USNESENÍ
z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Podbořany, které se konalo ve středu
27. února 2019 od 17°° hod, ve velké zasedací síni Městského úřadu čp. 615, Podbořany
I. Kontrola usnesení:
I. Usnesení termínovaná k27. únoru 2019 jsou splněna.
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti rady, výborů a komisí.
2. Informaci o rozpočtových opatřeních provedených starostou v období od 20. 12. 2018 do
31. 12.2018.
3. Přípravu materiálu „Hlavní úkoly volebního období 2018-2022“
4. Informace o stavu jednání k vypořádání nákladů spojených s reparací škod způsobených
požárem v budově čp. 846, včetně právního stanoviska JUDr. Cibulky
III. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu: Heryšer Vlastimil, Horský Pavel
2. Volbu návrhové komise: předseda - Ing. Čerňanský Josef
členové - Zerner Karel, Svoboda Josef
3. Program jednání Zastupitelstva města
4. Jednací řád finančního výboru a Plán práce finančního výboru Zastupitelstva města
Podbořany na rok 2019.
5. Dle §76, zák. č. 128/2000 Sb. O obcích vyplacení odměny ve výši dvou platů:
a. Starostovi s odůvodněním, že nad rámec svých povinností a bez nároku na odměnu
vykonává tyto funkce a činnosti::
•

Vyjednal nabytí budovy bývalého Finančního úřadu pro město Podbořany od státu přímou koupí a nikoli
účastí v dražbě, čímž město uspořilo značné finanční prostředky a zamezilo se tím rizikovému převodu
budovy do privátního sektoru a vytvoření ubytovny.
Osobně se podílí na plánování, přípravách a organizaci akcí mezinárodní spolupráce a výměnných pobytů
dětí mezi městem Podbořany, Ehrenfriedersdorfem a Spaltem, pomáhá zajistit dotační prostředky na tyto
akce a během těchto akcí provádí zdarma tlumočnické práce.
Zastupuje město v SVS a.s,,Severočeském sdružení obcí, Euroregionu Krušnohoří, Svazku obcí
Podbořansko a to bez nároku na odměnu ovšem s tím, že za činnost ručí celým svým majetkem.
Je členem Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří, který přímo hodnotí, schvaluje a přiznává
dotace na projekty přeshraniční spolupráce a to nejen v Podbořanech.
Je členem Poradního sboru ředitele krajské pobočky Úřadu práce.
Úspěšně reprezentoval město Podbořany v celostátní soutěži měst a obcí pořádané Svazem měst a obcí
České republiky, kde zvítězil a obdržel 7. září 2018 ve Španělském sále Pražského hradu titul Nejlepší
starosta Ústeckého kraje ve volebním období 2014-2018.
Úspěšně reprezentoval město Podbořany v celostátní soutěži pořádané informačním portálem pro obce a
města CZREGION. CZ, kde zvítězil a v kategorii měst získal titul Nejlepší starosta České republiky v roce
2018.

•

•
•
•
•

•

b. Místostarostovi s odůvodněním, že nad rámec svých povinností vykonává bez nároku na
odměnu tyto funkce a činnosti:
•

•

•

Člen Správní rady Místní akční skupina Vladař (MAS) - ručí celým svým majetkem, delegován za
mikroregion Podbořanska. V této organizaci vykonává ještě funkci předsedy Rozhodovací komise. Tato
komise projednává a doporučuje projekty MAS pro realizaci.
Je členem Rady Severočeského sdružení obcí. Jako člen této Rady SESO se podílel na zajištění
finančních prostředků pro provozování systému monitoringu vodních toků v regionu, aby byl poskytován
pro všechny obce bezplatně (povodňová prevence).
Aktivní práce člena kontrolní komise Euroregionu Krušnohoří (pravidelná kontrolní činnost, příprava a
prezentace rozpočtu Euroregionu na valné hromadě)
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•

•

Práce v óeskoněmecké komisi pro rozvoj hospodářství a turistického ruchu v Euroregionu Krušnohoří, zde
projednávání společných projektů, mimo jiné prosazeny také projekty výměny dětí a partnerské spolupráce
mezi městem Podbořany a Ehrenfriedersdorfem.
Člen kontrolní komise mikroregionu Podbořansko, zde pravidelná kontrolní činnost hospodaření svazku,
uzavíraných smluv, inventarizace a roční účetní závěrky.

6. Stanovení kompetencí:
a. kompetencí Rady města Podbořany k prováděni jednotlivých rozpočtových opatřeni
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění p. p. v následujícím rozsahu:
• do celkové výše při rozpočtovém zapojení účelově přidělených finančních prostředků
z jiných rozpočtů;
• do celkové výše při přesunech v paragrafech a přesunech položek z běžných na kapitálové
nebo z kapitálových na běžné (nezvyšuje se rozpočet příjmů ani výdajů města).
• O rozpočtových opatřeních provedených v RM bude vždy následně informováno ZM a
finanční výbor.
b. kompetenci starostovi města k prováděni rozpočtových opatření na období od posledního
jednání RM v roce 2019 do konce roku 2019, tak aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
O rozpočtových opatřeních provedených starostou města Podbořany budou finanční výbor a
ZM informovány na svém prvním jednání v roce 2020.
7. Zastupitelstvo města schvaluje „Rozpočet Města Podbořany na rok 2019 závazné ukazatele11
(viz příloha):
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).
8. Změnu rozpočtu - rozpočtová opatření č. 1 až č. 3 (v tis. Kč) - viz příloha
Příjmy
RO
1
RO
2
RO
3

Příspěvek na výkon pěstounské péče
Příspěvek na projekt FMP interreg VA č. 0461-CZ20.02.2018 - ZÁHADNÝ DOUPOV
Pořízení DDHM, materiálu pro Základní školu
Podbořany, Husova 276 (PO)
celkem

Výdaje Výdaje Financování
pol. 5* pol. 6* pol. 8*

432,00 432,00 0,00

0,00

273,43 0,00

- 273,43

0,00

0,00
477,00 0,00
705,43 909,00 0,00

477,00
203,57

9. Majetkoprávní blok - prodej majetku:
a. Prodej pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely č. 1761/112 orná půda, o výměře 445 m2, v k.ú. Podbořany. Kupní cena: 227 Kč/m2. Žadatel:
fyzická osoba.
b. Prodej pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely č. 254/117 orná půda, o výměře 1047 m2 v k.ú. Hlubany se schválenými podmínkami pro stavbu
RD. Kupní cena: 200 Kč/m2+ DPH. Žadatel: fyzická osoba.
c. Prodej pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely č. 254/118 orná půda, o výměře 1280 m2 v k.ú. Hlubany se schválenými podmínkami pro stavbu
RD. Kupní cena: 200 Kč/m2+ DPH. Žadatel: fyzická osoba
d. Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 254/112 - orná půda, o výměře 20 m2, v
k.ú. Hlubany pro novou distribuční stanici pro lokalitu Nad Hlubany a podpis smlouvy
o smlouvě budoucí kupní. Kupní cena: dle tržního znaleckého posudku. Žadatel: ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
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10. Majetkoprávní blok - ostatní
a. Zrušení usnesení MZ číslo III. /10. písm. j) ze dne 19. prosince 2018 pro ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
b. Podpis třístranné kupní smlouvy při prodeji pozemkové parcely č. 2119/1 - ostatní
plocha, o výměře 1048 m2, v k.ú. Podbořany mezi fyzickou osobou, fyzickou osobou
a Městem Podbořany.
11. Vyhlášení dotačního programu „Podpora sportovních činností v roce 2019“
12. Vyhodnocení vyhlášeného dotačního programu „Podbořanské letní slavnosti 2019 a
Podbořanské letní slavnosti 2020“ a poskytnutí dotace na konání akce Podbořanské „letní
slavnosti 2019“ ve výši 350 tisíc Kč (slovy tři sta padesát tisíc korun českých) a „Podbořanské
letní slavnosti 2020“ ve výši 350 tisíc Kč (slovy tři sta padesát tisíc korun českých, příjemce
dotace - fyzická osoba podnikající a ukládá starostovi města podepsat veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace. Dotace bude poskytnuta z rozpočtu roku 2019 a rozpočtu roku
2020, v případě schválení příslušné položky v rozpočtu města pro roky 2019 a 2020.
13. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek k
novostavbě rodinného domu:
a. 6. p. 1137 v ul. Vroutecká v Podbořanech - žadatel fyzická osoba, a to ve výši 45.766,58 Kč.
b. čp. 1144 v ul. U Tankového praporu v Podbořanech - žadatelé fyzické osoby, a to ve výši 37 500,- Kč.
C.

čp. 1116 v ul. Zátiší v Podbořanech - žadatel fyzická osoba, a to ve výši 37 500,- Kč.
čp. 1066 v ul. Švermova v Podbořanech - žadatel fyzické osoby, a to ve výši 37 500,- Kč.

d.
14. Doplnění zadání Změny č.6 ÚP Podbořany:
a. týkající se změny části plochy veřejného prostranství - zeleně, na plochu občanské
vybavenosti (OV) viz. Příloha
b. o lokalitu za silem
IV. Zastupitelstvo města neschvaluje:
a. Záměr prodeje pozemkové parcely č. 361/4 - ostatní plocha, o výměře 2603 m2 a části
pozemkové parcely č. 361/11 - ostatní plocha, o výměře cca 1950 m2, v k.ú. Dolánky u
Kaštic, Kupní cena: dle tržního znaleckého posudku. Žadatel: fyzické osoby, z důvodu
potřeby této plochy pro vybudování budoucího parkoviště Archeoparku Rubín.
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V. Zastupitelstvo města ukládá:
1.

Realizovat schválené prodeje, nabytí a směny majetku.
Zodpovídá: Ing. Růžičková
Termín: 24. dubna 2019

2.

Podepsat všechny schválené smlouvy a dohody.
Zodpovídá: Starosta, v případě jeho nepřítomnosti místostarosta
Termín: 24. dubna 2019

3. Připravit do příštího jednání zastupitelstva města podklady a smlouvy dle návrhu právního
zástupce města ve věci vypořádání nákladů spojených s reparací škod způsobených požárem
v budově čp. 846.
Zodpovídá: Bc. Gašparová
Termín: 24. dubna 2019

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé: Vlastimil Heryšer

Pavel Horský
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