Usnesení
z 21. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 27. května 2020 od 15,30 hod
v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech

Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Gutzer, p. Jedlička, Mgr. Čapkova, Ing. Bc. Marhold, p. Vaněk
MUDr. Ráliš
Přizvaní: Ing. Gonda, Ing. Ohanka, Mgr. Knoblauch, Ing. Harvánková, Mgr. Marcelly, p. Meder
Ověřovatelé zápisu: Ing. Bc. Marhold, p. Vaněk

Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení:

č. 142/2020 - Rada města schválila záměr pronájmu pozemku č. 245/7 o výměře 26 m2, druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če obálkovým výběrem za minimální
částku 1 200 Kč/měsíčně + DPH. Z: majetkoprávní odbor
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č. 196/2020 - Podpis Dodatku č.l-271698571009_0 s Vodafone Czech Republic a.s. ke
smlouvě č.: 1-4832978085J)
Rada města schválila Dodatek č. 1-271698571009 0 smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek se
společností Vodafone Czech Republic a.s. a prodloužení stávající smlouvy o 24 měsíců a ukládá
starostovi města dokument podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 24. června 2020
v

Usnesení č. 197/2020 - „Pronájem multifunkčních tiskových zařízení44 - výsledky NR
Rada města, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí
cenových nabídek a zároveň ukládá podepsat Smlouvu o podnikatelském pronájmu věcí movitých na
akci „Pronájem multifunkčních tiskových zařízení“ mezi Městem Podbořany a společností NONAC CV
spol. s.r.o., IČ: 25454005, se sídlem Nerudova 67, 430 01 Chomutov a to za celkovou cenu 10 552,- Kč
bez DPH / měs.
Nerudova 67, 430 01 Chomutov,
10 552,- Kč

NONAC CV spol.s.r.o.
IČO: 254 54 005
Bečváry 51, 281 43 Bečváry
123Can s r.o.

11 890,- Kč

IČO: 246 66 734
VDC Kancelářská technika
s.r.o.

T.G. Masaryka 98, 272 01 Kladno
12 128,- Kč
IČO: 256 07 201

Z: odbor MHaS
T: 24. června 2020

Usnesení z 21. zasedání Rady města Podbořany 27. května 2020 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajú zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 198/2020 - Optická síť Schlike - žádost o souhlas se stavbou
Rada města odkládá předloženou žádost o souhlas se stavbou společnosti SCHLIKE - DOMI spol.
s r.o.. Průjezdná 1958, 434 01 MOST na realizaci projektové dokumentace pro společnost CETIN a.s.
na napojení budoucí bytové zóny Malá Osada na optickou síť ve městě Podbořany.
Z: odbor investic
T: 24. června 2020

Usnesení č. 199/2020 - „PD - Výstavba nové budovy ZUŠ v Podbořanech44
Rada města souhlasí s předloženou žádostí pana Petra Hájka Architekti s.r.o. o prodloužení termínu
plnění smlouvy č.334/2019 pro akci: „PD - Výstavba nové budovy ZUŠ v Podbořanech44.
Z: odbor investic
T: 24. června 2020

Usnesení č.200/2020-Sportovní hala-nabídka výsledkového servisu s LED obrazovkou a ozvučení
Rada města v rámci stavby „Sportovní hala v Podbořanech44 vzala na vědomí informaci na základní
časomíru s LED Obrazovku s ozvučením pro Sportovní halu, a to na základě požadavku florbalového
oddílu.
Z: odbor investic
T: 24. června 2020

Usnesení č. 201/2020 - Žádost o vybudování příjezdové cesty na pozemek č. 25 v k.ú. Hlubany
Rada města nesouhlasí s vybudováním příjezdové cesty na pozemek č. 25 v k.ú. Hlubany z komunikace
„Horní44, a to z důvodu, že v místě požadovaného vjezdu je dle schválené projektové dokumentace
umístěno parkovací stání a na pozemek č. 25, který je součástí objektu čp. 3, je již vjezd vybudován.
Z: odbor investic
T: 24. června 2020

Usnesení č. 202/2020 - Žádost o vybudování příjezdové cesty na pozemek č. 27 v k.ú. Hlubany
Rada města nesouhlasí s vybudováním příjezdové cesty na pozemek č. 27 v k.ú. Hlubany v rámci stavby
„Novostavba komunikace v Hlubanech - Horní44, a to z důvodu, že v místě požadovaného vjezdu je dle
schválené projektové dokumentace umístěna část parkovacího stání a na pozemek č. 27, který je
součástí objektu čp. 4, je již vjezd vybudován.
Z: odbor investic
T: 24. června 2020
Usnesení č. 203/2020 - Žádost o povolení napojení sjezdu ke garáži k místní komunikaci v k.ú.
Hlubany
Rada města souhlasí s vybudováním sjezdu ke garáži, který bude napojen na místní komunikaci
p.p.č.91/1 v k.ú. Hlubany za těchto podmínek:
1. Realizaci a následnou údržbu sjezdu bude zajištovat žadatel.
2. V případě způsobení škody na majetku Města Podbořany nebo třetích osob
v průběhu prací investora, budou veškeré náklady na odstranění takových škod
hrazeny investorem.
3. Po ukončení prací uvede investor stavby veřejný pozemek do původního stavu.
4. Před zahájením stavebních prací je nutné písemné převzetí dotčeného veřejného
pozemku investorem stavby a po jejím ukončení písemné předání zpět Městu
Podbořany (p. Kolihová - stavební technik města, tel. 773 621 418,
415 237 536, kolihova@,podboranv.neť).
Z: odbor investic
T: 24. června 2020
Usnesení z 21. zasedání Rady města Podbořany 27. května 2020 - veřejné znění.
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Usnesení č. 204/2020 - Žádost o souhlas se zpevněním pozemku u čp. 1133 v Podbořanech
Rada města souhlasí se zpevněním pozemku mezi oplocením a místní komunikací u čp. 1133 v
Podbořanech za těchto podmínek:
1. Realizaci a následnou údržbu bude zajištovat žadatel.
2. V případě způsobení škody na majetku Města Podbořany nebo třetích osob v průběhu prací
investora, budou veškeré náklady na odstranění takových škod hrazeny investorem.
3. Před zahájením stavebních prací je nutné písemné převzetí dotčeného veřejného pozemku investorem
stavby a po jejím ukončení písemné předání zpět Městu Podbořany (p. Kolihová - stavební technik
města, tel. 773 621 418, 415 237 536, kolihova@podboranv.net). Z: odbor investic
T: 24. června 2020
Usnesení č. 205/2020 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí
k novostavbě rodinného domu čp. 161 v Hlubanech
Rada města doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na
vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu čp. 161 v Hlubanech, a to ve výši 50 000,- Kč.
Z: odbor investic
T: 3. června 2020
Usnesení ě. 206/2020 - Sportovní hala - informace k čistícímu stroji pro hrací plochu
Rada města vzala na vědomí informaci o čistícím stroji pro Sportovní halu v Podbořanech.
Z: odbor investic
T: 24. června 2020

Usnesení č. 208/2020 - Žádost o povolení umístění restaurační předzahrádky u restaurace
„Slunce“
Rada města souhlasí s umístění restaurační předzahrádky u čp. 32 (restaurace ,,Slunce“) v Podbořanech
za podmínek:
1) Termín umístění předzahrádky od 11. 5. 2020 - 20. 10. 2020.
2) Pro chodce požadujeme zachovat průchod 1,5 m od kraje chodníku.
3) Město ani organizátor slavností nenese odpovědnost za majetek žadatele.
4) V případě způsobení škody na majetku Města Podbořany nebo třetích osob v průběhu činností
žadatele, budou veškeré náklady na odstranění takových škod hrazeny žadatelem.
5) Místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství bude hrazen v souladu s platnou
vyhláškou o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
6) Umístěním předzahrádky nesmí dojít k narušení odtoku dešťových vod.
7) Po ukončení záboru se musí uvést užívané plochy do původního stavu.
8) Město si vyhrazuje právo po dobu slavností zrušit zábor.
Z: odbor investic
T: 24. června 2020
Usnesení č. 209/2020 - „Oprava cyklostezky Hlubany - Buškovice“ - 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 „Oprava
cyklostezky Hlubany - Buškovice“ mezi Městem Podbořany a společností Technické služby Kostelní
Bříza spol. s r.o., IČO: 02473488, se sídlem: Kostelní Bříza 20, 356 01 Březová, a to za celkovou cenu
4 949.217,- Kč vč. DPH a s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové
změny. O této skutečnosti bude objednatel zhotovitele písemně informovat nejpozději do 31.7 2020.

Usnesení z 21. zasedání Rady města Podbořany 27. května 2020 - veřejné znění.
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V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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9.

COLAS CZ a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9Vysočany

7 212.431,00 Kč vč. DPH

IČO:26177005
Průmyslová 228, 435 21 Obmice
10.

HERKUL a.s.

8 673.934,00 Kč vč. DPH

IČO: 25004638

11.

ZEMPRA DC s r.o.

Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII
- Boletice nad Labem

9 841.842,00 Kč vč. DPH

IČO: 25480065

Z: odbor investic
T: 24. června 2020

Usnesení č. 210/2020 - Rozpočtová změna, rozpočtové opatření č. 14 -16
Rada města schválila změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 14 - 16 (v tis. Kč) - viz příloha
Příjmy

Výdaje
pol. 5*

Výdaje
pol. 6*

Financování
pol. 8*

126,00

126,00

0,00

0,00

RO 15

Příspěvek na mzdy od Nadace Valeč v Čechách
Přesuny mezi paragrafy a položkami, které jsou závaznými
ukazateli

0,00

-315,00

315,00

0,00

RO 16

Dotace na výkon sociální práce

545,84

545,84

0,00

0,00

celkem

671,84

356,84

315,00

0,00

RO 14

Z: finanční odbor
T: 3. června 2020

Usnesení č. 211/2020 - Schválení a podpis dodatku č. 18 k pojistné smlouvě č. 080001382
Rada města schválila znění a podpis dodatku č. 18 k pojistné smlouvě č. 080 001 382 - pojištění
dobrovolných hasičů mezi Městem Podbořany a Allianz pojišťovnou, a.s. Ke Štvanici 656/3, 186 00
Praha 8, IČ: 47115971 (viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 24. června 2020

Usnesení č. 212/2020 - Schválení a podpis pojistné smlouvy č. 8849001287
Rada města schválila uzavření a podpis pojistné smlouvy č. 8849001287 mezi Městem Podbořany a
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00,
Česká republika, IČO: 47116617 na pojištění zapůjčených exponátů výstavy „Osudy Čechů z Volyně“
(viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 24. června 2020

Usnesení č. 213/2020 - Schválení a podpis pojistné smlouvy č. 8849001288
Rada města schválila uzavření a podpis pojistné smlouvy ě. 8849001288 mezi Městem Podbořany a
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00,
Česká republika, IČO: 47116617 na pojištění zapůjčených exponátů výstavy „Kaolin na Podbořansku“
(viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 24. června 2020
Usnesení z 21. zasedání Rady města Podbořany 27. května 2020 - veřejné znění.
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Usnesení č. 214/2020 - Akceptace nabídky a dodatky ke smlouvám o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí NN pro rok 2021
Rada města akceptuje nabídku a následně schvaluje dodatky a podpis dodatků k platným smlouvám o
sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 dle nabídky
sdružených služeb dodávky elektřiny společnosti VEMEX Energie, a.s., Na Zátorce 289/3, Bubeneč, 160
00 Praha 6. Číslo nabídky NE20003887 ze dne 18. 5. 2020.
Z: finanční odbor
T: 24. června 2020
Usnesení č. 215/2020 Akceptace nabídky a dodatek ke smlouvám o sdružených službách dodávky
zemního plynu pro rok 2021
Rada města akceptuje nabídku a následně schvaluje dodatky a podpis dodatků k platným smlouvám o
sdružených službách dodávky zemního plynu na období od 1. 1. do 31. 12. 2021 dle nabídky sdružených
služeb dodávky zemního plynu společnosti VEMEX Energie, a.s., Na Zátorce 289/3, Bubeneč, 160 00
Praha 6. Číslo nabídky NP20004302 ze dne 18. 5. 2020.
Z: finanční odbor
T: 24. června 2020
Usnesení č. 216/2020 - Nájemní smlouva
Rada města schválila podpis nájemní smlouvy mezi Městem Podbořany a fyzickou osobou, za účelem
využití objektu č.p. 57 v ul. Dukelské (objekt pohřební služby) pro rozšíření technického řešení
kamerového systému. Nájemné: 1 000 Kč ročně + náklady na el. energii.
Z: majetkoprávní odbor
T: 24. června 2020
Usnesení č. 217/2020 - Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti
Rada města schválila podpis smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti na stavbu
přípojky NN, která bude sloužit k napájení proměnného dopravního značení - silniční meteostanice
v k.ú. Pšov, za jednorázovou úhradu dle platného sazebníku města Podbořany. Stavbou bude mimo jiné
dotčený také pozemek parc.č. 137, ostatní plocha v k.ú. Pšov, který je ve vlastnictví města (kabelovou
přípojkou v délce cca 47 m a připojovacím bodem/pilířem). Žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle.
Z: majetkoprávní odbor
T: 24. června 2020
Usnesení č. 218/2020 - Souhlas se stavbou
Rada města vydala souhlas se stavbou vodovodní přípojky pro objekt na pozemku pare. č. 2160 v k.ú.
Podbořany (hala PROTE) za podmínky, že nejpozději před zahájením stavebních prací bude uzavřena
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti, se stanovením jednorázové
úhrady dle platného sazebníku Města Podbořany. Vodovodní přípojkou budou mimo jiné dotčeny také
pozemky parc.č. 2156/15 a 2156/14 v k.ú. Podbořany, které jsou ve vlastnictví města. Žadatel KORUS
CZ s.r.o., Masarykova 149/145, 40001 Ústí nad Labem - Klišé.
Z: majetkoprávní odbor
T: 24. června 2020
Usnesení č. 219/2020 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Rada města schválila znění a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1012C20/35 ke stavbě „Buškovice - čerpací stanice odpadních vod na p. p. č. 3081“, mezi Městem
Podbořany, Státním pozemkovým úřadem a Severočeskou vodárenskou společností a.s. Žadatel Státní
pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov a Severočeská vodárenská společnost,
a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.
Z: majetkoprávní odbor
T: 24. června 2020
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Usnesení č. 220/2020 - Souhlas se stavbou
Rada města vydala souhlas se stavbou rozebíratelného zahradního domku o rozměrech 3 x 3 m s
otevřenou pergolou o rozměrech 2 x 3 m na pozemku parc.ě. 401/14 v k.ú. Podbořany za podmínek, že
stavba bude realizována se souhlasem/povolením stavebního úřadu a v případě, že dojde k ukončení
nájmu, bude pozemek parc.č. 401/14 v k.ú. Podbořany uveden do původního stavu na náklady nájemce.
Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 24. června 2020

Usnesení č. 221/2020 - Kupní smlouva
Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit podpis kupní smlouvy o převodu bytové jednotky
č. 90/4 se spoluvlastnickým podílem ke společným částem domu v bytovém domě č.p. 90 se st. p. 904
v k.ú. a obci Podbořany. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 3. června 2020

Usnesení č. 222/2020 - Budoucí věcné břemeno
Rada města schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ě. IV-12-014407/VB002
za účelem zřízení a provozování elektrizační soustavy pro stavbu s názvem „Podbořany, st.pč. 2162,
kNN, IxOM bydlení“ s právem přístupu a příjezdu za účelem údržby a opravy a to na parcelách č.
2156/4, 2156/15, 2156/74 a 2156/101, v k.ú. Podbořany, které jsou ve vlastnictví města. Žadatel ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 24. června 2020

Usnesení č. 223/2020 - Žádost o souhlas s užitím pozemku
Rada města souhlasí s užitím pozemků p.č. 69/1 a p.č 1167, k.ú. Kněžice u Podbořan za účelem příjezdu
a pro umístění zařízení staveniště v souvislosti se stavbou „rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň
- Žatec“ za podmínky, že bude zajištěn bezproblémový přístup k sousedním nemovitostem, investor
stavby si zajistí souhlasy vlastníků sousedních nemovitostí a pozemky ve vlastnictví města budou po
dokončení stavby uvedeny do původního stavu. Žadatel DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská
činnost, Klíšská 1432/18, 440 01 Ústí nad Labem.
Z: majetkoprávní odbor
T: 24. června 2020

Usnesení č. 224/2020 - Směnná smlouva
Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku parc.č. 1761/77 v k.ú.
Podbořany, druh pozemku: orná půda, označený geometrickým plánem č. 1881-5734/2019 jako díl „o“
o výměře 438 m2, díl „il“ o výměře 1451 m2 a části pozemku parc.č. 1761/100 v k.ú. Podbořany, druh
pozemku: orná půda, označený geometrickým plánem č. 1881-5734/2019 jako díl „p“ o výměře 526 m2,
které jsou ve vlastnictví města, za část pozemku parc.č. 1761/102 v k.ú. Podbořany, druh pozemku orná
půda, označený geometrickým plánem č. 1881-5734/2019 jako díl „g“ o výměře 389 m2, díl „x“ o
výměře 462 m2, díl „d“ o výměře 247 m2, díl „j“ o výměře 482 m2, díl „v“ o výměře 446 m2, díl „s“ o
výměře 389 m2, který je ve vlastnictví fyzických osob a zároveň Rada města doporučuje Zastupitelstvu
města schválit podpis směnné smlouvy.
Z: majetkoprávní odbor
T: 3. června 2020

Usnesení z 21. zasedání Rady města Podbořany 27. května 2020 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajú zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 225/2020 - Směna lesních pozemků
Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit směnu pozemků mezi městem Podbořany a Lesy ČR
s.p. Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové. Jedná se o směnu pozemků: p. ě. 436 lesní pozemek o
výměře 7 821 nr, p. č. 437 ostatní plocha o výměře 2 747 m2, p. č. 439 lesní pozemek o výměře 108 725 m2
zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Zatec na LV
č. 10001, pro katastrální území Kaštice, obec Podbořany, okres Louny, p. ě. 1828/1 lesní pozemek o výměře
25 646 m2, p. č. 1828/2 lesní pozemek o výměře 102 926 nr, p. č. 1862/2 ostatní plocha o výměře 437 m2, p.
č. 2175/5 lesní pozemek o výměře 414 m2, p. č. 2197/1 lesní pozemek o výměře 5 479 m2 zapsané v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Zatec na LV č. 10001, pro
katastrální území Buškovice, obec Podbořany, okres Louny, p. č. 166/6 lesní pozemek o výměře 51 984 m2,
p. ě. 166/7 lesní pozemek o výměře 66 340 m2, p. č. 210/2 lesní pozemek o výměře 48 088 m2, p. č. 576
ostatní plocha o výměře 2 781 m2, p. č. 609/1 lesní pozemek o výměře 1 810 m2 zapsané v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Zatec na LV č. 10001, pro
katastrální území Neprobylice u Kaštic, obec Podbořany, okres Louny, které jsou ve vlastnictví města, za
pozemky p. č. 1573/4 lesní pozemek o výměře 5 022 m2, p. č. 1596/1 lesní pozemek o výměře 25 979 m2’p.
ě. 1626/1 lesní pozemek o výměře 255 779 m2, p. ě. 1626/5 lesní pozemek o výměře 233 m2, p. ě. 1626/6
lesní pozemek o výměře 632 m2, p. č. 1626/7 lesní pozemek o výměře 175 m2, p. č. 1626/8 lesní pozemek o
výměře 179 m2, p. č. 1626/10 lesní pozemek o výměře 615 m2, p. č. 1626/11 lesní pozemek o výměře 1 881
m2, p. č. 1626/12 lesní pozemek o výměře 11 650 m2, p. ě. 1626/17 lesní pozemek o výměře 123 m2, p. č.
1626/18 lesní pozemek o výměře 793 m2, p. č. 1626/19 lesní pozemek o výměře 14 155 m2, p. č. 1626/20
lesní pozemek o výměře 31 m2, p. č. 1626/21 lesní pozemek o výměře 451 m2, p. ě. 1626/22 lesní pozemek o
výměře 1 121 m2, p. č. 1626/23 lesní pozemek o výměře 1 847 m2, p. č. 1627 lesní pozemek o výměře 4 291
m2, p. č. 1628 orná půda o výměře 1412 m2, p. č. 1629 lesní pozemek o výměře 5 274 nr, p. č. 1630/1 lesní
pozemek o výměře 1 968 m2, p. č. 1630/5 ostatní plocha o výměře 37 m2, p. c. 1634 lesní pozemek o výměře
4 404 m2, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrálního pracoviště
Žatec na LV č. 75 pro katastrální území Podbořany, obec Podbořany, okres Louny, za pozemky p. č. 469
lesní pozemek o výměře 4 277 m2, p. č. 507 lesní pozemek o výměře 2 662 m2, p. č. 509 ostatní plocha o
výměře 978 m2, p. č. 531 lesní pozemek o výměře 47 997 m2, p. č. 532 ostatní plocha o výměře 4 135 m2, p.
č. 533 lesní pozemek o výměře 860 m2, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, katastrálního pracoviště Žatec na LV č. 8 pro katastrální území Dolánky u Kaštic, obec Podbořany,
okres Louny, pozemky p. ě. 184/1 lesní pozemek o výměře 2 308 nr, p. č. 274/1 lesní pozemek o výměře
661 m2, p. č. 275/1 lesní pozemek o výměře 93 nr, p. č. 275/4 lesní pozemek o výměře 3 790 m2, zapsaným
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrálního pracoviště Žatec na LV č. 6 pro
katastrální území Seděice, obec Nové Sedlo, okres Louny, pozemky p. č. 210/8 lesní pozemek o výměře 705
m2, p. č. 259/3 lesní pozemek o výměře 458 m2, p. č. 259/6 lesní pozemek o výměře 1 262 m2, p. č. 259/10
lesní pozemek o výměře 6 486 m2, p. ě. 259/11 lesní pozemek o výměře 354 m2, p. č. 259/12 lesní pozemek
o výměře 85 m2, zapsaným v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrálního
pracoviště Žatec na LV č. 8 pro katastrální území Neprobylice u Kaštic, obec Podbořany, okres Louny, za
pozemky p. č. 321 lesní pozemek o výměře 8 473 m2, p. č. 365 lesní pozemek o výměře 229 m2, p. č. 366
lesní pozemek o výměře 1 274 m2, p. č. 371 lesní pozemek o výměře 287 m2, p. č. 375 lesní pozemek o
výměře 3 472 nr, p. č. 379 lesní pozemek o výměře 375 m2, p. c. 380 lesní pozemek o výměře 1 862 m2, p.
č. 382 lesní pozemek o výměře 2 255 m2, zapsaným v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrálního pracoviště Žatec na LV č. 8 pro katastrální území Kaštice, obec Podbořany, okres
Louny, za pozemky p. č. 309/3 orná půda o výměře 1 528 nr, p. č. 384/2 lesní pozemek o výměře I 17 m2.
zapsaným v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrálního pracoviště Žatec na
LV c. 8 pro katastrální území Pšov u Podbořan, obec Podbořany, okres Louny, které jsou ve vlastnictví ČR,
s právem hospodařit s majetkem státu Lesy ČR, s.p. Rozdíl cen směňovaných pozemků činí 10 700 Kč, ve
prospěch Města Podbořany. Zároveň Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit znění a podpis
směnné smlouvy.
Z: majetkoprávní odbor
T: 3. června 2020

Usnesení z 21. zasedání Rady města Podbořany 27. května 2020 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajú zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 226/2020 - Prodej pozemku
Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.č. 2250, druh pozemku:
ostatní plocha (dle GP se jedná o pozemek parc.č. 2250/2 o výměře 580 m2) v k.ú. Podbořany a podpis
kupní smlouvy. Žadatel IZOPOL DVOŘÁK s.r.o., Vroutecká 989, 441 01 Podbořany. Kupní cena:
145 210 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 3. června 2020

Usnesení č. 227/2020 - Souhlas se stavbou
Rada města vydává předběžný souhlas s realizací optických přípojek a vnitřních rozvodů a jejím
napojením na optickou síť CETIN na objektech č.p. 743, č.p. 878, č.p. 795, č.p. 276, č.p. 445, č.p. 922,
č.p. 261, č.p. 572, č.p. 846, č.p. 847, Podbořany, kterým se nezavazuje k objednávce žádných služeb a
žádá o předložení a odsouhlasení projektového řešení k jednotlivým objektům. Zároveň Rada města
žádá o možnost zahrnutí do projektu také objekty čp. 615, č.p 733 a č.p. 155, Podbořany. Žadatel
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9.
Z: majetkoprávní odbor
T: 24. června 2020

Usnesení č. 228/2020 - Dohoda o způsobu provedení údržby ochranného pásma
Rada města schválila dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma elektroenergetického
vedení přenosové soustavy 400 kV, označ. V 430 - úsek mezi stožáry č. 37-38 na pozemcích parc.č.
210/1, 244/2 v k.ú. Neprobylice u Kaštic ve variantě „likvidaci užitkové dřevní hmoty, vzniklého klestu a
zbytků po těžbě provede ČEPS na své vlastní náklady". Žadatel ČEPS a.s., Elektrárenská 11AU, Praha
10 101 52.
Z: majetkoprávní odbor
T: 24. června 2020

Usnesení č. 229/2020 - Záměr prodej pozemků
Rada města schválila záměr prodeje části pozemku parc.č. 494 - ostatní plocha, o výměře 191 m2,
v k.ú. Dolánky u Kaštic, s ponecháním pruhu vedle stávající komunikace a neschvaluje záměr prodeje
pozemku parc.č. 495 - ostatní komunikace o výměře 307 m2 v k.ú Dolánky u Kaštic. Žadatel fyzická
osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. září 2020

Usnesení č. 230/2020 - Záměr pronájmu pozemku
Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc.č. 495 v k.ú. Dolánky u Kaštic za minimální částku
614 Kč/ročně.
Z: majetkoprávní odbor
T: 24. června 2020

Usnesení ě. 231/2020 - Podání žaloby
Rada města vzala na vědomí vývoj situace ohledně snahy ze strany města o mimosoudní dohodu mezi
Městem Podbořany a fyzickou osobou a možnosti podání žaloby na fyzickou osobu, za způsobenou
majetkovou újmu na objektu parc.č. 2164 v k.ú. Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 3. června 2020

Usnesení z 21. zasedání Rady města Podbořany 27. května 2020 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajú zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 232/2020 - Nabídka pozemků
Rada města doporučila úplatné nabytí pozemků parc.č. 235/1, 235/3 a 231 v k.ú. Hlubany od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo Nábřeží 390/42, 128 00 Nové Města, Praha 2.
Kupní cena: 55 180 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 3. června 2020

Usnesení č. 233/2020 - Zábor části pozemku
Rada města souhlasí se záborem části pozemku parc.č. 1426/2 v k.ú Podbořany za účelem umístění
venkovních stolů před „Jídelnou na statku,“ která bude provozována v č.p. 232 za předpokladu, že si
žadatel zajistí případné potřebné souhlasy orgánů státní správy. Odbor místního hospodářství stanoví
podmínky pro zábor pozemku (pro zajištění čištění chodníků, údržby zeleně, technické řešení záboru
apod.). Žadatel fyzická osoba, která bude hradit zábor pozemku v souladu se zákonem o místních
poplatcích a obecně závaznou vyhláškou města.
Z: MHaS
T: 24. června 2020

Usnesení č. 234/2020 - Dodatek č. 25 ke smlouvě o provozování separovaného sběru
Rada města schválila Dodatek č. 25 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: 24. června 2020

Usnesení ě. 235/2020 - Žádost o dotaci z rozpočtu města - „Den dětí na Kopci 2020“
Rada města schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Podbořany pro rok 2020, ve výši 6000,- Kč, na
účel uvedený v žádosti o dotaci a to na náklady spojené s konáním akce „Den děti Na Kopci 2020“ dne
15. 7. 2020. Příjemce dotace - fyzická osoba.
Z: finanční odbor
T: 24. června 2020

Usnesení ě. 236/2020 - RK - celkové ukazatelé k 31. 3. 2020
Rada města vzala na vědomí aktualizaci celkových ukazatelů k 31. 3. 2020 ze správy Realitní kanceláře
L&L Podbořany.
Z: odbor MHaS
T: 24. června 2020

Usnesení ě. 237/2020 - Informace o přípravách k otevření koupaliště 2020
Rada města vzala na vědomí informace o přípravě městského koupaliště na sezónu 2020.
Z: odbor MHaS
T: 24. června 2020

Usnesení ě. 238/2020 - Provozní řád koupaliště Podbořany
Rada města schválila Provozní řád rekreačního areálu městského koupaliště v Podbořanech na sezónu
2020.
Z: odbor MHaS
T: 24. června 2020
Usnesení z 21. zasedání Rady města Podbořany 27. května 2020 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajú zveřejněny,
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Unesení č. 239/2020 - Ceník vstupného - Areál koupaliště Podbořany
Rada města schválila Ceník vstupného rekreačního areálu koupaliště v Podbořanech na sezónu 2020
Z: odbor MHaS
T: 24. června 2020

Usnesení č. 240/2020 - Veřejné osvětlení Eltodo Výroční zpráva za rok 2019
Rada města vzala na vědomí Výroční zprávu f. Eltodo při správě systému veřejného osvětlení
v Podbořanech a místních částech za rok 2019 a doporučuje podat informaci o činnosti firmy
zastupitelstvu města formou výroční zprávy „Veřejné a slavnostní osvětlení ve městě Podbořany v roce
2019“.
Z: odbor MHaS
T: 3. června 2020

Usnesení č. 241/2020 - Informace k instalaci nového systému kamerového zařízení
Rada města vzala na vědomí informace k podmínkám instalace nového kamerového zařízení a jako
provozovatel systému určuje oprávněnou osobu pro další pracovní styk s administrátorem systému p.
Adriana Šimoru.
Z: odbor MHaS
T: 24. června 2020

Usnesení ě. 242/2020 - Domov pro seniory Podbořany, p.o. - Schválení odpisového plánu pro rok
2020 - zakoupení velkokapacitního překapávače
Rada města schválila odpisový plán Domova pro seniory Podbořany, p. o., na rok 2020 - zakoupení
velkokapacitního překapávače do Domova pro seniory Podbořany, příspěvkové organizace.
Z: odbor MHaS
T: 24. června 2020

Usnesení č. 243/2020 - Domov pro seniory Podbořany, p.o - Stanovení platu ředitele Domova pro
seniory Podbořany, p.o.
Rada města stanovila plat pro ředitele Domova pro seniory Podbořany, příspěvkové organizace (viz
příloha).
Z: odbor MHaS
T: 24. června 2020

Usnesení ě. 244/2020 - Záměr prodeje dřeva
Rada města schválila záměr prodeje dřeva na stojato - suchých modřínů, borovic, bříz, topolů v objemu
5 m3 za cenu 400 Kč/m3 v lesním úseku Kněžice 105 A. Žadatel fyzická osoba
Z: tajemník
T: 24. června 2020

Usnesení ě. 245/2020 - Vyplacení mimořádné odměny
Rada města schválila vyplacení mimořádné odměny pro ředitele Domova pro seniory Podbořany, p.o, za
práci v nouzovém stavu v souvislosti s COVID - 19 (viz příloha).
Z: sociální odbor
T: 24. června 2020
Usnesení z 21. zasedání Rady města Podbořany 27. května 2020 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajú zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 246/2020 - Vyplacení mimořádné odměny
Rada města schválila vyplacení mimořádné odměny pro ředitelku mateřské školy Podbořany, Hlubanská
321, 441 01 Podbořany za práci v nouzovém stavu v souvislosti s COVID - 19 (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 24. června 2020

Usnesení č. 247/2020 - Vydání Změny ě. 7 ÚP Podbořany
Rada města doporučila schválit vydání Změny č. 7 ÚP Podbořany formou „Opatření obecné povahy č.
1/2020“.
Z: stavební úřad
T: 3. června 2020

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ověřovatelé:

Ing. Bc. Jiří Marhold:

Tomáš Vaněk:

Usnesení z 21. zasedání Rady města Podbořany 27. května 2020 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajú zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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