Usnesení
z 22. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 24. června 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
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Čapková, MUDr. Ráliš
Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení:

č. 216/2020 Rada města schválila podpis nájemní smlouvy mezi Městem Podbořany a fyzickou osobou
za účelem využití objektu č.p. 57 vul. Dukelské (objekt pohřební služby) pro rozšíření technického
řešení kamerového systému. Nájemné: 1 000 Kč ročně + náklady na el. energii. Z: majetkoprávní odbor
č. 229/2020 Rada města schválila záměr prodeje části pozemku parc.č. 494 - ostatní plocha, o výměře
191 m2, v k.ú. Dolánky u Kaštic, sponecháním 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
č. 230/2020 Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc.č. 495 v k.ú. Dolánky u Kaštic za
minimální částku 614 Kč/ročně. Z: majetkoprávní odbor
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
v

v

Usnesení č. 248/2020 - Žádost o snížení obrub v Podbořanech v ul. Svermova
Rada města souhlasí s předloženou žádostí fyzických osob a fyzických osob o zajištění snížení obrub
před jejich pozemky Městem Podbořany.
Z: odbor investic
T: 22. července 2020
__

v

v

Usnesení č. 249/2020 - Žádost o přemístění lampy VO v Podbořanech v ul. Svermova
Rada města nesouhlasí s předloženou žádostí fyzických osob o přemístění lampy VO před jejich
pozemkem Městem Podbořany, ale informuje žadatele, že si může přemístit lampu VO na vlastní
náklady.
Z: odbor investic
T: 22. července 2020
__

v

Usnesení ě. 250/2020 - Žádost o revitalizaci zateplení a opravu
v Podbořanech
Rada města vzala na vědomí žádost o revitalizaci zateplení Domova pro
zahájit přípravu pro projektovou činnost v roce 2021 s požadavkem
konstrukce pro fotovoltaické články.

střechy Domova pro seniory
seniory v Podbořanech a ukládá
na pochozí střechu a zajištění
Z: odbor investic
T: 22. července 2020

Usnesení z 22. zasedání Rady města Podbořany 24. června 2020 - 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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v

v

v

v

Usnesení č. 251/2020 - Zadost o vybudování pamětního místa Československé armády v prostoru
bývalých kasáren
Rada města souhlasí s předloženou žádostí fyzické osoby a ukládá odboru Místního hospodářství řešit
tento požadavek.
Z: odbor investic
T: 22. července 2020

Usnesení č. 252/2020 - Žádost o stanovisko k existenci inženýrských sítí pro akci „V411/811 zdvojení vedení“
Rada města vydává nesouhlasné stanovisko se stavbou „V411/811 - zdvojení vedení“ a ukládá vyzvat k
jednání zástupce společnosti ČEPS Invest a.s. ve věci zpracování projektové dokumentace pro vydání
společného povolení akce (DSpP) V411/811 - zdvojení vedení - předložit v souladu se vzájemnou
dohodou ze dne 17. 2. 2015 bod 6 návrh na kompenzace za strany společnosti ČEPS Invest a.s. Městu
Podbořany.
Z: odbor investic
T: 22. července 2020

Usnesení č. 253/2020 — Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
v rámci akce „Výstavba nové budovy ZUS v Podbořanech44
Rada města schválila uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení v rámci stavby „Výstavba nové budovy ZUS v Podbořanech44 mezi Městem Podbořany a
společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín.
Z: odbor investic
T: 22. července 2020

Usnesení ě. 254/2020 - Smlouva o smlouvě budoucí o připojení odběrného el. zařízení
k distribuční soustavě - fotbalové zázemí v Hlubanech
Rada města schválila uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě pro fotbalové zázemí v Hlubanech mezi Městem Podbořany a společností
ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín.
Z: odbor investic
T: 22. července 2020

Usnesení č. 255/2020 - VŘ - „Oprava cyklostezky Hlubany - Buškovice44
Rada města ruší podle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona výběrové řízení na dodavatele veřejné
zakázky „Oprava cyklostezky Hlubany - Buškovice44 podle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona č.
134/2016 Sb., 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: 22. července 2020
v

_

Usnesení ě. 256/2020 - Zadávací dokumentace a vyhlášení opakovaného VR - „Oprava
cyklostezky Hlubany - Buškovice - opakovaná výzva44.
Rada města schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje opakované výběrové řízení na realizaci veřejné
zakázky „Oprava cyklostezky Hlubany - Buškovice - opakovaná výzva44.
Z: odbor investic
T: 22. července 2020

Usnesení z 22. zasedání Rady města Podbořany 24. června 2020 - 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. 257/2020 - Podání žádostí o dotaci na realizaci akce „Stavební úpravy tenisových
kurtů Podbořany44
Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Stavební úpravy tenisových kurtů
Podbořany44 v rámci vyhlášení státní podpory obcím s 3001 - 10000 obyvateli - Program 117d8220H Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku, zároveň souhlasí se zajištěním vlastních nutných
finančních prostředků na dofinancování akce a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo na zpracování
žádosti o dotaci mezi Městem Podbořany a společností Regionální rozvojová agentura UK, a.s., se
sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Z: odbor investic
T: 22. července 2020
v

Usnesení č. 258/2020 - Žádost občanů v Hlubanech, ul. „Horní44, o zpevnění plochy před jejich
vjezdy
Rada města souhlasí s realizací zpevněných ploch před pozemky občanů v Hlubanech, ul. „Horní44, dle
žádosti občanů - viz příloha.
Z: odbor investic
T: 22. července 2020
Usnesení č. 259/2020 - „PD - Zhotovení projektové dokumentace pro gravitační kanalizaci v obci
Buškovice44 - výsledky VR
Rada města vzala na vědomí pořadí cenových nabídek výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky
„PD - Zhotovení projektové dokumentace pro gravitační kanalizaci v obci Buškovice44 a vzhledem
k vývoji finanční situace z důvodu nemoci COVID-19 doporučuje řešit podpis smlouvy o dílo v rámci
rozpočtu na rok 2021.
Z: odbor investic
T: 2. prosince 2020
v

Usnesení č. 260/2020 - Žádost o souhlas se stavbou prodejny NORMA v Podbořanech
Rada města souhlasí se stavbou prodejny NORMA za podmínek uvedených v příloze.
Z: odbor investic
T: 22. července 2020
v

Usnesení č. 261/2020 - Žádost o příspěvek z rozpočtu Města Podbořany - Linka bezpečí, z.s.
Rada města schválila příspěvek z rozpočtu Města Podbořany na provoz organizace Linky bezpečí, z.s..
Ústavní 95, Praha 8 - Bohnice, (IČ: 613831198) ve výši 3 000 Kč.
Z: finanční odbor
T: 22. července 2020
Usnesení č. 262/2020 - Podání žádosti o vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci VPP a
poskytnutí příspěvku od 1. 7. 2020, uzavření a podpis dohod
Rada města schválila podání žádosti o vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí
příspěvku od 1. 7. 2020, uzavření a podpis dohod.
Z: finanční odbor
T: 22. července 2020
Usnesení č. 263/2020 - Rozpočtová změna, rozpočtové opatření č. 19 a č. 20
Rada města schvaluje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 19 a č. 20 (v tis. Kč) - viz příloha.
Příjmy

RO 19

Přesuny mezi paragrafy a položkami, které jsou závaznými ukazateli

RO 20

Výdaje

Výdaje

Financování

pol. 5*

pol. 6*

pol. 8*

0,00

-72,00

72,00

0,00

Dotace na Rekonstrukci komunikace Doupovská-Švermova v Podbořanech

2 230,62

0,00

0,00

-2 230,62

celkem

2 230,62

-72,00

72,00

-2 230,62

Z: finanční odbor
T: 22. července 2020
Usnesení z 22. zasedání Rady města Podbořany 24. června 2020 - 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. 264/2020 - Rozpočtová změna, rozpočtové opatření č. 21 a č. 22
Rada města schvaluje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 21 a 22 (v tis. Kč) - viz příloha.

Z: finanční odbor
T: 22. července 2020

Usnesení č. 265/2020 - Oznámení o vyhlášení 2 dnů ředitelského volna pro žáky Základní školy
T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny dne 29. a 30. 6. 2020
Rada města vzala na vědomí Oznámení ředitelky Základní školy Podbořany, Husova 445, okres Louny
o vyhlášení 2 dnů ředitelského volna pro žáky školy, ve dnech 29. a 30. 6. 2020, z technických důvodů přípravné práce pro rekonstrukci.
Z: odbor MHaS
T: 22. července 2020

Usnesení č. 266/2020 - Informace o možnosti náhrady autobusového spoje
Rada města vzala na vědomí informaci o možnosti náhrady zrušeného autobusového spoje ve směru na
Prahu a ukládá odboru MHAS vyvolat jednání s dopravní společností za účelem přípravy smlouvy o
zajištění této dopravní služby mezi Městem Podbořany a spol. FlexiBus s.r.o., Dukelská 891, Podbořany
IČ: 08753636.
Z: odbor MHaS
T: 22. července 2020

Usnesení č. 267/2020 - Prodloužení Smlouvy o výpůjčce č. 180949 Národní muzeum - dlouhodobá
expozice „Osudy Čechů z Volynč“ - Výstavní síň, Dukelská 1, Podbořany
Rada schválila prodloužení Smlouvy o výpůjčce č. 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 z Volyně“ ve Výstavní síni, Dukelská 1, Podbořany,
na dobu určitou do 30. 6. 2021.
Z: odbor MHaS
T: 22. července 2020
Usnesení č. 268/2020 - Žádost o finanční příspěvek na pořádání akce v areálu Tatran Podbořany
Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč z rozpočtu Města Podbořany
pro rok 2020. Příjemce fyzická osoba na účel uvedený v žádosti - úhrada části organizačních výdajů při
pořádání 1. ročníku fotbalového turnaje vminikopané s večerní zábavou a celodenním dětským
programem ve sportovním areálu Tatran v Podbořanech.
Z: finanční odbor
T: 22. července 2020
Usnesení č. 269/2020 - Podmínky pro záměr pronájmu sportovní haly v Podbořanech
Rada města ukládá připravit podmínky pro záměr pronájmu sportovní haly v Podbořanech.
Z: odbor MHaS,
odbor investic, finanční odbor
a majetkoprávní odbor
T: 22. července 2020
Usnesení z 22. zasedání Rady města Podbořany 24. června 2020 - 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. 270/2020 - Záměr prodeje části pozemku
Rada města schválila záměr prodeje části pozemku parc.č. 803/1, druh pozemku: trvalý travní porost o
výměře cca 400 m2 v k.ú. Podbořany. Žadatel PODHOLA - Stavební firma s.r.o., Partyzánská 93,441
01 Podbořany. Kupní cena: dle znaleckého posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. září 2020

Usnesení č. 271/2020 - Záměr prodeje pozemku
Rada města schválila záměr prodeje pozemku parc.č. 359, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 986
m2 a části pozemku parc.č. 360, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře cca 450 m2 v k.ú. Kaštice.
Žadatel fyzická osoba. Kupní cena: dle znaleckého posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. září 2020

Usnesení ě. 272/2020 - Záměr prodeje části pozemku
Rada města odkládá schválení záměru prodeje části pozemku par.č. 2156/4, druh pozemku: ostatní
plocha, o výměře cca 280 m2, v k.ú. Podbořany z důvodu, že pozemek slouží jako přístupová cesta
k pozemkům různých vlastníků a ukládá nejprve zjistit jejich názor na případný prodej. Žadatel fyzická
osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 22. července 2020

Usnesení ě. 273/2020 - Záměr prodeje pozemku
Rada města neschválila záměr prodeje pozemků parc.č. 260/9, druh pozemku: orná půda o výměře 478
m2 a 275/1, druh pozemku: orná půda, o výměře 428 m2 (ani jejich částí) v k.ú. Hlubany z důvodu, že
pozemky slouží jako veřejný prostor pro setkávání občanů. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. září 2020
v

Usnesení ě. 274/2020 - Žádost o vydání souhlasu s umístěním závory
Rada města nesouhlasí s umístěním uzamykatelné závory na pozemku parc.č. 1703/1, druh pozemku:
ostatní plocha v k.ú. Podbořany, který má v pronájmu fyzická osoba. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 22. července 2020

Usnesení ě. 275/2020 - Výzva k odstranění okleštění stromoví a jiných porostů v ochranném
pásmu distribučního vedení
Rada města vydává souhlas k provedení údržby (odstranění okleštění stromoví a jiných porostů) v
ochranném pásmu distribuční sítě na pozemcích parc.č. 253/1, 251/1 v k.ú. Hlubany, parc.č. 370, 396
v k.ú. Kaštice, parc.č. 56/7, 565/1 v k.ú. Neprobylice u Kaštic, parc.č. 1151, 579/1, 579/6, 742, 743, 750,
797, 827, 858, 827, 971 v k.ú. Kněžice u Podbořan, které jsou ve vlastnictví Města Podbořany a
souhlasí, aby zásah provedl bezúplatně žadatel. Rada města dále požaduje, aby byla provedena likvidace
užitkové dřevní hmoty, vzniklého klestu a zbytků po těžbě. Případné vzniklé škody na majetku města
nebo třetích osob budou hrazeny žadatelem. Žadatel RTT a.s., Náměstí Republiky 1079/la, 110 00
Praha 1.
Z: majetkoprávní odbor
T: 22. července 2020

Usnesení z 22. zasedání Rady města Podbořany 24. června 2020 - 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. 276/2020 - Dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí o připojení elektrického zařízení
k distribuční soustavě
Rada města schválila podpis dodatku ke smlouvě o uzavření smlouvy o připojení elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny (dle žádosti o připojení ě. 4121490196) na stavbu „PDS LN - Podbořany - LOKALITA č. parc.č. 1693“, kterým se prodluží lhůta pro splnění povinnosti
Provozovatele distribuční soustavy stanovené původní smlouvou do 30. 4. 2021. Žadatel ČEZ
Distribuce a.s. Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň.
Z: majetkoprávní odbor
T: 22. července 2020
Usnesení ě. 277/2020 - Záměr prodeje movitého majetku
Rada města schválila záměr prodeje části skříně s policemi, inventární číslo 399, za minimální cenu 280
Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 22. července 2020
Usnesení ě. 278/2020 - Záměr prodeje movitého majetku
Rada města schválila opětovný záměr prodeje Tenz. váhy Basic, inventární číslo 868, za minimální cenu
1300 Kč. V případě, že se váha neprodá do 31. 8. 2020, bude jako nepotřebná vyřazena z majetku města
a zlikvidována.
Z: majetkoprávní odbor
T: 22. července 2020
Usnesení ě. 279/2020 - Žádost o stanovisko ke stavbě
Rada města souhlasí se stavbou „IE-12-4006738 LN-Hlubany, výměna PRIS I. Etapa“. V případě
přeložky rozpojovací skříně s označením R8 bude odstraněno také podzemní kabelové vedení.
V případě odpojení skříně s označením P3 bude odpojené podzemní kabelové vedení ponecháno, aby
nedošlo k narušení stávajícího revitalizovaného vjezdu ze zámkové dlažby. Všechny pozemky ve
vlastnictví Města Podbořany budou uvedeny do původního a uživatelného stavu. Žadatel: Chládek &
Tintěra, Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice.
Z: majetkoprávní odbor
T: 22. července 2020
Usnesení ě. 280/2020 - Povolení country večera na vrchu Rubín
Rada města souhlasí s konáním akce „Country večer na vrchu Rubín“ dne 27.6.2020 za podmínky, že
místo konání akce bude po ukončení akce předáno kontaktním osobám ze Společenstva pro památky
Podbořanska z.s. a dojde k úklidu místa po skončení akce. Žadatel fyzické osoby.
Z: majetkoprávní odbor
T: 22. července 2020
Usnesení ě. 281/2020 - Záměr pronájmu garáže
Rada města byla seznámena s výsledky obálkového výběru ve věci pronájmu garáže ev.č. 148,
Palackého ul., na pozemku st.č. 500, o výměře 20 m2, v k.ú. Podbořany a schválila pronájem a podpis
nájemní smlouvy dle pořadí obálkového výběru nejvyšší podané nabídce. Měsíční nájem: 1400 Kč vč.
DPH.
1. Fyzická osoba
Nabízená výše měsíčního nájmu: 1400 Kč
2. Fyzická osoba
Nabízená výše měsíčního nájmu: 1100 Kč
3. Fyzická osoba
Nabízená výše měsíčního nájmu: 935 Kč
Z: majetkoprávní odbor
T: 22. července 2020

Usnesení z 22. zasedání Rady města Podbořany 24. června 2020 - 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. 282/2020 - Záměr pronájmu garáže
Rada města byla seznámena s výsledky obálkového výběru ve věci pronájmu garáže (přístřešek pro OA)
na pozemku parc.č. 245/7 v k.ú. Hlubany, o výměře 26 m2, v lokalitě Na Barborce, za minimální výši
pronájmu 1452 Kč vč, DPH/měsíc, kterého se nezúčastnil žádný zájemce a ukládá pokračovat v nabídce
uvedené nemovitosti k pronájmu za stejných podmínek.
Z: majetkoprávní odbor
T: 22. července 2020

Usnesení č. 283/2020 - Vyjádření k návrhu
Rada města souhlasí s výší náhrady za zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou LN - Letov“
dle návrhu společnosti ČEZ Distribuce a.s., za celkovou cenu 75 300 Kč + DPH, v zájmu zajištění
rekonstrukce a modernizace kabelového vedení ve spádové obci Letov. Žadatel ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 22. července 2020

Usnesení č. 284/2020 - Žádost o souhlas se stavbou
Rada města odkládá předloženou žádost o souhlas se stavbou s názvem „16010-052969
RVDSL2011_C_U_PODB20-PODB1HR_MET“ (jedná se o stavbu nového sdruženého rozvaděče
rDSLAM SIS 900D se sloupkem pro NN měření). Žadatel SCHLIKE - DOMI spol. s r.o.. Průjezdná
1958, 434 01 MOST.
Z: majetkoprávní odbor
T: 22. července 2020

Usnesení č. 285/2020 - Záměr prodeje pozemku
Rada města schválila záměr prodeje pozemku parc.č. 1529/10, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře
103 m2, v k.ú. Podbořany. Žadatel Fyzické osoby. Kupní cena: dle znaleckého posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. září 2020

Usnesení ě. 286/2020 - Prodej dřeva
Rada města schválila prodej 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: 22. července 2020

Usnesení ě. 287/2020 - Prodej dřeva
Rada města schválila prodej 6 m3 dřeva (samotěžbou) v Buškovicích v lokalitě „U studánky44 za cenu
400 Kč/m3. Žadatel fyzická osoba.
Z: tajemník
T: 22. července 2020

Usnesení ě. 288/2020 Schválení smlouvy věetně textu na zajištění odpovědné osoby pro potřeby
zákona GDPR
Rada města schválila podpis smlouvy na zajištění odpovědné osoby ve věci zákona o ochraně osobních
údajů s MAS Vladař o.p.s.
Z: tajemník
T: 22. července 2020
Usnesení z 22. zasedání Rady města Podbořany 24. června 2020 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.
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Usnesení č. 289/2020 - Překlad knihy
Rada města odkládá vzhledem k vývoji finanční situace s COVID-19 překlad knihy „Růže mého otceu
z anglického jazyka do češtiny.
Z: tajemník
T: 22. července 2020

Usnesení č. 290/2020 - Vstupné v areálu městského koupaliště Podbořany dne 3. a 4. 7. 2020
Rada města stanovila, že na akci „Spolu jsme to zvládli44 + Beach volejbal konané dne 3. a 4. 7. 2020 se
nebude vybírat vstupné v areálu městského koupaliště Podbořany.
Z: odbor MHaS
T: 22. července 2020

Usnesení ě. 291/2020 - Zařazení správního území obce Podbořany do území působnosti MAS
Vladař na období 2021-2027
Rada města schválila zařazení správního území obce Podbořany do území působnosti MAS Vladař na
období 2021-2027.
Z: starosta
T: 22. července 2020
v

^

Usnesení ě. 292/2020 - Řešení stavebních úprav schodů v ul. Dukelská 55
Rada města ukládá vyzvat vlastníka objektu v ul. Dukelská 55 k řešení stavebních úprav schodů, aby
nesloužily k přespávání osob.
Z: MHaS
T: 22. července 2020

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé

Mgr. Stanislava Čapková:

MUDr. Petr Ráliš
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