USNESENÍ
ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Podbořany, které se konalo ve středu
24. dubna 2019 od 17°° hod, ve velké zasedací síni Městského úřadu čp. 615, Podbořany
I. Kontrola usnesení:
I. Usnesení termínovaná k 24. dubnu 2019 jsou splněna kromě bodu V/3 ze dne 27. února 2019.
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti rady, výborů a komisí.
2. Informaci o rozpočtových opatřeních provedených RM za období od 28. 2. 2019 do 31. 3.
2019.
3. Zprávu o pohledávkách k 28. 2. 2019 a Zprávu o vymáhání pohledávek za období od 1. 9.
2018 do 28. 2. 2019.
4. Rozbor hospodaření za I. čtvrtletí 2019
5. Hodnocení f. Eltodo a výroční zprávu „Veřejné a slavnostní osvětlení ve městě Podbořany v
roce 2018“ při správě systému veřejného osvětlení v Podbořanech a místních částech za rok
2018.
6. Předložený návrh studie na akci „Přístavba ZUŠ v Podbořanech" od Petra Hájka
ARCHITEKTI, s.r.o., 150 00 Praha5 a ukládá ho prezentovat veřejnosti.
III. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu: Ing. Bc. Jiří Marhold, Petr Paroubek, DiS.
2. Volbu návrhové komise: předseda - Ing. Ivo Švarc
členové - MUDr. Petra Rychlá, Miroslav Švarc
3. Program jednání Zastupitelstva města
4. Dokument „Hlavní úkoly volebního období 2018-2022“ jako programové prohlášení
Zastupitelstva města.
5. „Závěrečný účet Města Podbořany za rok 2018“ včetně rozboru hospodaření, souhlasí s
celoročním hospodařením s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2018 a přijímá tato opatření:
a. při vyplácení odměn neuvolněným zastupitelům v případě souběhu výkonu více funkcí vždy
důsledně postupovat podle „Stanovené výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva
města Podbořany za výkon funkce" schválené v ZM Podbořany dne 31. 10. 2018, usnesením
č. 1/12
b. ukládá mzdové účetní doplatit neuvolněným členům zastupitelstva v případě souběhu funkcí
odměny za měsíc prosinec 2018. Zodpovídá: Bc. Gašparová, termín: 12. května 2019.
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8. Účetní závěrku Města Podbořany za rok 2018. Zároveň schvaluje výsledek hospodaření ve
výši 6 584 380,81 Kč za rok 2018 (výsledek hospodaření v hlavní činnosti je zisk 10 687
375,49 Kč a ztráta v hospodářské činnosti 4 102 994,68 Kč).
9. Majetkoprávní blok - prodej majetku:
a. Prodej pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely č. 829/3 ostatní plocha - dle GP jsou to č. 829/7 o výměře 40 m2 a č. 829/8 o výměře 64 m2, v k.ú.
Buškovice. Kupní cena: 69 Kč/m2. Žadatel: fyzické osoby.
b. Prodej pozemkové parcely č. 1693/40 - orná půda, o výměře 1226 m2, v k.ú. Podbořany
obálkovým výběrem. Min. kupní cena: 300 Kč/m2 + DPH.
c. Prodej pozemkové parcely č. 1693/36 - orná půda, o výměře 1087 m2, v k.ú. Podbořany
obálkovým výběrem. Min. kupní cena: 300 Kč/m2 + DPH.
10. Majetkoprávní blok - nabytí pozemků
a. Úplatné nabytí pozemkových parcel 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 tm2, v k.ú. Podbořany od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Kupní cena: 105 750 KČ.
b. Úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 1693/13 (dle GP je to č. 1693/43) o výměře 35
m2, v k.ú. Podbořany od fyzických osob. Kupní cena: 300 Kč/m2 + DPH.
11. Výstavbu sportovní haly z vlastních zdrojů a zapojení finančních prostředků na výstavbu
sportovní haly do rozpočtu města i na rok 2020 ve výši 36 885 241 Kč.
12. Vyhodnocení dotačního programu Města Podbořany -„Podpora sportovní činnosti v roce
2019“ viz. příloha
13. Pořízení Změny č. 6 ÚP Podbořany zkráceným postupem podle §55a Stavebního zákona,
s prvky regulačního plánu, jejíž součástí bude posouzení vlivů stavby na životní prostředí.
14. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek k
novostavbě rodinného domu:
a. č. p. 1077 v ul. Švermova v Podbořanech žadatel fyzická osoba, a to ve výši 28.539,- Kč.
b. č. p. 1160 v ul. Valovská v Podbořanech žadatel fyzická osoba, a to ve výši 42.837,- Kč.
15. 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
16. Pokračovat ve zpracování PD podle předloženého návrhu na akci „Zpřístupnění parkoviště
za bývalým Finančním úřadem v Podbořanech".
17. Prodloužení termínu pro podání vyúčtování Podbořanských letních slavností 2018 do 8.
dubna 2019. Žadatel: fyzická osoba podnikající.
-

-

IV. Zastupitelstvo města neschvaluje:
a. Záměr prodeje pozemkové parcely č. 38/5 - ostatní plocha, o výměře 167 m2, v k.ú.
Hlubany. Kupní cena: dle tržního znaleckého posudku. Žadatel: fyzické osoby.
b. Záměr směny pozemkových parcel - částí pozemkových parcel č. 254/1 a č. 254/25, obě
orná půda, v k.ú. Hlubany ve vlastnictví fyzické osoby za pozemky města - části
pozemkových parcel č. 254/106, č. 254/81, č. 254/84 a č. 254/76 v k.ú. Hlubany. Rozdíl
cen: dle tržního znaleckého posudku.
V. Zastupitelstvo města ruší:
a. 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
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VI. Zastupitelstvo města ukládá:
1.

Realizovat schválené prodeje, nabytí a směny majetku.
Zodpovídá: Ing. Růžičková
Termín: 19. června 2019

2.

Podepsat všechny schválené smlouvy a dohody.
Zodpovídá: Starosta, v případě jeho nepřítomnosti místostarosta
Termín: 19. června 2019

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé: Ing. Bc. Jiří Marhold

Petr Paroubek, DiS

Usnesení ZM Podbořany 24. dubna 2019 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části proto nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
Strana 3 (celkem 3)

