schválila 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. Letov44
s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcele č. 650/1 v k.ú. Letov. Jedná se o
postavení 1 ks betonového sloupu místo starého dřevěného a připojení domu čp. 76 v Letově. Žadatel
CEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. Jednorázová úhrada: 18 600 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. března 2019
Usnesení č. 111/2019 - Budoucí zřízení věcného břemene
Rada schválila 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 Svermovy a Doupovské ulice v Podbořanech. Žadatel ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. Jednorázová úhrada: 15 100 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. března 2019
Usnesení ě. 112/2019 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení Služebnosti inženýrské sítě a smlouva
0 úpravě vzájemných práv a povinností
Rada schválila podpisy smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě
„Podbořany, RD Liška - komunikace + IS, SO 04 Dešťová kanalizace44 a smlouvu o úpravě
vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby
„Podbořany, RD Liška - komunikace + IS, SO 04 Dešťová kanalizace44. Jedná se o dešťovou kanalizaci
ke stavebním parcelám Na Lišce, která půjde protlakem pod silnicí 11/221 na parcele ě. 1721 a dotkne se
1 silnice 11/224 na parcele č. 359/1 v k.ú. Podbořany. Vlastník parcel je Ústecký kraj, město je budoucí
oprávněný. Žadatel SÚS Ústeckého kraje, Ruská 260,417 03 Dubí 3. Úhradu hradí město. Jednorázová
úhrada za zřízení služebnosti: 4 000 Kč + DPH. Jednorázová úhrada za zásah do tělesa komunikace:
4 100 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 13. března 2019
Usnesení c. 113/2019 - Výdej postelí a nábytku z bývalé vojenské ubytovny
Rada schválila žádost na vydání postelí a nábytku z bývalé vojenské ubytovny pro sociální účely.
Z: sociální odbor
T: 13. března 2019
Usnesení ě. 114/2019 - Pečovatelská služba Podbořany, Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
na podporu sociálních služeb
Rada schválila uzavření a podpis Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních
služeb mezi Městem Podbořany a Ústeckým krajem (Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem)
pro rok 2019 (číslo smlouvy: 19/SML0327/SoPD/SV).
Z: sociální odbor
T: 13. března 2019
Usnesení ze 4. zasedání Rady města Podbořany 20. února 2019 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 115/2019 - Pečovatelská služba Podbořany, Pověření Ústeckého kraje č. 110
k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021
Rada schválila uzavření a podpis Pověření Ústeckého kraje č. 110 k zajištění dostupnosti poskytování
sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021
s účinností ode dne 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021.
Z: sociální odbor
T: 13. března 2019

Usnesení č. 116/2019 - Uzavření smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému
určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy s názvem: „Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace
Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů".
Z: odbor dopravy
T: 13. března 2019

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé:

Ing. Bc. Jiří Marhold:

Tomáš Vaněk:
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