USNESENÍ
z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Podbořany, které se konalo ve středu
18. září 2019 od 17°° hod, ve velké zasedací síni Městského úřadu Čp. 615, Podbořany
I. Kontrola usnesení:
I. Usnesení termínovaná k 18. září 2019 jsou splněna.
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti rady, výborů a komisí.
2. Informace o rozpočtových opatřeních provedených RM za období od 1.6. 2019 do 31. 8.
2019. (RO č. 17 až č. 19, č. 21 až č. 29)
III. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu: Iveta Haragová, Tomáš Vaněk
2. Volbu návrhové komise: předseda - PhDr. Vojtěch Peksa
členové - Mgr. Jarmila Jaroschová, Josef Svoboda
3. Program jednání Zastupitelstva města.
4. Podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na akci „Oprava cyklostezky Hlubany Buškovice" ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2020.
5. 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.
6. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek
k novostavbě rodinného domu čp. 1168 v ul. Valovská v Podbořanech, a to ve výši 50 000,Kč, žadatel: fyzická osoba.
7. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek
k novostavbě rodinného domu čp. 1128 v ul. Bílý kopec v Podbořanech, a to ve výši 50 000,Kč, žadatel fyzická osoba.
8. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek
k novostavbě rodinného domu čp. 1130 v ul. Bílý kopec v Podbořanech, a to ve výši 50 000,Kč, žadatel fyzická osoba.
9. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek
k novostavbě rodinného domu čp. 1129 v ul. Bílý kopec v Podbořanech, a to ve výši 50 000,Kč, žadatel fyzická osoba.
10. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování přípojek
k novostavbě rodinného domu čp. 1131 v ul. Bílý kopec v Podbořanech, a to ve výši 50 000,Kč, žadatel fyzická osoba.
11. Majetkoprávní blok - prodej majetku:
a. Prodej pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely č. 83 (dle GP je
to č. 83/2) - ostatní plocha, o výměře 430 m2, v k.ú. Kněžice u Podbořan. Kupní cena: 186
Kč/m2. Žadatel: fyzická osoba.
b. Prodej pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely č. 83 (dle GP je
to č. 83/1) - ostatní plocha, o výměře 541 m2, v k.ú. Kněžice u Podbořan. Kupní cena: 186
Kč/m2. Žadatel: fyzická osoba.
c. Prodej pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely č. 2156/124
(dle GP je to č. 2156/151) - ostatní plocha, o výměře 42 m2 v k.ú. Podbořany. Kupní cena:
422 Kč/m2. Žadatel: fyzická osoba.
d. Prodej pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely č. 91 (dle GP je
to č. 91/2) - ostatní plocha, o výměře 4 m2 v k.ú. Hlubany. Kupní cena: 635 Kč/m2. Žadatel:
fyzická osoba.
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e. Prodej pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely č. 671/1 (dle
GP je to díl „a“) - ostatní plocha, o výměře 32 m2 v k.ú. Letov. Kupní cena: 153 Kč/m2.
Žadatel: fyzická osoba.
f. Prodej pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej Části pozemkové parcely č. 1693/5 (dle
GP je to č. 1693/5) - orná půda, o výměře 751 m2 v k.ú. Podbořany. Kupní cena: 427 Kč/m2
+ DPH (celkem 517 Kč). Žadatel: fyzická osoba.
12. Majetkoprávní blok - nabytí pozemků
a. Úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 2156/84 (dle GP je to č. 2156/152 - ostatní
plocha) - zahrada, o výměře 11 m2, v k.ú. Podbořany od fyzické osoby. Kupní cena:
137 Kč/m2 + DPH (celkem 165,77 Kč).
b. Úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 2156/85 (dle GP je to č. 2156/153 - ostatní
plocha) - zahrada, o výměře 10 m2, v k.ú. Podbořany od fyzických osob. Kupní cena:
137 Kč/m2 + DPH (celkem 165,77 Kč).
c. Úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 2156/86 (dle GP je to č. 2156/154 - ostatní
plocha) - zahrada, o výměře 17 m2, v k.ú. Podbořany od fyzické osoby. Kupní cena:
137 Kč/m2 + DPH (celkem 165,77 Kč).
d. Úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 2156/87 (dle GP je to č. 2156/155 - ostatní
plocha) - zahrada, o výměře 10 m2, v k.ú. Podbořany od fyzické osoby. Kupní cena:
137 Kč/m2 + DPH (celkem 165,77 Kč).
e. Úplatné nabytí pozemkových parcel č. 1714 - ostatní plocha, sportoviště, o výměře 987 m2,
č. 1715-ostatní plocha, sportoviště, o výměře 1 1319 m2, č. 1716-ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 490 m2, v k.ú. Podbořany od ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha 2. Kupní cena: 316 400 Kč (cena za 1 m2 je 24,73 Kč).
13. Majetkoprávní blok - ostatní
a. Odstoupení od kupní smlouvy mezi Městem Podbořany a fyzickou osobou ze dne 21. ledna
2019 na prodej parcely č. 188/156 o výměře 1000 m2, v k.ú. Hlubany a vrácení kupní ceny
ve výši 248 050 Kč.
14. Pana Ing. Ivo Švarce jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem změn
územního plánu na celé volební období.
15. Zapracování regulačních prvků, na zatím nevyužité plochy Bl - bydlení individuální, do
Změny č. 6 ÚP Podbořany, tak jak je odsouhlasila rada města.
16. Zřízení městské policie v minimalistické verzi 4 strážníků.
17. OZV č. 2/2019, kterou se stanoví části společných školských obvodů základních škol.
18. Rozpočtová změna, rozpočtové opatření č. 30 až č. 37.
Příjmy

Výdaje
pol. 5*

RO 30

Příspěvek na mzdy od ÚP - Smlouva č. LNA-VZ-7/2019

75,00

75,00

RO 31

Příspěvek na mzdy od ÚP - Smlouva č. LNA-VZ-6/2019

60,00

60,00

RO 32

Příspěvek na mzdy od ÚP - Smlouva č. LNA-VZ-5/2019

60,00

60,00

RO 33

Příspěvek na mzdy od ÚP -Smlouva č. LNA-VZ-4/2019

60,00

60,00

RO 34

NINV dotace OP Výzkum, vývci a vzdělávání

296,01

296,01

Výdaje
pol. 6*

Financování
pol. 8*

19. Rozbor hospodaření za II. čtvrtletí 2019.
20. Účast v projektu Revolution Train 2020 včetně podpisu smlouvy a vyčlenění prostředků do
rozpočtu města na akci v roce 2020.
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21. Poskytnutí daru fyzické osobě za vzornou reprezetaci města Podbořany na tuzemských a
mezinárodních akcích závodů psích spřežení: Finnmarkslopet na 500 km, Šediváčkův long
2018 - MČR long -1. místo, ME IFSS - 4. místo, ME FISTC off snow mid -1. místo, MČR mid
off snow-1. místo, MČR sprint off snow -1. místo, Nejúspěšnější sportovec roku okresu
Louny 2018 - 3.místo a dalších ve výši 50 000 Kč.
IV. Zastupitelstvo města odkládá:
1. Rozparcelování pozemků v lokalitě Malá Osada na stavební parcely.
V. Zastupitelstvo města ruší:
1. usnesení ZM č. III./9. písm. b) ze dne 27. 2. 2019.
VI. Zastupitelstvo města ukládá:
1. Realizovat schválené prodeje, nabytí a směny majetku.
Zodpovídá: Ing. Gonda
Termín: 11. prosince 2019
2.

Podepsat všechny schválené smlouvy a dohody.
Zodpovídá: Starosta, v případě jeho nepřítomnosti místostarosta
Termín: 11. prosince 2019

3. Pokračovat v přípravě tlakové kanalizace pro obec Buškovice, tak jak je vyprojektována od
společnosti PRO-SYSTÉM, vodohospodářské služby, s.r.o., Věšetínská 1611/19, 153 00
PRAHA 5.
Zodpovídá: Ing. Ohanka
Termín: 11. prosince 2019
4. Zahájit přípravu na vypracování projektu gravitační kanalizace v obci Buškovice.
Zodpovídá: Ing. Ohanka
Termín: 11. prosince 2019
5. Zajistit potřebnou organizační a personální agendu nutnou pro zřízení a následné fungování
Městské policie Podbořany.
Zodpovídá: Mgr. Gutzer
Termín: 11. prosince 2019

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé: Iveta Haragová

Tomáš Vaněk
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