Usnesení
z 5. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 13. března 2019 od 15,30hod
v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Ing. Bc. Marhold, Mgr. Čapková, p. Jedlička, p. Vaněk
Omluven: MUDr. Ráliš, Mgr. Gutzer
Přizvaní: Bc. Gašparová, Ing. Růžičková, Ing. Ohanka, Mgr. Knoblauch
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Čapková, p. Jedlička
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 2015 a 2014. Z: odbor MHaS
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 117/2019 - Uzavření a podpis dodatku SoD na stavbu: „Vybudování odpočinkové zóny
v Schillerově parku v Podbořanech - II. etapa“
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 6 smlouvy o dílo č. 208/2013 na stavbu: „Vybudování
odpočinkové zóny v Schillerově parku v Podbořanech - II. etapa“ mezi Městem Podbořany a firmou
Erka Žatec se sídlem Lounská 3022, 438 01 Žatec, a to z důvodu nezařazení akce do rozpočtu města
Podbořany na rok 2019.
Z: odbor investic
T: 17. dubna 2019
Usnesení č. 118/2019 - Uzavření a podpis dodatku SoD na stavbu „Inženýrské sítě v Podbořanech
- lokalita Alpka IV“
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 4 smlouvy o dílo ě. 83/2015 na stavbu „Inženýrské sítě v
Podbořanech - lokalita Alpka IV“ mezi Městem Podbořany a firmou EKOSTAVBY Louny s.r.o.,
Václava Majera 573, 440 01 Louny, a to z důvodu nezařazení akce do rozpočtu města Podbořany na rok
2019.
Z: odbor investic
T: 17. dubna 2019
Usnesení č. 119/2019 - Uzavření a podpis dodatku SoD na stavbu: „Oprava místní komunikace v
Kašticích“
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 4 smlouvy o dílo ě. 84/2015 na stavbu „Oprava místní
komunikace v Kašticích“ mezi Městem Podbořany a firmou EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava
Majera 573, 440 01 Louny, a to z důvodu nezařazení akce do rozpočtu města Podbořany na rok 2019.
Z: odbor investic
T: 17. dubna 2019
Usnesení z 5. zasedání Rady města Podbořany 13. března 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. 120/2019 - Uzavření a podpis dodatku SoD na stavbu: „Oprava povrchu komunikací v
Oplotech“
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 1 smlouvy o dílo č. 202/2018 na stavbu „Oprava
povrchu komunikací v Oplotech“ mezi Městem Podbořany a firmou EKOSTAVBY Louny s.r.o.,
Václava Majera 573, 440 01 Louny, a to z důvodu nezařazení akce do rozpočtu města Podbořany na rok
2019.
Z: odbor investic
T: 17. dubna 2019

Usnesení č. 121/2019 - Uzavření a podpis dodatku SoD na stavbu: „Oprava povrchu komunikací v
Neprobylicích“
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 1 smlouvy o dílo č. 203/2018 na stavbu „Oprava
povrchu komunikací v Neprobylicích“ mezi Městem Podbořany a firmou EKOSTAVBY Louny s.r.o.,
Václava Majera 573, 440 01 Louny, a to z důvodu nezařazení akce do rozpočtu města Podbořany na rok
2019.
Z: odbor investic
T: 17. dubna 2019

Usnesení č. 122/2019 - Dodatek č. 1 k SoD č. 358/2018 na stavbu: „PD - Sběrný dvůr Podbořany44
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 1 smlouvy o dílo č. 358/2018 na stavbu „PD - Sběrný
dvůr Podbořany44 mezi Městem Podbořany a firmou Huml & Vaniček, Šafaříkova 855, 438 01 Žatec,
z důvodu úpravy a změny zadání pro projektovou dokumentaci ze strany zadavatele.
Z: odbor investic
T: 17. dubna 2019

Usnesení č. 123/2019 - Novostavba komunikace v lokalitě AR auto v Podbořanech - opakovaná
výzva
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 „Novostavba
komunikace v lokalitě AR auto v Podbořanech - opakovaná výzva44 mezi Městem Podbořany a
společností Froněk s.r.o., IČO 47534630, se sídlem Zátiší 2488, 269 01 Rakovník, a to za celkovou cenu
1.109.150,- Kč vč. DPH.
1. Froněk s.r.o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
1.109.150,- Kě vč.DPH
2. Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
1.172.627,- Kč vč.DPH
3. EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny
1.175.394,- Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 17. dubna 2019
v

Usnesení ě. 124/2019 - Spojovací chodba mezi objekty I. ZS v Podbořanech
Rada ruší na základě § 127 odst. zák. o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. výběrové řízení na
dodavatele veřejné zakázky „Spojovací chodba mezi objekty I. ZŠ v Podbořanech44, a to z důvodu, že po
uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyl žádný účastník.
Z: odbor investic
T: 17. dubna 2019

Usnesení z 5. zasedání Rady města Podbořany 13. března 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. 125/2019 - Spojovací chodba mezi objekty I. ZS v Podbořanech - VR opakovaná výzva
Rada vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Spojovací chodba mezi objekty I. ZS v
Podbořanech - opakovaná výzva“.
Z: odbor investic
T: 17. dubna 2019

Usnesení č. 126/2019 - Výstavba stezky na vrch Rubín v obci Dolánky - 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 „Výstavba stezky na
vrch Rubín v obci Dolánky“ mezi Městem Podbořany a společností ZEMPRA DC s.r.o., IČO 25480065,
se sídlem Vítězství 374, 407 11 Děčín, a to za celkovou cenu 1.148.550,74 Kč vč. DPH a s právem
odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do
rozpočtu města na rok 2020. O této skutečnosti bude objednatel zhotovitele písemně informovat
nejpozději do 18. 3. 2020.
1.148.550,74 Kč vě. DPH
1. ZEMPRA DC s.r.o., Vítězství 374, 407 11 Děčín
1.313.637,31 Kč vč. DPH
2. Šilhánek a syn, a.s.. Samota 601, 439 81 Kryry
1.372.353,71 Kč vč. DPH
3. Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Z: odbor investic
T: 17. dubna 2019

Usnesení č. 127/2019 - Oprava oplocení u MŠ Žatecká 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 oplocení u MS
Žatecká v Podbořanech44 mezi Městem Podbořany a společností JAMPL-PSV s.r.o., IČO 25014081, se
sídlem Na Podlesí 1638, 432 01 Kadaň, a to za celkovou cenu 894.746,12,- 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 30. 4. 2019.
894.746,12 Kč vč. DPH
1. JAMPL-PSV s.r.o., Na Podlesí 1638, 432 01 Kadaň
997.098,65 Kč vč. DPH
2. Allkon s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří
1.698.938,19 Kč vč. DPH
3. STAVKOM Veletice s.r.o., Veletice 1, 438 01 Holedeč
Z: odbor investic
T: 17. dubna 2019

Usnesení č. 128/2019
- Dodávka IT vybavení pro Komunitní centrum Pegas Podbořany v
vyloučení z VR
Rada na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, rozhodla o vyloučení
z výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky „Dodávka IT vybavení pro Komunitní centrum Pegas
Podbořany44 účastníka AUTOCONT a.s.. Mírové náměstí 3057, 415 01 Teplice z důvodu nesplnění
zadávacích podmínek.
Z: odbor investic
T: 17. dubna 2019

Usnesení z 5. zasedání Rady města Podbořany 13. března 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. 129/2019 - Dodávka IT vybavení pro Komunitní centrum Pegas Podbořany opakovaná výzva - 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 „Dodávka IT vybavení
pro Komunitní centrum Pegas Podbořany14 mezi Městem Podbořany a společností PROVYT s.r.o., IČO
25437526, se sídlem Oblouková 779, 438 01 Žatec, a to za celkovou cenu 253.490,89 Kč vč. DPH.
1. PROVYT s.r.o., Oblouková 779,438 01 Žatec
253.490,89 Kč vč. DPH
2. Copy&media s.r.o., Rybná 716, 110 00 Praha
256.762,00 Kč vč. DPH
3. Inpublic technology s r.o., Plechanovova 694/23,
273.818,16 Kč vč. DPH
711 00 Slezská Ostrava
Z: odbor investic
T: 17. dubna 2019

Usnesení č. 130/2019 - Restaurování sochy sv. Floriána v obci Buškovice - 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 „Restaurování sochy sv.
Floriána v obci Buškovice11 mezi Městem Podbořany a restaurátorem MgA. Jakubem Tlučhořem, IČ
06625525 to za celkovou cenu 238 050,- 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 kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2019“. O této skutečnosti bude objednatel zhotovitele písemně informovat nejpozději
do 30. 6. 2019.
MgA. Jakub Tlučhoř, IČ 06625525
238 050,- Kč vč. DPH
MgA. Tereza Korbelová, IČ 88531937
295 550,- Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 17. dubna 2019
v

Usnesení č. 131/2019 - Žádost o povolení umístění restaurační předzahrádky u restaurace „Růže“
Rada města souhlasí s umístění restaurační předzahrádky u čp. 33 (restaurace „Růže11) v Podbořanech za
podmínek:
1. Termín umístění předzahrádky od 1. 4. 2019-31.3. 2020.
2. Bude doloženo souhlasné stanovisko Dl PČR Louny.
3. Město ani organizátor slavností nenese odpovědnost za majetek žadatele.
4. V případě způsobení škody na majetku Města Podbořany nebo třetích osob v průběhu činností
žadatele, budou veškeré náklady na odstranění takových škod hrazeny žadatelem.
5. Místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství bude hrazen v souladu s platnou
vyhláškou o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
6. Umístěním předzahrádky nesmí dojít k narušení odtoku dešťových vod.
7. Po ukončení záboru se musí uvést užívané plochy do původního stavu.
8. Město si vyhrazuje právo po dobu slavností zrušit zábor.
9. Zábor nebude zasahovat do parkovacího stání pro invalidy.
Z: odbor investic
T: 17. dubna 2019

Usnesení z 5. zasedání Rady města Podbořany 13. března 2019 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O odírané osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 132/2019 - Informace o proběhlém jednání pro akci: „LN 055 097 PODBOŘANY,
Bedřicha Smetany, Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu44 mezi společnostmi SYS,
SČVK, Gridservis, REVIS a dalšími
Rada vzala na vědomí, že 7. 3. 2019 proběhla v Chomutově společná schůzka pro akci: „LN 055 097
PODBOŘANY, Bedřicha Smetany, Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu44 mezi společnostmi
SYS, SČVK, Gridservis, REVIS a dalšími a bylo ujednáno předběžné ujednání o termínu zahájení prací,
postupu prací, pro povrchy komunikace a další ujednání - viz příloha.
Z: odbor investic
T: 17. dubna 2019

Usnesení č. 133/2019 - Informace o průběhu stavby - „LN 055 097 PODBOŘANY, Bedřicha
Smetany, Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu44
Rada žádá pro stavbu: „LN 055 097 PODBOŘANY, Bedřicha Smetany, Husova - rekonstrukce
kanalizace a vodovodu44 předložit dle společné schůzky v Chomutově, dne 7. 3. 2019, mezi SYS a
GridServicesem (Irmogy), dle „dalšího ujednání44, PD v elektronické podobě a informovat zástupce
Města Podbořany pro Technický dozor dopravních staveb o stanoveném časovém harmonogramu pro
Kontrolní dny dle zápisu ze schůzky.
Z: odbor investic
T: 17. dubna 2019

Usnesení ě. 134/2019 - Oprava plynovodů v Podbořanech v roce 2019
Rada ukládá informovat veřejnost na stránkách města o stavbě INNOGY. Při této akci bude provedena
oprava plynovodů ve městě.
Z: odbor investic
T: 17. dubna 2019

Usnesení ě. 135/2019 - Podání žádosti o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP od 1. 5.
2019, uzavření a podpis dohody
Rada schválila podání žádosti o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP od 1. 5. 2019, uzavření a
podpis dohody.
Z: finanční odbor
T: 17. dubna 2019

Usnesení ě. 136/2019 - Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření Základní umělecké školy
Podbořany, okres Louny
Rada schválila účetní závěrku Základní umělecké školy Podbořany, okres Louny za rok 2018 včetně
výsledku hospodaření ve výši 78 276,37 Kč. Zároveň schvaluje převod výsledku hospodaření do
rezervního fondu.
Z: finanční odbor
T: 17. dubna 2019

Usnesení ě. 137/2019 - Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření Mateřské školy
Podbořany, Hlubanská 321, okr. Louny
Rada schválila účetní závěrku Mateřské školy Podbořany, Hlubanská 321, okres Louny za rok 2018
včetně výsledku hospodaření ve výši 5 539,88 Kč. Zároveň schvaluje převod výsledku hospodaření do
rezervního fondu.
Z: finanční odbor
T: 17. dubna 2019

Usnesení z 5. zasedání Rady města Podbořany 13. března 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. 138/2019
— Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření Mateřské školy
v
Podbořany, Bratří Čapků 795, okres Louny
Rada schválila účetní závěrku Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795, okres Louny za rok 2018
včetně výsledku hospodaření ve výši 3 450,63 Kč. Zároveň schvaluje převod výsledku hospodaření do
rezervního fondu.
Z: finanční odbor
T: 17. dubna 2019

Usnesení č. 139/2019 - Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření Základní školy, Husova
276, Podbořany
Rada schválila účetní závěrku Základní školy Podbořany, Husova 276, okres Louny za rok 2018 včetně
výsledku hospodaření ve výši 1 925,53 Kč. Zároveň schvaluje převod výsledku hospodaření do
rezervního fondu.
Z: finanční odbor
T: 17. dubna 2019

Usnesení č. 140/2019 - Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření Základní školy, T. G.
Masaryka Podbořany
Rada schválila účetní závěrku Základní školy T. G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny za
rok 2018 včetně výsledku hospodaření ve výši 260 816, 54 Kč. Zároveň schvaluje převod výsledku
Z: finanční odbor
hospodaření do rezervního fondu.
T: 17. dubna 2019

Usnesení č. 141/2019 - Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření Domova pro seniory
Podbořany
Rada schválila účetní závěrku Domova pro seniory Podbořany, příspěvkové organizace za rok 2018
včetně výsledku hospodaření ve výši 1 760,30 Kč. Zároveň schvaluje převod výsledku hospodaření do
rezervního fondu.
Z: finanční odbor
T: 17. dubna 2019

Usnesení č. 142/2019 - Rozpočtová změna, rozpočtové opatření č. 4 a č. 5
Rada schválila změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4 a č. 5 (v tis. Kč) - viz příloha.
Příjmy
RO
4
RO
5

Přesuny mezi paragrafy a položkami, které jsou závaznými
ukazateli

Výdaje
pol. 5*

0,00

Výdaje Financování
pol. 6*
pol. 8*

0,00

0,00

0,00

NI dotace na podporu sociálních služeb

12 912,70 12 912,70

0,00

0,00

celkem

12 912,70 12 912,70

0,00

0,00

Z: finanční odbor
T: 17. dubna 2019
v

v

Usnesení č. 143/2019 - Žádost o příspěvek - Svaz tělesně postižených v CR
Rada schválila poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podbořany pro rok 2019 - žadatel Svaz tělesně
postižených v ČR, z.s., 441 01 Podbořany, Mírová 615, IČO 750 38 994, místní organizace Podbořany,
na činnost v roce 2019 ve výši 20.000,- Kč.
Z: finanční odbor
T: 17. dubna 2019
Usnesení z 5. zasedání Rady města Podbořany 13. března 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. 144/2019 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany pro rok 2019 - Náboženská
obec Církve československé husitské, Husova 37, Podbořany
Rada schválila poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podbořany celkem ve výši 20.000,- Kč, žadatel
Náboženská obec Církve československé husitské v Podbořanech, Husova 37, 441 01 Podbořany, IČO
70830509, pro účel uvedený v žádosti o poskytnutí dotace, to je oprava zatékání do pravé sakristie a
oprava okapů kostela Božího Spasitele v Husově ulici v Podbořanech. Dotace bude vyplacena po
Z: finanční odbor
podpisu veřejnoprávní smlouvy.
T: 17. dubna 2019

Usnesení č. 145/2019 - Žádost o dotaci z rozpočtu města - Záchranáři Žatec, z.s.
Rada schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města - žadatel Záchranáři Žatec, z.s., Studentská 1145,
438 01 Žatec, IČO 266 51 815, ve výši 10.000,- Kč, na účel uvedený v žádosti o dotaci - zakoupení
sanitního vozu.
Z: finanční odbor
T: 17. dubna 2019

Usnesení č. 146/2019 - Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ
Rada Města Podbořany schválila na základě žádostí ředitelství mateřských škol v Podbořanech, výjimku
z počtu dětí ve třídách mateřských škol zřízených městem Podbořany pro školní rok 2019/2020
takto:
-

Mateřská škola Podbořany, Hlubanská 321- 1 tř.- 24 dětí, 2. tř.- 28 dětí, 3.tř.- 28 dětí, odloučené
pracoviště Žatecká - 25 dětí (1 třída), celkem 105 dětí,
Mateřská škola Podbořany, Bratří Čapků 795 - 1 tř.- 28 dětí, 2.tř.- 28 dětí, 3.tř.- 28 dětí, 4.třída
- 24 dětí, 5 tř.- 24 dětí, celkem 132 dětí,

za podmínky, že zvýšený počet dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Z: odbor MHaS
T: 17. dubna 2019

Usnesení č. 147/2019 - Oznámení o uzávěru MŠ v Podbořanech
Rada projednala oznámení ředitelství Mateřské školy Podbořany, Hlubanská 321, Podbořany, okres
Louny a ředitelství Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795, Podbořany, okres Louny o organizaci
provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2019 a souhlasí s přerušením provozu mateřských
škol dle oznámení ředitelství mateřských škol (viz příloha).
Z: odbor MHaS
■
T: 17. dubna 2019

Usnesení č 148/2019 - Žádost o dotaci z rozpočtu města - Den dětí na Kopci 2019
Rada schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Podbořany pro rok 2019, ve výši 6.000,- Kč, za
účelem uvedeným v žádosti o dotaci a to na náklady spojené s konáním akce „Den děti Na Kopci 2019“
dne 8. 6. 2019. Příjemce dotace - fyzická osoba.
Z: finanční odbor
T: 17. dubna 2019

Usneseni z 5. zasedáni Rady města Podbořany 13. března 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. 149/2019 - Oznámení o konání zápisu do mateřské školy
Rada schválila na základě návrhů ředitelek mateřských škol zřízených Městem Podbořany, termín a místo zápisu
do mateřských škol, zřizovaných Městem Podbořany pro školní rok 2019/2020. Zápis proběhne ve dnech 6. a 7.
května 2019 v Mateřské škole Podbořany, Bratří Čapků 795, okres Louny a Mateřské škole Podbořany,
Hlubanská 321, okres Louny, v době běžného provozu.
Z: odbor MHaS

T: 17. dubna 2019

Usnesení č. 150/2019 Informace o průběhu výběrového řízení „Systém svozu Podbořany44 a
uzavření smlouvy na realizaci zakázky
Rada vzala na vědomí informaci o pokračujícím průběhu výběrového řízení na podlimitní veřejnou
zakázku „Systém svozu Podbořany44 a po odstoupení vítězné nabídky jako 1. v pořadí, podle usnesení č.
458/2018, ukládá uzavřít smlouvu na realizaci zakázky se společností JRK Česká republika s.r.o.,
Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1, IČO 24853640, jako 2. v pořadí a to za celkovou cenu 1.578.203,Kč vč. DPH.
Z: odbor MHaS
T: 17. dubna 2019

Usnesení ě. 151/2019 - Žádost Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem
Rada schválila žádost Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem o použití symbolů města
Podbořany k účelu vydání publikace Knihovny Ústeckého kraje v novém miléniu.
Z: odbor MHaS
T: 17. dubna 2019
Usnesení ě. 152/2019 - Vypořádání pojistné události
Rada vzala na vědomí informaci o návrhu vypořádání pojistné události č. 6832815 u České pojišťovny,
a.s. a souhlasí s vypořádáním škody v navrhované výši 277.992,- Kč.
Z: odbor MHaS
T: 17. dubna 2019

Usnesení ě. 153/2019 - Podpis Smlouvy o poskytování služeb Tísňové linky
Rada schválila podpis Smlouvy o poskytování služeb Tísňové linky s firmou Jablotron Security a.s., IČ:
28501861, se sídlem K dubu 2328/2a, 149 00 Praha 4.
Z: odbor MHaS
T: 17. dubna 2019

Usnesení ě. 154/2019 - Žádost o dotaci z rozpočtu města - Základní škola Podbořany, Husova 276,
okres Louny
Rada schválila úhradu autobusové dopravy ve výši 25.000,- Kč, pro žáky Základní školy Podbořany,
Husova 276, okres Louny, pro reprezentaci města na celorepublikové finále ve florbalu v Otrokovicích
ve dnech 21. a 22. 3. 2019.
Z: finanční odbor
T: 17. dubna 2019

Usnesení ě. 155/2019 - ZD a vyhlášení výzvy k podání nabídky na realizaci dodávky k projektu
„Kompostéry Město Podbořany44
Rada schválila výzvu a zadávací dokumentaci pro realizaci dodávky k projektu „Kompostéry Město
Podbořany44 včetně návrhu kupní smlouvy a dalších příloh a ukládá odboru Místního hospodářství
zveřejnit výzvu a oslovit vybrané firmy dle přílohy k podání nabídek.
Z: odbor MHaS
T: 17. dubna 2019
Usnesení z 5. zasedání Rady města Podbořany 13. března 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. 156/2019 - Prodej dřeva
Rada schválila prodej dřeva na stojato a to borovice černé 25 m3 v Buškovicích, v úseku 149 D3 a dále
akátu 25 m3 nacházející se v Buškovicích v porostu 150 A-7 a v Podbořanech v porostu 151 B-7.
Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 17. dubna 2019
Usnesení č. 157/2019 - Pronájem pozemkových parcel
Rada projednala 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 a ukládá z důvodu více žadatelů provést
obálkový výběr nájemce s min. ročním nájmem 1 406 Kč. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 17. dubna 2019
Usnesení č. 158/2019 - Pronájem pozemkových parcel
Rada projednala pronájem pozemkových parcel č. 850/3 - orná půda, o výměře 559 m2 ač. 850/18 zahrada, o výměře 1344 m2, v k.ú. Buškovice a ukládá z důvodu více žadatelů provést obálkový výběr
nájemce s min. ročním nájmem 1 406 Kč. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 17. dubna 2019
Usnesení č. 159/2019 - Prodej přístřešku
Rada schválila prodej plechového přístřešku stojícího na parcele č. 1494/1 v k.ú. Podbořany, 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: 17. dubna 2019
Usnesení č. 160/2019 - Záměr prodeje dřeva
Rada odkládá záměr prodeje dřeva na stojato cca 40 m3a to akátu nacházející se v Buškovicích v porostu
150 A-7 a v Podbořanech v porostu 151 B-7. Žadatel Lesy Wolf s.r.o., Dubina 61, 362 72 Šemnice.
Kupní cena: 400 Kč/m3.
Z: majetkoprávní odbor
T: 17. dubna 2019
Usnesení č. 161/2019 - Prodej pozemku
Rada neschválila záměr prodeje pozemkové parcely č. 38/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 167 m2, v k.ú. Klubaný. Důvodem je, že se jedná o ostatní komunikaci, která zůstane ve
vlastnictví města. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena: dle tržního znaleckého posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 24. dubna 2019
Usnesení č. 162/2019 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
Rada schvaluje podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti za účelem zřízení a
provozování nového rozvaděče rDSLA SIS90D s pilířkem PER 1 pro NN přípojku a napojení na
stávající telekomunikační vedení přes pozemkovou parcelu ě. 828 - ostatní plocha, ost. komunikace,
v k.ú. Podbořany. Rada snižuje vypočtenou sazebníkovou cenu ve výši 26 500 Kč + DPH na 10 000 Kč
+ DPH. Žadatel Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3.
Jednorázová úhrada: 10 000 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 17. dubna 2019

Usnesení z 5. zasedání Rady města Podbořany 13. března 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. 163/2019 - Smlouva o postoupení práv a převzetí povinností ze stavebního povolení
Rada odkládá podpis smlouvy o postoupení práv a převzetí povinností ze stavebního povolení na stavbu
„Inženýrské sítě ALPKA IV., Hlubany, SO - 04 plynovod". Žadatel Accolade CZ XXXVIII, s.r.o.,
SokoIovská394/17, 186 00 Praha 8. Úplata za postoupení: dle znaleckého posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 17. dubna 2019

Usnesení č. 164/2019 - Smlouva o smlouvě budoucí o postoupení práv a převzetí povinností ze
stavebního povolení
Rada odkládá podpis smlouvy o smlouvě budoucí o postoupení práv a převzetí povinností ze stavebního
povolení na stavbu „Inženýrské sítě ALPKA IV., Hlubany, SO 01 - vodovod, SO 02 - Splašková
kanalizace tlaková, SO 03 - Dešťová kanalizace". Žadatel Accolade CZ XXXVIII, s.r.o., Sokolovská
394/17, 186 00 Praha 8. Úplata za postoupení: dle znaleckého posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 17. dubna 2019

Usnesení ě. 165/2019 - Souhlas se stavbou
Rada vydala souhlas se stavbou „LN - Pšov, Ix OM“. Žádají o vyjádření souhlasu s umístěním a
realizací stavby přes parcely města č. 596/1 ač. 137 v k.ú. Pšov u Podbořan s podmínkou úhrady dle
sazebníku města. Jedná se o přípojem nového odběrného místa na parcele č. 29/4, kterou vlastní fyzická
osoba. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s.. Teplická 874/8,405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 17. dubna 2019

Usnesení č. 166/2019 - Budoucí zřízení věcného břemene na vodovod a kanalizaci
Rada schválila podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem
zřízení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky ke svému rodinnému domu na parcele č. 260/11
v k.ú. Hlubany s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to přes parcelu města č. 259/4
- ostatní plocha, ost. komunikace, v k.ú. Hlubany. Jedná se o novou vodovodní přípojku a kanalizaci pro
jeho dům. Jedná se o překop komunikace v délce 5,5 m, který by se prováděl současně s pokládkou
elektrického kabelu. Žadatel fyzická osoba. Jednorázová úhrada: 1 650 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 17. dubna 2019

Usnesení ě. 167/2019 - Souhlas se stavbou
Rada vydala souhlas se stavbou s umístěním a realizací stavby „LN - Podbořany, ul. Švermova, 2x
OM“ přes parcelu města č. 2156/4 v k.ú. Podbořany s podmínkou úhrady dle sazebníku města. Kabel
bude v požadovaném místě odkopán, přerušen a naspojkován do nové pojistkové skříně, která bude na
hranici pozemku č. 2119/1. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 17. dubna 2019

Usnesení z 5. zasedání Rady města Podbořany 13. března 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. 168/2019 - Úplatné nabytí pozemků
Rada doporučila úplatné nabytí pozemků u piknikové louky a parcelu č. 1525/5, která vede podél
železniční trati pro budoucí přístupovou komunikaci na piknikovou louku z ulice Mariánská do svého
vlastnictví od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha 2. Jedná se o tyto parcely - č. 1525/2 o výměře 157 m2, č. 1525/3 o výměře 94 m2, č. 1525/4 o
výměře 23 m2, č. 1525/5 o výměře 847 m2, v k.ú. Podbořany. Parcela č. 1525/2 za cenu 14 810 Kč, č.
1525/3 za cenu 8 870 Kč, č. 1525/4 za cenu 2 170 Kč a č. 1525/5 za cenu 79 900 Kč. Celková výměra
pozemků je 1121 m2, celková kupní cena je 105 750 Kč, průměrná cena je 94,34 Kč/m2).
Z: majetkoprávní odbor
T: 24. dubna 2019

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé:

Mgr. Stanislava Čapková:

Milan Jedlička:
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