Usnesení
ze 6. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 17. dubna 2019 od 15,30hodv kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Gutzer, Ing. Bc. Marhold, Mgr. Čapková, p. Jedlička, p. Vaněk,
MUDr. Ráliš
Přizvaní: Bc. Gašparová, Ing. Růžičková, Ing. Ohanka, Mgr. Knoblauch, Mgr. Hajný, Bc. Chvojková
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 kfakturaci oprav a údržbu v roce 2013 a 2014. Z: odbor MHaS
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 169/2019 - Obnova běžecké dráhy u školního hřiště ZŠ T. G. Masaryka v Podbořanech
- VŘ
Rada schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Obnova
běžecké dráhy u školního hřiště ZŠ T. G. Masaryka v Podbořanech'4.
Z: odbor investic
T: 15. května 2019

Usnesení ě. 170/2019 - Spojovací chodba mezi objekty I. ZŠ 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 „Spojovací chodba mezi
objekty I. ZŠ v Podbořanech - opakovaná výzva“ mezi Městem Podbořany a společností Panáček stav
s.r.o., IČO 068 90 105, se sídlem Cukrovarská 154/58, Čakovice, 196 00 Praha 9, a to za celkovou cenu
4.474.330,- 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. 6. 2019.
1) Panáěek stav s.r.o., Cukrovarská 154/58, Čakovice, 196 00 Praha 9
4.474.330,- Kč vč. DPH
2) Enima pro a.s., Bělohorská 193/149, 169 00 Praha 6
5.111.289,- Kě vč. DPH
3) SYS 2000 spol. s r.o., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov
5.443.559,- Kč vč. DPH
4) STABIA s.r.o.. Sládkova 159/1, 350 02 Cheb
9.582.484,- Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 15. května 2019
Usnesení z 6. zasedání Rady města Podbořany 17. dubna 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. 171/2019 - Propojení ulic Doupovská a Vroutecká v Podbořanech - VR
Rada schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Propojení ulic Doupovská a Vroutecká v Podbořanech41.
Z: odbor investic
T: 15. května 2019

Usnesení č. 172/2019 - Poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek k novostavbě
rodinného domu
Rada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování
přípojek k novostavbě rodinného domu č. p. 1077 vul. Svermova v Podbořanech - žadatel fyzická
osoba, a to ve výši 28.539,- Kč.
Z: odbor investic
T: 24. dubna 2019

Usnesení č. 173/2019 - Žádost o povolení samostatného sjezdu ze zahrady pare. č. 9, k.ú
Podbořany
Rada souhlasí se zřízením samostatného sjezdu ze zahrady pare. č. 9, k.ú. Podbořany za podmínek:
1)
Parkovací stání v místě sjezdu bude upraveno na náklady žadatele.
2)
Po ukončení prací uvede investor stavby veřejný pozemek do původního stavu.
3)
V případě způsobení škody na majetku Města Podbořany nebo třetích osob v průběhu prací
investora, budou veškeré náklady na odstranění takových škod hrazeny investorem.
4)
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).
5)
O vlastní povolení k zásahům do komunikací je nutné požádat Městský úřad Podbořany, odbor
dopravy.
Z: odbor investic
T: 15. května 2019

Usnesení č. 174/2019 - Žádost o stanovisko a o vyjádření k existenci inženýrských sítí a záměrů
v trase vedení pro účely územního řízení pro stavbu „V430/830 - zdvojení vedení"
Rada vydává nesouhlasné stanovisko se stavbou „V430/830 - zdvojem vedení" a ukládá vyzvat k
jednání zástupce společnosti ČEPS Invest a.s. ve věci přípravy stavby pro územní řízení předložit v
souladu se vzájemnou dohodou ze dne 17. 2. 2015 bod 6 návrh na kompenzace za strany společnosti
ČEPS Invest a.s. Městu Podbořany.
Z: odbor investic
T: 15. května 2019

Usnesení č. 175/2019 - Fond rozvoje bydlení
Rada ruší výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rok 2019, a to z důvodu, že
po uplynutí lhůty pro podání žádosti o půjčku nebyl žádný uchazeč.
Z: odbor investic
T: 15. května 2019

Usnesení z 6. zasedání Rady města Podbořany 17. dubna 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

Usnesení č. 176/2019 - Žádost o vyhrazení trvalého parkovacího místa ZTP
Rada souhlasí s realizací trvalého parkovacího stání (o rozměru 2m x 7m) pro držitele ZTP v ulici
Příčná v Podbořanech. Související úprava dopravního značení bude provedena na náklady žadatele.
Z: odbor investic
T: 15. května 2019

Usnesení č. 177/2019 - Sběrný dvůr Podbořany - VŘ
Rada schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Sběrný
dvůr Podbořany".
Z: odbor investic
T: 15. května 2019

Usnesení ě. 178/2019 - Sběrný dvůr Podbořany - komise
Rada schválila jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
realizaci stavební akce „Sběrný dvůr Podbořany".
Z: odbor investic
T: 15. května 2019

Usnesení ě. 179/2019 - Návrh úpravy dopravního značení parkovacích míst v ulici Nádražní před
objektem vlakového nádraží v Podbořanech
Rada ukládá dopracování technického řešení úpravy dopravního značení parkovacích stání v ulici
Nádražní před objektem vlakového nádraží v Podbořanech formou vodorovného dopravního značení.
Z: odbor investic
T: 15. května 2019

Usnesení ě. 180/2019 - Rekonstrukce schodiště a vybudování chodníků v lokalitě u kostela v
Podbořanech
Rada souhlasí s předloženým návrhem studie na akci „Rekonstrukce schodiště a vybudování chodníků v
lokalitě u kostela v Podbořanech" a ukládá do studie dopracovat připomínky Národního památkového
ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem.
Z: odbor investic
T: 15. května 2019

Usnesení ě. 181/2019 - Podbořany - vodovod a kanalizace, na p.p.ě. 357/2
Rada vzala na vědomí informaci o budoucím poskytnutí finančního příspěvku do výše 825 825,- Kč na
stavbu „Podbořany - vodovod a kanalizace, na p.p.ě. 357/2“ (lokalita Liška) ve vazbě na budoucí
připojení obyvatel, a to od společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice, IC 49099469, se
sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.
Z: odbor investic
T: 15. května 2019

Usnesení ě. 182/2019 - Podbořany - vodovod a kanalizace, na p.p.ě. 357/2
Rada ukládá podepsat smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (práva věcného
břemene) v rámci akce „Podbořany - vodovod a kanalizace, na p.p.ě. 357/2“ (lokalita Liška) mezi
Městem Podbořany a Severočeskou vodárenskou společností, a.s. Teplice, IC 49099469, se sídlem
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.
Z: odbor investic
T: 15. května 2019
Usnesení z 6. zasedání Rady města Podbořany 17. dubna 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. 183/2019 - Podbořany - kanalizace, na p.p.ě. 357/2 v k.ú. Podbořany - přeložka
Rada ukládá podepsat smlouvu o přeložce vodohospodářské infrastruktury „Podbořany - kanalizace, na
p.p.ě. 357/2 v k.ú. Podbořany - přeložka“ (lokalita Liška) mezi Městem Podbořany a Severočeskou
vodárenskou společností, a.s. Teplice, IČ 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.
Z: odbor investic
T: 15. května 2019

Usnesení ě. 184/2019 - Přístavba ZUŠ v Podbořanech - studie
Rada doporučila předložený návrh studie na akci „Přístavba ZUŠ v Podbořanech44 od Petra Hájka
ARCHITEKTI, s.r.o., 150 00 PrahaS.
Z: odbor investic
T: 24. dubna 2019
___

w

Usnesení ě. 185/2019 - Rekonstrukce historické budovy ZUS Podbořany - studie
Rada schválila zpracování studie rekonstrukce historické budovy ZUŠ od Petra Hájka ARCHITEKTI,
s.r.o., 150 00 Praha5.
Z: odbor investic
T: 15. května 2019

Usnesení ě. 186/2019 - Zpřístupnění parkoviště za bývalým Finančním úřadem v Podbořanech
Rada doporučila pokračovat ve zpracování PD podle předloženého návrhu studie na akci „Zpřístupnění
parkoviště za bývalým Finančním úřadem v Podbořanech44.
Z: odbor investic
T: 24. dubna 2019

Usnesení ě. 187/2019 - Odstoupení Ekostaveb Louny od SoD
Rada schválila odstoupení od SoD č. na akci:
1)
083/2015
„Inženýrské sítě v Podbořanech - lokalita Alpka IV“;
2)
084/2015
„Oprava místní komunikace v Kašticích44
3)
202/2018
„Oprava místní komunikace v Oplotech44
4)
202/2018
„Oprava místní komunikace v Neprobylicích44
z důvodu, že zhotovitel Ekostavby Louny s.r.o., Václava Majera 573, Louny odmítl podepsat a dál
prodloužit výše uvedené SoD.
Z: odbor investic
T: 15. května 2019

Usnesení ě. 188/2019 - Erka Žatec odstoupila od SoD: ě. 208/2013 „Vybudování odpočinkové zóny
v Schillerově parku v Podbořanech - II. etapa“
Rada schválila odstoupení od SoD č.208/2013 na akci: „Vybudování odpočinkové zóny v Schillerově
parku v Podbořanech - II. etapa44 z důvodu, že zhotovitel ERKA Žatec s.r.o.. Lounská 3022, 438 01
Žatec odmítl podepsat a dál prodloužit výše uvedené SoD.
Z: odbor investic
T: 15. května 2019

Usnesení ě. 189/2019 - Žádost o vybudování chodníčku k čp. 900
Rada schválila vybudování chodníčku k čp 900, podle žádosti fyzické osoby.
Z: odbor investic
T: 15. května 2019
Usnesení z 6. zasedání Rady města Podbořany 17. dubna 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. 190/2019 - Cenové nabídky na zhotovení PD pro celkovou opravu elektroinstalace
v budově ZŠ TGM Podbořany
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 „PD pro opravu
elektroinstalace ZŠ TGM Podbořany44 mezi Městem Podbořany a společností T-Technology s. r. o.,
Třebízského 251, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 03934527, DIČ: CZ03934527 a to za cenu 175000,Kč bez DPH s dobou realizace 3 měsíce počínající od 1.7. 2019.
1. T-Technology s. r. o., Třebízského 251, 413 01 Roudnice nad L., 175000,- Kč bez DPH, s DPH
211750,-Kč
2. Elektro projekt Horský Pavel, Kpt. Nálepky 898, 441 01 Podbořany, 214900,- Kč bez DPH, s DPH
260029,- Kč
3. Pavel Karas elektro, Arbesova 1405, Žatec,
220000,- Kč bez DPH, s DPH
266200,- Kč
4. Ján Choma, Žatec, nabídku nepodal z kapacitních důvodů
Z: odbor investic
T: 15. května 2019

Usnesení č. 191/2019 - Poskytnutí finančního příspěvku na vybudování čističky odpadních vod
pro rodinný dům č.p. 33 v obci Letov
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování čističky odpadních vod pro rodinný
dům č.p. 33 v obci Letov ve výši 20.000,- Kč - žadatel fyzická osoba.
Z: odbor investic
T: 24. dubna 2019

Usnesení č. 192/2019 - Žádost o povolení umístění restaurační předzahrádky u restaurace
„Slunce44
Rada souhlasí s umístěním restaurační předzahrádky u čp. 32 (restaurace „Slunce44) v Podbořanech za
podmínek:
1)
Termín umístění předzahrádky od 22.4.2019-31. 10. 2019.
2)
Pro chodce požadujeme zachovat průchod l,5m od kraje chodmku.
3)
Město ani organizátor letních 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)
Po ukončení záboru se musí uvést užívané plochy do původního stavu.
Z: odbor investic
T: 15. května 2019

Usnesení č. 193/2019 - Závěrečný účet Města Podbořany za rok 2018 - návrh
Rada doporučila Zastupitelstvu města schválit „Závěrečný účet Města Podbořany za rok 201844 včetně
rozboru hospodaření.
Z: finanční odbor
T: 24. dubna 2019
Usnesení z 6. zasedání Rady města Podbořany 17. dubna 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. 194/2019 - Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření Města Podbořany za rok
2018
Rada doporučila Zastupitelstvu města schválit účetní závěrku a výsledek hospodaření Města Podbořany
za rok 2018.
Z: finanční odbor
T: 24. dubna 2019

Usnesení č. 195/2019 - Darovací smlouva na finanční dar
Rada schválila znění a podpis darovací smlouvy na finanční dar mezi Městem Podbořany a Spergl s.r.o.,
Masarykovo náměstí 440, 441 01 Podbořany, IČ: 25477579 pro organizační složku Pečovatelská služba
(viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 15. května 2019

Usnesení č. 196/2019 - Zpráva o pohledávkách k28. 2. 2019 a Zpráva o vymáhání pohledávek za
období od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2019
Rada vzala na vědomí Zprávu o pohledávkách k 28. 2. 2019 a Zprávu o vymáhání pohledávek za období
Z: finanční odbor
od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2019.
T: 24. dubna 2019
Usnesení č. 197/2019 - Rozbor hospodaření za I. Čtvrtletí 2019
Rada vzala na vědomí rozbor hospodaření za I. čtvrtletí 2019.
Z: finanční odbor
T: 24. dubna 2019

Usnesení č. 198/2019 - Akceptace nabídky a dodatek ke smlouvám o sdružených službách
dodávky zemního plynu pro rok 2020
Rada akceptuje nabídku a následně schvaluje dodatky a podpis dodatků k platným smlouvám o
sdružených službách dodávky zemního plynu na období od 1. 1. do 31. 12. 2020 dle nabídky sdružených
služeb dodávky zemního plynu společnosti VEMEX Energie, a.s., Na Zátorce 289/3, Bubeneč, 160 00
Praha 6. Číslo nabídky NP20002406 ze dne 17. 4. 2019.
Z: finanční odbor
T: 15. května 2019

Usnesení č. 199/2019 - Akceptace nabídky a dodatky ke smlouvám o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí NN pro rok 2020
Rada akceptuje nabídku a následně schvaluje dodatky a podpis dodatků k platným smlouvám o
sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 dle nabídky
sdružených služeb dodávky elektřiny společnosti VEMEX Energie, a.s., Na Zátorce 289/3, Bubeneč,
160 00 Praha 6. Číslo nabídky NE20002115 ze dne 9. 4. 2019.
Z: finanční odbor
T: 15. května 2019

Usnesení č. 200/2019 - Žádost o převedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu
investic
Rada schválila příspěvkové organizaci Základní škola Podbořany, Husova 276, okres Louny převod
finančních prostředků ve výši 110 000 Kč z rezervního fondu do fondu investic.
Z: finanční odbor
T: 15. května 2019
Usnesení z 6. zasedání Rady města Podbořany 17. dubna 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. 201/2019 - Domov pro seniory Podbořany, p.o. - Vyhodnocení ukazatelů hmotné
zainteresovanosti ředitelky Dps Podbořany
Rada schválila vyplacení odměny ředitelce Domova pro seniory Podbořany, p.o. za Il.pololetí 2018, tj.
50% měsíčního platu.
Z: sociální odbor
T: 15. května 2019

Usnesení č. 202/2019 - Domov pro seniory Podbořany, p.o, - Návrh ukazatele hmotné
zainteresovanosti na rok 2019
Rada schválila ukazatele hmotné zainteresovanosti ředitelky Domova pro seniory Podbořany, p.o na rok
2019.
Z: sociální odbor
T: 15. května 2019

Usnesení č. 203/2019 - Pečovatelská služba Podbořany - Změna sazebníku úkonů pečovatelské
služby
Rada schválila na návrh vedoucí pečovatelské služby změnu sazebníku úkonů Pečovatelské služby
Podbořany počínaje od 1. 7. 2019.
Z: sociální odbor
T: 15. května 2019

Usnesení č. 204/2019 - Dohoda o potravinové pomoci
Rada schválila uzavření Dohody o potravinové pomoci mezi Potravinovou bankou Džbánsko, z.s a
Městem Podbořany na období od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019.
Z: sociální odbor
T: 15. května 2019

Usnesení č. 205/2019 - Domov pro seniory Podbořany, p.o. - přijetí hmotného daru
Rada schválila přijetí hmotného daru ve formě potravin pro Domov pro seniory Podbořany, p.o, na
akce pořádané v Domově pro seniory Podbořany, p.o - 18. ročník Soutěžního klání a 7. Chmelové hry.
Z: sociální odbor
T: 15. května 2019

Usnesení č. 206/2019 - Zrušení OZV č. 5/2010 o místním poplatku za povolení k vjezdu
s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, ze dne 08.12. 2010
Rada doporučila Zastupitelstvu Města Podbořany zrušit OZV č. 5/2010 o místním poplatku za povolení
k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, ze dne 08. 12. 2010.
Z: odbor MHaS
T: 24. dubna 2019
Usnesení č. 207/2019 - Smlouva o poskytování služeb tísňové linky
Rada schválila Smlouvu 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: 15. května 2019
Usnesení č. 208/2019 - Informace o změně odběratele
Rada vzala na vědomí informaci o změně odběratele použitých pneumatik ze sběrného místa.
Z: odbor MHaS
T: 15. května 2019
Usnesení z 6. zasedání Rady města Podbořany 17. dubna 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. 7

Usnesení č. 209/2019 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany pro rok 2019 - Archeopark
Rubín, žadatel Společenstvo pro památky Podbořanska, z. s.
Rada schválila poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč z rozpočtu města Podbořany za účelem uvedeným
v žádosti o poskytnutí dotace - Archeopark na vrchu Rubín v roce 2019, zapsaného spolku v roce 2019.
Žadatel - příjemce dotace: Společenstvo pro památky Podbořanska, z. s., Příčná 900, 441 01 Podbořany,
IČO 06516262.
Z: finanční odbor
T: 15. května 2019

Usnesení č. 210/2019 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany pro rok 2019 - příspěvek na
činnost, žadatel VETERÁN KLUB Podbořany z.s.
Rada schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč z rozpočtu města Podbořany za účelem uvedeným
v žádosti o poskytnutí dotace - činnost zapsaného spolku v roce 2019. Žadatel - příjemce dotace:
VETERÁN KLUB Podbořany, z.s., Svermova 1019, 441 01 Podbořany, IČO 265 71 901.
Z: finanční odbor
T: 15. května 2019

Usnesení č. 211/2019 - Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu OP VW - Podpora škol
formou zjednodušeného vykazování - Šablony II - Základní umělecká škola Podbořany, okres
Louny
Rada souhlasí na základě žádosti Základní umělecké školy Podbořany, okres Louny s realizací projektu
OP VVV (výzkum, vývoj, vzdělávání) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II, název projektu -„Šablony II pro ZUŠ
Podbořany“, předpokládaná doba realizace od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021, předpokládaná maximální
hodnota projektu 296 006,- Kč. Spoluúčast žadatele (příjemce) je 0%. Z: odbor MHaS
T: 15. května 2019

Usnesení č. 212/2019 - Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu OP WV výzvy - Podpora
škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony II - Mateřská škola Podbořany, Bratří Čapků
795, okres Louny
Rada souhlasí na základě žádosti Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795, okres Louny s realizací
projektu OP VVV (výzkum, vývoj, vzdělávání) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - Podpora
škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II, předpokládaná doba realizace od 1. 8.
2019 do 31. 7. 2021, předpokládaná maximální hodnota projektu 592 500,- Kč. Spoluúčast žadatele
(příjemce) je 0%.
Z: odbor MHaS
T: 15. května 2019
v

_

_

______

Usnesení č. 213/2019 - Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu OP VW výzvy 63 Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony II - Základní škola Podbořany,
Husova 276, okres Louny
Rada souhlasí na základě žádosti Základní školy Podbořany, Husova 276, okres Louny s realizací
projektu OP VVV (výzkum, vývoj, vzdělávání) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy výzva č.
63 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II, název projektu -„Chceme
se zlepšovat II“, předpokládaná doba realizace od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021, předpokládaná maximální
hodnota projektu 244 290,- Kč. Spoluúčast žadatele (příjemce) je 0%.
Z: odbor MHaS
T: 15. května 2019
Usnesení z 6. zasedání Rady města Podbořany 17. dubna 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. 214/2019 - Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu OP VW výzvy 63 Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony II - Základní škola T. G. Masaryka
Podbořany, okres Louny
Rada souhlasí na základě žádosti Základní školy T. G. Masaryka Podbořany, okres Louny s realizací
projektu OP VVV (výzkum, vývoj, vzdělávání) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy výzva č.
63 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II, název projektu -„Společně
se zlepšujeme II“, předpokládaná doba realizace od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021, předpokládaná maximální
hodnota projektu 880 160,- Kč. Spoluúčast žadatele (příjemce) je 0%.
Z: odbor MHaS
T: 15. května 2019

Usnesení č. 215/2019 - Smlouva o výpůjčce - Kulturní dům Podbořany - Oblastní charita Most
Rada schválila Smlouvu o výpůjčce - nebytové prostory v Kulturním domě v Podbořanech, Masarykovo
náměstí 922, Podbořany, uzavřenou na základě Partnerské smlouvy ve věci projektu „Rekonstrukce
objektu Centrum Pegas v Podbořanech44 z IROP mezi Městem Podbořany a Oblastní charitou v Mostě,
Jilemnického 2457, IČ 70828920.
Z: odbor MHaS
T: 15. května 2019

Usnesení č. 216/2019 - Smlouva o výpůjčce - Kulturní dům Podbořany - Svaz tělesně postižených
v CR, Okresní organizace Louny
Rada schválila Smlouvu o výpůjčce - nebytové prostory v Kulturním domě v Podbořanech, Masarykovo
náměstí 922, Podbořany, uzavřenou na základě Partnerské smlouvy ve věci projektu „Rekonstrukce
objektu Centrum Pegas v Podbořanech44 z IROP mezi Městem Podbořany a Svazem tělesně postižených
v ČR z. s., Okresní organizace Okresní organizace Louny, Pod Nemocnicí 2503, 440 01 Louny, IČ 640
18 539.
Z: odbor MHaS
T: 15. května 2019

Usnesení č. 217/2019 - Žádost o provedení opravy drah a rozběžiště v kuželně TJ Tatran
Podbořany - žadatel Sportovní klub kuželek Podbořany z. s.
Rada odkládá žádost Sportovního klubu kuželek z.s. Podbořany na provedení opravy rozběžiště a drah
kuželny areálu TJ Tatran v Tyršově ulici a ukládá prověřit skutečný stav dráhy podložený znaleckým
posudkem.
Z: odbor MHaS
T: 15. května 2019

Usnesení č. 218/2019 - Výsledek výběrového řízení na dodavatele komunálních služeb
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 „Zajištění komunálních
služeb pro město Podbořany44 mezi městem Podbořany a fyzickou osobou podnikající a to za celkovou
cenu 14.432.808,56 Kč vč. DPH.
Z: odbor MHaS
T: 15. května 2019
Usnesení č. 219/2019 - Zpráva o přípravě koupaliště 2019
Rada vzala na vědomí zprávu o přípravě městského koupaliště na sezónu 2019.
Z: odbor MHaS
T: 15. května 2019
Usnesení z 6. zasedání Rady města Podbořany 17. dubna 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. 220/2019 - Žádost o navýšení rozpočtu na provoz koupaliště
Rada projednala žádost provozovatele koupaliště Podbořany a schvaluje navýšení rozpočtu koupaliště o
100 000,- Kč na sezónu z důvodů uvedených v žádosti.
Z: odbor MHaS
T: 15. května 2019

Usnesení č. 221/2019 - Informace - Hodnocení f. Eltodo - Výroční zpráva 2018
Rada vzala na vědomí hodnocení f. Eltodo a výroční zprávu při správě systému veřejného osvětlení
v Podbořanech a spádových obcích za rok 2018 a doporučuje podat informaci o činnosti firmy
zastupitelstvu města formou výroční zprávy „Veřejné a slavnostní osvětlení ve městě Podbořany v roce
2018“.
Z: odbor MHaS
T: 24. dubna 2019

Usnesení č. 222/2019 - Bytové hospodářství
Rada vzala na vědomí aktuální seznam žadatelů o podnájemní byty.
Z: odbor MHaS
T: 15. května 2019

Usnesení č. 223/2019 - Bytové hospodářství - přidělení bytu
Rada schválila žádost č.j. MHAS/9131/2019 a souhlasí s přidělením bytu č. 9 na adrese Palackého 944
v Podbořanech do nájmu.
Z: odbor MHaS
T: 15. května 2019
v

v

v

Usnesení c. 224/2019 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany pro rok 2019 - 1. Česká
společnost, z. s., Bílý Kopec, Podbořany
Rada schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč z rozpočtu města Podbořany pro rok 2019,
příjemce dotace - 1. Česká společnost, z.s., Bílý Kopec 432, 441 01 Podbořany IČO 01588982 na
činnost spolku - pořádání akcí spolku v roce 2019 dle přílohy žádosti o dotaci. Dotace bude vyplacena
po podpisu veřejnoprávní smlouvy.
Z: finanční odbor
T: 15. května 2019

Usnesení č. 225/2019 - Dotační program „Podpora sportovní činnosti v roce 2019“ - vyhodnocení
Rada projednala a doporučila Zastupitelstvu Města schválit poskytnutí dotace z dotačního programu Města
Podbořany „Podpora sportovní činnosti v roce 2019“ z rozpočtu města pro rok 2019, viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 24. dubna 2019

Usnesení č. 226/2019 - Obálkový výběr nájemce zahrady v Buškovicích
Rada schválila na základě obálkového výběru ze dne 12. dubna 2019 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. Roční nájem: 3 100 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. května 2019
Usnesení z 6. zasedání Rady města Podbořany 17. dubna 2019 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy íyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této ěásti nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem
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Usnesení č. 227/2019 - Obálkový výběr pachtýře pozemků pod Kozincem v k.ú. Podbořany
Rada na základě obálkového výběru ze dne 12. dubna 2019 schválila pacht pozemkových parcel č.
1899/5 - ostatní plocha, o výměře 8086 m2, č. 1899/6 - ostatní plocha, o výměře 9438 m2, č. 1899/7 ostatní plocha, o výměře 2895 m2, č. 1899/8 - ostatní plocha, o výměře 1 6035 m2, ě. 1899/9 - ostatní
plocha, o výměře 8066 m2, parcely č. 1899/1 - ostatní plocha, o výměře 9154 m2, č. 1899/11 - ostatní
plocha, o výměře 6680 m2, č. 1899/12 - ostatní plocha, o výměře 7133 m2, č. 1899/13 - ostatní plocha,
o výměře 2500 nr, č. 1900 - vodní plocha, o výměře 1044 m2, v k.ú. Podbořany. Žadatel ZS Blšany,
Náměstí 107, 439 88 Blšany. Roční pacht: 3 050 Kč/ha.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. května 2019

Usnesení č. 228/2019 - Záměr prodeje ěásti parcely č. 1529/8
Rada schválila záměr prodeje části parcely č. 1529/8 (dle GP je to č. 1529/11) - ostatní plocha, o
výměře 92 m2, v k.ú. Podbořany pro rozšíření zahrady. Žadatel fyzické osoby. Kupní cena: 177 Kč/m2
dle tržního znaleckého posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 19. června 2019

Usnesení č. 229/2019 - Záměr prodeje ěásti parcely č. 1529/8
Rada schválila záměr prodeje části parcely č. 1529/8 (dle GP je to č. 1529/12) - ostatní plocha, o
výměře 46 m2, v k.ú. Podbořany pro rozšíření zahrady. Žadatel fyzické osoby. Kupní cena: 177 Kč/m2
dle tržního znaleckého posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 19. června 2019

Usnesení č. 230/2019 - Záměr prodeje pozemkové parcely ě. 186/2 - orná půda
Rada odložila záměr prodeje pozemkové parcely č. 186/2 - orná půda, o výměře 836 m2, v k.ú. Klubaný
a ukládá zjistit přítomnost IS. Žadatel fyzické osoby. Kupní cena: dle tržního znaleckého posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. května 2019

Usnesení č. 231/2019 - Záměr prodeje prodej části parcely č. 188/100 - ostatní plocha
Rada schválila záměr prodeje části parcely č. 188/100 (dle GP je to č. 188/166) - ostatní plocha, o
výměře 12 m2, v k.ú. Klubaný. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena: 205 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 19. června 2019

Usnesení č. 232/2019 - Přivedení elektrické sítě NN na hranici stavebního pozemku ě. 188/156
v k.ú. Hlubany
Rada neschválila přivedení elektrické distribuční sítě v hladině nízkého napětí (NN) na hranici
stavebního pozemku č. 188/156 v k.ú. Hlubany. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. května 2019
Usnesení z 6. zasedání Rady města Podbořany 17. dubna 2019 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy íyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této ěásti nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem
Str. 11

Usnesení č. 233/2019 - Záměr pronájmu pro vyvěšení
Rada schválila záměr pronájmu na provozování sportovní haly na Barborce pro vyvěšení.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. května 2019
Usnesení ě. 234/2019 - Směna pozemků
Rada doporučila směnu pozemků se společností NS Kunststofftechnik-CZ, Kněževes 398, 270 01
Kněževes. Město nabízí do směny část parcel č. 188/100 a č. 188/29 (dle GP je to č. 188/167) - ostatní
plocha, o výměře 440 m2, v k.ú. Hlubany. NS Kunststofftechnik - CZ nabízí do směny část parcely č.
188/35 ( dle GP jsou to č. 188/169 a č. 188/170) - orná půda, o výměře 440 m2, v k.ú. Hlubany pro
připravovanou budoucí přístupovou komunikaci pro zpřístupnění parcel č. 188/36, č. 188/7 a č. 188/8
v k.ú. Hlubany a to z komunikace k FTE kolmo na tankovku. Směňoval by se m2 za m2. Žadatel Město
Podbořany, Mírová 615, 441 01 Podbořany. Kupní cena: 0 Kč. Z: majetkoprávní odbor
T: 19. června 2019

Usnesení ě. 235/2019 - Záměr prodeje ěásti parcely č. 83 - ostatní plocha
Rada schválila záměr prodeje části parcely č. 83 - ostatní plocha, o výměře cca 450 m2, v k.ú. Kněžice u
Podbořan. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena: 186 Kč/m2 dle tržního znaleckého posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 19. června 2019
Usnesení ě. 236/2019 - Výpověď z nájmu kuželny
Rada vzala na vědomí výpověď z nájmu objektu kuželny čp. 943 a části parcely č. 906/5 - ostatní
plocha, o výměře 120 m2, v k.ú. Podbořany a ukládá zveřejnit záměr pronájmu za stejných podmínek, to
je nájem 10 000 Kč/měs. Nájemce: OSCAR Catering s.r.o., Tyršova 943, 441 01 Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. května 2019
Usnesení ě. 237/2019 - Obálkový výběr kupujícího parcelu č. 1693/40 v k.ú. Podbořany
Rada doporučila obálkový výběr kupujícího parcelu č. 1693/40 - orná půda, o výměře 1226 m2, v k.ú.
Podbořany. Žadatelé fyzická osoba a fyzická osoba. Kupní cena: min. 300 Kč/m2 + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 24. dubna 2019
Usnesení ě. 238/2019 - Záměr rozparcelování pozemků na Malé Osadě
Rada vzala na vědomí záměr rozparcelování pozemkových parcel č. 1761/77, č. 1761/100, č. 1761/101,
1761/79, vše orná půda, o výměře 3 3298 nr, v k.ú. Podbořany a ukládá dopracovat propojení na
komunikace a předložit k posouzení komisi pro rozvoj města. Žadatel Město Podbořany, Mírová 615,
441 01 Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 24. dubna 2019
Usnesení ě. 239/2019 - Úplatné nabytí pozemku
Rada doporučila úplatné nabytí pozemku o šířce 3,50 m od parcely č. 1693/3 (dle GP je to č. 1693/43) orná půda, o výměře 35 m2, v k.ú. Podbořany od fyzických osob. Žadatel Město Podbořany, Mírová
615, 441 01 Podbořany. Kupní cena: 300 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 24. dubna 2019

Usnesení z 6. zasedání Rady města Podbořany 17. dubna 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. 240/2019 - Záměr směny pozemků
Rada nedoporučila záměr směny pozemků mezi fyzickou osobou, která je vlastníkem pozemkových
parcel č. 254/1 a č. 254/35 v k.ú. Hlubany a Městem Podbořany, které je vlastníkem okolních parcel č.
254/76, 254/81, 254/84, 254/106.
Z: majetkoprávní odbor
T: 24. dubna 2019

Usnesení ě. 241/2019 - Budoucí zřízení věcného břemene
Rada schválila podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ke stavbě „16010-047853 VPIC
aut. zast., ul. 5. května, Podbořany“. 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. Jednorázová úhrada: 4 050 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. května 2019

Usnesení č. 242/2019 - Zřízení věcného břemene
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti pro el. přípojku pro rodinný
dům čp. 386 V Tůni, Podbořany přes parcely č. 1177/1 a 1185 v k.ú. Podbořany. Žadatel ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. Jednorázová úhrada: 32 400 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. května 2019

Usnesení ě. 243/2019 - Smlouva o kompenzaci újmy
Rada schválila podpis smlouvy o kompenzaci újmy z realizace projektu stavby VTL plynovodu DN
1400, RU Kateřinský potok - RU Přimda. Plynovod (tzv. Gazela II.), která má přecházet i přes parcely
č. 401/16 a 147/6 v k.ú. Sýrovice, které jsou ve vlastnictví města. Město neschválilo smlouvu o zřízení
věcného břemene - služebnosti IS za nabízenou cenu ve výši 55 Kč/m2. Proběhlo jednání obou stran,
jehož výsledkem je Plánovací smlouva o kompenzaci újmy z realizace projektu, kterou předkládáme ke
schválení. Společnost NET4GAS poskytne městu účelový příspěvek ve výši 2,5 mil. Kč na výstavbu
nové komunikace za ZZN. Smlouva o zřízení věcného břemene bude podepsána až po podpisu této
smlouvy. Žadatel NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle. Účelový
příspěvek: 2,5 mil. Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. května 2019

Usnesení č. 244/2019 - Zřízení věcného břemene
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti za účelem zřízení a
provozování elektrizační soustavy ke stavbě - „Podbořany, ul. Mlýnská, kNN, nová OM bydl.“ s právem
přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 1510, 1495/20, 1495/21, 1657/58,
1657/62, 1453/1, 1511/12, 1511/11, 1657/29, v k.ú. Podbořany. Jedná se o připojení nových stavebních
parcel za Billou pro stavebníky - fyzické osoby. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s.. Teplická 874/8, 405 02
Děčín 4. Jednorázová úhrada: 44 550 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. května 2019
Usnesení z 6. zasedání Rady města Podbořany 17. dubna 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

Usnesení č. 245/2019 - Budoucí zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
Rada schválila podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby za účelem zřízení a provozování elektrizační soustavy ke stavbě - „LN - Podbořany, ul.
Svermova, 2x OM“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcele 2156/4,
v k.ú. Podbořany. Jedná se o připojení budoucích stavebních parcel v kasárnách, nad pneuservisem.
Bude položeno kabelové vedení NN, pojistková skříň bude na parcele vlastníka parcely ě. 2119/1.
Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. Jednorázová úhrada: 1 700 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. května 2019
Usnesení č. 246/2019 - Pronájem pozemku
Rada odkládá projednání souhlasu se stavbou pomníčku na pozemku o výměře 2 m2 na křižovatce
v bývalých kasárnách - to je na ěásti parcely č. 2156/4 - ostatní plocha, v k.ú. Podbořany, který by
připomínal, že na tomto místě byla kasárna Československé a později České armády od roku 1919a
ukládá předložit návrh pomníčku, který bude projednán v komisích města. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. května 2019
Usnesení č. 247/2019 - Parkování strojů a skladování materiálu
Rada vydala souhlas s parkováním strojů a skladováním materiálů na parkovišti za bývalým finančním
úřadem na dobu od 05/2019 do 07/2019 při rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici 29. srpna za
částku 10 000 Kč měsíčně + DPH. Žadatel Metrostav a.s.. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. května 2019
Usnesení č. 248/2019 - Zrušení usnesení č. 50/2019 ze dne 23. ledna 2019
Rada ruší usnesení číslo 50/2019 ze dne 23. ledna 2019 pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. května 2019
Usnesení č. 249/2019 - 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, ě. 62/5, č. 62/4, č. 254/85, č.
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. Bude položeno kabelové vedení VN, kabelové vedení NN, 2x přípojková
pojistková skříň, 2x rozpojovací pojistková skříň. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín 4. Jednorázová úhrada: dle znaleckého posudku 24 673 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 15. května 2019
Usnesení ě. 250/2019 - Nabídka prezidenta nadačního fondu FOLIVORA
Rada vzala na vědomí informaci o nabídce prezidenta nadačního fondu FOLIVORA, týkající se ZOO
Ústí nad Labem.
Usnesení z 6. zasedání Rady města Podbořany 17. dubna 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. 251/2019 - Schválení pořízení Změny č. 6 ÚP Podbořany
Rada doporučila schválit pořízení Změny č. 6 ÚP Podbořany zkráceným postupem podle § 55 a
stavebního zákona, s prvky regulačního plánu, jejíž součástí bude posouzení vlivů na životní prostředí.
Z: stavební úřad
T: 24. dubna 2019

Usnesení č. 252/2019 - Změna ě. 6 ÚP Podbořany - VŘ
Rada schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky: „Změna
č. 6 ÚP Podbořany zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona, s prvky regulačního plánu,
jejíž součástí bude posouzení vlivů na životní prostředí.“
Z: stavební úřad
T: 15. května 2019

Usnesení ě. 253/2019 - Žádost HZS ÚK a Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska o
finanční příspěvek na zabezpečení 48. Mistrovství ČR HZS v požárním sportu družstev a 66.
Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu
Rada schválila příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje ve výši 2 000,- Kč, pro
zabezpečení 48. Mistrovství ČR HZS v požárním sportu družstev a příspěvek Krajskému sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska ve výši 2 000,- Kč, pro zabezpečení 66. Mistrovství Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu, konaná ve dnech 30. 8. až 1. 9. 2019.
Z: finanční odbor
T: 15. května 2019

Usnesení č. 254/2019 - Tlačítko pro život - zavedení služby pro seniory
Rada schválila uzavření smlouvy Pronájemní smlouvy č. 012019 na užívání technologie projektu
společnosti VIZAB security „Tlačítko pro život“ pro seniory využívající terénní pečovatelskou službu
města mezi Městem Podbořany a dodavatelem: fyzickou osobou podnikající.
Z: starosta
T: 24. dubna 2019

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé:

Mgr. Stanislava Čapková:

MUDr. Petr Ráliš
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