Usnesení
z 9. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 10. července 2019 od 15,30hod
v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Gutzer, Ing. Bc. Marhold, MUDr. Ráliš, p. Jedlička,
Mgr. Čapkova, p. Vaněk
Přizvaní: viz prezenční listina
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Čapková, p. Jedlička

Usnesení č. 354/2019 - Dodatek SoD 235/2019 pro akci: „Novostavba komunikace v Hlubanech Horní“ neschválené k realizaci v roce 2019 a navržené na prodloužení do roku 2020
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 1 smlouvy o dílo č. 235/2019 na stavbu „Novostavba
komunikace v Hlubanech - Homí“ mezi Městem Podbořany a firmou ZEMPRA DC s.r.o., Vítězství
460, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem, a to z důvodu nezajištění finanční částky pro tuto do
rozpočtu města Podbořany na rok 2019.
Z: odbor investic
T: 7. srpna 2019

Usnesení č. 355/2019 - „Výstavba inženýrských sítí a komunikace za ZZN v Podbořanech“připojení VO k distribuční soustavě
Rada ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 19_SOBS02_4121536378 pro připojení
veřejného osvětlení v rámci stavby „Výstavba inženýrských sítí a komunikace za ZZN v Podbořanech".
Z: odbor investic
T: 7. srpna 2019

Usnesení č. 356/2019 - Buškovice - Hlubany, převedení splaškových vod - připojení čerpací
stanice k distribuční soustavě
Rada ukládá podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 19_SOBS01_4121537623 pro čerpací
stanici v rámci akce „Buškovice - Hlubany, převedení splaškových vod".
Z: odbor investic
T: 7. srpna 2019

Usnesení č. 357/2019 - Schválení přijetí daru Ústeckého kraje 4 ks dýchacích přístrojů Drager PSS
4000 v celkové hodnotě 159 996,- Kč včetně DPH, pro Jednotku SDH města
Rada schválila přijetí daru Ústeckého kraje 4 ks dýchacích přístrojů Drager PSS 4000 v celkové hodnotě
159 996,- Kč včetně DPH, pro Jednotku SDH města.
Z: organizační odbor
T: 7. srpna 2019

Usnesení č. 358/2019 - Podání žádosti o navýšení počtu dvou pracovních příležitostí v rámci VPP
- dohoda č. LNA-V-54/2019 a podpis dodatku této dohody
Rada schválila podání žádosti o navýšení počtu dvou pracovních příležitostí v rámci VPP - dohoda č.
LNA - V - 54/2019 a podpis dodatku této dohody.
Z: finanční odbor
T: 7. srpna 2019
Usnesení z 9. zasedání Rady města Podbořany 10. července 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. 359/2019 - Rozpočtová změna, rozpočtové opatření č. 21 a č. 23
Rada schválila změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 21 až č. 23 (v tis. Kč) - viz příloha.

Příjmy

RO 21

Příspěvek na výkon pěstounské péče (vratka)

RO 22

Investiční dotace na projekt „Kompostéry Město Podbořany"

RO 23

Přesuny mezi paragrafy a položkami, které jsou závaznými ukazateli
celkem

Výdaje

Výdaje

Financování

pol. 5*

pol. 6*

pol. 8*

-28,00

0,00

0,00

1 398,76

0

1 398,76

0,00

0,00

-211,53

211,53

0,00

1 370,76

-239,53

1 610,29

0,00

-28,00

Z: finanční odbor
T: 7. srpna 2019

Usnesení č. 360/2019 - Obálkový výběr na pronájem garáže
Rada schválila pronájem garáže evid. číslo 137 na st.p.č. 489 v ulici Palackého v Podbořanech fyzické
osobě. Měsíční nájem: 1 100 Kč včt. DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. srpna 2019

Usnesení č. 361/2019 - Obálkový výběr kupujícího plechovou garáž
Rada schválila prodej použité plechové garáže zelené barvy, původně stojící vedle TJ Tatranu fyzické
osobě. Kupní cena: 2 500 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. srpna 2019

Usnesení č. 362/2019 - Pronájem dvou místností v bývalé vojenské ubytovně
Rada schválila záměr pronájmu dvou místností v bývalé vojenské ubytovně po dobu výstavby sportovní
haly pro účely kanceláře k administrativě a konání kontrolních dnů stavby. V rámci předání staveniště
budou z tohoto objektu napojeny staveništní přípojky vody a elektro vč. podružných měřidel. Žadatel
PODHOLA - stavební firma s.r.o., Partyzánská 93, 441 01 Podbořany. Měsíční nájem: 2 000 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. srpna 2019

Usnesení č. 363/2019 - Autobusový spoj PODBOŘANY - PRAHA
Rada ukládá řešit s Krajským úřadem Ústeckého kraje náhradu autobusového spoje PODBOŘANY PRAHA a informovat ostatní dopravce o zrušení této linky.
Z: odbor MHaS
T: 7. srpna 2019
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Usnesení č. 364/2019 - Výběrové řízení na vedoucího majetkoprávního odboru
Rada jmenovala s účinností od 1. září 2019 vedoucího majetkoprávního odboru.

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé:

Mgr. Stanislava Čapková:

Milan Jedlička:
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