Usnesení
z 25. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 23. září 2020 od 15,30hod
v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Gutzer, Ing. Bc. Marhold, p. Vaněk, Mgr. Čapková,
MUDr. Ráliš, p. Jedlička
Přizvaní: Ing. Gonda, Ing. Ohanka, Mgr. Knoblauch, Ing. Harvánková, Mgr. Marcelly, ředitelé škol
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Ráliš, p. Jedlička
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 ZP a stavební úřad
č. 368/2020 Rada města schválila znění a podpis smluv o zřízení služebností 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 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 vkú. Podbořany. Z: majetkoprávní odbor
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 373/ 2020 - Strategický plán Města Podbořan - doplnění Kulturní komise
Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválení Strategického plánu Města Podbořany.
Z: odbor investic
T: 2. prosince 2020

Usnesení č. 374/2020 - Rekonstrukce střechy společenského sálu Národního domu v Podbořanech
- VŘ
Rada města schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Rekonstrukce střechy společenského sálu Národního domu v Podbořanech44.
Z: odbor investic
T: 21. října 2020

Usnesení ě. 375/2020 - „Stavební úpravy tenisových kurtů Podbořany44 - výsledky VŘ
Rada města ruší výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky „Stavební úpravy tenisových kurtů44
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: 21. října 2020
Usnesení z 25. zasedání Rady města Podbořany 23. 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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Usnesení č. 376/2020 - Žádost o povolení výjimky pro umístění garáže na pozemku p.ě. 2156/18
Rada města souhlasí s udělením výjimky pro umístění garáže Im od hranice pozemku č.2156/17 v k.ú.
Podbořany za podmínky, že střešní okapy budou svedeny na pozemek investora.
Z: odbor investic
T: 21. října 2020

Usnesení č. 377/2020 - „PD - Zhotovení projektové dokumentace pro gravitační kanalizaci v obci
Buškovice“ - 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 „PD Zhotovení projektové dokumentace pro gravitační kanalizaci v obci Buškovice“ mezi Městem
Podbořany a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřežní 90/4, Praha,
a to za celkovou cenu 1.009.140,- Kč vč. DPH a s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu
neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2020. O této skutečnosti
bude objednatel zhotovitele písemně informovat nejpozději do 31. 3. 2021.
Z: odbor investic
T: 21. října 2020

Usnesení č. 378/2020 - „Pronájem kluziště 2020 - 2022“ - výsledky VŘ
Rada města, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí
cenových nabídek pro akci „Pronájem kluziště 2020 - 2022“ a zároveň ukládá podepsat smlouvu o
pronájmu mezi Městem Podbořany a společností ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., Nádražní 631, 565 01
Choceň a to za celkovou cenu 2 286.900,- Kč vč. DPH s tím, že doporučuje Zastupitelstvu města
rozpočtovou změnu na dofmancování zimní sezóny 2020-2021 a stím, že rada města doporučuje
zastupitelstvu města začlenění finančních prostředků na sezónu 2021 - 2022 s právem odstoupení od
smlouvy o pronájmu v případě, že nebude zahrnutá do rozpočtu 2021 o čemž bude dodavatele
informovat do 1. 4. 2021.

1.

ENERGO CHOCEŇ s.r.o.

2.

BaP holding a.s.

Nádražní 631, 565 01 Choceň
IČO: 259 32 420
Purkyňova 35b, 612 00 Brno
IČO: 278 54 591

2 286.900,00 Kě

2 389.338,60 Kč

Z: odbor investic
T: 21. října 2020

Usnesení č. 379/2020 - Schválení, uzavření a podpis dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci VPP
Rada města schválila uzavření a podpis dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci VPP a poskytnutí příspěvku č. LNA-V-17/2020 a dohody č. LNA-V-18/2020 ze dne 16. 3. 2020
- Asistent prevence kriminality na dobu do 31. 12. 2020.
Z: finanční odbor
T: 21. října 2020
Usnesení z 25. zasedání Rady města Podbořany 23. 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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Usnesení č. 384/2020 - Návrh doplnění smlouvy o nájmu kotelen
Rada města schválila doplnění „Smlouvy o nájmu kotelen41 s Realitní kanceláří L & L s.r.o., Cyrila a
Metoděje 66, Podbořany, IC : 27338410 z 23. 11. 2013 o zařazení názvů a typových označení nových
kotlových jednotek a ukládá starostovi města dokument podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 21. října 2020

Usnesení č. 385/2020 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany pro rok 2020 - Náboženská
obec Církve československé husitské, Husova 37, Podbořany - změna účelu poskytnutí dotace
Rada města schválila poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podbořany, ve výši 50 tisíc Kč, žadatel
Náboženská obec Církve československé husitské v Podbořanech, Husova 37, 441 01 Podbořany, IČO
70830509, pro účel uvedený v žádosti o poskytnutí dotace (změna účelu dotace) - Havarijní oprava
střechy věže a pravé sakristie kostela Božího Spasitele v Podbořanech, Husově ulici, včetně svodů a
okapů.
Z: odbor MHaS
T: 21. října 2020
Usnesení z 25. zasedání Rady města Podbořany 23. 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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Usnesení č. 386/2020 Návrh na mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení, zřízených
městem Podbořany
Rada města schválila vyplacení odměn ředitelům škol zřizovaných městem Podbořany ve stanovené
výši (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 21. října 2020
Usnesení ě. 387/2020 - Zpráva ZŠ TGM Podbořany o přípravě a organizaci školního roku
2020/2021
Rada města vzala na vědomí zprávu o přípravě a organizaci školního roku 2020/2021, ZŠ TGM
Podbořany, Husova 445, okres Louny - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 21. října 2020
Usnesení ě. 388/2020 - Zpráva ZŠ Husova ě. p. 276, Podbořany o přípravě a organizaci školního
roku 2020/2021
Rada města vzala na vědomí zprávu o přípravě a organizaci školního roku 2020/2021, ZŠ Podbořany,
Husova č. p. 276, okres Louny - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 21. října 2020
Usnesení c. 389/2020 - Zpráva MŠ Bří Čapků 795, Podbořany o přípravě a organizaci školního
roku 2020/2021
Rada města vzala na vědomí zprávu o přípravě a organizaci školního roku 2020/2021, MŠ Podbořany,
Bří Čapků 795, okres Louny - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 21. října 2020
Usnesení ě. 390/2020 - Zpráva MŠ Hlubanská 321, Podbořany o přípravě a organizaci školního
roku 2020/2021
Rada města vzala na vědomí zprávu o přípravě a organizaci školního roku 2020/2021, MŠ Podbořany,
Hlubanská 321, okres Louny - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 21. října 2020
Usnesení ě. 391/2020 - Zpráva Gymnázia a SOŠ Podbořany o přípravě a organizaci školního roku
2020/2021
Rada města vzala na vědomí zprávu o přípravě a organizaci školního roku 2020/2021, Gymnázia a
Střední odborné školy Podbořany, okres Louny - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 21. října 2020
Usnesení ě 392/2020 - Zpráva ZUŠ Podbořany o přípravě a organizaci školního roku 2020/2021
Rada města vzala na vědomí zprávu o přípravě a organizaci školního roku 2020/2021, ZUŠ Podbořany,
okres Louny - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 21. října 2020
Usnesení č. 393/2020 - Užití tvrze Hlubany
Rada města schválila využití tvrze v Hlubanech společnosti Kaolin Hlubany, a.s. ve spolupráci
s Městem Podbořany za účelem uspořádání „Dne bezpečnosti44 dne 16. 10. 2020.
Z: odbor MHaS
T: 21. října 2020

Usnesení z 25. zasedání Rady města Podbořany 23. 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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Usnesení č. 394/2020 - Licenční smlouva - Národní památkový ústav
Rada města schválila Licenční smlouvu č. LS: 361/2020 (viz příloha) na nevýhradní právo užití díla
specifikovaného v čl. I. smlouvy, pro publikování v knize „Bílé zlato Podbořanska“, kterou vydává
Město Podbořany v předpokládaném nákladu 600 ks. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 6.
2023. Celková odměna za užití díla činí 3 500,-Kč + DPH. Poskytovatel licence - Národní památkový
ústav. Valdštejnské náměstí 162/3, 1148 01 Praha 1, IČ 75032333.
Z: odbor MHaS
T: 21. října 2020
Usnesení č. 395/2020 - Smlouva o užití věci - Regionální muzeum v Teplicích
Rada města schválila Smlouvu o užití věci č. 15/2020 (viz příloha) - fotografie 13 ks sbírkových
předmětů - obkladaček firmy Hardtmuth pro publikování v knize „Bílé zlato Podbořanska“, kterou
vydává Město Podbořany v předpokládaném nákladu 600 ks. Poskytovatel - Regionální muzeum
v Teplicích p. o., Zámecké náměstí 14,415 01 Teplice, IČ 00083241.
Z: odbor MHaS
T: 21. října 2020

Usnesení č. 396/2020 - Možnosti pronájmu sportovní haly v Podbořanech
Rada města vzala na vědomí informaci o možnostech pronájmu sportovní haly v Podbořanech.
Z:odbor MHaS,
majetkoprávní odbor
T: 21. října 2020

Usnesení č. 397/2020 - Vyplacení mimořádné odměny ke mzdě řediteli Domova pro seniory
Podbořany, p.o.
Rada města schválila vyplacení mimořádné odměny pro ředitele DpS Podbořany, p.o, za příkladné
vedení příspěvkové organizace, v období od 13.3.2020 - 21.5.2020 za vystavení riziku nákazy z důvodu
nezbytného, soustavného, přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu
v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID-19.
Z: sociální odbor
T: 21. října 2020

Usnesení ě. 398/2020 - Domov pro seniory Podbořany, p.o. - Schválení uzavření smlouvy na
dodavatele zemního plynu
Rada města schválila uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu mezi Domovem pro
seniory Podbořany, p.o a firmou E.ON Energie, a.s., vítězem elektronické aukce, jako dodavatelem
plynu na rok 2021.
Z: sociální odbor
T: 21. října 2020

Usnesení ě. 399/2020 - Domov pro seniory Podbořany, p.o. - Schválení uzavření smlouvy na
dodavatele elektřiny
Rada města schválila uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí
mezi Domovem pro seniory Podbořany, p.o a firmou E.ON Energie, a.s., vítězem elektronické aukce,
jako dodavatelem elektřiny na rok 2021.
Z: sociální odbor
T: 21. října 2020
Usnesení z 25. zasedání Rady města Podbořany 23. 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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Usnesení č. 400/2020 - Souhlas se stavbou
Rada města souhlasí s realizací stavby zahradního domku na pozemku parc.č. 1865/6 v k.ú. Podbořany,
jehož investorem bude nájemce pozemku za podmínek, že stavba bude realizována na základě povolení
stavebního úřadu a v případě, že dojde k ukončení nájmu, bude pozemek uveden do původního stavu
(dojde k odstranění stavby), pokud nebude dohodnuto jinak. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 21. října 2020
v

Usnesení č. 401/2020 - Žádost o záměr prodeje části pozemku
Rada města schválila záměr prodeje části pozemku parc.č. 827 v k.ú. Kněžice u Podbořan, druh
pozemku: lesní pozemek o výměře cca 700 m2. Kupní cena dle znaleckého posudku. Žadatelka: fyzická
osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. prosince 2020
v

Usnesení č. 402/2020 - Žádost o záměr pronájmu části pozemku
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc.č. 827 v k.ú. Kněžice u Podbořan, druh
pozemku: lesní pozemek o výměře 150 m2. Cena nájmu: minimálně 500 Kč/rok. Žadatelka fyzická
osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 21. října 2020

Usnesení č. 403/2020 - Záměr pachtu
Rada města schválila záměr pachtu pozemků parc.č. 351, druh pozemku trvalý travní porost o výměře
9842 m2 za minimální pacht ve výši 4354 Kč/rok, parc.č. 320 druh pozemku trvalý travní porost o
výměře 16 632 m2 za minimální pacht ve výši 7358 Kč/rok v k.ú. Kaštice, parc.č. 550 druh pozemku
trvalý travní porost o výměře 3885 m2, za minimální pacht ve výši 1375 Kč/rok, části pozemku parc.č.
551, druh pozemku ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 1807 m2 za minimální pacht ve výši
640 Kč/rok a pozemku parc.č. 553, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 757 m2 za minimální
pacht ve výši 268 Kč/rok v k.ú. Dolánky u Kaštic. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 21. října 2020

Usnesení č. 404/2020 - Smlouva o spolupráci
Rada města schválila znění a podpis smlouvy o spolupráci s realitní kanceláří RE/MAX Zlatý domov,
která je provozována společností Solitario s.r.o., IČ 22796843, se sídlem Žatec, náměstí Svobody 161
PSČ 438 01, za účelem hledání nájemce sportovní haly.
Z: majetkoprávní odbor
T: 21. října 2020
v

Usnesení č. 405/2020 - Žádost o odkoupení pozemku
Rada města nedoporučila Zastupitelstvu města odkoupení pozemku parc.č. 1693/5, druh pozemku: orná
půda, o výměře 751 m2 v k.ú. Podbořany do vlastnictví Města Podbořany za kupní cenu 388 019 Kč a
doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením třístranné smlouvy, ve které budou uvedeny
podmínky města pro výstavbu RD a předkupní právo ve prospěch města s tím, že kupujícího si vyhledá
sám žadatel (vlastník pozemku). Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. prosince 2020
Usnesení z 25. zasedání Rady města Podbořany 23. 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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Usnesení č. 406/2020 - Výpověď z nájmu
Rada města vzala na vědomí výpověď z nájmu k pozemku parc.č. 488 v k.ú. Dolánky u Kaštic a
schválila výpověď z nájmu dohodou ke dni 30. 9. 2020. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 21. října 2020

Usnesení č. 407/2020 - Záměr pronájmu pozemku
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc.č. 488 v k.ú. Dolánky u Kaštic o výměře 500
m2. Minimální výše pronájmu 1 000 Kč/rok.
Z: majetkoprávní odbor
T: 21. října 2020

Usnesení č. 408/2020 - Záměr pronájmu části pozemku
Rada města neschválila záměr prodeje části pozemku parc.č. 829/3, druh pozemku: ostatní plocha, v k.ú.
Duškovice o výměře cca 120 m2 a doporučila řešit se žadatelem možnost případného pronájmu. Žadatel
fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. prosince 2020

Usnesení ě. 409/2020 - Ukončení výpůjčky IT příslušenství
Rada města schvaluje ukončení výpůjčky mezi Městem Podbořany a Policií ČR, KRP Ústeckého kraje,
obvodní oddělení Podbořany, kde předmětem smlouvy o výpůjčce ze dne 25. 1. 2011 a dodatku č. 1 ze
dne 29. 12. 2015 bylo IT příslušenství pro provozování kamerového systému.
Z: majetkoprávní odbor
T: 21. října 2020

Usnesení č. 410/2020 - Dodatek č. 2 ke smlouvě CES 621/2012
Rada města schválila podpis dodatku č. 2 k nájemní smlouvě CES 621/2012 ve věci stavby „Podbořany,
Alpka I - kanalizační výtlak splaškových vod“. Žadatel SYS a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.
Z: majetkoprávní odbor
T: 21. října 2020

Usnesení ě. 411/2020 - Dodatek ě. 3 ke smlouvě CES 1368/2013
Rada města schválila podpis dodatku č. 3 k nájemní smlouvě CES 1368/2013 ve věci stavby „LN 055
036 „Podbořany, areál kasáren v Podbořanech - vodovod a kanalizace - I.etapa“. Žadatel SYS a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.
Z: majetkoprávní odbor
T: 21. října 2020

Usnesení ě. 412/2020 - Dodatek ě. 2 ke smlouvě CES 612/2012
Rada města schválila podpis dodatku č. 2 k nájemní smlouvě CES 612/2012 ve věci stavby „LN 055
046 Podbořany, Apka - Bidipo - kanalizační výtlak splaškových vod“. Žadatel SYS a.s., Přítkovská
1689,41550Teplice.
Z: maj etkoprávní odbor
T: 21. října 2020

Usnesení z 25. zasedání Rady města Podbořany 23. 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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Usnesení č. 413/2020 - Dodatek č. 2 ke smlouvě CES 1416/2013
Rada města schválila podpis dodatku č. 2 k nájemní smlouvě CES 1416/2013 ve věci stavby „LN 055
052 „Podbořany - areál kasáren - vodovod a kanalizace pro 26 parcel“. Žadatel SYS a.s., Přítkovská
1689, 415 50 Teplice.
Z: majetkoprávní odbor
T: 21. října 2020

Usnesení č. 414/2020 - Dodatek č. 2 ke smlouvě CES 100/2017
Rada města schválila podpis dodatku č. 2 k nájemní smlouvě CES 100/2017 ve věci stavby „LN 055
073 Podbořany, Na Barborce - vodovod pro 3RD p.p.č.2156/41,42,43“. Žadatel SYS a.s., Přítkovská
1689, 415 50 Teplice.
Z: majetkoprávní odbor
T: 21. října 2020

Usnesení č. 415/2020 - Záměr pronájmu sportovní haly
Rada města schválila záměr pronájmu na provozování sportovní haly na Barborce za minimální výši
nájmu 10 000 Kč/měsíčně + DPH + náklady na energie.
Z: majetkoprávní odbor
T: 21. října 2020

Usnesení č. 416/2020 - Záměr prodeje movitého majetku
Rada města schvaluje záměr prodeje pracovního stolu, inventární číslo 5002764 za cenu minimálně 116
Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 21. října 2020

Usnesení ě. 417/2020 - Užití Databáze geografických jmen ČR Datových sad INSPIRE a
ORTOFOTA
Rada města schvaluje znění a podpis smlouvy o užití Databáze geografických jmen ČR Datových sad
INSPIRE a ORTOFOTA ČR mezi Městem Podbořany a Zeměměřickým úřadem, Pod sídlištěm 1800/9,
P.O. BOX 21, 182 11 Praha 8.
Z: majetkoprávní odbor
T: 21. října 2020

Usnesení č. 418/2020 - Podpora podnikání v zařízeních nájemců majetku města zasažených
vládním nařízením ve vztahu k COVID -19
Rada města schválila z důvodu vládních nařízení ve vztahu ke COVID - 19 snížení nájmů a plateb za
zábor za měsíc září o 50 % a to restauraci Kuželna, restauraci Národní dům, restauraci Růže - zahrádka,
tedy v zařízení nájemců, kteří jsou přijatými opatřeními poškozeni. Důvodem snížení nájmů a záboru o
50 % za měsíc září je podpora podnikání, která je v tomto oboru přijatými opatřeními zasažena.
Z: majetkoprávní odbor
T: 21. října 2020
Usnesení ě. 419/2020 - Odběrové místo Covid-19
Rada města schválila příspěvek na odběrové místo Covid - 19 nemocnici Žatec ve výši 50 000,- Kč,
pokud provoz tohoto místa nedokáže zafinancovat Vláda ČR, Ústecký kraj, zdravotní pojišťovny nebo
Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Z: finanční odbor
T: 21. října 2020
Usnesení z 25. zasedání Rady města Podbořany 23. 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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Usnesení č. 420/2020 - Žádost firmy Kvasar spol. s r.o. Zlín o povolení použití znaku města
Podbořany na svých webových stránkách, v seznamu uživatelů mzdového a personálního systému
PERM 3
Rada města projednala a schválila žádost firmy Kvasar, spol. s r.o. Zlín o povolení umístění znaku města
Podbořany na webových stránkách firmy Kvasar, spol. s r.o., v seznamu uživatelů mzdového a
personálního systému PERM 3.
Z: OOW
T: 21. října 2020

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé:

MUDr. Petr Ráliš:

Milan Jedlička:
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