Usnesení
z 23. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 22. července 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. Sýkorová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Bc. Marhold, p. Vaněk
Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení:
č. 269/2020 Rada města ukládá připravit podmínky pro záměr pronájmu sportovní haly v Podbořanech.
Z: odbor MHaS, odbor investic, finanční odbor a majetkoprávní odbor
č. 266/2020 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
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 293/2020 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci akce
„Výstavba nové budovy ZUS v Podbořanech44
Rada města schválila uzavření a podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci
stavby „Výstavba nové budovy ZUŠ v Podbořanech44 mezi Městem Podbořany a společností GasNet,
s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem.
Z: odbor investic
T: 26. srpna 2020
v

Usnesení č. 294/2020 - Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících v rámci akce „Výstavba nové budovy ZUS v Podbořanech44
Rada města schválila uzavření a podpis smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení v rámci
stavby „Výstavba nové budovy ZUŠ v Podbořanech44 mezi Městem Podbořany a společností GasNet,
s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem.
Z: odbor investic
T: 26. srpna 2020
Usnesení ě. 295/2020 - „Oprava cyklostezky Hlubany - Buškovice - opakovaná výzva44 - výsledky
VŘ
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 - opakovaná výzva44 mezi Městem Podbořany a společností Šilhánek
a syn, a.s., IČO: 27291278, se sídlem: Samota 601, 439 81 Kryry, a to za celkovou cenu 5 412.818,- 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 17. 8. 2020.
1.

Šilhánek a syn, a.s.

Samota 601, 439 81 Kryry

5 412.818,-Kěvč. DPH
Z: odbor investic
T: 26. srpna 2020
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Usnesení č. 296/2020 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení
k distribuční soustavě v rámci stavby „Sportovní hala v Podbořanech"
Rada města schválila uzavření a podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el.
zařízení k distribuční soustavě v rámci stavby „Sportovní hala v Podbořanech" mezi Městem Podbořany
a společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín.
Z: odbor investic
T: 26. srpna 2020
Usnesení č. 297/2020 - Sportovní hala - nabídka výsledkového servisu s LED obrazovkou a
v
r
ozvučeni
Rada města vzala na vědomí nabídkové ceny pro tabuli na zobrazení výsledků a ukládá zajistit více
cenových nabídek na profi zobrazovací výsledkové tabule pro sportovní halu.
Z: odbor investic
T: 26. srpna 2020
Usnesení č. 298/2020 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení
k distribuční soustavě v rámci stavby „Výstavba nové budovy ZUS v Podbořanech"
Rada města schválila uzavření a podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el.
zařízení k distribuční soustavě v rámci stavby „Výstavba nové budovy ZUŠ v Podbořanech" mezi
Městem Podbořany a společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín.
Z: odbor investic
T: 26. srpna 2020
Usnesení č. 299/2020 - Změna užívání objektu čp. 44 a 356 v Podbořanech
Rada města nesouhlasí se změnou užívání u objektu čp. 44 a 356 v Podbořanech a to z důvodu, že je
evidentní, že se jedná o malometrážní byty, u objektů není možné zajistit dostatečný počet parkovacích
míst, neboť stávající kapacita je nedostatečná.
Z: odbor investic
T: 26. srpna 2020
Usnesení č. 300/2020 - Optická síť CETIN - žádost o souhlas se stavbou
Rada města zamítá předložené žádosti o souhlasy se stavbou, kterou projektuje spoleěnost 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: 26. srpna 2020
Usnesení ě. 301/2020 - Dodatek ě. 6 k vnitřní směrnici ě. 3/2011
Rada města schválila dodatek č. 6 k vnitřní směrnici č. 3/2011 - Směrnici upravující jednotný postup při
vedení pokladen, cenin, přísně zúčtovatelných tiskopisů a cenných papírů.
Z: finanční odbor
T: 26. srpna 2020
Usnesení č. 302/2020 - Rozbor hospodaření za II. čtvrtletí 2020
Rada města vzala na vědomí rozbor hospodaření za II. čtvrtletí 2020.
Z: finanční odbor
T: 2. září 2020
Usnesení č. 303/2020 - Informace o vyřazeném majetku likvidací za období 1. 1. 2020 až 30. 6.
2020

Rada města vzala na vědomí informaci o vyřazeném majetku likvidací v období od 1. 1. 2020 do 30. 6.
2020.
Z: finanční odbor
T: 26. srpna 2020
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Z: finanční odbor
T: 26. srpna 2020
v

_

Usnesení č. 305/2020 - Žádost o příspěvek z rozpočtu města Podbořany - Eda, cz., z.s.
Rada města schválila příspěvek z rozpočtu Města Podbořany pro neziskovou organizaci EDA cz, z.ú.
Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4, IČ: 247 43 054 na dofinancování a zachování poskytování rané péče
pro klienta s trvalým pobytem v naší obci ve výši 4 800,- Kč.
Z: finanční odbor
T: 26. srpna 2020
Usnesení č. 306/2020 - Schválení Smlouvy o poskytnutí nepeněžitého příspěvku od Nadačního
fondu STOP šikaně Praha 3 pro Domov pro seniory p.o. Podbořany
Rada města schválila přijetí nepeněžitého příspěvku, dle návrhu předložené „Smlouvy o poskytnutí
nadačního příspěvku" od Nadačního fondu STOP šikaně, Táboritská 10000/23, Žižkov, 130 00 Praha 3
pro Domov pro seniory, příspěvkové organizace v podobě 50 kg mražené zeleniny.
Z: sociální odbor
T: 26. srpna 2020
Usnesení ě. 307/2020 - Využití služby tísňové péče
Rada města vzala na vědomí informaci o využití služby tísňové péče pro Pečovatelskou službu
Podbořany.
Z: sociální odbor
T: 26. srpna 2020

Usnesení č. 308/2020 - Dodatek č. 26 ke smlouvě o provozování separovaného sběru
Rada města schválila Dodatek č. 26 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: 26. srpna 2020
v

Usnesení č. 309/2020 - Žádost o dotace z rozpočtu Města Podbořany - PROkostely z.s., Obnova
střechy a krovu kostela Narození Panny Marie v Buškovicích
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podbořany
dle žádostí na níže uvedený účel: Poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč za účelem spoluúčasti žadatele
v rámci dotačního programu Ministerstva kultury ČR - Havarijní program na akci „ IV. etapa - oprava
střechy a krovu - kostel Narození Panny Marie v Buškovicích “. Příjemce dotace: PROkostely z.s.,
Komenského 748/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO 02401835.
Z: odbor MHaS
T: 2. září 2020

Usnesení z 23. zasedání Rady města Podbořany 22. července 2020 - veřejné znění.
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Usnesení č. 310/2020 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany pro rok 2020 - Sdružení
Cechů z Volyně a jejich přátel z.s., Praha 2
Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 8 000,- Kč z rozpočtu Města Podbořany pro rok 2020,
příjemce dotace - Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z. s., Sokolská 485/33, 120 00 Praha 2, IČ
47606550, na účel uvedený v žádosti o dotaci - činnost sdružení v roce 2020, zaměřená na šíření
povědomí o Češích z Volyně, předávání znalostí o jejich historii a kultuře atd.
Z: finanční odbor
T: 26. srpna 2020
Usnesení č. 311/2020 - Žádost o zapůjčení klíče k bráně na Rubín - akce setkávání rodáků dne 22.
8. 2020
Rada města souhlasí se zapůjčením klíěů od brány na Rubín z důvodu konání akce „Setkání rodáků“ pod
vrchem Rubín dne 22. 8. 2020 za podmínky, že místo konání akce bude po ukončení akce uklizeno a
budou zachovány všechny podmínky bezpečnosti. Žadatel fyzická osoba.
Z: odbor MHaS
T: 26. srpna 2020
Usnesení č. 312/2020 - Povolení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě ZŠ T. G. Masaryka
Podbořany, Husova 445, okres Louny
Rada města povolila výjimku z nejvyššího počtu žáků v přípravné třídě Základní školy T.G. Masaryka,
Husova 445, Podbořany, okres Louny pro školní rok 2020/2021, navýšení nejvýše o 4 žáky na třídu,
celkový počet žáků nejvýše 19 žáků na třídu, za předpokladu, že toto zvýšení počtu žáků, nebude na
újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Z: odbor MHaS
T: 26. srpna 2020
Usnesení ě. 313/2020 - Záměr prodeje části pozemku
Rada města schválila záměr prodeje části pozemku par.č. 2156/4, druh pozemku: ostatní plocha, o
výměře cca 280 m2, v k.ú. Podbořany a zároveň souhlasí s přístupem a vjezdem na pozemky 2156/72,
2156/121 po části pozemku parc.č. 2156/4 dle předložené situace. Kupní cena k části pozemku parc.č.
2156/4 schváleného k záměru prodeje bude stanovena znaleckým posudkem. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. září 2020
Usnesení ě. 314/2020 - Záměr prodeje pozemku
Rada města odkládá záměr prodeje pozemků parc.č. 2236 o výměře 83 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, parc.č. 2158 o výměře 76 m2, druh pozemku: ostatní plocha, parc.č. 2199/2 o výměře 622 m2,
druh pozemku ostatní plocha, vše v k.ú. Podbořany. Žadatel KORUS CZ s.r.o., Masarykovo nám.
149/145, Ústí nad Labem 40001.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. září 2020
Usnesení ě. 315/2020 - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Rada města schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-4016709/VB02.
Žadatel ČEZ Distribuce a.s. Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň - smlouva o zřízení věcného břemene.
Jednorázová úhrada 15 100 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 26. srpna 2020

Usnesení z 23. zasedání Rady města Podbořany 22. července 2020 - veřejné znění.
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Usnesení č. 316/2020 - Žádost o prodloužení lhůty pro dokončení RD
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodloužení lhůty pro dokončení stavby rodinného
domu na pozemku par.č. 2156/37 v k.ú. Podbořany o jeden rok, tj. do 11. 8. 2021. Žadatel fyzická osoba
a fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. září 2020
Usnesení č. 317/2020 - Výpověď z nájemní smlouvy
Rada města vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy o pronájmu pozemku parc.č. 1595/1 v k.ú.
Podbořany ke dni 31. 12. 2020. Žadatel AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o., Koterovská 2208/158,
326 00 Plzeň.
Z: majetkoprávní odbor
T: 26. srpna 2020
v

Usnesení č. 318/2020 - žádost o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. N 60
Rada města schválila uzavření a podpis dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. N 60 uzavřené dne 25. 11.
2011. Předmětem dodatku č. 2 bude navýšení měsíčních záloh za vodné a stočné na částku 19 500 Kč +
DPH pro objekt č.p. 261, Nádražní ul. Tato záloha bude následně přefakturována nájemci objektu
Národního domu. Žadatelé: fyzické osoby podnikající.
Z: majetkoprávní odbor
T: 26. srpna 2020
Usnesení ě. 319/2020 - Prodej movitého majetku
Rada města schválila prodej movitého majetku - skříň s policemi za kupní cenu 280 Kč a uzavření a
podpis kupní smlouvy s fyzickou osobou.
Z: majetkoprávní odbor
T: 26. srpna 2020
Usnesení ě. 320/2020 - Prodej movitého majetku
Rada města vzala na vědomí výsledky nabídek nabízeného prodeje movitého majetku - tenzometrická
váha, u které nepodal nabídku žádný zájemce a schválila prodej za sníženou cenu 500 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 26. srpna 2020
Usnesení ě. 321/2020 - Záměr pronájmu garáže - přístřešek pro OA
Rada města vzala na vědomí výsledky obálkového výběru k záměru 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, do kterého se nepřihlásil žádný zájemce.
Z: majetkoprávní odbor
T: 26. srpna 2020
Usnesení č. 322/2020 - Pronájem pozemku
Rada města schválila pronájem pozemku parc.č. 495 v k.ú. Dolánky u Kaštic za částku 614 Kě/ročně a
uzavření a podpis nájemní smlouvy se žadatelem. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 26. srpna 2020
Usnesení č. 323/2020 - Záměr pronájmu kanceláří v budově ě.p. 733 v Podbořanech
Rada města schválila záměr pronájmu kanceláří v 1. a 2. patře v části objektu ě.p. 733 v Podbořanech
za cenu minimálně 100 Kč/m2/měsíc + energie za úěelem zřízení pobočky Úřadu práce.
Z: majetkoprávní odbor
T: 26. srpna 2020
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Usnesení č. 324/2020 - Výpovědi z nájmů/pachtů
Rada města schválila výpovědi z nájmů/pachtů k pozemkům parc.č. 1076, 1082, 758, 1234, 796, 738,
1153 v k.ú. Kněžice u Podbořan, parc.č. 1748/1, 1761/125, 1726 v k.ú. Podbořany, parc.č. 333/27,
333/29, 623/40, 623/41, 623/63 v k.ú. Buškovice, parc.č. 253/1, 253/2, 253/3, 253/4, 253/6, 254/76
v k.ú. Hlubany z důvodu realizace projektu výsadby hruškových alejí biokoridorů.
Z: majetkoprávní odbor
T: 26. srpna 2020
Usnesení č. 325/2020 - Vyjádření k případnému převodu pozemku
Rada města na základě žádosti o vyjádření k případnému převodu pozemku parc.č. 579/5 v k.ú. Kněžice
u Podbořan zpět do vlastnictví České republiky, doporučila směnit tento pozemek. Žadatel: Státní
pozemkový úřad, pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. září 2020
Usnesení č. 326/2020 - Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti
Rada města souhlasí se stavbou „napájení proměnného dopravního značení - silniční meteostanice
v Pšově,“ kterou bude dotčený pozemek parc.č. 137 v k.ú. Pšov (přípojkou NN), který je ve vlastnictví
Města Podbořany a schvaluje podpis smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti na
stavbu přípojky NN, která bude sloužit k napájení proměnného dopravního značení za jednorázovou
úhradu 10 000 Kč, stanovenou dle §17 odst. 3 zákona č. 137/1997 Sb., zákon o pozemních
komunikacích. Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle.
Z: majetkoprávní odbor
T: 26. srpna 2020
Usnesení č. 327/2020 - Záměr prodeje pozemku
Rada města schválila záměr prodeje části 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 č. 328/2020 - Vyjádření Města Podbořany k dokumentaci záměru „Hornická činnost na
ložisku Krásný Dvůr - Podbořany (B3 111200) v DP Podbořany (60206)“
Rada města souhlasí s rozeslanou dokumentací záměru „Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr Podbořany (B3 111200) vDP Podbořany (60206)“ za podmínky, že bude realizována pouze navržená
varianta č. 1 (VP1) a bude vybudován obchvat Buškovic tak, aby vytěžená surovina nebyla dopravována
nákladními automobily přes obydlené místní části (varianta dopravy Vd5). Opakovaně upozorňujeme,
že je nutno zamezit vzniku mnoho metrů vysokých hromad odpadní suroviny (písku), která je následně
rozfoukávána větrem po okolí - toto není v dokumentaci dostatečně řešeno.
Z: odbor ŽP
T: 2. září 2020
Usnesení ě. 329/2020 - Poskytnutí účelových neinvestičních finančních prostředků určených na
instalaci expozice „Volyňští Češi - svědci krvavých zemí“
Rada města vzala na vědomí informaci Krajského úřadu Ústeckého kraje o poskytnutí účelových
neinvestičních finančních prostředcích určených na instalaci expozice „Volyňští Češi - svědci krvavých
zemí“ a ukládá odboru MHaS požádat u Ministerstva kultury o prodloužení lhůty.
Z: odbor MHaS
T: 26. srpna 2020
Usnesení z 23. zasedání Rady města Podbořany 22. července 2020 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesní s originálem.
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Usnesení č. 330/2020 - Pohyb nákladních vozidel a zavážení některých míst v Buškovicích
Rada města ukládá okamžitě prověřit pohyb nákladních vozidel a zavážení některých míst
v Buškovicích a na pozemcích P.D. POWER. Tj. zdaje akce řádně povolena a splňuje podmínky.
Z: odbor ŽP a stavební úřad
T: 26. srpna 2020

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé:

Ing. Bc. Jiří Marhold:_________________________

Tomáš Vaněk:

Usnesení z 23. zasedání Rady města Podbořany 22. července 2020 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesní s originálem.
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