USNESENÍ
ze 7. řádného zasedání Zastupitelstva města Podbořany, které se konalo ve středu
11. prosince 2019 od 17°° hod, ve velké zasedací síni Městského úřadu čp. 615, Podbořany
I. Kontrola usnesení:
I. Usnesení termínovaná k 11. prosinci 2019 jsou splněna.
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti rady, výborů a komisí.
2. Zprávu vedoucí 00 Policie ČR Podbořany o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2019.
3. Informaci o dílčím přezkoumání hospodaření Města Podbořany za rok 2019.
4. Rozbor hospodaření za III. čtvrtletí 2019.
5. Informace o rozpočtových opatřeních provedených Radou města v období od 1. 9. 2019 do
11. 12. 2019.
6. Zprávu o pohledávkách k 31. 8. 2019 a Zprávu o vymáhání pohledávek za období od 1. 3.
2019 do 31. 8. 2019.
7. Průběh obálkových výběrů kupujících pozemek na Lišce, u kterých se nedostavil žádný
zájemce. Kupní cena minimálně 427 Kč/m2 + DPH.
8. Vrácení kupní ceny za pozemek pare. č. 2156/117 a pare. č. 2164, jehož součástí je stavba
bez č.p./č.e. v k.ú. Podbořany ve výši 334 000 Kč a náhrady za náklady řízení ve výši 64 372
Kč. Žadatel: fyzická osoba
9. Petici občanů v ulicích Zátiší a Na Barborce.

III. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu: Ing. Josef Čemanský, Pavel Horský
2. Volbu návrhové komise: předseda - Iveta Haragová
členové - Petr Paroubek DiS., Mgr. René Chodura
3. Program jednání Zastupitelstva města.
4. Hlasování tajným hlasováním u první části bodu č. 6 {Zastupitelstvo konstatuje ...).
5. Toto usnesení: Zastupitelstvo města Podbořany konstatuje ve věci Usnesení Státní
zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Lounech pod č. ZN 1076/2019-24 ohledně
domnělé škody, a i pro budoucí nakládání s majetkem města toto: Město Podbořany
hospodařilo, hospodaří a bude hospodařit v samostatné působnosti s majetkem zcela v
souladu s §38 zákona č. 128/2000Sb. O obcích (obecní zřízení) účelně a hospodárně v
souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Město
Podbořany pečovalo, pečuje a bude pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Údajná
škoda, o které se zmiňuje státní zástupkyně, městu Podbořany nevznikla.
Odůvodnění usneseni:
a. Město prodává za cenu stanovenou zastupitelstvem při splnění všech zákonných podmínek
stanovených zákonem 128/2000 Sb., zejména v souladu s §38, §39, §41 a dalších. Záměr prodeje
byl v souladu s §39 odst.1 náležitě zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů (viz. Příloha č. 1). Pro
účel posouzení kupní ceny dle §39 odst. 2 si Město nechalo vypracovat soudním znalcem znalecký
posudek č. 4053/09/2017 (úkol posudku byl „Zjištění celkové ceny nemovitých věcí - pozemkových
parcel za účelem prodeje z majetku města Podbořany - cena nákladová a cena obvyklá - tržní") nad
rámec zákona, neboť zákon takovou povinnost neukládá. Cena byla stanovena s ohledem na to, že
Město Podbořany sleduje dle §38 odst. 1 i jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn a to
nad rámec zákona, neboť cena byla stanovena vyšší, než cena zjištěna soudním znalcem, přičemž
zákon zdůvodněni žádá, pouze pokud je cena stanovena nižší, než cena obvyklá. Při stanovení ceny
město sleduje i jiné zájmy obce, které nejsou a nemůžou být posouzeny žádným znaleckým
posudkem.
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b. Město stanovuje v rámci ochrany svého majetku nabyvatelům zavazující podmínky splnění
povinnosti výstavby rodinného domu do 5 let pod hrozbou sankce smluvní pokuty a přepisu
nemovitosti zpět do majetku města (viz. Příloha č.2- Kupní smlouvy).
c. Město postupuje dlouhodobě dle ustálené zvyklosti, že pokud je podána jedna nabídka v souladu s
vůlí města je nemovitost prodána této nabídce. Pokud je více než jedna nabídka, probíhá výběr
kupujícího nemovitosti výběrem nejvyšší nabídnuté ceny. V tomto případě nepředložil nabídku ke
koupi nikdy více jak jeden zájemce.
d. Dle programového prohlášení Zastupitelstva tzv. Hlavních úkolů volebního období 2014 -2018 je
Zastupitelstvem konstatováno, že je „rovněž je vysoce žádoucí na základě průzkumu poptávky
zavádění vlastních podpůrných opatření s cílem iniciovat bytovou výstavbu". A opatřením je
Zastupitelstvem určeno pro realizaci „Další zajištění a zainvestování pozemků, vč. inženýrských sítí,
pro individuální bytovou výstavbu Kasárna, Mariánská III, Barborka a dalších rozvojových lokalit a
jejich prodej za zvýhodněné ceny s podmínkou kolaudace bytových domů, rodinných domků a bytů v
určitém časovém horizontu. V případě nedodržení této podmínky bude zaplacená kupní cena
smluvní pokutou a nemovitosti se přepíšou zpět do vlastnictví města. Cílem je podpora růstu počtu
obyvatel, podpora výstavby u mladých rodin a zvýšení daňových příjmů města. (viz. Příloha č.3
Hlavní úkoly volebního období 2010-2014)
e. Zdůvodnění v materiálech zpracovaných majetkoprávním odborem Města Podbořany, které jsou
součástí a podkladem pro rozhodnutí zastupitelů u projednávaných prodejů. (Viz. příloha č.4)
f. Další zdůvodnění v diskusích zastupitelů k těmto prodejům, která jsou uvedena v ověřených
zápisech z jednání Zastupitelstva města Podbořany z 30.11.2016 (str. 16-17), 7.2.2018 (str. 21), 2. 5.
2018 (str.22-24), 19.6.2019 (str.8-18) a dalších diskusích (viz. Příloha č.5).
Sledování jiných než čistě ekonomických zájmů města je velice lehce doložitelné. Obec není obchodní
společnost, Obec je veřejnoprávní korporací (§2 odst. 1, zák. 128/2000 Sb.), a nelze na ni ani nahlížet
stejně jako na obchodní společnosti. Stejného názoru je konečně i Ústavní soud, Nejvyšší soud i veřejný
ochránce práv. Základním úkolem obce na rozdíl od obchodní společnosti není generovat zisk. Obec
pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů (§2, odst. 2 zák. 128/2000Sb.)
A všestranný rozvoj území je v městě Podbořany více než zřejmý na těchto ukazatelích:
Majetek města meziročně roste, nárůst od roku 2006 dosud je díky dobré správě majetku města o 450.611
milionů (z 887 441 360 na 1 338 052 430). Město za celou dobu správy svého majetku nemá žádné úvěry
ani dluhy. Díky rozvíjení svého majetku, a i vytváření stavebních parcel za velmi výhodné ceny, vzrostl
roční objem vybrané daně z nemovitosti z 4 958 070 na 9 835 600, tedy téměř dvojnásobně. Díky
hospodaření města vzrostl počet obyvatel na cca 6400..

6. Udělení plné moci advokátce, ČAK 3049 k právnímu zastoupení ve věci podání stížnosti proti
Usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Lounech o ustanovení
opatrovníka č.j. ZN 1076/2019-24 a všech s tím souvisejících kroků v rozsahu práv a
povinností podle všech právních předpisů práva České republiky a EU. Plná moc se uděluje
na dobu neurčitou a vztahuje se na všechny úkony hmotně právní a procesně právní povahy,
včetně doručování do sídla advokátky.
7. Zastupitelstvo města Podbořany schvaluje v případě ustanovení opatrovníka městu a v
případě, že stížnost města Podbořany na ustanovení opatrovníka nebude uznána
oprávněnou, podání ústavní stížnosti/podnětu k Ústavnímu soudu České republiky pro
porušení ústavně chráněných práv na samosprávu a odebrání práva na případný spravedlivý
proces v trestní věci dozorované Okresním státním zastupitelstvím v Lounech pod č.j. ZN
1076/2019-24.
8. Zastupitelstvo města Podbořany uděluje plnou moc k podání ústavní stížnosti/podnětu k
Ústavnímu soudu České republiky pro porušení ústavně chráněných práv na samosprávu a
odebrání práva na případný spravedlivý proces v trestní věci dozorované Okresním státním
zastupitelstvím v Lounech pod č.j. ZN 1076/2019-24 advokátce, ČAK 3049 v případě, že
stížnost města Podbořany na ustanovení opatrovníka nebude uznána oprávněnou v rozsahu
práv a povinností podle všech právních předpisů práva České republiky a EU. Plná moc se
uděluje na dobu neurčitou a vztahuje se na všechny úkony hmotně právní a procesně právní
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povahy, včetně doručování do sídla advokátky. Podání ústavní stížnosti bylo schváleno
zastupitelstvem města.
9. Zastupitelstvo města Podbořany schvaluje zveřejnění učiněných úkonů ve věci případné
ústavní stížnosti formou tiskových zpráv prostřednictvím určené advokátky, případně starosty
města.
10. Uzavírání a podpis dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti se zastupiteli města
dle Zákona o obcích §84 písm. P) na období od 12. 12. 2019 do 31.12.2022 (viz. příloha)
11. Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2020 a Rozpočtové provizorium - rok 2020 (příjmy
62 886 tis. Kč, výdaje 68 554 tis. Kč, financování 5 668 tis. Kč. viz příloha).
12. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.
13. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu.
14. Vypořádání nákladů spojených s reparací škod způsobených požárem v budově čp. 846
postupem navrhovaným advokátem (viz. příloha).
15. Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu - rozpočtová opatření č. 49 až č. 52 (v tis. Kč)
- viz příloha.
____________________
Příjmy

Výdaje

Výdaje

Financování

pol. 5*

pol. 6*

pol. 8*

Příspěvek zřizovatele na příměstské tábory, výměnné družební pobyty dětí RO 49

vratka po vyúčtování

RO 50

Neinvestiční dotace v PO na výdaje JSDH

RO 51

Úprava rozpočtu v příjmové části a zvýšeni financování

RO 52

Přesuny mezi paragrafy a položkami, které jsou závaznými ukazateli
celkem

-158,37
7,60

-158.37

7.60

-5 994,50

-5 986.90

5 994,50
390,00

-390,00

239,23

-390

5 836,13

16. Majetkoprávní blok - prodej majetku:
a. Prodej pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej parcely č. 254/117 - orná půda, o
výměře 1047 m2 v k.ú. Hlubany dle pořadí obálkového výběru nejvyšší podané nabídce.
Kupní cena: 350 Kč/m2.
1. Fyzická osoba
Výše kupní ceny 366 450 Kč vč. DPH (350 Kč/m2)
2. Fyzická osoba
Výše kupní ceny 323 333 vč. DPH (308,81 Kč/m2)
3. Fyzická osoba
Výše kupní ceny 294 000 vč. DPH (281 Kč/m2).
b. Prodej pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely č. 829/3 (dle
GP je to parcela č. 829/10) - ostatní plocha, o výměře 181 m2, v k.ú. Buškovice, Kupní
cena: 103 Kč/m2 vč. DPH. Žadatel: Fyzická osoba.
c. Prodej pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely č. 1693/12 (dle
GP se jedná o pozemek 1693/44) - ostatní plocha, o výměře 20 m2 v k.ú. Podbořany.
Kupní cena: 1 Kč/m2. Majetkoprávní vypořádání. Žadatel: fyzické osoby. Odůvodnění kupní
ceny: fyzické osoby koupili v roce 1990 parcelu č. 357/4 o výměře 689 m2, v k.ú. Podbořany k
výstavbě rodinného domu v ulici 5. května od Městského národního výboru. Pozemky jim
prodávající vykolíkovali, následně si je oplotili a celou dobu je užívají v dobré víře, že jsou jejich a
platí za ně FÚ daně. Až s novými geometrickými plány v lokalitě Liška a digitalizací katastru bylo
zjištěno, že část parcely č. 357/4 o výměře 20 m2 je vlastně částí parcely č. 1693/12, která je ve
vlastnictví města. Žadatelé se obrací na město se žádosti o nápravu tohoto stavu smírnou cestou,
neboť nechtějí podávat žalobu o vydržení pozemků. Soudní spor by město s velkou
pravděpodobností prohrálo, a ještě zaplatilo nemalé soudní poplatky (u vydržení 13 m2 fyzickou
osobou v ulici Na Kopci jsme zaplatili 13 000 Kč). Z tohoto důvodu navrhujeme mimosoudní
vypořádání a to prodej za symbolickou kupní cenu.
d.

Prodej pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely č. 1693/12 (dle
GP se jedná o pozemek 1693/45) - ostatní plocha, o výměře 17 m2 v k.ú. Podbořany.
Kupní cena: 1 Kč/m2. Majetkoprávní vypořádání. Žadatel: fyzické osoby . Odůvodnění kupní
ceny: fyzické osoby koupili v roce 1992 parcelu č. 1693/2 o výměře 533 m2, v k.ú. Podbořany od
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Města Podbořany. Pozemek jim prodávající vykolíkovali, následně si je oplotili a celou dobu je
užívají v dobré víře, že jsou jejich a platí za ně FÚ daně. Až s novými geometrickými plány v lokalitě
Liška a digitalizací katastru bylo zjištěno, že část parcely č. 1693/2 o výměře 17 m* je vlastně části
parcely č. 1693/12, která je ve vlastnictví města. Žadatelé se obrací na město se žádostí nápravu
tohoto stavu smírnou cestou, neboť nechtějí podávat žalobu o vydržení pozemků. Soudní spor by
město s velkou pravděpodobností prohrálo, a ještě zaplatilo nemalé soudní poplatky (u vydržení 13
m2 fyzickou osobou v ulici Na Kopci jsme zaplatili 13 000 Kč). Z tohoto důvodu navrhujeme
mimosoudní vypořádání a to prodej za symbolickou kupní cenu.

e. Prodej pozemku a podpis kupní smlouvy na prodej části pozemkové parcely č. 665 ostatní plocha (dle GP je to parc.č. 665/2), o výměře 24 m2 v k.ú. Letov. Kupní cena: 219
Kč/m2. Žadatel: fyzická osoba.
17. Majetkoprávní blok - nabytí pozemků
a. Úplatné nabytí pozemkových parcel č. 175/1 - ostatní plocha o výměře 1783 m2, pare. č.
175/3 - ostatní plocha o výměře 425 m2, pare. č 175/4 - ostatní plocha o výměře 149 m2,
v k.ú. Hlubany od společnosti IZOPOL - fyzická osoba a fyzická osoba. Kupní cena 66 780
Kč.
18. Majetkoprávní blok - směna pozemků
a. Záměr směny pozemků - parcely č. 259/8 - lesní pozemek, o výměře 7 8972 m2 v k.ú.
Neprobylice u Kaštic, č. 184/3 - lesní pozemek, o výměře 67 m2, č. 272/8 - trv. trav. porost,
o výměře 117 m2, č. 274/8 - lesní pozemek, o výměře 166 m2, č. 380/5 - ostatní plocha, o
výměře 15 m2, v k.ú. Sedčice, č. 797 o výměře 1 1069 m2, č. 827 o výměře 19 2818 m2, č.
971 o výměře 19 5459 m2, vše lesní pozemek, v k.ú. Kněžice u Podbořan, o celkové výměře
42 9639 m2, které jsou ve vlastnictví Města Podbořany, za pozemky pare. č. 1626/1 o výměře
25 5779 m2, č. 1626/5 o výměře 233 m2, č. 1626/6 o výměře 632 m2, č. 1626/7 o výměře 175
m2, č. 1626/8 o výměře 179 m2, č. 1626/11 o výměře 1881 m2, č. 1626/12 o výměře 1 1650
m2, č. 1626/17 o výměře 123 m2, č. 1626/18 o výměře 793 m2, č. 1626/19 o výměře 1 4155
m2, č. 1626/20 o výměře 31 m2, č. 1626/21 o výměře 451 m2, č. 1626/22 o výměře 1121 m2,
č. 1626/23 o výměře 1847 m2, č. 1627 o výměře 4291 m2, č. 1573/4 o výměře 5022 m2, č.
1596/1 o výměře 2 5979 m2, č. 1626/10 o výměře 615 m2, č. 1629 o výměře 5274 m2, č.
1630/1 o výměře 1968 m2, č. 1634 o výměře 4404 m2, vše lesní pozemek, č. 1630/5-ostatní
plocha, ost. komunikace, o výměře 37 m2, č. 1628 - orná půda, o výměře 1412 m2, v k.ú.
Podbořany, č. 531 o výměře 4 7997 m2, č. 532 o výměře 4135 m2, č. 533 o výměře 860 m2,
vše lesní pozemek, v k.ú. Dolánky u Kaštic, č. 184/1 o výměře 2308 m2, č. 274/1 o výměře
661 m2, č. 275/4 o výměře 3790 m2, č. 275/1 o výměře 93 m2, v k.ú. Sedčice, č. 259/10 o
výměře 6486 m2, č. 259/3 o výměře 458 m2, č. 259/12 o výměře 85 m2, č. 259/11 o výměře
354 m2, č. 259/13 o výměře 699 m2, č. 259/6 o výměře 1262 m2, č. 210/8 o výměře 705 m2,
v k.ú. Neprobylice u Kaštic, č. 371 o výměře 287 m2, č. 375 o výměře 3472 m2, č. 379 o
výměře 375 m2, č. 380 o výměře 1862 m2, č. 382 o výměře 2255 m2, č. 366 o výměře 1274
m2, č. 321 o výměře 8473 m2, v k.ú. Kaštice o celkové výměře 42 5943 m2, které jsou ve
vlastnictví Lesy ČR, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.
Rozdíl cen: dle tržního ocenění
b. Směnu pozemků - část pozemkové parcely č. 161 (dle GP jsou to č. 161/2 a č. 161/3) zahrada, o výměře 13 m2, v k.ú. Buškovice ve vlastnictví fyzické osoby za pozemky města
- části pozemkové parcely č. 3084/4 - ostatní plocha (dle GP je to č. 3084/35) - ostatní
plocha, o výměře 27 m2, v k.ú. Buškovice. Rozdíl cen: 720 Kč vč. DPH (platí žadatel).
c. Směnu pozemků - část pozemkové parcely č. 138 (dle GP je to č. 138/4) - zastavěná
plocha, o výměře 7 m2, v k.ú. Hlubany ve vlastnictví fyzických osob za pozemky města části pozemkové parcely č. 148/1 - ostatní plocha (dle GP je to č. 148/4) - trvalý travní
porost, o výměře 43 m2 a části pozemkové parcely č. 98/1 (dle GP je to č. 98/9) - ostatní
plocha, o výměře 39 m2, v k.ú. Hlubany. Rozdíl cen: 13 690 Kč vč. DPH (platí žadatel).
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19. Majetkoprávní blok - ostatní
a. Rozparcelování pozemků v lokalitě Malá Osada na stavební parcely s vyčleněním parcely
č. 10 pro veřejný prostor.
b. Prodej 20 ks akcií Hasičské vzájemné pojišťovny nejvyšší podané nabídce. Nejvyšší
nabízená cena 147 Kč/ks.
1. ZLT a.s. Krnov, Zámecké náměstí 13, 79401 Krnov. Nabízená cena 147 Kč/ks
c. Podání žaloby na fyzickou osobu ve věci způsobené majetkové škody na budově pare. č.
2164, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., v případě, že nedojde ke smírné dohodě
v dané věci.
20. Pořízení vlajky Tibetu a její vyvěšování 10. 3. běžného roku.
21. Podání žádosti o dotaci na „Odkřovení jihozápadního svahu vrchu Rubín" u Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR.
22. Podání žádosti o dotaci na výsadbu biopásů v k.ú. Buškovice, k.ú. Hlubany a k.ú. Kněžice u
SFŽP.
23. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku na vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu:
a. čp. 1127 v ul. Bílý kopec v Podbořanech, a to ve výši 50 000,- Kč.
b. čp. 1126 v ul. Bílý kopec v Podbořanech, a to ve výši 50 000,- Kč.
c. čp. 1140 v ul. Doupovská v Podbořanech, a to ve výši 50 000,- Kč.
d. čp. 1133 v ul. Mlýnská v Podbořanech, a to ve výši 50 000,- Kč.
e. čp. 1134 v ul. Mlýnská v Podbořanech, a to ve výši 50 000,- Kč.
24. Vyhlášení dotačního programu „Podpora sportovní činnosti v roce 2020“ (viz. příloha).
25. Poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč za účelem spoluúčasti žadatele v rámci Havarijního
dotačního programu Ministerstva kultury ČR - Podpora obnovy památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností na akci „IV. Etapa - obnova střechy a krovu - kostel Navštívení
Panny Marie v Letově". Příjemce dotace: PROkostely z.s., Komenského 748/4, Předměstí,
41201 Litoměřice, IČO: 02401835.
26. Schvaluje výši odměny dle novely Nařízení vlády 318/2017 o odměňování členů
zastupitelstev v maximální výši dle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., schválené vládou
9. 12. 2019 s platností od 1. 1. 2020.
IV. Zastupitelstvo města ukládá:
1.

Realizovat schválené prodeje, nabytí a směny majetku.
Zodpovídá: Ing. Gonda
Termín: 26. února 2020

2.

Podepsat všechny schválené smlouvy a dohody.
Zodpovídá: Starosta, v případě jeho nepřítomnosti místostarosta
Termín: 26. února 2020

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé: Ing. Josef Čemanský

Pavel Horský.........................................
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