Usnesení
z 15. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 13. listopadu 2019 od 15,30 hod
v kanceláři starosty na MěU v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Gutzer, p. Jedlička, Mgr. Čapkova, p. Vaněk, MUDr. Ráliš
Ing. Bc. Marhold
Přizvaní: Ing. Gonda, Ing. Ohanka, Mgr. Knoblauch, Ing. Harvánková
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Čapková, p. Vaněk
Kontrola usnesení:
’
Usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

*

Usnesení č. 551/2019 - Žádost o zamezení přítoku dešťové vody na pozemek v Sýrovicích čp. 5
Rada města ukládá vybudovat odvodňovací žlab na přístupové cestě tak, aby nedocházelo k natékání
dešťové vody na pozemek v Sýrovicích u domu čp.5.
Z: odbor investic
T: 4. prosince 2019

Usnesení č. 552/2019 - Rekonstrukce schodiště a vybudování chodníků v lokalitě u kostela
v Podbořanech - nabízené ceny pro realizaci
Rada města, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí
cenových nabídek a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky
„Rekonstrukce schodiště a vybudování chodníků v lokalitě u kostela v Podbořanech“ mezi Městem
Podbořany a FOP a to za celkovou cenu 778 171,56 Kč vč. DPH.
1) Fyzická osoba podnikající
778 171,58 Kč vč. DPH
2) Fyzická osoba podnikající
827 156,00 Kč vč. DPH
3) Fyzická osoba podnikající
nepodal cenovou nabídku
Z: odbor investic
T: 4. prosince 2019
v

v

Usnesení ě. 553/2019 - PD - Výstavba nové budovy ZUS v Podbořanech - výsledky VR
Rada města, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí
cenových nabídek a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „PD Výstavba nové budovy ZUŠ v Podbořanech - výsledky“ mezi Městem Podbořany a společností Petr
Hájek ARCHITEKTI s.r.o., Grafická 831/20, Praha 5, 150 00, a to za celkovou cenu 1 149 500,- Kč vč.
DPH.
1) Petr Hájek ARCHITEKTI s.r.o., Grafická 831/20, Praha 5, 150 00
1 149 500,- Kč vč. DPH
2) Valbek spol. s r.o„ Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
1 802 900,- Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 4. prosince 2019

Usnesení z 15. zasedání Rady města Podbořany 13. listopadu 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. 1

Usnesení č. 554/2019 - Reakce na usnesení RM 494/2019 od SČVK na náhradu kostek v ul.
Husova po rekonstrukci kanalizace
Rada města ukládá pro ulici Husovu prověřit návrh alternativního řešení investorem SYS a.s. znalcem
na dopravní stavby a ukládá přistoupit na alternativní řešení jedině za předpokladu, že investor uzavře
s Městem Podbořany smlouvu na záruku na 60 měsíců.
Z: odbor investic
T: 4. prosince 2019
Usnesení č. 555/2019 - Zpětné převzetí pozemků po činnosti společnosti REVIS PRAHA - oprava
plynového potrubí v Podbořanech
Rada města trvá na opravě škod způsobených činností, který v rámci své činnosti způsobila společnost
REVIS Praha při opravě plynu v Podbořanech.
Z: odbor investic
T: 4. prosince 2019
»

•

Usnesení č. 556/2019 - Rekonstrukce opěrné zdi na Tatranu - cenová nabídka
Rada města, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí
cenových nabídek a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky
„Rekonstrukce opěrné zdi na Tatranu v Podbořanech^ mezi Městem Podbořany a FOP a to za celkovou
cenu 397977,50 Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 4. prosince 2019
Usnesení č. 557/2019 - Rozbor hospodaření za III. čtvrtletí 2019
Rada města vzala na vědomí rozbor hospodaření za III. čtvrtletí 2019.
Z: finanční odbor
T: 11. prosince 2019
Usnesení č. 558/2019 - Rozpočtová změna, rozpočtové opatření č. 48
Rada města schválila změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 48 (v tis. Kč) - viz příloha.

Z: finanční odbor
T: 4. prosince 2019
Usnesení č. 559/2019 - Schválení a podpis pojistné smlouvy č. 2631801140 na pojištění
zapůjčených exponátů ve výstavní síni
Rada města schválila znění a podpis PS č. 2631801140 mezi Městem Podbořany a UNIQA pojišťovna
a.s.. Evropská 136, 160 12 Praha 6 na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 4. prosince 2019
Usnesení č. 560/2019 - Schválení a podpis pojistné smlouvy č. 2630801141 na pojištění exponátů ve
výstavní síni
Rada města schválila znění a podpis PS č. 2630801141 mezi Městem Podbořany a UNIQA pojišťovna
a.s.. Evropská 136, 160 12 Praha 6 na období od 18. 12. 2019 do 18. 12. 2020 (viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 4. prosince 2019
Usnesení z 15. zasedání Rady města Podbořany 13. listopadu 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. 2

Usňesení č. 561/2019 - Zastavovací studie 24 parcel - Malá Osada
Rada města doporučila zastupitelstvu města rozparcelování pozemků za Malou Osadou (viz plánek),
s vyčleněním parcely č. 10 pro veřejný prostor a ukládá předložit Komisi pro rozvoj města k posouzení.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. prosince 2019
Usnesení č. 562/2019 - Dodatek č. 21 ke smlouvě o provozování separovaného sběru
Rada města schválila Dodatek č. 21 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: *4. prosince 2019
___

v

Usnesení ě. 563/2019 - Kácení vzrostlých stromů v ulici Svermova
Rada města schválila návrh k pokácení čtyř kusů bříz rostoucích ve městě Podbořany v ulici Svermova.
Z: odbor MHaS
T: 4. prosince 2019
Usnesení ě, 564/2019 - Předchozí souhlas s přijetím věcného daru - kávovaru - pro Základní školu
Podbořany, Husova 276, okres Louny
Rada města vyslovila předchozí souhlas s přijetím věcného daru ve výši 999,- Kč, slovy devět set
devadesát devět korun českých pro Základní školu Podbořany, Husova 276, okres Louny - kávovar
Cafissimo easy. Dárce - fyzická osoba.
Z: odbor MHaS
T: 4. prosince 2019
Usnesení ě. 565/2019 - Smlouva o spolupráci ě. 191738 s Národním muzeem v Praze
Rada města schválila Smlouvu o spolupráci č. 191738 , uzavřenou mezi Městem Podbořany a Národním
muzeem p.o., Václavské náměstí 68, 110 00 Praha 1, IČ 00023272, kterou se sjednávají podmínky
vzájemné spolupráce při uskutečnění expozice „Volyňští Češi - svědci krvavých zemí“ v prostorách
Výstavní síně , Dukelská 1, Podbořany.
Z: odbor MHaS
T: 4. prosince 2019
Usnesení ě. 566/2019 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany pro rok 2019 - TJ Tatran
Podbořany z.s. - poskytnutí individuální dotace pro oddíl šachu
Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000, - Kč z rozpočtu Města Podbořany pro rok 2019,
příjemce dotace - Tatran Podbořany z. s., Tyršova 571, IČ 47791314 na účel uvedený v žádosti o dotaci
- zakoupení 10 ks šachových hodin pro oddíl šachu.
Z: finanční odbor
T: 4. prosince 2019
Usnesení ě. 567/2019 - Uzávěry mateřských škol v době vánočních prázdnin - prosinec 2019
Rada města vzala na vědomí oznámení ředitelství Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795 a
Mateřské školy Podbořany, Hlubanská 321 o uzávěru MŠ v době vánočních prázdnin v měsíci prosinci
2019 (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 4. prosince 2019
Usnesení č. 568/2019 - Realitní kancelář - Celkové ukazatele a návrh oprav a investic na rok 2020
Rada města vzala na vědomí aktualizaci celkových ukazatelů k 30. 9. 2019 ze správy Realitní kanceláře
L&L Podbořany.
Z: odbor MHaS
T: 4. prosince 2019
Usnesení z 15. zasedání Rady města Podbořany 13. listopadu 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. 569/2019 - Realitní kancelář - Rámcový návrh oprav a investic na rok 2020
Rada města schválila Rámcový návrh oprav a investic Realitní kanceláře L&L Podbořany na rok 2020.
Z: odbor MHaS
T: 4. prosince 2019
Usnesení č. 570/2019 - Petice občanů z lokality Zátiší
Rada města vzala na vědomí obsah Petice občanů z lokality Zátiší v Podbořanech a ukládá pokračovat
v činnostech, které by dořešily prozatím neukončené majetkové vztahy na předmětné nemovitosti.
Z: majetkoprávní odbor
T: 4. prosince 2019
Usnesení č. 571/2019 - Žádost o navýšení počtu zaměstnanců v kultuře
Rada města schválila navýšení počtu zaměstnanců v organizační složce města - Kultura o 1 pracovní
místo a ukládá tajemníkovi MěÚ připravit výběrové řízení na nového pracovníka.
Z: odbor MHaS
T: 4. prosince 2019
Usnesení č. 572/2019 - Oznámení o vyhlášení 1 dne ředitelského volna pro žáky Základní školy
T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny dne 18.11. 2019
Rada města vzala na vědomí Oznámení ředitelky Základní školy Podbořany, Husova 445, okres Louny
o vyhlášení volna pro žáky školy, dne 18. 11.2019, z technických důvodů - přerušení dodávky vody do
objektu školy. Provoz školní družiny bude zajištěn.
Z: odbor MHaS
T: 4. prosince 2019
Usnesení č. 573/2019 - Návrh na zrušení výběrového řízení „Správa městské soustavy veřejného
osvětlení Města Podbořany44
Rada města na základě doporučení právního zastoupení města ruší vyhlášené zadávací řízení na zadání
veřejné zakázky s názvem „Správa městské soustavy veřejného osvětlení Města Podbořany" v souladu
s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů.
Z: odbor MHaS
T: 4. prosince 2019
Usnesení č. 574/2019 - Návrh náhrady autobusového spoje
Rada města vzala na vědomí informaci o možnosti náhrady zrušeného autobusového spoje č. 520950 a
souhlasí s navrhovaným modelem obnovení provozu a financováním smluvní formou, jako závazku
veřejné služby ke kompenzaci nákladů, za podmínky přistoupení samosprávy Města Kadaně nebo Města
Klášterec nad Ohří k tomuto závazku spoluúčasti, formou závazného vyjádření samosprávy.
Z: odbor MHaS
T: 4. prosince 2019
Usnesení č. 575/2019 - Zajištění obnovy autobusového spoje
Rada města ukládá připravit smluvní dokumentaci k podpisu smlouvy o závazku veřejné služby mezi
Autobusy Karlovy Vary a.s., Městem Podbořany a dalšími účastníky k zajištění obnovy autobusového
spoje ě. 520950.)
Z: odbor MHaS
T: 4. prosince 2019

Usnesení z 15. zasedání Rady města Podbořany 13. listopadu 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. 4

Usnesení č. 576/2019 - Žádost o úhradu a převzetí inventáře do majetku města
Rada města vzala na vědomí žádost jednatele f. FILIANS kontrol, s.r.o.. Rybná 716/24, 110 00 Praha'1,
a nesouhlasí s úhradou a převzetím nového vybavení kuchyně restaurace Kuželna ve sportovním areálu
Tatran za pořizovací cenu dle doložených dokladů v celkové výši 90.178,98 Kč od stávajícího nájemce
objektu f. FILIANS kontrol s.r.o.
Z: odbor MHaS
T: 4. prosince 2019
Usnesení č. 577/2019 - Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Rada města schválila ukončení smlouvy o nájmu pozemku ze dne 18.7.2002, jejímž předmětem je
pronájem pozemků vk.ú. Hlubany. Důvody ukončení smlouvy: p.č. 188/34, 188/58, 188/59, 188/25,
188/46, 193/3 - parcely byly prodány (Kunststofftechnik, FTE, Rover Czech), parcely č. 188/31 a
188/32 zemědělská společnost tyto pozemky neužívá, leží mezi komunikacemi a p.č. 188/45, 188/46 tyto pozemky užívá ZD Blšany na základě jiné smlouvy o nájmu pozemku. Žadatel Zemědělská
společnost Blšany s.r.o., 439 88 Blšany 107.
Z: majetkoprávní odbor
T: 4. prosince 2019
Usnesení č. 578/2019 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku
Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 9. 5. 2003, jejímž předmětem je
pronájem pozemků v k.ú. Hlubany. Důvodem je duplicita propachtovaných pozemků parc.č. 188/83, ě.
194/16, 194/18, které jsou v jiné pachtovní smlouvě a zároveň schválila ukončení pachtu u pozemků p.č.
194/23 a 194/17, které má v pachtu fyzická osoba. V nájmu zůstávají parcely č. 193/8 o výměře 952 m2
a č. 193/9 o výměře 75 m2 vk.ú. Hlubany za částku 293 Kč. Žadatel Zemědělská společnost Blšany
s.r.o., 439 88 Blšany 107.
Z: majetkoprávní odbor
T: 4. prosince 2019
Usnesení ě. 579/2019 - Ukončení smlouvy o nájmu pozemku
Rada města schválila ukončení smlouvy ze dne 19.5.2005, jejímž předmětem je pronájem pozemku p.č.
188/44 vk.ú. Hlubany. Tento pozemek užívá ZD Blšany na základě smlouvy ze dne 11.2. 2016.
Žadatel Zemědělská společnost Blšany s.r.o., 439 88 Blšany 107. Z: majetkoprávní odbor
T: 4. prosince 2019
Usnesení ě. 580/2019 - Výzva k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Rada města schválila dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma na pozemku parc.č. 324/1,
druh pozemku zahrada, o výměře 2297 m2 v k.ú. Žichlínek, obec Žichlínek, okres Ústí nad Orlicí, kraj
Pardubický, kde je spoluvlastníkem ‘Z pozemku Město Podbořany a to tak, že odstranění provede
zástupce provozovatele včetně vyčištění plochy od vzniklého klestu. Dřevní hmota bude uložena
v celých délkách na pozemku mimo komunikace a vodní toky. Žadatel Českomoravská lesní a.s..
Vančurova 1298, 568 02 Svitavy.
Z: majetkoprávní odbor
T: 4. prosince 2019
Usnesení ě. 581/2019 - Dohody o způsobu provedení údržby ochranného pásma
Rada města schválila dohody o způsobu provedení údržby ochranného pásma elektroenergetického
vedení přenosové soustavy 400 kV na pozemcích parc.č. 795, 1176, 827 v k.ú. Kněžice u Podbořan a na
p.č. 511, 603/1 vk.ú. Pšov u Podbořan. Údržbou je myšleno odstranění všech dřevin nacházejících se
v OPV, které ohrožují bezpečné a spolehlivé provozování vedení přenosové soustavy především těch,
které přesahují vzrůstovou výšku 3 m a to tak, že likvidaci užitkové dřevní hmoty, vzniklého klestu a
zbytků po těžbě provede ČEPS na své vlastní náklady. Žadatel ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52
Praha 10.
Z: majetkoprávní odbor
T: 4. prosince 2019
Usnesení z 15. zasedání Rady města Podbořany 13. listopadu 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. 582/2019 - Souhlasné vyjádření ke stavbě
Rada města vydala souhlasné vyjádření ke stavbě nového odběrného místa pro objekt na pozemku 2160
v k.ú. Podbořany (hala PROTE), který je ve vlastnictví společnosti KORUS CZ s.r.o. Nové kabelové
vedení NN povede v délce cca 120 m také v pozemku p.č. 2156/4, který je ve vlastnictví města. Žadatel
ENPRO ENERGO s.r.o., pracoviště Louny, P.O. BOX 47, Osvoboditelů 320, 440 01 Louny.
Z: majetkoprávní odbor
T: 4. prosince 2019
Usnesení č. 583/2019 - Budoucí zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
Rada města schválila podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby za účelem umístění, provozování, opravy a údržby zařízení distribuční soustavy ke
stavbě „LN - Podbořany, Letov, č. pare. 717, 3x32A.“ Stavbou budou mj. dotčeny pozemky p.č. 652/2,
650/1 v k.ú. Letov, které jsou ve vlastnictví města. Jedná se o nové kabelové vedení NN a zřízení
nového odběrného místa pro pozemek p.č. 717 vk.ú. Letov. Žadatel CEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín 4. Jednorázová úhrada: 23 000 Kě + DPH. Z: majetkoprávní odbor
T: 4. prosince 2019
Usnesení ě. 584/2019 - Prodej psacího stroje
Rada města schválila prodej starého nefunkčního psacího stroje, který zbyl v místnosti malé zasedací
místnosti po odchodu pracovníků svazu invalidů do nových prostorů. Psací stroj je z roku 1993. Žadatel
fyzická osoba. Kupní cena: 100 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 4. prosince 2019
Usnesení ě. 585/2019 - Budoucí zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
Rada města schválila podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby za účelem umístění, provozování, opravy a údržby zařízení distribuční soustavy ke
stavbě „LN - Podbořany, ě. pare. 2185, 1 x OM“ s podmínkou, že dojde k úpravě trasy kabelu NN podél
betonové cesty. Bude navržena nejkratší možná přímá trasa z napojovacího místa, aby byl pozemek
parc.č. 2156/6 vk.ú. Podbořany, který je ve vlastnictví města, co nejméně zatížen. Jedná se o nové
kabelové vedení NN pro objekt na pozemku 2185 (vlastníkem je fyzická osoba). Žadatel CEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. Jednorázová úhrada: 8 200 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 4. prosince 2019
Usnesení ě. 586/2019 - Záměr prodeje pozemku
Rada města schválila záměr prodeje části parcely č. 829/3 - ostatní plocha, o výměře cca 180 m2, v k.ú.
Buškovice, s podmínkou zachování přístupu a příjezdu k nemovitostem, které vlastní fyzická osoba a
neschválila záměr prodeje parcely č. 829/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m2 a část
pare. č. 812/2 - ostatní plocha, o výměře cca 56 m2, v k.ú. Buškovice a rada doporučila směnu pozemku
parc.č. 829/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m2, vk.ú. Buškovice, který je ve
vlastnictví města, za část pozemku parc.č. 834/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vk.ú.
Buškovice, z důvodu zachování stávající cesty. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena: dle tržního
znaleckého posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. prosince 2019
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Usnesení č. 587/2019 - Věcné břemeno
Rada města schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu za
účelem zřízení a provozování elektrizační soustavy ke stavbě - „Mory kabelizace, obnova NN, ppč.
371/1“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č. 391, 1225, 358,
372/1, 371/1, 1003, 991, 1163, 1168, 1001, 1022, 1160, vk.ú. Kněžice u Podbořan. Jedná se o
rekonstrukci distribuční sítě NN Mory. Žadatel. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Jednorázová úhrada: 245 500 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 4. prosince 2019

Usnesení č. 588/2019 - Obálkové výběry kupujících parcel na Lišce a v Hlubanech
Rada města vzala na vědomí obálkové výběry kupujících pozemky na Lišce a jeden pozemek
v Hlubanech. Na obálkové výběry nabízených pozemků v lokalitě Liška se nedostavil žádný zájemce.
V případě nabízeného pozemku parc.č. 254/117 - ostatní plocha , o výměře 1047 m2, v k.ú. Hlubany se
dostavili 3 zájemci. Pořadí zájemců dle nejvyšší nabízené ceny:
1. Fyzická osoba
Výše kupní ceny 366 450 Kč (350 Kč/m2)
2. Fyzická osoba
Výše kupní ceny 323 333 (308,81 Kč/m2)
3. Fyzická osoba
Výše kupní ceny 294 000 (281 Kč/m2)
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. prosince 2019
Usnesení č. 589/2019 - Záměr prodeje pozemku
Rada města schválila záměr prodeje části pozemku parc.č. 665 - ostatní plocha v k.ú. Letov o výměře
cca 40 m2. Žadatel fyzická osoba. Kupní cena: dle tržního znaleckého posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. prosince 2019
Usnesení ě. 590/2019 - Aktualizace ceníku věcných břemen
Rada města schválila aktualizaci ceníku věcných břemen pro Podbořany a sídelní obce (výpočet
sazebníku v m2), s platností od 1. 12. 2019.
Z: majetkoprávní odbor
T: 4. prosince 2019

Usnesení č. 591/2019 - Domov pro seniory Podbořany, p.o - odstoupení člena hodnotící komise pro
výběrové řízení na obsazení místa ředitele Domova pro seniory Podbořany, p.o
Rada města vzala na vědomí informaci o odstoupení fyzické osoby z hodnotící komise v rámci
výběrového řízení na místo ředitele Domova pro seniory Podbořany, p.o.
Z: sociální odbor
T: 4. prosince 2019
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Usnesení č. 592/2019 - Domov pro seniory Podbořany, p.o - jmenování člena hodnotící komise pro
výběrové řízení na obsazení místa ředitele Domova pro seniory Podbořany, p.o
Rada města jmenuje jako člena hodnotící komise v souvislosti s výběrovým řízením na místo ředitele
Domova pro seniory Podbořany, fyzickou osobu.
Z: sociální odbor
T: 4. prosince 2019

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ověřovatelé:

Mgr. Stanislava Čapková:

Tomáš Vaněk:
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