Usnesení
z 24. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 26. srpna 2020 od 15,30hod
v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Gutzer, Ing. Bc. Marhold, p. Vaněk
Omluveni: Mgr. Čapková, MUDr. Ráliš, p. Jedlička
Přizvaní: Ing. Gonda, Ing. Ohanka, Mgr. Knoblauch, Ing. Harvánková
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. 330/2020 Rada města ukládá okamžitě prověřit pohyb nákladních vozidel a zavážení některých míst
v Buškovicích a na pozemcích P.D. POWER. Tj. zda je akce řádně povolena a splňuje podmínky. Z:
odbor ŽP a stavební úřad
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 331/2020 - Sportovní hala - nabídka výsledkového servisu s LED obrazovkou a
v
r
ozvučeni
Rada města v rámci stavby „Sportovní hala v Podbořanech" souhlasí se záměnou základní časomíry za
LED Obrazovku a ozvučením, a to na základě požadavku florbalového oddílu.
Z: odbor investic
T: 23. září 2020
Usnesení č. 332/2020 - CETIN - DOHODA o podmínkách ochrany elektronických komunikací
Rada města souhlasí s předloženým návrhem: DOHODA o podmínkách ochrany elektronických
komunikací od společnosti CETIN a.s., pro investiční akci Města Podbořany s názvem: „Pěší stezka
Podbořany - Buškovice" a zároveň ukládá podepsat dohodu se společností CETIN a.s. Českomoravská
2510/19, Libeň, 19000 PRAHA 9.
Z: odbor investic
T: 23. září 2020
Usnesení č. 333/2020 - Souhlas s projekční činností na napojení nebo rozšíření optické sítě
Rada města dává souhlas s projekční činností společnosti SCHLIKE - DOMI spol. s r.o., Průjezdná
1958, 434 01 MOST a jejími projektovými dokumentacemi na činnosti na území Města Podbořany a
místních částí včetně budoucí bytové zóny Malá Osada na napojení nebo rozšíření na optickou síť. Rada
města ukládá předkládat jednotlivé návrhy společnosti SCHLIKE - DOMI spol. s r.o., Průjezdná 1958,
434 01 MOST na napojení nebo rozšíření na optickou síť samostatně ke schválení.
Z: odbor investic
T: 23. září 2020
Usnesení č. 334/2020 - Kluziště - Výzva k podání nabídky a návrh Smlouvy o pronájmu
Rada města schválila Výzvu k podání nabídek a návrh Smlouvy o pronájmu kluziště a vyhlašuje
výběrové řízení na pronájem kluziště v Podbořanech.
Z: odbor investic
T: 23. září 2020
Usnesení z 24. zasedání Rady města Podbořany 26. srpna 2020 - veřejné zněm.
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. 335/2020 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí
k novostavbě rodinného domu
Rada města doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na
vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu čp. 1074 ul. Švermova v Podbořanech, a to ve výši
37 500,- Kč.
Z: odbor investic
T: 2. září 2020
Usnesení ě. 336/2020 - Stavební úpravy tenisových kurtů Podbořany - VŘ
Rada města schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Stavební úpravy tenisových kurtů v Podbořanech11.
Z: odbor investic
T: 23. září 2020
v

Usnesení č. 337/2020 - Žádost o povolení výjimky pro přístavbu rodinného domu v Podbořanech
Rada města souhlasí s udělením výjimky pro umístění přístavby RD čp. 1012 v Podbořanech.
Z: odbor investic
T: 23. září 2020
v

Usnesení c. 338/2020 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí
k novostavbě rodinného domu
Rada města doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na
vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu čp. 1148 ul. Tankového praporu v Podbořanech, a
to ve výši 37 500,- Kč.
Z: odbor investic
T: 2. září 2020
Usnesení č. 339/2020 - Rozpočtová změna, rozpočtové opatření č. 26 až č. 34
Rada města schválila změnu rozpočtu - rozpočtové opatření ě. 26 až č. 34 (v tis. Kč) - viz příloha.
Příjmy

RO 26

Přesuny mezi paragrafy a položkami, která jsou závaznými ukazateli

RO 27

NI dotace z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje

RO 28

NI dotace - Volyňští Češi - svědci krvavých zemí

RO 29

NI dotace z programu na pokrytí DVBT2 - Domov pro seniory

RO 30

Výdaje

Výdaje

Financování

pol. 5*

pol. 6*

pol. 8*

0.00

-50,00

50,00

0,00

96,00

96,00

0,00

0,00

680,00

680,00

0,00

0,00

9,80

9,80

0,00

0,00

Dotace Výsadba aleje hrušní podél obnovované polní cesty v k.ú. Podbořany

119,00

119,00

0,00

0,00

RO 31

Dotace Výsadba aleje hrušní podél cyklostezky Podbořany-Rubín

187.00

187.00

0,00

0.00

RO 32

Dotace na mimořádné odměny související s Covid 19 - Domov pro seniory

1649,18

1649,18

0,00

0,00

RO 33

Dotace na mimořádné odměny související s Covid 19 - DPS

233,12

233,12

0,00

0,00

RO 34

Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu

7982,50

0,00

0,00

-7982,50

10 956.60

2924.10

50.00

-7982,50

celkem

Z: finanční odbor
T: 23. září 2020
Usnesení č. 340/2020 - Smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb
Rada města schválila uzavření a podpis smlouvy o poskytování pracovně lékařských služeb mezi
Městem Podbořany a praktickým lékařem pro dospělé, ordinace Podbořany, Kadaňská 402, 441 01,
Lubenec, Karlovarská 146, 439 83, IČO 49120441.
Z: finanční odbor
T: 23. září 2020
Usnesení z 24. zasedání Rady města Podbořany 26. srpna 2020 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této ěásti nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 341/2020 - Odpis pohledávky
Rada města schválila odpis pohledávky vy výši 9.753,00 Kč - náklady za sociální pohřeb, dlužník fyzická osoba z důvodu promlčení.
Z: finanční odbor
T: 23. září 2020
Usnesení č. 342/2020 - Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 4/2011
Rada města schválila dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 4/2011 - Směrnice k inventarizaci majetku a
závazků.
Z: finanční odbor
T: 23. září 2020
Usnesení č. 343/2020 - Darovací smlouva na hmotný dar
Rada města schválila znění a podpis darovací smlouvy na hmotný dar mezi Městem Podbořany a
IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o., Podnikatelská 1156/25, 301 00 Plzeň, IČ: 26342391.
Z: finanční odbor
T: 23. září 2020
Usnesení č. 344/2020 - Rozdělení Změny č. 6 ÚP Podbořany na Změnu č.6a ÚP Podbořany a
Změnu ě.6b ÚP Podbořany
Rada města doporučila schválit rozdělení Změny č. 6 ÚP Podbořany na Změnu č.6a ÚP Podbořany,
týkající se změny zastavěnosti pozemku v plochách BI - individuální bydlení a Změnu č.6b ÚP
Podbořany, která bude řešit zbývající návrhy uvedené v obsahu změny.
Z: stavební úřad
T: 23. září 2020
Usnesení č. 345/2020 - Oznámení Výchovného ústavu, střediska výchovné péče a střední školy
Podbořany, Buškovice 203 o zrušení akce podpořené z dotačního programu města - „Podpora
sportovní činnosti 2020“
Rada města vzala na vědomí oznámení Výchovného ústavu, střediska výchovné péče a střední školy
Podbořany, Buškovice 203 o zrušení akce podpořené z dotačního programu města - „Podpora sportovní
činnosti 2020“ - XXI. ročník Mgr. Jiřího Endršta dne 23. 4. 2020 z důvodu pandemie COVID-19.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebyla uzavřena, dotace nebyla vyplacena.
Z: odbor MHaS
T: 23. září 2020
Usnesení č. 346/2020 - Stanovení platu ředitelky Základní školy Podbořany, Husova 276, okres
Louny
Rada města stanovila plat - ředitelce Základní školy Podbořany, okres Louny, platový postup od 1. 9.
2020, viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 23. září 2020
v

Usnesení č. 347/2020 - Žádost o dotace z rozpočtu Města Podbořany - PROkostely z.s.,
Komenského 748/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice, Projekt konzervace kostela sv. Kateřiny
v Kněžicích
Rada města vzala na vědomí žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podbořany dle žádostí na níže
uvedený účel: Poskytnutí dotace ve výši 107.000,- Kč za účelem uvedeným v žádosti o dotaci - Projekt
konzervace kostela sv. Kateřiny v Kněžicích. Příjemce dotace: PROkostely z.s., Komenského 748/4,
Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO 02401835.
Z: odbor MHaS
T: 2. září 2020

Usnesení z 24. zasedání Rady města Podbořany 26. srpna 2020 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této ěásti nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 348/2020 - Návrh smlouvy o zajištění veřejné služby v přepravě cestujících
Rada města vzala na vědomí přípravu „Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné
linkové osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti města Podbořany" s dopravní společností
FlexiBus s.r.o., Dukelská 891, Podbořany IČ: 08753636 a splatností od 1. 1. 2021, jako náhrady
zrušeného autobusového spoje ve směru na Prahu a doporučuje Zastupitelstvu města tento dokument
k dalšímu projednání.
Z: odbor MHaS
T: 2. září 2020
Usnesení č. 349/2020 - Záměr prodeje části pozemku
Rada města vzala na vědomí informace o záměru prodeje pozemku parc.ě. 829/3 v k.ú. Buškovice, který
bude projednán Zastupitelstvem města. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. září 2020
Usnesení č. 350/2020 - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Rada města schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-124018460/VB/001 ve věci stavby s názvem LN- Buškovice, č. pare. 3081, 3x40A. Žadatel ČEZ Distribuce
a.s. Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň. Dle sazebníku města je náhrada za zřízení věcného břemene
Z: majetkoprávní odbor
stanovena na částku 11 200 Kč + DPH.
T: 23. září 2020
Usnesení č. 351/2020 - Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
Rada města schválila podpis smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-124019477 ve věci stavby s názvem LN - Valov, IxO, smyčka kNN. Žadatel ČEZ Distribuce a.s.
Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň. Dle sazebníku města je náhrada za zřízení věcného břemene
stanovena na částku 5 000 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. září 2020
Usnesení ě. 352/2020 - Žádost o vyjádření
Rada města doporučila Zastupitelstvu města požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
o převod pozemků parc.ě. 1602/1 (součást náhonu), 1606/2, 1614/3, 1615/1, 1616/1 v k.ú. Podbořany,
které jsou ve vlastnictví České republiky, do majetku Města Podbořany. Žadatel Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo Nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, pobočka Louny.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. září 2020
Usnesení ě. 353/2020 - Vyřazení movitého majetku
Rada města souhlasí s vyřazením tenzometrické váhy z majetku města z důvodu nezájmu o její koupi.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. září 2020
Usnesení č. 354/2020 - Pronájem kanceláří
Rada města vzala na vědomí informaci o zveřejněném záměru pronájmu kanceláří v 1. a 2. patře v části
objektu č.p. 733 v Podbořanech za cenu minimálně 100 Kč/m2/měsíc + energie, za účelem zřízení
pobočky Úřadu práce a na základě podané žádosti o pronájem od Úřadu práce ČR ukládá připravit
nájemní smlouvu s účinností od 1. 4. 2021. Žadatel: Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Ústí nad
Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. září 2020

Usnesení z 24. zasedání Rady města Podbořany 26. srpna 2020 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o Ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této ěásti nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 355/2020 - Záměr prodeje části pozemku
Rada města schválila záměr prodeje části pozemku parc.ě. 2156/142 v k.ú. Podbořany o výměře cca 160
m2. Kupní cena dle znaleckého posudku. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. prosince 2020
Usnesení č. 356/2020 - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Rada města schválila znění a podpis smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-124009338/VB/Ol. Žadatel ČEZ Distribuce a.s. Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň. Dle sazebníku města
je náhrada za zřízení věcného břemene stanovena na částku 7 200 Kč + DPH
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. září 2020
Usnesení č. 357/2020 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby
Rada města schválila znění a podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby ě. IE-12-4006738. Žadatel ČEZ Distribuce a.s. Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň. Dle
sazebníku města je náhrada za zřízení věcného břemene stanovena na částku 14 200 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. září 2020
Usnesení č. 358/2020 - Souhlas se stavbou
Rada města souhlasí s výstavbou vodovodní a kanalizační přípojky a zpevněných ploch (příjezd OA a
přístup pro plánovaný RD na pozemku parc.ě. 1543/6 v k.ú. Podbořany), kterými bude dotčen pozemek
parc.ě. 1360 v k.ú. Podbořany (komunikace) ve vlastnictví Města Podbořany za předpokladu, že budou
dodrženy stavebně technické podmínky stanovené odborem investic a bude požádáno o příslušná
povolení u odboru dopravy a stavebního úřadu. Po kolaudaci stavby žadatelé požádají o uzavření
smlouvy o věcném břemeni. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu dle sazebníku města.
Žadatelé fyzické osoby.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. září 2020
Usnesení č. 359/2020 - Souhlas se stavbou
Rada města souhlasí s výstavbou vodovodní a tlakové kanalizační přípojky, kterými bude dotčený
pozemek parc.ě. 251/1 v k.ú. Hlubany ve vlastnictví Města Podbořany za předpokladu, že budou
dodrženy stavebně technické podmínky stanovené odborem investic a bude požádáno o příslušná
povolení u odboru dopravy a stavebního úřadu. Po kolaudaci stavby žadatelka požádá o uzavření
smlouvy o věcném břemeni. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu dle sazebníku města.
Žadatelka fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. září 2020
Usnesení č. 360/2020 - Souhlas se stavbou
Rada města souhlasí s výstavbou vodovodní a kanalizační přípojky, kterými bude dotčený pozemek
parc.ě. 2156/143 v k.ú. Podbořany ve vlastnictví Města Podbořany za předpokladu, že budou dodrženy
stavebně technické podmínky stanovené odborem investic a bude požádáno o příslušná povolení u
odboru dopravy a stavebního úřadu. Po kolaudaci stavby žadatel požádá o uzavření smlouvy o věcném
břemeni. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu dle sazebníku města. Žadatel fyzická
osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. září 2020
Usnesení z 24. zasedání Rady města Podbořany 26. srpna 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. 361/2020 - Prodej části pozemku
Rada města odkládá záměr prodeje části pozemku parc.ě. 827 v k.ú. Kněžice u Podbořan, druh
pozemku: lesní pozemek o výměře cca 900 m2. Žadatelka fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. září 2020
Usnesení č. 362/2020 - Pachtovní smlouva
Rada města odkládá podpis smlouvy o uzavření pachtu za účelem zemědělského hospodaření na
pozemcích parc.ě. 351, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 9842 m2, parc.ě. 320 druh pozemku
trvalý travní porost o výměře 16 632 m2 v k.ú. Kaštice, parc.ě. 550 druh pozemku trvalý travní porost o
výměře 3885 m2, části pozemku parc.ě. 551, druh pozemku ostatní plocha (ostatní komunikace) o
výměře 1807 m2 a pozemku parc.ě. 553, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 757 m2 v k.ú.
Dolánky u Kaštic. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. září 2020
Usnesení č. 363/2020 - Smlouva o spolupráci s realitní kanceláří REMAX
Rada města vzala na vědomí informace o možnosti spolupráce s realitní kanceláří REMAX za účelem
hledání nájemce sportovní haly a odkládá podpis smlouvy o výhradním poskytování realitních služeb.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. září 2020
Usnesení č. 364/2020 - Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Rada města schválila znění a podpis smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavbu s názvem
„Podbořany - vodovod, kanalizace a ČSOV pro 15 RD na p.p.č. 2156/4, č. stavby L 055 076“ za
jednorázovou úhradu 2 000 Kč + DPH, kterou uhradí Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, Městu Podbořany, které vlastní služebností dotčené pozemky parc.č.
2117, 2125, 2156/4 v k.ú. Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. září 2020
Usnesení č. 365/2020 - Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Rada města schválila znění a podpis smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu s názvem „Podbořany vodovod, kanalizace a ČSOV pro 15 RD na p.p.č. 2156/4, č. stavby L 055 076“ za jednorázovou úhradu
I 000 Kč + DPH, kterou uhradí Město Podbořany jako investor stavby vlastníkovi dotčeného pozemku
služebností inženýrské sítě parc.č. 1913/15 v k.ú. Podbořany, společnosti IZOPOL DVOŘÁK s.r.o.
Podnikatelská 1156/25, Skvrňany, Plzeň 301 00.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. září 2020
Usnesení č. 366/2020 - Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Rada města schválila znění a podpis smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu s názvem „Podbořany vodovod, kanalizace a ČSOV pro 15 RD na p.p.č. 2156/4, č. stavby L 055 076“ za jednorázovou úhradu
II 071,50 Kč, kterou uhradí Město Podbořany jako investor stavby vlastníkovi dotčeného pozemku
služebností inženýrské sítě parc.č. 2115/1 v k.ú. Podbořany Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje p.o., Ruská 260, Dubí 3,
417 03.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. září 2020

Usnesení z 24. zasedání Rady města Podbořany 26. srpna 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. 367/2020 - Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Rada města schválila znění a podpis smlouvy o zřízení služebností inženýrských sítí na stavbu s názvem
„Podbořany inženýrské sítě v areálu kasáren v Podbořanech -1. Etapa - kanalizace a vodovod, č. stavby
LN 055 036“ za jednorázovou úhradu 2 000 Kč + DPH, kterou uhradí Severočeská vodárenská
společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, Městu Podbořany, které vlastní služebností dotčené
pozemky parc.č. 803/1, 803/10, 803/11, 894, 2156/4, 2156/15, 2156/101, 2156/152, 2156/153, 2196/2,
2196/3, 2231/2, 2232, 233/1, 233/43 v k.ú. Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. září 2020

Usnesení č. 368/2020 - Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Rada města schválila znění a podpis smluv o zřízení služebností na stavbu s názvem „Podbořany
inženýrské sítě v areálu kasáren v Podbořanech - I. Etapa - kanalizace a vodovod, č. stavby LN
055 036“ za jednorázovou úhradu ve výši 1 000 Kč + DPH, která bude uhrazena Městem Podbořany
vlastníkům dotčených pozemků služebností inženýrské sítě a to parc.č. 2156/87, 2206/1, 2156/86,
2206/2, 2205/4, 2156/85, 2205/1, 2205/2, 2205/3, 2206/3, 2156/84, 2156/3, 2200, 2231/1, 2230/21,
2230/1, 2230/23, 2206/4, 2231/3, 2230/22 v k.ú. Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. září 2020

Usnesení č. 369/2020 - Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Rada města schválila znění a podpis smluv o zřízení služebností inženýrských sítí na stavbu s názvem
„Podbořany, areál kasáren v Podbořanech - vodovod a kanalizace - II. etapa (lokalita č. II.), č. stavby
LN 055 050“ za jednorázovou úhradu 2 000 Kč + DPH, kterou uhradí Severočeská vodárenská
společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, Městu Podbořany, které vlastní služebností dotčené
pozemky parc.č. 2156/4, 2246 v k.ú. Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. září 2020

Usnesení č. 370/2020 - Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Rada města schválila znění a podpis smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu s názvem „Podbořany,
areál kasáren v Podbořanech - vodovod a kanalizace - II. etapa (lokalita č. II.), č. stavby LN 055 050“
za jednorázovou úhradu ve výši 1 000 Kč + DPH, která bude uhrazena Městem Podbořany vlastníkovi
dotčených pozemků služebností inženýrské sítě, parc.č. 2223, 2247, 2248 v k.ú. Podbořany, společnosti
AR auto s.r.o., Průmyslová 1208, Nové Strašecí 271 01.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. zán 2020

Usnesení č. 371/2020 - Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Rada města schválila znění a podpis smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na stavbu s názvem
„Podbořany - areál kasáren v Podbořanech - vodovod a kanalizace - II. etapa (lokalita I.) č. stavby LN
055 039“ za jednorázovou úhradu 2 000 Kč + DPH, kterou uhradí Severočeská vodárenská společnost
a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, Městu Podbořany, které vlastní služebností dotčené pozemky
parc.č. 2156/15, 2156/74, 2215 v k.ú. Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 23. září 2020

Usnesení z 24. zasedání Rady města Podbořany 26. srpna 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. 372/2020 - Vyjádření Rady města k „Určení místa, kde bude možné odstavit zadržená
vozidla při přerušení přeshraniční přepravy odpadů Celní správou CR“
Rada města souhlasí s výběrem lokality „Za Silem“, kde bude možné odstavit zadržená vozidla při
přerušení přeshraniční přepravy odpadů Celní správou ČR.
Z: odbor ŽP
T: 23. září 2020

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé:

Ing. Bc. Jiří Marhold:

Tomáš Vaněk:
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