Usnesení

z 11. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 7. srpna 2019 od 15,30hod
v kanceláři starosty na Měli v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Gutzer, Ing. Bc. Marhold, p. Jedlička, Mgr. Čapkova, p. Vaněk,
MUDr. Ráliš
Přizvaní: Bc. Gašparová, Ing. Růžičková, Ing. Ohanka, Mgr. Knoblauch, Mgr. Hajný, p. Herejková
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Ráliš, Ing. Bc. Marhold
Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení:
č. 363/2019 - Rada ukládá řešit s Krajským úřadem Ústeckého kraje náhradu autobusového spoje
PODBOŘANY - PRAHA a informovat ostatní dopravce o zrušení této linky. Z: odbor MHaS
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
v

Usnesení č. 367/2019 - Zpráva o průběhu činností společnosti SYS, zastoupenou SCVK k výměně
kanalizace a vodovodu v ul. Husova a B. Smetany Podbořany akce LN 055 097
Rada vzala na vědomí zprávu o průběhu společnosti SYS, zastoupenou SČVK k výměně kanalizace a
vodovodu v ulici Husova a B. Smetany Podbořany akce LN 055 097.
Z: odbor investic
T: 11. září 2019
v

Usnesení č. 368/2019 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na vybudování
čističky odpadních vod pro rodinný dům č.p. 31 v obci Mory
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování čističky odpadních vod pro rodinný
dům č.p. 31 v obci Mory ve výši 20.000,- Kč - žadatel fyzická osoba.
Z: odbor investic
T: 18. září 2019

Usnesení č. 369/2019 - Výsledky VŘ - Úpravy fotbalového hřiště Buškovice
Rada ruší výběrové řízení „Úpravy fotbalového hřiště Buškovice“ podle §127 odst. 2d, neboť v průběhu
zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které
nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody
zadavatel způsobil či nikoliv.
Z: odbor investic
T: 11. září 2019

Usnesení č. 370/2019 - Žádost o povolení výjimky pro umístění zahradního domku vě. pergoly
Rada souhlasí s udělením výjimky pro umístěním zahradního domku vč. pergoly na hranici pozemku
2128/2 v k.ú. Podbořany za podmínky, že střešní okapy budou svedeny na pozemek investora.
Z: odbor investic
T: 11. září 2019

Usnesení z 11. zasedání Rady města Podbořany 7. srpna 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. I

Usnesení č. 371/2019 - Podbořany Malá Osada - návrh rozparcelování
Rada schválila předložený návrh rozparcelování v Podbořanech - lokalita Malá Osada - viz příloha.
Z: odbor investic
T: 11. září 2019

Usnesení č. 372/2019 - Dodatek č. 1 k SoD č. 171/2018 na realizaci akce „Rekonstrukce sídliště
Barborka v Podbořanech44
Rada schválila uzavření a podpis dodatku číslo 1 smlouvy o dílo č. 171/2018 na realizaci akce
„Rekonstrukce sídliště Barborka v Podbořanech44 mezi Městem Podbořany a společností EKOSTAVBY
Louny s.r.o., se sídlem Václava Majera 573, Louny, a to z důvodu provedení posunutí podzemního
vedení společnosti CETIN a.s..
Z: odbor investic
T: 11. září 2019

Usnesení č. 373/2019 - Vyhlášení Výzvy k podání nabídky „Správa městské soustavy veřejného
osvětlení Města Podbořany44
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 „Správa městské soustavy veřejného osvětlení
Města Podbořany44 pro roky 2020 - 2023.
Z: odbor MHaS
T: 11. září 2019

Usnesení č. 374/2019 - Dodatek ě. 19 ke smlouvě o provozování separovaného sběru
Rada schválila Dodatek č.19 ke smlouvě o provozování separovaného sběru pevných druhotných
surovin evidované dodavatelem pod č.:570075, mezi smluvními stranami firmou Marius Pedersen a.s.,
Průběžná 1940/3, Hradec Králové, IČ: 42194920 a Městem Podbořany a ukládá starostovi města tento
dodatek podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 11. září 2019

Usnesení ě. 375/2019 - Kompostéry - zajištění administrace projektu
Rada schválila vzor dokumentu „ Žádost o kompostér 44 a vzor dokumentu „Smlouva o výpůjčce44 pro
zajištění projektu „Kompostéry Město Podbořany44.
Z: odbor MHaS
T: 11. září 2019

Usnesení ě. 376/2019 - Kompostéry - 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: 11. září 2019

Usnesení ě. 377/2019 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Podbořany - FK Kněžice z.s.
- náklady spojené s údržbou nemovitosti
Rada schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 - žadatel FK Kněžice z.s., Kněžice,
IČO 62247816, ve výši 5 424,- Kč na účel uvedený v žádosti o dotaci - náklady na údržbu a provoz
nemovitosti - vyúčtování nákladů v roce 2018, v souladu s unesením RM č. 281/2019.
Z: odbor MHaS
T: 11. září 2019
Usnesení z 11. zasedání Rady města Podbořany 7. srpna 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. 378/2019 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Podbořany - FK Kněžice z.s. náklady spojené s údržbou nemovitosti
Rada schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 - žadatel FK Kněžice z.s., Kněžice,
IČO 62247816, ve výši 5 000,- Kč na účel uvedený v žádosti o dotaci - náklady na údržbu a provoz
nemovitosti - vyúčtování nákladů v roce 2019, v souladu s unesením RM č. 281/2019.
Z: odbor MHaS
T: 11. září 2019

Usnesení ě. 379/2019 - Dodatek ě. 1/2019 Nájemní smlouvy ze dne 12. 2. 2009 s Rodinným a
mateřským centrem Jonáš - budova KD, Masarykovo náměstí č.p. 922 - od 1. 8. 2019
Rada schválila Dodatek č. 1/2019 Nájemní smlouvy o pronájmu prostor v KD Podbořany, Masarykovo
náměstí 922, Podbořany ze dne 12.2.2009 - nájemce Rodinné a mateřské centrum Jonáš, z.s., sídlo
Podbořany, Hlubany 14, 441 01 Podbořany, změna čl. - V, odst. 1) - s platností dodatku od 1. 8. 2019.
Z: odbor MHaS
T: 11. září 2019

Usnesení ě. 380/2019 - Dodatek ě. 1/2019 Nájemní smlouvy ze dne 17. 4. 2008 mezi Městem
Podbořany a fyzickou osobou, o nájmu nebytových prostor - Masarykovo náměstí 922 - kino
Podbořany od 1. 8. 2019
Rada schválila Dodatek č. 1/2019 Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor - kinosálu vKD
Podbořany, Masarykovo náměstí 922 Podbořany ze dne 17. 4. 2008 mezi Městem Podbořany a fyzickou
osobou, změna čl. V. - s platností dodatku od 1. 8. 2019, viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 11. září 2019

Usnesení ě. 381/2019 - Stanovení platu ředitelky - Základní škola T. G. Masaryka Podbořany,
okres Louny
Rada stanovila plat ředitelce Základní školy T. G. Masaryka Podbořany, okres Louny, platový postup od
1. 8. 2019, viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 11. září 2019

Usnesení ě. 382/2019 - Kupní smlouva - turistické známky
Rada schválila Kupní smlouvu na nákup turistických známek a nálepek s firmou: TURISTICKÉ
ZNÁMKY s.r.o., Opavská 169/12 Janovice, Rýmařov 793 42, IČ: 25824449 a ukládá starostovi města
tuto smlouvu podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 11. září 2019

Usnesení ě. 383/2019 - Bytové hospodářství
Rada schválila žádost č.j. 17137/2019 o přepis nájemní smlouvy na byt č. 4, Velká Osada 621
Podbořany, na žadatele z důvodů uvedených v žádosti.
Z: odbor MHaS
T: 11. září 2019

Usnesení z 11. zasedání Rady města Podbořany 7. srpna 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. 3

Usnesení č. 384/2019 - Informace o umístění dětského hřiště Doupovská
Rada vzala na vědomí informaci o umístění nového dětského hřiště v ulici Doupovská.
Z: odbor MHaS
T: 11. září 2019

Usnesení č. 385/2019 - Pronájem Kulturního domu v Buškovicích
Rada schválila krátkodobý pronájem nebytových prostor v 1. patře Kulturního domu v Buškovicích 282
dne 12. 10. 2019 za účelem soukromé oslavy. Žadatel: fyzická osoba. Úhrada komerčního pronájmu dle
Pravidel pro krátkodobé pronájmy prostor KD, Výstavní síně a KD Buškovice, schválených RM dne 19.
12.2017.
Z: odbor MHaS
T: 11. září 2019

Usnesení ě. 386/2019 - Dodatek ě. 1 Smlouvy o výpůjčce č. 180949 Národní muzeum - dlouhodobá
expozice „Osudy Cechů z Volyně“ - Výstavní síň, Dukelská 1, Podbořany
Rada schválila uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce ě. 180949, uzavřenou mezi Městem
Podbořany a Národním muzeem v Praze, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1, IČO 00023272 výpůjčka předmětů umístěných v dlouhodobé expozici „Osudy Čechů zVolyně“ ve Výstavní síni.
Dukelská 1, Podbořany, na dobu určitou do 30. 6. 2020, viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 11. září 2019
v

__

Usnesení č. 387/2019 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města TJ Baník Buškovice, z.s. zakoupení přenosných, bezpečných, fotbalových branek
Rada schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 - žadatel TJ Baník Buškovice z.s.,
Buškovice 250, IČO 60275413 ve výši 36 000,- Kč na účel uvedený v žádosti o dotaci - zakoupení
přenosných, bezpečných fotbalových branek.
Z: finanční odbor
T: 11. září 2019

Usnesení č. 388/2019 - Informace o vyřazeném majetku likvidací za období 1.1. 2019 až 30. 6.
2019
Rada vzala na vědomí informaci o vyřazeném majetku likvidací v období od 1.1. 2019 do 30. 6. 2019.
Z: finanční odbor
T: 11. září 2019

Usnesení č. 389/2019 - Změna odpisového plánu pro rok 2019 - ZŠ Husova 276
Rada schválila změnu odpisového plánu pro rok 2019 Základní školy Podbořany, Husova 276, okres
Louny, IČ: 70879036 (navýšení o 10 602 Kč - viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 11. září 2019

Usnesení č. 390/2019 - Rozbor hospodaření za II. čtvrtletí 2019
Rada vzala na vědomí rozbor hospodaření za II. čtvrtletí 2019.
Z: finanční odbor
T: 18. září 2019

Usnesení z 11. zasedání Rady města Podbořany 7. srpna 2019 - veřejné znění
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona O ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této ěásti nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
Str. 4

Usnesení č. 391/2019 - Dodatek č. 4 k vnitřní směrnici č. 3/2011
Rada schválila dodatek č. 4 k vnitřní směrnici č. 3/2011 - Směrnici upravující jednotný postup při
vedení pokladen, cenin, přísně zúčtovatelných tiskopisů a cenných papírů.
Z: finanční odbor
T: 11. září 2019

Usnesení ě. 392/2019 - Rozpočtová změna, rozpočtové opatření č. 24 až č. 29
Rada schválila změnu rozpočtu - rozpočtové opatření ě. 24 až č. 29 (v tis. Kč) - viz příloha.
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Investiční příspěvek na projekt „Kompostéry města Podbořany11 2. část
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Dotace na činnosti vykonávané obcemi s roz. působností v oblasti
SPOD-2. část
Dotace na výkon sociální práce - doplatek
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Z: finanční odbor
T: 11. září 2019

Usnesení č. 393/2019 - Schválení a podpis dodatku č. 19 k pojistné smlouvě ě. 899-16628-18
s Českou pojišťovnou a.s.
Rada schválila znění a podpis dodatku č. 19 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: 11. září 2019

Usnesení ě. 394/2019 - Výběrové řízení na vedoucího finančního odboru
Rada vzala na vědomí představení uchazečů o post vedoucího finančního odboru a ukládá pokračovat ve
výběrovém řízení postupujících dvou uchazečů testem znalostí z rozpočtového účetnictví.
Z: tajemník
T: 11. září 2019

Usnesení ě. 395/2019 - Pronájem technických služeb
Rada schválila pronájem 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,
ě. 1451 o výměře 78 m2 a budovu čp. 744 se st.p.č. 1452 o výměře 52 m2, v k.ú. Podbořany pro
zajišťovatele technických služeb. Žadatel fyzická osoba podnikající. Měsíční nájem: 8 020 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. září 2019
Usnesení z 11. zasedání Rady města Podbořany 7. srpna 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. 5

Usnesení č. 396/2019 - Pronájem movitých věcí
Rada schválila pronájem movitých věcí 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: 11. září 2019
Usnesení č. 397/2019 - Záměr pronájmu movité věcí
Rada schválila záměr pronájmu zeleného kontejneru na trávu o objemu 2 m3 pro žadatele fyzickou
osobu podnikající, který bude příležitostně užívat ke své činnosti při provozování technických služeb od
Z: majetkoprávní odbor
dubna do října. Měsíční nájem: 500 Kč + DPH.
T: 11. září 2019
Usnesení ě. 398/2019 - Pronájem ěásti pozemkové parcely
Rada schválila pronájem části pozemkové parcely č. 650/1 - ostatní plocha, o výměře 100 m2, v k.ú.
Léto v. Žadatel fyzická osoba. Roční nájem: 200 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. září 2019

Usnesení ě. 399/2019 - Pronájem ěásti pozemkové parcely
Rada schválila pronájem části pozemkové parcely č. 144/1 - ostatní plocha, o výměře 30 m2, v k.ú.
Podbořany. Žadatel fyzická osoba. Roční nájem: 200 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. září 2019

Usnesení ě. 400/2019 - Odstoupení od smlouvy
Rada doporučila odstoupení od smlouvy ve věci přivedení NN el. energie k zakoupenému pozemku č.
188/156 v k.ú. Hlubany pro výstavbu myčky. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 18. září 2019
Usnesení ě. 401/2019 - Souhlas se společným užíváním místností v KD Pegas na základě smlouvy o
výpůjčce
Rada vydala souhlas se společným užíváním místností, které má ve výpůjčce v Kulturním domě Pegas
OV STP Louny. Souhlas je nutný pro změnu místa sídla MO STP Podbořany z.s. ve spolkovém
rejstříku. Žadatel Svaz tělesně postižených v ČR z.s., MO Podbořany, Mírová 615, Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. září 2019
Usnesení ě. 402/2019 - Prodej ěásti parcely
Rada schválila záměr prodeje části parcely č. 83 - ostatní plocha, o výměře cca 550 m2, v k.ú. Kněžice u
Podbořan. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena: 186 Kč/m2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. září 2019

Usnesení z 11. zasedání Rady města Podbořany 7. srpna 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. 403/2019 - Prodloužení pachtu
Rada schválila prodloužení pachtovní smlouvy ze dne 11. 2. 2016 ve znění dodatku č. 2 ze dne 10. 10.
2017 a dodatku č. 3 ze dne 25. 3. 2018, jejímž předmětem je pronájem pozemkových parcel č. 188/44 o
výměře 2 4354 m2, č. 188/45 o výměře 1 3790 m2, č. 188/46 o výměře 1 7995 m2, č. 188/83 o výměře 2
2726 m2, č. 194/16 o výměře 523 m2, č. 194/18 o výměře 58 m2, v k.ú. Hlubany, dodatkem č. 4.
Prodloužení o 1 rok, to je do 30. září 2020. Ostatní články zůstávají beze změny. Žadatel ZS Blšany
s.r.o., Blšany 107, 439 88 Blšany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. září 2019
Usnesení č. 404/2019 - Prodloužení pachtu
Rada odložila projednání žádosti fyzické osoby o prodloužení pachtovní smlouvy na pozemkové parcely
č. 194/17 o výměře 1 9294 m2 a č. 194/23 o výměře 4117 m2, obě orná půda, v k.ú. Hlubany o 1 rok do
30. 9. 2020.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. září 2019
Usnesení č. 405/2019 - Změna pachtu
Rada odkládá projednání dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 15. 1. 2010, jejímž předmětem je
pronájem pozemkových parcel č. 188/99 a č. 188/100 v k.ú. Hlubany. Části těchto parcel byly prodány a
výměra se zmenšila z 1 3357 m2 na 9144 m2 a ukládá připravit sazebník cen na úhradu pachtovného pro
zemědělské pozemky. Žadatel ZS Blšany s.r.o., Blšany 107, 439 88 Blšany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. září 2019

Usnesení č. 406/2019 - Změna pachtu
Rada odkládá projednání dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 18. 7. 2002, jejímž předmětem je
pronájem pozemkových parcel č. 188/31, č. 188/32 a č. 188/45 v k.ú. Hlubany. Části těchto parcel se
zmenšily, parcela ě. 188/46 je součástí poslední pachtovní smlouvy. Z původních 2 1632 m2 na 1 4770
m2 a ukládá připravit sazebník cen na úhradu pachtovného pro zemědělské pozemky. Žadatel ZS Blšany
s.r.o., Blšany 107, 439 88 Blšany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. září 2019

Usnesení ě. 407/2019 - Změna pachtu
Rada odkládá projednání dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27. 11. 1997, jejímž předmětem je
pronájem pozemkových parcel č. 1725/1 a č. 1633 v k.ú. Buškovice. Při revizi katastru se u parcel
změnila výměra - z původní výměry 15 2900 m2 na 15 22101 nr a ukládá připravit sazebník cen na
úhradu pachtovného pro zemědělské pozemky. Žadatel ZS Blšany s.r.o., Blšany 107, 439 88 Blšany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. září 2019
Usnesení ě. 408/2019 - Záměr prodeje pozemku
Rada odkládá záměr prodeje části parcely č. 829/3 - ostatní plocha, o výměře cca 140 m2, v k.ú.
Buškovice. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena: dle tržního znaleckého posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. září 2019

Usnesení ě. 409/2019 - Záměr prodeje pozemku
Rada schválila záměr prodeje části parcely č. 2156/124 - ostatní plocha, o výměře cca 50 m2, v k.ú.
Podbořany. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena: dle tržního znaleckého posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. září 2019
Usnesení z 11. zasedání Rady města Podbořany 7. srpna 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. 410/2019 - Napravení nesouladu v KN
Rada schválila vyhotovení GP na oddělení cestičky (o výměře 69 m2), která začíná u garáží pod
Sídlištěm Míru a končí na valovské silnici a podání žádosti o změnu kultury a převod do majetku města
Státní pozemkový úřad. Žadatel Český zahrádkářský svaz, ZO č. 4, Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. září 2019
Usnesení č. 411/2019 - Zřízení věcného břemene
Rada schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a provozování plynovodu
ke stavbě „VTL plynovod DNI400, RU Kateřinský potok - RU Přimda“ s právem přístupu a příjezdu za
účelem údržby a opravy a to na parcelách ě. 401/16, 147/6 v k.ú. Sýrovice. Cílem projektu je navýšit
kapacitu přepravní sítě České republiky. Žadatel NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21
Praha 4. Jednorázová úhrada: 4 290 Kč + DPH + akcelerační poplatek 10 000 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. září 2019
Usnesení ě. 412/2019 - 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 - Sýrovice, rekonstrukce
vNN"‘ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách st.p.č. 38, č. 190/2, ě.
470/1, ě. 470/6, č. 471, č. 507/1 v k.ú. Sýrovice. Jedná se o rekonstrukci stávajícího el. - položení
kabelu NN do země, umístění 2 ks pilířů s rozpojovací skříní. EnproHnergo nechalo rovnou vyhotovit
znalecký posudek s výslednou výší úhrady za věcné břemeno 60 000 Kč. Žadatel ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. Jednorázová úhrada: 60 000 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. září 2019
Usnesení ě. 413/2019 - Záměr pronájmu pozemku
Rada schválila záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 269/1 - ostatní plocha, o výměře cca 100
m2, k.ú. Podbořany. Žadatel fyzická osoba. Roční nájem: 200 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. září 2019

Usnesení ě. 414/2019 - Záměr pronájmu moštárny
Rada schválila záměr pronájmu moštárny v části budovy čp. 962 se stavební parcelou č. 1778/2 zastavěná plocha, o výměře cca 35 m2, v k.ú. Podbořany, která je ve vlastnictví města Podbořany,
Mírová 615, pro zajištění provozu moštárny. Pronájem je včetně zařízení. Výlisky z moštování si bude
nájemce likvidovat sám. Pronájem bude na dobu určitou od 15. 9. do 15. 11. 2019.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. září 2019

Usnesení ě. 415/2019 - Dohoda o provozování a údržbě kuželny
Rada schválila podpis dohody o provozování a údržbě kuželny, kterou mělo město s kuželkáři sjednánu
před pronájmem kuželny společnosti Oscar catering. Náklady na energie budou přeúčtovány
kuželkářům dle skutečné spotřeby. Žadatel Sportovní klub kuželek Podbořany, Letov 21, 441 01
Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. září 2019
Usnesení z 11. zasedání Rady města Podbořany 7. srpna 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. 416/2019 - Pronájem dvou místností v bývalé vojenské ubytovně
Rada schválila pronájem dvou místností v bývalé vojenské ubytovně po dobu výstavby sportovní haly
pro účely kanceláře k administrativě a konání kontrolních dnů stavby od měsíce října 2019. V rámci
předání staveniště budou z tohoto objektu napojeny staveništní přípojky vody a elektro vč. podružných
měřidel. Žadatel PODHOLA-slavební firma s.r.o., Partyzánská 93, 441 01 Podbořany. Měsíční nájem:
2 000 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. září 2019

Usnesení č. 417/2019 - Domov pro seniory Podbořany, p.o. - Schválení uzavření smlouvy na
dodavatele zemního plynu
Rada schválila uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu mezi Domovem pro seniory
Podbořany, p.o a firmou E.ON Energie, a.s., vítězem elektronické aukce, jako dodavatelem plynu na
rok 2020.
Z: sociální odbor
T: 11. září 2019

Usnesení č. 418/2019 - Domov pro seniory Podbořany, p.o. - Schválení uzavření smlouvy na
dodavatele elektřiny
Rada schválila uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí mezi
Domovem pro seniory Podbořany, p.o a firmou E.ON Energie, a.s., vítězem elektronické aukce, jako
dodavatelem elektřiny na rok 2020.
Z: sociální odbor
T: 11. září 2019

Usnesení č. 419/2019 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 I. pololetí 2019, tj.
50% měsíčního platu.
Z: sociální odbor
T: 11. září 2019

Usnesení č. 420/2019 - Regulační prvky pro plochy bydlení ve Změně ě. 6 ÚP Podbořany
Rada vzala na vědomí zapracování regulačních prvků, na zatím nevyužité plochy BI - bydlení
individuální, do Změny č. 6 ÚP Podbořany a ukládá předložit komisi pro rozvoj města k dalšímu
projednání.
Z: stavební úřad
T: 11. září 2019

Usnesení č. 421/2019 - Výběrové řízení na obsazení 4 míst strážníků městské policie
Rada ukládá vypsat výběrové řízení na obsazení 4 míst strážníků městské policie dle platových a
kvalifikačních návrhů tajemníka.
Z: tajemník
T: 18. září 2019

Usnesení č. 422/2019 - Dopracování analýzy městské policie
Rada ukládá tajemníkovi dopracovat analýzu městské policie o organizační strukturu, systém fungování,
materiální a technické požadavky apod.
Z: tajemník
T: 18. září 2019
Usnesení z 11. zasedání Rady města Podbořany 7. srpna 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. 423/2019 - Informace o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
Rada vzala na vědomí zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Z: tajemník
T: 11. září 2019

Usnesení č. 424/2019 - Podání žádosti o zřízení pracovního místa v rámci VPP, uzavření dohody a
její podpis
Rada schválila podání žádosti o zřízení pracovního místa v rámci VPP, uzavření dohody a její podpis.
Z: finanční odbor
T: 11. září 2019

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé:

MUDr. Petr Ráliš:

Ing. Bc. Jiří Marhold:
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