Usnesení
ze 7. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 15. května 2019 od 15,30hod
v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Gutzer, Ing. Bc. Marhold, MUDr. Ráliš, p. Jedliěka, p. Vaněk,
Omluveni: Mgr. Čapková
Přizvaní: Bc. Gašparová, Ing. Růžičková, Ing. Ohanka, Mgr. Knoblauch
Ověřovatelé zápisu: p. Jedlička, p. Vaněk
Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení:
č. 150/2018 - Rada ukládá odboru dopravy sejmutí a úpravu dopravního značení v lokalitě „Barborka1*
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 2013 a 2014. Z: odbor MHaS

č. 179/2019 - 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
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
v

Usnesení č. 255/2019 - „Novostavba komunikace v Hlubanech - Horní“ - VR
Rada schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Novostavba komunikace v Hlubanech - Homí“.
Z: odbor investic
T: 12. června 2019

Usnesení č. 256/2019 - Výsledky VŘ - Obnova běžecké dráhy u školního hřiště ZŠ T. G.
Masaryka v 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 „Obnova běžecké dráhy
u školního hřiště ZŠ T. G. Masaryka v Podbořanech“ mezi Městem Podbořany a společností TUBEKO
SPORT spol. s r.o., IČO 49825020, se sídlem Na armádě 364, 270 62 Rynholec, a to za celkovou cenu
1 702.712,- 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,

Usnesení ze 7. zasedání Rady města Podbořany (5. května 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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1) TUBEKO SPORT spol. s r.o., Na armádě 364, 270 62 Rynholec
1 702.712,00 Kč vč. DPH
2) J.I.H. -sportovní stavby s.r.o.. Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10
1 783.284,45 Kč vč. DPH
3) VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň
2 120.440,00 Kč vč. DPH
4) SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
2 398.260,00 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 12. června 2019

Usnesení č. 257/2019 - Výsledky VŘ - Propojení ulic Doupovská a Vroutecká v Podbořanech
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 „Propojení ulic
Doupovská a Vroutecká v Podbořanech44 mezi Městem Podbořany a společností Froněk spol. s r.o., IČO
47534630, se sídlem Zátiší 2488, 269 01 Rakovník, a to za celkovou cenu 4 594.524,37 Kč vč. DPH a s
právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do
rozpočtu města na rok 2020. O této skutečnosti bude objednatel zhotovitele písemně informovat
nejpozději do 31. 3. 2020.
1) Froněk spol. s r.o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
4 594.524,37 Kč vč. DPH
2) ZEMPRA DC s.r.o., Vítězství 460, 407 11 Děčín, Boletice nad Labem
4 610.345,24 Kč vč. DPH
3) Ekostavby Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny
4 705.448,00 Kč vč. DPH
4) Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice 5 209.404,13 Kč vč. DPH
5) Druhá severočeská stavební společnost, spol. s r.o., Perštejn 300. 431 63 Perštejn
5 821.865,28 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 12. června 2019
Usnesení č. 258/2019 - Žádost o doplnění chodníčku
Rada ukládá zajistit projektovou dokumentaci a výši nákladů na vybudování chodníčků podle
požadavku fyzické osoby.
Z: odbor investic
T: 12. června 2019
v

Usnesení č. 259/2019 - Žádost o snížení stání popelnic
Rada ukládá zajistit snížení stání pro popelnice v ulici kpt. Nálepky před čp. 905.
Z: odbor investic
T: 12. června 2019
Usnesení č. 260/2019 - Žádost se stavbou domu na čp. 1130 a 1131
Rada souhlasí s návrhem na stavbu domu na pozemku p.č. 1130 a 1131 podle žádosti fyzické osoby za
podmínky, že bude vybudováno minimálně 6 parkovacích míst.
Z: odbor investic
T: 12. června 2019

Usnesení ze 7. zasedání Rady města Podbořany 15. května 2019 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí zněni tohoto usnesení s originálem.

Usnesení č. 261/2019 - Žádost se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky pro dům na čp. 1130 a
1131
Rada souhlasí se stavbou napojení vodovodu a kanalizace pra pozemek p.č. 1130 a 1131 v kú.
Podbořany za podmínky, že budou dodrženy Všeobecné podmínky pro vstup do pozemků města
Podbořany za účelem uložení podzemních sítí.
Z: odbor investic
T: 12. června 2019

Usnesení č. 262/2019 - Žádost o povolení výjimky pro umístění garáže
Rada souhlasí s udělením výjimky pro umístěním garáže na hranici pozemku 260/5 v k.ú. Hlubany za
podmínky, že střešní okapy budou svedeny na pozemek investora.
Z: odbor investic
T: 12. června 2019

Usnesení č. 263/2019 - Žádost společnosti Ekostavby o změnu technologie výstavby komunikace
za ZZN
Rada nesouhlasí s navrhovanou změnou technologie pro stavbu: „Výstavba inženýrských sítí a
komunikace za ZZN v Podbořanech11.
Z: odbor investic
T: 12. června 2019

Usnesení č. 264/2019 - Sběrný dvůr Podbořany - VŘ doplnění informace
Rada vzala na vědomí rozdělení dokumentace a rozdělení výběrového řízení na stavební část na
realizaci veřejné zakázky „Sběrný dvůr Podbořany“.
Z: odbor investic
T: 12. června 2019

Usnesení č. 265/2019 - Rozpočtová změna, rozpočtové opatření č. 12 až č. 16
Rada schválila změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 12 až č. 16 (v tis. Kč) - viz příloha.
Příjmy

RO 12

Příspěvek na mzdy od ÚP - smlouva č. LNA-V 54/2019

RO 13

Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti SPOD

RO 14

Dotace na výkon sociální práce

RO 15

Přesuny mezi paragrafy a položkami, které jsou závaznými ukazateli

RO 16

Dotace na výdaje související s volbami do Evropského parlamentu
celkem

Výdaje

Výdaje

Financování

pol. 5*

pol. 6*

pol. 8*

540,00

540,00

0,00

0,00

1163,25

1163.25

0,00

0,00

315,60

315,60

0.00

0.00

0,00

410,80

•410.80

0,00

276,00

276,00

0,00

0,00

2 294.85

2 705,65

•410,80

0,00

Z: finanční odbor
T: 12. června 2019

Usnesení č. 266/2019 - Schválení a podpis dodatku č. 18 k pojistné smlouvě č. 899-16628-18
s Českou pojišťovnou a.s.
Rada schválila znění a podpis dodatku č. 18 k pojistné smlouvě č. 899-16628-18 - o pojištění majetku
mezi Městem Podbořany a Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1. Česká republika,
IČ: 45272956 (viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 12. června 2019
Usnesení ze 7. zasedáni Rady mésta Podbořany 15. května 2019 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této Části nesouhlasí zněni tohoto usnesení s originálem.
Str. 3

Usnesení č. 267/2019 - Žádost o souhlas zřizovatele s realizací pro jektu OP VVV výzvy - Podpora
škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony II - Mateřská škola Podbořany, Hlubanská
321, okres Louny
Rada souhlasí na základě žádosti Mateřské školy Podbořany, Hlubanská 321, 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 „Vše pro naše
děti 11“ předpokládaná doba realizace od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021, předpokládaná maximální hodnota
projektu 562 500,- Kč. Spoluúčast žadatele (příjemce) je 0%.
Z: odbor MHaS
T: 12. června 2019

Usnesení č. 268/2019 - Znovuprojednání žádosti o provedení opravy drah a rozbežiště v kuželně
TJ Tatran Podbořany - žadatel Sportovní klub kuželek Podbořany z. s.
Rada schválila na základě žádosti Sportovního klubu kuželek, z. s. Podbořany, provedení opravy
rozběžiště a drah kuželny areálu TJ Tatran v Tyršově ulici, dle nabídky SCI s.r.o., 588 41 Vyskytná nad
Jihlavou 104 ve výši 100 tisíc Kč s tím, že doporučuje si zbylé prostředky zajistit prostřednictvím
sponzoringu, případně dotací v rámci programu přeshraniční spolupráce.
Z: odbor MHaS
T: 12. června 2019

Usnesení č. 269/2019 - Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu a s příjmem dotace
z Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce CR - Sasko 2014 - 2020 Základní škola T. G. Masaryka Podbořany, okres Louny
Rada souhlasí na základě žádosti Základní školy T. G. Masaryka, Husova 445, Podbořany, okres Louny
s realizací projektu a s příjmem dotace z Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce
ČR - Sasko 2014 - 2020. Předpokládána doba realizace 1. 3. 2019 - 1. 9. 2019. Celkové výdaje 4.
837,59 €, dotační prostředky EU (max. 85%) 4.111,95 €, vlastní prostředky 725,64 € .
Z: odbor MHaS
T: 12. června 2019

Usnesení č. 270/2019 - Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu a s příjmem dotace
z Fondu LOGIT na podporu Podbořanska v roce 2019 - Základní škola T. G. Masaryka
Podbořany, okres Louny
Rada souhlasí na základě žádosti Základní školy T. G. Masaryka, Husova 445, Podbořany, okres Louny
s realizací projektu a s příjmem dotace z Fondu LOGIT na podporu Podbořanska v roce 2019 - Základní
škola T. G. Masaryka Podbořany, okres Louny, ve výši 20 000,- Kč.
Z: odbor MHaS
T: 12. června 2019

Usnesení č. 271/2019 - Darovací smlouva
Rada schválila Darovací smlouvu mezi Městem Podbořany a f. Lassersberger, s.r.o., Adelova 2549/1,
320 00 Plzeň, IČ: 25238078 o darování keramického obkladového materiálu na opravu hlavního bazénu
městského koupaliště v ceně 86 919,62 Kč včetně DPH a ukládá starostovi města tuto smlouvu
podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 12. června 2019

Usnesení ze 7. zasedání Rady města Podbořany 15. května 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. 272/2019 - Povolení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě ZŠ T. G. Masaryka
Podbořany, Husova 445, okres Louny
Rada povolila výjimku z nejvyššího počtu žáků v přípravné třídě Základní školy T. G. Masaryka,
Husova 445, Podbořany, okres Louny pro školní rok 2019/2020, navýšení nejvýše o 4 žáky na třídu,
celkový počet žáků nejvýše 19 žáků na třídu, za předpokladu, že toto zvýšení počtu žáků, nebude na
újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Z: odbor MHaS
T: 12. června 2019

Usnesení ě. 273/2019 - Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené ČŠI Základní škola Husova 276, Podbořany, okres Louny p.o.
Rada vzala na vědomí oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí na Základní škole Podbořany T. G. Masaryka Podbořany, Husova 276, okres Louny ve dnech
4. 2. až 8. 2. 2019 a ukládá ředitelce ve stanovené lhůtě odstranit zjištěné nedostatky.
Z: odbor MHaS
T: 12. června 2019

Usnesení č. 274/2019 - Systém svozu Podbořany - zajištění administrace projektu
Rada schválila vzor „Žádosti o nádobu na biologicky rozložitelný odpad, papír a plasť4 a vzor „Smlouvy
o výpůjčce“ odpadových nádob při zajištění projektu „Systém svozu Podbořany" na sběr separovaného
odpadu.
Z: odbor MHaS
T: 12. června 2019

Usnesení č. 275/2019 - Systém svozu Podbořany - zajištění administrace projektu
Rada pověřuje vedoucího odboru MHaS Mgr. Ericha Knoblaucha a referenta odboru MHaS Martinu
Elbogenovou, DiS podepisováním smluv o výpůjčce nádob na separovaný odpad.
Z: odbor MHaS
T: 12. června 2019

Usnesení Č. 276/2019 - Systém svozu Podbořany - zajištění administrace projektu
Rada souhlasí s návrhem, aby vývozem nádob na bioodpad byla pověřena firma SKLÁDKA VRBIČKA
s.r.o., Partyzánská 93, Podbořany, IČ: 47781131, a vývozem nádob na plasty a papír byla pověřena
firma Marius Pedersen a.s.. Průběžná 1940/3, Hradec Králové, IČ: 42194920.
Z: odbor MHaS
T: 12. června 2019

Usnesení č. 277/2019 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozu koupaliště
Rada schválila „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozu koupaliště" na zajištění služeb s fyzickou osobou
podnikající a ukládá starostovi města dokument podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 12. června 2019

Usneseni ze 7. zasedáni Rady města Podbořany 15. května 2019 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této Části nesouhlasí zněni tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 278/2019 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany pro rok 2019 - Sdružení
Čechů z Volyně a jejich přátel z.s. Sokolská 485/33, Praha 2, 120 000
Rada schválila poskytnutí dotace ve výši 8 000,- Kč z rozpočtu Města Podbořany pro rok 2019.
příjemce dotace - Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z. s.. Sokolská 485/33, 120 00 Praha 2, IČ
476026550 na účel uvedený v žádosti o dotaci - pořádání vzdělávacích a osvětových akcí na téma
Volyňští Češi v roce 2019.
Z: finanční odbor
T: 12. června 2019

Usnesení č. 279/2019 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany pro rok 2019 - OKAP z.s.„ B,
Smetany 436, 441 01 Podbořany
Rada schválila poskytnutí dotace ve výši 15 000.- Kč z rozpočtu Města Podbořany pro rok 2019,
příjemce dotace - OKAP z.s., Obnova kulturních aktivit Podbořan, Bedřicha Smetany 436, 441 01
Podbořany, IČO 22 690 581 na činnost spolku a to pořádání kulturních akcí v roce 2019.
Z: finanční odbor
T: 12. června 2019

Usnesení č. 280/2019 - Vrácení nevyčerpaných prostředků z dotačního programu „Podpora
sportovní činnosti v r. 2018“ - FK Kněžice z.s.
Rada požaduje, aby FK Kněžice z.s. dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z důvodu
nedodržení podmínek pro přidělení dotace vrátil nevyčerpané prostředky z dotačního programu
„Podpora sportovní činnosti v r. 2018“ ve výši 8 461,54 Kč.
Z: odbor MHaS
T: 12. června 2019
Usnesení č. 281/2019 - FK Kněžice - úhrada provozních nákladů organizace
Rada doporučuje FK Kněžice z.s. řešit úhradu provozních nákladů organizace za rok 2018 a případně za
rok 2019 formou zvláštní žádosti.
Z: odbor MHaS
T: 12. června 2019

Usnesení č. 282/2019 Výsledek výběrového řízení „Kompostéry Město Podbořany44
Rada na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí cenových
nabídek a zároveň ukládá podepsat Kupní smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Kompostéry Město
Podbořany44 mezi městem Podbořany a společností SDO Technika s.r.o., Jaselská 451, 742 42 Senov u
Nového Jičína, IČ: 29446619, a to za celkovou cenu 1 645 600,- KČ vč. DPH.
Z: odbor MHaS
T: 12. června 2019
v

Usnesení č. 283/2019 - Žádost o vypovězení nájmu
Rada nevyhověla žádosti fyzické osoby o vypovězení nájmu fyzické osobě.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12. června 2019

Usnesen i ze 7. zasedání Rady mésta Podbořany 15. května 2019 - veřejné zněn í
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. 284/2019 - Pronájem garáže
v
Rada schválila záměr pronájmu garáže evid. číslo 137 v ulici Palackého v Podbořanech. Žadatel fyzická
osoba. Měsíční nájem: 500 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12. června 2019

Usnesení č. 285/2019 - Dodatek k nájemní smlouvě
Rada schválila podpis dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi Vlamen s.r.o.. Nám. Jiřího z Lobkovic
2406/9, 130 00 Praha 3 a Městem Podbořany ze dne 30. června 2005 kdy v čl. V. odst. 7 bude změna, že
nájemce je oprávněn dát pozemky do podnájmu nebo umožní užívání třetí osobě. Dodatek bude na dobu
Z: maj etkoprávní odbor
určitou a to do 15. června 2019.
T: 12. června 2019

Usnesení č. 286/2019 - Pronájem biokoridorů
Rada schválila záměr pronájmu pozemkových parcel č. 333/27 o výměře 1173 m2, ě. 333/29 o výměře
7325 m2, č. 623/40 o výměře 1840 m2, č. 623/41 o výměře 3515 m2, ě. 623/63 o výměře 903 m2, č.
623/65 o výměře 38 m2, vše ostatní plocha, v k.ú. Buškovice a ě. 254/74 o výměře 629 m2, ě. 255/1 o
výměře 2921 m2, obě orná půda, v k.ú. Hlubany pro biokoridory (pozemky nebudou použity pro
produkční zemědělství, ale pro medonosné nebo pastevní pásy). Žadatel fyzická osoba. Roční nájem:
2 143 Kě + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12. června 2019

Usnesení č. 287/2019 - Záměr pronájmu restaurace Kuželny
Rada schválila záměr pronájmu prostoru restaurace Kuželny za 1000 Kč na den za účelem tanečního
soustředění, které bude probíhat v termínu do 29. 7. do 2. 8. 2019. Předběžný časový harmonogram je
od 8 - 17 hod. Žadatel TK Power of dance, z.s., 441 01 Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12. června 2019

Usnesení ě. 288/2019 - Budoucí zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti pro stavbu „LN - Pšov, Ix
OM“ přes parcely města ě. 596/1 ač. 137 v k.ú. Pšov u Podbořan. Jedná se o připojení nového
odběrného místa na parcele ě. 29/4, kterou vlastní fyzická osoba. Kabel bude veden v příkopu podél
silnice. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. Jednorázová úhrada: 18 800 Kč +
DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12. června 2019

Usnesení ě. 289/2019 - 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, Ix OM,
2119/5“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcele 2156/4, v k.ú.
Podbořany. Jedná se o připojení parcely č. 2119/5, v kasárnách, nad pneuservisem. Bude položeno
kabelové vedení NN, pojistková skříň bude na parcele vlastníka parcely č. 2119/5. Žadatel ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. Jednorázová úhrada: 7 200 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12. června 2019
Usnesení ze 7. zasedání Rady města Podbořany 15. května 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. 290/2019 - Zřízení věcného břemene
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti pro přeložku el. kabelu přes
parcely č. 245/1 a 245/8 v k.ú. Hlubany. Přeložka se prováděla z důvodu stavby sportovní haly. Žadatel
CEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. Jednorázová úhrada: 1 700 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12. června 2019

Usnesení č. 291/2019 - Smlouva o kompenzaci újmy
Rada doporučila podpis smlouvy o kompenzaci újmy z realizace projektu VTL plynovodu DN 1400,
RU Kateřinský potok - RU Přimda. Plynovod (tzv. Gazela II.) Žadatel NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech
II 1718/8,140 21 Praha 4 - Nusle. Účelová příspěvek: 2,5 mil. Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 19. června 2019

Usnesení č. 292/2019 - Záměr prodeje pozemku
Rada schválila záměr prodeje pozemkové parcely č. 1693/5 - orná půda, o výměře 751 m2, v k.ú.
Podbořany pro stavbu RD se schválenými podmínkami. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena: dle tržního
znaleckého posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12. června 2019

Usnesení č. 293/2019 - Informace o rekonstrukci NN
Rada ukládá koordinovat postupy s odborem investic a MHaS ve věci výměny stávajícího vrchního
vedení za nové kabely umístěné pod povrchem, které budou převážně uloženy podél komunikací a na
obecních pozemcích v rámci rekonstrukce stávající distribuční sítě NN v obci Pšov. Na obecní pozemky
a podél komunikací bude nutné také umístit i některé přípojkové a rozpojovací skříně. Žadatel ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 12. června 2019

Usnesení č. 294/2019 - Změna ě. 6 ÚP Podbořany - výsledky VŘ
Rada na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila cenovou nabídku a
zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Změna č. 6 ÚP Podbořany“ mezi
Městem Podbořany a Ing. arch. Pavlem Krolákem, Zázvorkova 1998, 155 00 Praha 5, a to za celkovou
cenu 363 000,- Kč vč. DPH.
Z: stavební úřad
T: 12. června 2019

Usnesení ze 7. zasedání Rady města Podbořany 15. května 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. 295/2019 - Vyjádření Města Podbořany ke „Stanovení průzkumného území
Podbořany44
Rada nesouhlasí s návrhem „Stanovení průzkumného území Podbořany44.
Z: odbor ŽP
T: 12. června 2019

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé:

Milan Jedlička:__________________________

Tomáš Vaněk:___________
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