USNESENÍ
z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Podbořany, které se konalo ve středu
2. září 2020 od 1700 hod. ve velké zasedací síni v administrativní budově Masarykovo náměstí
čp. 733 v Podbořanech

I. Kontrola usnesení:
I. Usnesení termínovaná k 2. září 2020 jsou splněna.
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti rady, výborů a komisí.
2. Informace o rozpočtových opatřeních provedených Radou města v období od 4. 6. 2020 do
26. 8. 2020.
3. Rozbor hospodaření za II. čtvrtletí 2020.
4. Informaci o rozšíření možností autobusové dopravy na Podbořansku ve směru na Prahu.
5. Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace od Ministerstva kultury MK 35046/2020SOM ve
výši 680.000,- Kč.
III. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu: Milan Jedlička, Karel Zerner
2. Volbu návrhové komise: předseda - PhDr. Vojtěch Peksa
členové - Mgr. Jarmila Jaroschová, Miroslav Švarc
3. Program jednání Zastupitelstva města.
4. Změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 35 a 36 (v tis. Kč) - viz příloha
Příjmy
RO
35

Navýšení výdajů, zvýšení příjmů

RO
36

Navýšení výdajů, zvýšení financování
Celkem

Výdaje
pol. 5*

Výdaje Financování
pol. 6*
pol. 8*

739,19

739,19

0,00

0,00

0,00

1 300,00

0,00

1 300,00

739,19 2 039,19

0,00

1 300,00

5. Změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 37 (v tis. Kč) - viz příloha

RO
37

Příjmy

Výdaje
pol. 5*

Navýšení výdajů, zvýšení příjmů

0,00

100,00

0,00

100,00

Celkem

0,00

100,00

0,00

100,00

Výdaje Financování
pol. 6*
pol. 8*

6. 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
mezi Městem Podbořany a fyzickou osobou.
7. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování
inženýrských sítí k novostavbě RD čp. 1148 v ul. U Tankového praporu v Podbořanech a to ve
výši 37.500,- mezi městem Podbořany a fyzickou osobu.
8. Poskytnutí dotace na 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.
Usnesení ZM Podbořany 2, záři 2020 - - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podie zákona o ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění toltoto usnesení s originálem.
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9. Majetkoprávní blok - prodej
a. Prodej a podpis kupní smlouvy části pozemku parc.č. 359 (dle geometrického plánu se jedná
o pozemek s označením parc.č. 359/2 o výměře 912 m2), druh pozemku: ostatní plocha a
části pozemku parc.č. 360 (dle geometrického plánu se jedná o pozemek s označením parc.č.
360/2 o výměře 336 m2), druh pozemku: ostatní plocha v katastrálním území Kaštice a ukládá
uzavřít a podepsat kupní smlouvu se žadatelem. Žadatel: fyzická osoba
b. Prodej a podpis kupní smlouvy části pozemku parc.č. 803/1 (dle geometrického plánu se jedná
o pozemek s označením parc.č. 803/15 o výměře 391 m2), druh pozemku: travní porost, v
katastrálním území Podbořany a ukládá uzavřít a podepsat kupní smlouvu se žadatelem.
Žadatel: PODHOLA - Stavební firma s.r.o., Partyzánská 93, 441 01 Podbořany. Kupní cena:
154 179 Kč.
c. Prodej a podpis kupní smlouvy části pozemku parc.č. 494 (dle geometrického plánu se jedná
o pozemky s označením parc.č. 494/2 o výměře 28 m2 a parc.č. 494/3 o výměře 95 m2), druh
pozemku: ostatní plocha v katastrálním území Dolánky u Kaštic a ukládá uzavřít a podepsat
kupní smlouvu se žadatelem. Žadatel: fyzická osoba.
d. Tajné hlasování týkající se: a) Revokace usnesení zastupitelstva č. III./9. písm. c. ze dne 19.
června 2019 a b) Nového záměru prodeje pozemků parc.č. 1693/40 o výměře 1190 m2,
1693/38 o výměře 1082 m2, 1693/37 o výměře 1082 m2, 1693/35 o výměře 1083 m2, č.
1693/36 o výměře 1084 m2, 1693/32 o výměře 764 m2, vše druh pozemku orná půda, v k.ú.
Podbořany, za sníženou cenu minimálně 300 Kč/m2 + DPH obálkovou metodou.
e. Revokaci usnesení zastupitelstva č. III./9. písm. c. ze dne 19. června 2019 a Nový záměr
prodeje pozemků parc.č. 1693/40 o výměře 1190 m2, 1693/38 o výměře 1082 m2, 1693/37 o
výměře 1082 m2, 1693/35 o výměře 1083 m2, č. 1693/36 o výměře 1084 m2, 1693/32 o
výměře 764 m2, vše druh pozemku orná půda, v k.ú. Podbořany, za sníženou cenu minimálně
300 Kč/m2 + DPH obálkovou metodou. Odůvodnění: Důvodem návrhu snížení ceny a
odchýlení od ceny obvyklé je, že během dvou kol obálkových výběrů se ze sedmi nabízených
pozemků prodal pouze jeden. O zbývajících šest pozemků nebyl během obálkových výběrů
žádný zájem i přesto, že nabídka byla inzerována také v tisku. Odchylka od ceny v době a v
místě obvyklé se zdůvodňuje také úmyslem obce nastavit vstřícné podmínky pro rozvoj
bydlení, kterému se Město Podbořany dlouhodobě a velmi úspěšně věnuje. Pro město není
důležité rychle generovat zisk z prodeje pozemků. Pro město je z dlouhodobého hlediska
důležité, aby ve městě žili lidé a aby jich přibývalo. Zároveň část jejich daní bude příjmem do
rozpočtu města. V tomto složitém období zasaženém „koronavirovou krizí", je taková podpora
o to více důležitá. Z pohledu města je důležitá podpora lidí, kteří ve městě chtějí stavět, založit
zde rodiny, chodit zde do práce. Městu se vyplatí podporovat rodiny s dětmi, které u nás
zůstanou a budou pro město v budoucnu přínosem. K odchýlení od ceny obvyklé je
přistoupeno také z důvodu, že na uvedených pozemcích jsou dle geologického posouzení
ztížené základové podmínky, což také může snižovat zájem o tyto pozemky (z důvodu vyšších
nákladů pro založení stavby). Snížení ceny je žádoucí také s ohledem na Zastupitelstvem
města přijaté usnesení č. III. odst. 4, ze dne 24. dubna 2019 - schválení Hlavních úkolů
volebního období 2018 - 2022, kterým město mimo jiné přijala tato opatření: podpora výstavby
Na Lišce a další zajištění zainvestování pozemků, vč. inženýrských sítí pro individuální
výstavbu a jejich prodej za účelem dalšího rozvoje města a zvyšování počtu jeho obyvatel za
co nejnižší ceny v rámci tržních znaleckých posudků.

Usnesení ZM Podbořany 2. září 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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10. Majetkoprávní blok - ostatní
a. Prodloužení lhůty pro dokončení stavby rodinného domu na pozemku parc.č. 2156/37 do
31.5.2021. Podle uzavřené kupní smlouvy ze dne 11. srpna 2015 měl být rodinný dům řádně
dokončen a zkolaudován do pěti let od podpisu této smlouvy, tj. dokončen do 11. srpna 2020.
Zastupitelstvo přistoupilo k prodloužení lhůty z důvodu, že rodinný dům je téměř před
dokončením a nepovažuje za nutné v tomto případě od uzavřené kupní smlouvy odstupovat.
Smyslem prodeje předmětného pozemku pro Město Podbořany byla podpora rozvoje bydlení.
Žadatel: fyzické osoby
b. Směnu pozemku parc.č. 579/5 v k.ú. Kněžice u Podbořan, který je ve vlastnictví Města
Podbořany za pozemek ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit Státní pozemkový
úřad. Žadatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny.
c. Úplatné nabytí pozemků parc.č. 1602/1, 1606/2, 1614/3, 1615/1, 1616/1 v k.ú. Podbořany,
které jsou ve vlastnictví České republiky, do vlastnictví Města Podbořany a ukládá připravit
žádost se zdůvodněním prodeje Městu Podbořany. Žadatel: Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo Nábřeží 390/42,128 00 Nové Města, Praha 2, pobočka Louny.
11. Rozdělení Změny č. 6 ÚP Podbořany na Změnu č.6a ÚP Podbořany, týkající se změny
zastavěnosti pozemku v plochách Bl - individuální bydlení, změny plochy VZ (veřejné
prostranství) na OV (občanské vybavení) a Změnu č.éb ÚP Podbořany, která bude řešit
zbývající návrhy uvedené v obsahu změny.
IV. Zastupitelstvo města neschvaluje:
1. 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. Žadatel: fyzická
osoba.
2. Záměr prodeje pozemku parc.č. 829/3, druh pozemku: ostatní plocha o výměře 1353 m2,
v k.ú. Buškovice. Žadatel: fyzická osoba.
V. Zastupitelstvo města ukládá:
1.

Realizovat schválené prodeje, nabytí a směny majetku.
Zodpovídá: Ing. Gonda
Termín: 2. prosince 2020

2.

Podepsat všechny schválené smlouvy a dohody.
Zodpovídá: Starosta, v případě jeho nepřítomnosti místostarosta
Termín: 2. prosince 2020

3. Požádat poskytovatele dotace MK 35046/2020SOM o prodloužení termínu pro realizaci do
prosince 2021 a to vzhledem k nemožnosti realizace akce v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek do rozhodnutí stanovených termínů vzhledem k značnému ztížení realizace
v souvislosti sCOVID-19 a snížením daňových příjmů a RUD. Zároveň město Podbořany
prohlašuje, že v rozpočtu města na rok 2021 vyčlení finanční prostředky na realizaci. Posunutí
termínu je velice účelné a žádoucí ve vztahu k již realizovaným přípravám a celoroční vynaložené
práci všech zúčastněných, tedy Města Podbořany, Národního muzea a dalších.
Zodpovídá: Mgr. Erich Knoblauch , odbor MHaS
Termín: 2. prosince 2020
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4. V souvislosti s informacemi poskytnutými fyzickou osobou na tomto jednání ZM (o tom, že
cena jeho pozemků je nižší a stav horší, než cena a stav pozemků Města Podbořany než
deklaroval před uzavřením smluv o převodu pozemků, komunikací a VOS na Město Podbořany),
prověřit platnost těchto smluv včetně podání podnětu na prošetření návrhu fyzické osoby na pokus
o snížení daňových odvodů státu.
Zodpovídá: Ing. Gonda
Termín: 2. prosince 2020

5. Ukládá informovat zastupitele města o průběhu a výsledcích kauz a soudních pří ve věci tzv.
„MŠ Bří. Čapků" a tzv. „pozemků pro výstavbu rodinných domů Na Lišce".
Zodpovídá: Starosta
Termín: 2. prosince 2020

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé: Milan Jedlička

Karel Zerner.
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