Usnesení
z 8. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 12. června 2019 od 15,30hod
v kanceláři starosty na MěU v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Gutzer, Ing. Bc. Marhold, MUDr. Ráliš, p. Jedlička,
Mgr. Čapkova
Omluven: p. Vaněk
Přizvaní: Bc. Gašparová, Ing. Růžičková, Ing. Ohanka, Mgr. Knoblauch
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 neuplatněni 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

č. 259/2019- Rada ukládá zajistit snížení stání pro popelnice v ulici kpt. Nálepky před čp. 905. Z: odbor
investic
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 296/2019 - Fond rozvoje bydlení - doplnění o možnost čerpat na přípojky pro
tlakovou kanalizaci v obci Buškovice
Rada doporučila doplnění poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení o možnost čerpat půjčku na
vybudování jednotlivých přípojek pro tlakovou kanalizaci v celé obci Buškovice a to z důvodu
připravované realizace projektu tlakové kanalizace pro celou obec Buškovice.
Z: odbor investic
T: 31. července 2019
v

Usnesení č. 297/2019 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí
k novostavbě rodinného domu
Rada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování
přípojek k novostavbě rodinného domu čp. 1149 v ul. U Tankového praporu v Podbořanech, a to ve výši
37 500,- Kč.
Z: odbor investic
T: 19. června 2019

Usnesení z 8. zasedání Rady města Podbořany 12. června 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. 298/2019 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí
k novostavbě rodinného domu
Rada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování
přípojek k novostavbě rodinného domu čp. 1167 v ul. Valovská v Podbořanech, a to ve výši 50 000,Kč.
Z: odbor investic
T: 19. června 2019

Usnesení ě. 299/2019 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí
k novostavbě rodinného domu
Rada doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování
přípojek k novostavbě rodinného domu čp. 1161 v ul. Valovská v Podbořanech, a to ve výši 49 571,Kč.
Z: odbor investic
T: 19. června 2019

Usnesení č. 300/2019 - Žádost o odkup části pozemků v rámci stavby „Propojení ulic Doupovská a
Vroutecká v Podbořanech44
Rada doporučila odkup části pozemků pare. č. 2156/84, 2156/85, 2156/86 a 2156/87 v k. ú. Podbořany z
důvodu posunutí stavby „Propojení ulic Doupovská a Vroutecká v Podbořanech44 a tím zachování
stávajících vzrostlých stromů a zároveň ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit cenu jednotlivých
pozemků dle geometrického plánu a znaleckého posudku.
Z: odbor investic
T: 18. září 2019

Usnesení 301/2019 - Strategický plán města Podbořany
Rada vzala na vědomí přípravu průzkumu pro tvorbu Strategického plánu města Podbořan včetně
termínu pro zveřejnění dotazníku tj. od 13. 6. 2019 a odevzdání do 30. 9. 2019 a míst pro distribuci
dotazníku formou elektronického dotazníku na stránkách města a listinou formou na MU a na školách.
Z: odbor investic
T: 31. července 2019

Usnesení č. 302/2019 - Optická síť T - mobile
Rada nesouhlasí s předloženým investičním záměrem společnosti T-mobile Czech Republic na
vybudován optické infrastruktury ve městě Podbořany.
Z: odbor investic
T: 31. července 2019

Usnesení č. 303/2019 - Tlaková kanalizace Buškovice návrh na další postup
Rada vzala na vědomí postup prací na akci „Tlaková kanalizace Buškovice44.
Z: odbor investic
T: 31. července 2019

Usnesení ě. 304/2019 - Podmínky pro vstup do pozemků Města Podbořany
Rada schválila aktualizované „Podmínky pro vstup na pozemky Města Podbořan44.
Z: odbor investic
T: 31. července 2019

Usnesení z 8. zasedání Rady města Podbořany 12. června 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. 305/2019 - Dodatek SoD 178/2019 pro akci: „Spojovací chodba mezi objekty I. ZŠ
v Podbořanech44 neschválenou k realizaci v roce 2019 a navržené na prodloužení do roku 2020
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 1 smlouvy o dílo č. 178//2019 na stavbu „Spojovací
chodba mezi objekty I. ZŠ v Podbořanech44 mezi Městem Podbořany a firmou Panáček Stav s.r.o.,
Cukrovarská 154/58, 196 00 Praha 9, a to z důvodu nezajištění finanční částky pro tuto do rozpočtu
města Podbořany na rok 2019.
Z: odbor investic
T: 31. července 2019

Usnesení č. 306/2019 - Žádost společnosti REVIS o projednání odmítnutí fakturace za stavební
dozor
Rada neschválila návrh společnosti REVIS-PRAHA spol. s r.o. na odmítnutí fakturace za stavební dozor
v měsíci 03/2019 a 04/2019 na stavbě ŘEKO MS Podbořany - Husova + 6 a trvá na uhrazení dvou již
vystavených faktur za technický dozor.
Z: odbor investic
T: 31. července 2019
_

v

Usnesení č. 307/2019 - Novostavba komunikace v Hlubanech - Horní - výsledky VR
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 Hlubanech - Horní44 mezi Městem Podbořany a společností ZEMPRA DC s.r.o., IČO
25480065, se sídlem Vítězství 460, 407 11 Děčín - Boletice nad Labem, a to za celkovou cenu 4
061.056,99 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 1. 8. 2019.
1) ZEMPRA DC s.r.o., Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII
4.061.056,99 Kč vč. DPH
2) Froněk spol. s r.o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
4 345.953,69 Kč vč. DPH
3) Ekostavby Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny 4 839.879,00 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 31. července 2019

Usnesení č. 308/2019 - Žádost o navrácení sochy sv. Floriana do Hluban
Rada doporučila projednat v kulturní komisi výrobu a umístění sochy sv. Floriána se zděným soklem s
kamennou římsou nebo s kamenným soklem v obci Hlubany na pozemek pare. č. 260/3 v katastrálním
území Hlubany ve vlastnictví Města Podbořany.
Z: odbor investic
T: 19. června 2019

Usnesení č. 309/2019 - Úpravy fotbalového hřiště Buškovice - VŘ
Rada schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Úpravy
fotbalového hřiště Buškovice44.
Z: odbor investic
T: 31. července 2019

Usnesení č. 310/2019 - Příkazní smlouva pro TDS pro Město Podbořany pro Sportovní halu
Rada schválila Příkazní smlouvu pro TDS pro akci Sportovní hala.
Z: odbor investic
T: 31. července 2019
Usnesení z 8. zasedání Rady města Podbořany 12. června 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. 311/2019 - Vyhlášení Výzvy k podání nabídky „Výměna kotlů centrálních kotelen Podbořany*4
Rada schválila text Výzvy a obsah Zadávacích podmínek včetně příloh a znění Smlouvy o dílo a ukládá
vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výměna kotlů centrálních kotelen - Podbořany”
v centrálních kotelnách v ul. Dukelská 899 a ul. Bedřicha Smetany 878 v Podbořanech.
Z: odbor MHaS
T: 31. července 2019

Usnesení č. 312/2019 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provozu koupaliště
Rada schválila „Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provozu koupaliště” na zajištění služeb občerstvení v areálu
městského koupaliště s fyzickou osobou podnikající a ukládá starostovi města dokument podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 31. července 2019

Usnesení č. 313/2019 - Žádost o souhlas s přihlášením k trvalému pobytu - školní byt Základní
školy T. G. Masary ka Podbořany
Rada souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu učitelky ZŠ T. G. Masaryka Podbořany od 1. 8. 2019 po
dobu výkonu práce v základní škole, na adrese Podbořany, Husova 445.
Z: odbor MHaS
T: 19. června 2019

Usnesení č. 314/2019 - Žádost o dotace z rozpočtu Města Podbořany - PROkostely z.s., Komenského 748/4,
Předměstí, 412 01 Litoměřice - „ IV. etapa - oprava střechy a krovu - kostel Narození Panny Marie
v Buškovicích “
Rada doporučila zastupitelstvu města schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podbořany dle
žádostí na níže uvedený účel: Poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč za účelem spoluúčasti žadatele
v rámci dotačního programu Ministerstva kultury ČR - Podpora obnovy památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností na akci „ IV. etapa - oprava střechy a krovu - kostel Narození Panny Marie
v Buškovicích “. Příjemce dotace: PROkostely z.s., Komenského 748/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice,
IČO 02401835. Vyplacení dotace z rozpočtu města je podmíněno poskytnutím dotace MK, na základě
předloženého rozhodnutí Ministerstva kultury a ukládá prověřit hodnotu skutečně provedených prací
znaleckým posudkem.
Z: odbor MHaS
T: 19. června 2019

Usnesení ě. 315/2019 - Žádost o dotace z rozpočtu Města Podbořany - PROkostely z.s.,
Komenského 748/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice - „ IV. etapa - obnova střechy a krovu - kostel
Navštívení Panny Marie v Letově”
Rada doporučila zastupitelstvu města schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podbořany dle
žádostí na níže uvedený účel: Poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč za účelem spoluúčasti žadatele
v rámci Havarijního dotačního programu Ministerstva kultury ČR - program prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností na akci „ IV. etapa - obnova střechy a krovu - kostel Navštívení Panny Marie v
Letově”. Vyplacení dotace z rozpočtu města je podmíněno poskytnutím dotace MK, na základě
předloženého rozhodnutí Ministerstva kultury. Příjemce dotace: PROkostely z.s., Komenského 748/4,
Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO 02401835 a ukládá prověřit hodnotu skutečně provedených prací
znaleckým posudkem.
Z: odbor MHaS
T: 19. června 2019
Usnesení z 8. zasedání Rady města Podbořany 12. června 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. 316/2019 - Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádových základních
škol, zřízených Městem Podbořany
Rada projednala a doporučila zastupitelstvu schválit Dohody o vytvoření společného školského obvodu
spádových základních škol mezi Městem Podbořany a Městysem Nepomyšl a Městem Podbořany a
Městem Blšany. Společný školský obvod se týká Základní školy Podbořany, Husova 276, okres Louny a
Základní školy T. G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny.
Z: odbor MHaS
T: 19. června 2019

Usnesení č. 317/2019 - Dodatek 1/2019 Zřizovací listiny Základní školy Podbořany, Husova 276,
okres Louny - schválení oboru vzdělávání, doplnění hlavní činnosti organizace
Rada doporučila Zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1/2019 Zřizovací listiny Základní školy
Podbořany, Husova 276, okres Louny - schválení oboru vzdělávání 79-01-B/01, (kapacita max. 5 dětí) a
doplnění hlavní činnosti organizace.
Z: odbor MHaS
T: 19. června 2019

Usnesení č. 318/2019 - Zajištění finančního, materiálního a personálního zajištění oboru
vzdělávání
Rada doporučila Zastupitelstvu Města schválit zajištění finančního, materiálního a personálního zajištění
oboru vzdělávání 79-01-B/01 v souladu s § 179 odst. 1 písm., d, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.
Z: odbor MHaS
T: 19. června 2019

Usnesení ě. 319/2019 - Podbořanské letní slavnosti 2019 - doplnění organizace projektu - žádost
organizátora akce
Rada projednala změnu v organizaci akce PLS 2019 - na žádost organizátora akce. Z důvodu ukončené
rekonstrukce objektu Kulturního domu č.p. 922, který nebude povoleno využít jako technické zázemí
akce, Město Podbořany uhradí náklad zajištění zázemí vedle DOD Rubín - stan, elektrocentrálu, 3 ks
mobilních WC, mobilní plot pro nově vzniklé zázemí, 2 uzamykatelné mobilní šatny apod.. Náklady
budou hrazeny na základě přímé fakturace dodavatelem akce a to do výše maximálně 60 tisíc Kč.
Z: odbor MHaS
T: 31. července 2019
v

Usnesení ě. 320/2019 - Žádost o souhlas s vyplacením odměny z OPVV, ředitelka Základní školy
T. G. Masaryka Podbořany
Rada souhlasí s vyplacením jednorázové odměny ve výši 15 tisíc Kč, z projektu OPVY - výzva 22 šablony, Základní školy T. G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny, „Společně se
zlepšujeme" pro manažera projektu ředitelku školy.
Z: odbor MHaS
T: 31. července 2019
Usnesení ě. 321/2019 - Prodej dlažebních kostek
Rada vzala na vědomí žádosti o odkup dlažebních kostek a nesouhlasí s jejich dalším prodejem
z důvodu, že mohou být využity na opravách městského majetku. Z: odbor MHaS
T: 31. července 2019
Usnesení z 8. zasedání Rady města Podbořany 12. června 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. 322/2019 - Navýšení ceny vstupného do kina Podbořany
Rada schválila s účinností od 25. 6. 2019 změnu výše ceny vstupného do kina Podbořany u vybraných
filmových představení, u kterých je půjčovné za film vyšší než 4000,- Kč bez DPH takto:
Půjčovné do 4000,- Kč bez DPH - vstupné 40,- Kč / osoba
Půjčovné vyšší než 4000,- bez DPH - vstupné 80,- Kč / osoba.
Z: odbor MHaS
T: 31. července 2019

Usnesení č. 323/2019 - Změna ve složení komisí
Rada schválila změnu ve složení komisí (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 31. července 2019

Usnesení č. 324/2019 - Smlouva na zpracování kompletní projektové dokumentace
Rada schválila podání žádosti o dotace na zpracování pasportů pro program MISYS a smlouvu na
zpracování kompletní projektové dokumentace.
Z: odbor MHaS
T: 31. července 2019

Usnesení č. 325/2019 - Oznámení o změně termínu konání akce podpořené z dotačního programu
města „Podpora sportovní činnosti 2019“ - Akce Rybářské závody dětí a mládeže, Český
rybářský svaz m. o. Podbořany
Rada souhlasí se změnou termínu konání akce podpořené z dotačního programu „Podpora sportovní
činnosti 2019“ - Rybářské závody dětí a mládeže, žadatel Český rybářský svaz, místní organizace
Podbořany, IČO 00 482 757. Nový termín konání 22. 6. 2019.
Z: odbor MHaS
T: 31. července 2019
v

Usnesení ě. 326/2019 - Žádost o dotaci z rozpočtu města - Výchovný ústav, středisko výchovné
péče, střední škola Buškovice 203, 441 01 Podbořany
Rada schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 ve výši 3 000,- Kč na účel uvedený
v žádosti o dotaci - celorepublikový turnaj ve florbale, Floorball cup I. ročník, konaný dne 9. 11. 2019,
žadatel Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice, Buškovice 203, 441 01
Podbořany, IČ 491 23 947.
Z: odbor MHaS
T: 31. července 2019

Usnesení ě. 327/2019 - Podání žádosti o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP od 1. 8.
2019, uzavření a podpis dohody
Rada schválila podání čtyř žádostí o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP od 1. 8. 2019 a
následné uzavření a podpis čtyř dohod, dále schválila podpis dodatku dohody o vytvoření pracovních
míst VPP, dohoda č. LNA-V-51/2019, který prodlužuje platnost z 31. 10. 2019 do 31. 12. 2019.
Z: finanční odbor
T: 31. července 2019

Usnesení z 8. zasedání Rady města Podbořany 12. června 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. 328/2019 - Rozpočtová změna, rozpočtové opatření č. 17 až č. 19
Rada schválila změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 17 až č. 19 (v tis. Kč) - viz příloha.
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NI dotace - Restaurování sochy sv. Floriána v obci Buškovice
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NI dotace - Restaurování podstavce kříže u Buškovic

celkem

Z: finanční odbor
T: 31. července 2019

Usnesení č. 329/2019 - Schválení a podpis dodatku č. 17 k pojistné smlouvě č. 080 001 382
Rada schválila znění a podpis dodatku č. 17 k pojistné smlouvě č. 080 001 382 - pojištění dobrovolných
hasičů mezi Městem Podbořany a Allianz pojišťovnou, a.s. Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČ:
47115971 (viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 31. července 2019
Usnesení č. 330/2019 - Schválení a podpis pojistné smlouvy č. 8849000130 s Kooperativa
pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group
Rada schválila uzavření a podpis pojistné smlouvy číslo 8849000130 mezi Městem Podbořany a
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00,
Česká republika, IČO: 47116617 na pojištění zapůjčených exponátů výstavy „Kaolin na Podbořansku“
(viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 31. července 2019

Usnesení č. 331/2019 - Schválení a podpis pojistné smlouvy č. 8849000129 s Kooperativa
pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group
Rada schválila uzavření a podpis pojistné smlouvy číslo 8849000129 mezi Městem Podbořany a
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00,
Česká republika, IČO: 47116617 na pojištění zapůjčených exponátů výstavy „Osudy Čechů z Volyně“
(viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 31. července 2019
Usnesení č. 332/2019 - Pronájem garáže
Rada schválila pronájem garáže evid. číslo 137 v ulici Palackého v Podbořanech obálkovým výběrem.
Žadatel fyzická osoba a fyzická osoba. Měsíční nájem: min. 500 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. července 2019

Usnesení z 8. zasedání Rady města Podbořany 12. června 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. 333/2019 - Pronájem biokoridorů
Rada schválila pronájem pozemkových parcel č. 333/27 o výměře 1173 m2, č. 333/29 o výměře 7325
m2, č. 623/40 o výměře 1840 m2, č. 623/41 o výměře 3515 nr, č. 623/63 o výměře 903 m2, č. 623/65 o
výměře 38 m2, vše ostatní plocha, v k.ú. Buškovice a č. 254/74 o výměře 629 m2, č. 255/1 o výměře
2921 m2, obě orná půda, v k.ú. Hlubany. Jedná se o dohodu mezi fyzickou osobou a fyzickou osobou.
Žadatel fyzická osoba. Roční nájem: 2 143 K.Č + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. července 2019

Usnesení č. 334/2019 - Parkování strojů a skladování materiálu
Rada schválila posunutí termínu parkování strojů a skladování materiálu na parkovišti za bývalým
finančním úřadem při rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici 29. srpna za částku 10 000 Kč měsíčně
+ DPH na dobu od 6/2019 do 31. srpna 2019. Žadatel Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00
Praha 8.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. července 2019

Usnesení č. 335/2019 - Záměr pronájmu technických služeb
Rada schválila záměr pronájmu kanceláří na st.p.č. 1445, garáží se stavebními parcelami č. 1446 o
výměře 36 m2, č. 1147 o výměře 39 m2, č. 1448 o výměře 46 m2, č. 1449 o výměře 50 m2, č. 1450 o
výměře 69 m2, č. 1451 o výměře 78 m2 a budovu čp. 744 se st.p.č. 1452 o výměře 52 m2, v k.ú.
Podbořany pro zajišťovatele komunálních služeb. Žadatel fyzická osoba podnikající. Měsíční nájem:
8 020 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. července 2019

Usnesení č. 336/2019 - Záměr pronájmu movitých věcí
Rada schválila záměr pronájmu těchto movitých věcí k provozování technických služeb: traktor zeměď.
kolový, r. výr. 1993, vrtačka, 10 ks nádoba na posyp, 2 ks zásobník na posyp, pracovní stůl. Žadatel
fyzická osoba podnikající. Roční nájem: 10 000 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. července 2019

Usnesení ě. 337/2019 - Záměr pronájmu pozemku
Rada schválila záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 650/1 - ostatní plocha, o výměře 100 m2,
v k.ú. Letov od domu až po úroveň zpevněné plochy vjezdu s podmínkou přístupu pro správce
inženýrských sítí. Žadatel fyzická osoba. Roční nájem: 200 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. července 2019

Usnesení ě. 338/2019 - Záměr pronájmu pozemku
Rada schválila záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 144/1 - ostatní plocha, o výměře 30 m2,
v k.ú. Podbořany s podmínkou přístupu pro správce inženýrských sítí. Žadatel fyzická osoba. Roční
nájem: 200 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. července 2019

Usnesení z 8. zasedání Rady města Podbořany 12. června 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. 339/2019 - Prodej pozemku
Rada schválila záměr prodeje části parcely č. 91 (dle GP je to č. 91/2) - ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 4 m2, v k.ú. Hlubany. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena: dle tržního znaleckého
posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 18. září 2019

Usnesení č. 340/2019 - Záměr prodeje pozemku
Rada schválila záměr prodeje části pozemkové parcely č. 671/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
dle GP je to díl „a“ o výměře 32 m2, v k.ú. Letov. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena: dle tržního
znaleckého posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 18. září 2019

Usnesení č. 341/2019 - Nabytí pozemku
Rada doporučila úplatné nabytí pozemkové parcely č. 728 - ostatní plocha, o výměře 496 m2, v k.ú.
Letov, Městem Podbořany od fyzické osoby a fyzické osoby. Kupní cena: 10 Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 19. června 2019

Usnesení ě. 342/2019 - Budoucí zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
Rada schválila podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu za účelem zřízení a provozování elektrizační soustavy ke stavbě „LN - Podbořany, Ix
OM, fyzická osoba“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcele 259/4,
v k.ú. Hlubany a trvá na realizaci stavby dle sazebníku města pro věcná břemena. Jedná se o připojení
parcely č. 260/11, pro nový RD fyzické osoby v Hlubanech. Bude se provádět překop komunikace.
Žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. Jednorázová úhrada: 39 600 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. července 2019

Usnesení ě. 343/2019 - Nabídka pozemků
Rada nedoporučila úplatné nabytí pozemkové parcely č. 11/4 - zastavěná plocha, dvůr, o výměře 393
m2, č. 11/9 - zastavěná plocha, o výměře 31m2, č. 503/2 - o výměře 260 m2, v k.ú. Sýrovice od fyzické
osoby a fyzické osoby, Městu Podbořany. Kupní cena: 50 000 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 19. června 2019

Usnesení ě. 344/2019 - Smlouva o výhradní poskytování realitních služeb
Rada schválila podpis smlouvy o výhradním poskytování realitních služeb k nabízení pronájmu kuželny
v Podbořanech, prostřednictvím realitní kanceláře RE/MAX 4you, Hassman trading s.r.o., Lučanská
1515, 438 01 Žatec. Jednorázová provize: 10 000 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. července 2019

Usnesení z 8. zasedání Rady města Podbořany 12. června 2019 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy íyzických 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. 345/2019 - Prodej plechových garáží
Rada schválila záměr prodeje dvou plechových garáží, které stojí vedle Tatranu, formou obálkového
výběru za min. kupní cenu 2 500 Kč. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. července 2019

Usnesení č. 346/2019 - Souhlas se stavbou
Rada vydává souhlasné stanovisko k územnímu řízení ke stavbě Farma Podbořany - Valov - TS,
přípojka VN, která povede přes pozemky města č. 1729/2, 1729/10 a 1729/11, vše ostatní plocha ostatní
komunikace, v k.ú. Podbořany. Žadatel AGRO PRODUKCE s.r.o., Nedokončená 1618,198 00 Praha 9.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. července 2019

Usnesení č. 347/2019 - Záměr prodeje parcel Liška
Rada doporučila schválit záměr prodeje pozemkových parcel č. 1693/5 o výměře 751 m2, č. 1693/32 o
výměře 764 m2, č. 1693/35 o výměře 1083 m2, č. 1693/36 o výměře 1084 m2, č. 1693/37 o výměře 1082
m2, č. 1693/38 o výměře 1082 m2, č. 1693/40 o výměře 1190 m2, v k.ú. Podbořany obálkovou metodou.
Žadatel Město Podbořany, Mírová 615, 441 01 Podbořany. Kupní cena: min. 427 Kč + DPH se
schválenými podmínkami pro stavbu RD.
Z: majetkoprávní odbor
T: 19. června 2019

Usnesení č. 348/2019 - Ukončení nájemní smlouvy
Rada vzala na vědomí ukončení nájemní smlouvy sportovního areálu vKněžicích kdatu 31. 8. 2019.
Žadatel FK Kněžice, 438 01 Kněžice.
Z: majetkoprávní odbor
T: 31. července 2019

Usnesení č. 349/2019 - Domov pro seniory Podbořany, p.o - přijetí daru
Rada schválila přijetí hmotného daru ve formě reklamního zboží od společnosti Kimberly-Clark a
Děvětsil JST pro Domov pro seniory Podbořany, p.o. na akce pořádané v Domově pro seniory
Podbořany, p.o - Soutěžní klání a Chmelové hry.
Z: sociální odbor
T: 31. července 2019

Usnesení č. 350/2019 - Domov pro seniory Podbořany, p.o. - přijetí daru
Rada schválila přijetí hmotného daru od společnosti Česká lékárna holding, a.s, pro Domov pro seniory
Podbořany, p.o, v hodnotě 2 899,- Kč, určeného výhradně k sociálním nebo zdravotnickým účelům.
Z: sociální odbor
T: 31. července 2019

Usnesení č. 351/2019 - Změna ÚP Podbořany zkráceným postupem
Rada doporučila schválit pořízení Změny ÚP Podbořany zkráceným postupem podle § 55a stavebního
zákona, která bude pořízena pro společnost IZOPOL DVOŘÁK s.r.o. Žadatel bude změnu ÚP
financovat ze svých prostředků.
Z: stavební úřad
T: 19. června 2019

Usnesení z 8. zasedání Rady města Podbořany 12. června 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. 352/2019 - Výběrové řízení na vedoucího finančního odboru
Rada ukládá vypsat výběrové řízení na vedoucího finančního odboru.
Z: tajemník
T: 31. července 2019

Usnesení č. 353/2019 - Výběrové řízení na vedoucího majetkoprávního odboru
Rada vzala na vědomí představení uchazečů o post vedoucího majetkoprávního odboru a ukládá
pokračovat ve výběrovém řízení.
Z: tajemník
T: 31. července 2019

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé:

Mgr. Stanislava Čapková:

MUDr. Petr Ráliš:

Usnesení z 8. zasedání Rady města Podbořany 12. června 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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