Usnesení
z 26. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 21. října 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, p. Jedlička
Omluveni: MUDr. Ráliš
Přizvaní: Ing. Gonda, Ing. Ohanka, Mgr. Knoblauch, Ing. Harvánková, Mgr. Marcelly
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Čapková, p. Vaněk
Kontrola usnesení:
Usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 421/2020 - „Rekonstrukce střechy společenského sálu Národního domu
v Podbořanech44 - výsledky VR
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
„Rekonstrukce střechy společenského sálu Národního domu v Podbořanech44 mezi Městem Podbořany a
společností ALLKON, s.r.o., IČO: 25008196, se sídlem: Okružní 350, 435 13 Meziboří, a to za
celkovou cenu 1 793.593,- 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 1.
4. 2021.
1.

ALLKON s.r.o.

Okružní 350, 43513 Meziboří

2.

STAVMAX Group s.r.o.

Husova 434,431 51 Klášterec nad
Ohří

1 793.593,- Kč vč. DPH
1 918.774,44 Kčvč. DPH

Z: odbor investic
T: 25. listopadu 2020
v

Usnesení č. 422/2020 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí
k novostavbě RD čp. 1152 v ul. U Tankového praporu v Podbořanech
Rada města doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na
vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu čp. 1152 ul. U Tankového praporu v Podbořanech, a
to ve výši 37 500,- Kč.
Z: odbor investic
T: 2. prosince 2020

Usnesení č. 423/2020 - Sběrný dvůr Podbořany
Rada města doporučila pokračovat v činnostech na projektové dokumentaci a pro výběrové řízení
veřejné zakázky „Sběrný dvůr Podbořany44.
Z: odbor investic
T: 2. prosince 2020

Usnesení č. 424/2020 - Stavební úpravy tenisových kurtů Podbořany - opakovaná výzva - VŘ
Rada města schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Stavební úpravy tenisových kurtů v Podbořanech - opakovaná výzva44.
Z: odbor investic
T: 25. listopadu 2020
Usnesení z 26. zasedání Rady města Podbořany 21. října 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

Usnesení č. 425/2020 - Žádost o vyhrazení obecného parkovacího místa
Rada města souhlasí s vyhrazením obecného parkovacího místa v ulici Husova u domu čp. 439 v
Podbořanech.
Z: odbor investic
T: 25. listopadu 2020

Usnesení č. 426/2020 - 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: 25. listopadu 2020

Usnesení č. 427/2020 - PD pro školu TGM Podbořany pro půdní vestavbu učeben včetně
bezbariérového přístupu
Rada města ukládá zpracovat na základě požadavků školy projektovou dokumentaci pro: „PD Zhotovení projektové dokumentace pro půdní vestavbu včetně bezbariérového přístupu ve škole TGM
Podbořany".
Z: odbor investic
T: 25. listopadu 2020
v

Usnesení č. 428/2020 - PD pro školu ZS Husova 276 Podbořany pro půdní vestavbu učeben včetně
bezbariérového přístupu
Rada města ukládá zpracovat na základě požadavků školy projektovou dokumentaci pro: „PD Zhotovení projektové dokumentace pro půdní vestavbu včetně bezbariérového přístupu ve škole ZŠ
Husova 276 Podbořany".
Z: odbor investic
T: 25. listopadu 2020

Usnesení č. 429/2020 - Darovací smlouva na finanční dar - Bílinská přírodovědná společnost, z.s.
Rada města schválila znění a podpis darovací smlouvy na finanční dar mezi Městem Podbořany a
Bílinskou přírodovědnou společností, z.s., Břežánská ulice 9, 418 01 Bílina, IČ : 26620430.
Z: finanční odbor
T: 25. listopadu

Usnesení č. 430/2020 - Darovací smlouva na finanční dar - Kaolin Hlubany, a.s.
Rada města schválila znění a podpis darovací smlouvy na finanční dar mezi Městem Podbořany a
Kaolin Hlubany, a.s., Hlubany 63, 441 01 Podbořany, IČ: 48288195.
Z: finanční odbor
T: 25. listopadu

Usnesení č. 431/2020 - Zrušení záměru založit účet u České spořitelny, a.s.
Rada města vzala na vědomí, že nedošlo k založení účtu u České spořitelny, a.s. (schváleno zřízení účtu
RM dne 26. 2. 2020).
Z: finanční odbor
T: 25. listopadu
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Usnesení č. 432/2020 - Rozpočtová změna, rozpočtové opatření č. 42 až č. 46
Rada města schvaluje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 42 až č. 46 (v tis. Kč) -- viz přílo
Příjmy

RO 42

Dotace na volby do Senátu ČR a zastupitelstva kraje

RO 43
RO 44

Výdaje

Výdaje

Financování

pol. 5*

pol. 6*

pol. 8*

442,00

442,00

Přesuny mezi paragrafy a položkami, které jsou závaznými ukazateli

0,00

100,00

NI dotace z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje -vratka

-4,80

-4,80

0,00

0,00

152,29

152,29

0,00

0,00

0,00
-100,00

0,00
0,00

Dotace na kompenzaci vicenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro
RO 45

zaměstnance soc. služeb v souvislosti s Covid 19 - Domov pro seniory
Dotace na podporu mim. fin. ohodnocení soc. prac. na obecních úřadech v

RO 46

souvislosti s COVIP_ 19
celkem

43,93

43,93

0,00

0,00

633,42

733,42

-100,00

0,00

Z: finanční odbor
T: 25. listopadu 2020
Usnesení č. 433/2020 - Rozbor hospodaření za III. čtvrtletí 2020
Rada města vzala na vědomí rozbor hospodaření za III. čtvrtletí 2020.
Z: finanční odbor
T: 2. prosince 2020

Usnesení č. 434/2020 - Domov pro seniory Podbořany, p.o.
Rada města schválila vyřazení majetku z Domova pro seniory Podbořany, z důvodu nefunkčnosti a
z důvodu opotřebování - viz příloha.
Z: sociální odbor
T: 25. listopadu 2020

Usnesení č. 435/2020 - Žádost o příspěvek z rozpočtu Města Podbořany - Svaz tělesně postižených
v ČR z.s., Okresní organizace Louny
Rada města schválila příspěvek z rozpočtu Města Podbořany - Svazu tělesně postižených v ČR, z.s.
Okresní organizace Louny, Pod Nemocnicí 2503, 440 01 Louny, IČ 640 18 539 na zakoupení nového
osobního automobilu, který bude sloužit k přepravě seniorů ve výši 20 000 Kč.
Z: finanční odbor
T: 25. listopadu 2020

Usnesení č. 436/2020 - Záměr pronájmu pozemku
Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc.ě. 1671/5, druh pozemku: omá půda o výměře 417
m2 v k.ú. Podbořany. Minimální výše nájmu činí 1668 Kč/rok. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. listopadu 2020

Usnesení č. 437/2020 - Záměr prodeje pozemku
Rada města schválila záměr prodeje pozemku parc.ě. 3162/3, druh pozemku: zahrada, o výměře 64 m2,
v k.ú. Buškovice. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Žadatelé: fyzické osoby.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. prosince 2020
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Usnesení č. 438/2020 - Návrh kupní smlouvy
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit znění a podpis Kupní smlouvy č.
9420002670/4000232766, ve které předmětem smlouvy je úplatný převod plynárenského zařízení a to
STL plynovod DN 63, délky 70,7 m a přípojky DN 32, délky 17 m za kupní cenu 232 179 Kč+ DPH.
Tyto stavby byly Městem Podbořany realizovány v rámci stavby „Výstavba IS a komunikace za ZZN,
ulice Vroutecká v Podbořanech44. Žadatel GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klišé, 400 01 Ústí nad Labem.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. prosince 2020

Usnesení č. 439/2020 - Dohoda o způsobu provedení údržby ochranného pásma
Rada města schválila uzavření dohody o způsobu provedení údržby ochranného pásma vedení 400 kV
v úseku mezi stožáry č. 42-43 na pozemku parc.ě. 210/1 v k.ú. Neprobylice u Kaštice ve variantě a), tj.
likvidaci užitkové dřevní hmoty, vzniklého klestu a zbytků po těžbě provede ČEPS na své vlastní
náklady. Žadatel ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10 101 52 - dohoda o způsobu provedení
údržby ochranného pásma.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. listopadu 2020
Usnesení č. 440/2020 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby
Rada města schválila znění a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-4019867/VB/P001. Dle sazebníku města je náhrada za zřízení věcného
břemene stanovena ve výši 60 925 Kč + DPH. Žadatel ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. listopadu 2020

Usnesení č. 441/2020 - 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 na 1
Kč/měsíc za měsíc říjen a listopad, a to restauraci Kuželna a restauraci Národní dům, tedy v zařízení
nájemců, kten jsou pojatými vládními opatřeními poškozeni. Důvodem smzem najmu na 1 Kc/mesic za
měsíc říjen a listopad je podpora podnikání, která jev tomto oboru přijatými opatřeními zasažena.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. listopadu 2020

Usnesení č. 442/2020 - Podpora podnikání v zařízeních nájemců majetku města zasažených
vládním nařízením ve vztahu k COVID -19
Rada města schválila z důvodu vládních nařízení ve vztahu k COVID - 19 úpravu platby za restaurační
zábor na 1 Kč/měsíc do 31. 12. 2020, a to restauraci Růže Podbořany, tedy v zařízení nájemce, který je
přijatými opatřeními poškozen. Důvodem snížení platby za zábor na 1 Kč/měsíc do 31. 12. 2020 je
podpora podnikání, která je v tomto oboru přijatými opatřeními zasažena.
Z: MHaS
T: 25. listopadu 2020
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Usnesení č. 443/2020 - Záměr pronájmu prodejního stánku
Rada města schválila záměr pronájmu prodejního stánku na pozemku parc.ě. 1036 v k.ú. Podbořany, na
Masarykově náměstí, za minimální nájem 2700 Kč/měsíc + náklady na energie. Zadatelka: fyzická
osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. listopadu 2020

Usnesení č. 444/2020 Souhlas se stavbou
Rada města vydává souhlas ke stavbě „kalovody a vodovody Kaolin Hlubany a.s.“ za předpokladu, že
kompletní projektová dokumentace stavby bude předložena k odsouhlasení odboru investic a dále
souhlasí s vedením stavby přes pozemek parc.ě. 203 v k.ú. Hlubany, který je ve vlastnictví Města
Podbořany. Žadatel: IN PROJEKT Louny Engineering, Na Valích 899, 440 01 Louny.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. listopadu 2020

Usnesení č. 445/2020 - Prodej movitého majetku
Rada města schválila prodej movitého majetku - pracovního stolu, inventární číslo 5002764 za kupní
cenu 116 Kč a dále schválila uzavření a podpis kupní smlouvy se žadatelem. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. listopadu 2020

Usnesení č. 446/2020 - Pronájem části pozemku
Rada města schválila pronájem části pozemku parc.ě. 488, o výměře 500 m2, druh pozemku: ostatní
plocha v k.ú. Dolánky u Kaštic za 1000 Kč/rok a dále schválila uzavření a podpis nájemní smlouvy se
žadatelem. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. listopadu 2020

Usnesení č. 447/2020 - Pacht pozemků
Rada města vzala na vědomí podané nabídky ke zveřejněnému pachtu pozemků parc.ě. 351, druh
pozemku trvalý travní porost o výměře 9842 m2 v k.ú. Kaštice, za minimální pacht ve výši 4354 Kč/rok,
parc.ě. 320 druh pozemku trvalý travní porost o výměře 16 632 m2 v k.ú. Kaštice, za minimální pacht ve
výši 7358 Kč/rok, parc.ě. 550 druh pozemku trvalý travní porost o výměře 3885 m2, v k.ú. Dolánky u
Kaštic, za minimální pacht ve výši 1375 Kč/rok, části pozemku parc.ě. 551, druh pozemku ostatní
plocha (ostatní komunikace) o výměře 1807 m2 v k.ú. Dolánky u Kaštic, za minimální pacht ve výši 640
Kč/rok, pozemku parc.ě. 553, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 757 m2 v k.ú. Dolánky u
Kaštic, za minimální pacht ve výši 268 Kč/rok. Vzhledem k tomu, že na základě zveřejněného záměru
byly podány 2 žádosti o propachtování pozemků, schvaluje Rada města nový záměr pachtu, na základě
kterého bude budoucí pachtýř vybrán obálkovým výběrem. Minimálně požadovaná cena pachtu je
původně požadovaná cena u jednotlivých pozemků.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. listopadu 2020
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Usnesení
č.
448/2020 Souhlas
se
stavbou
s označením
11010-095543
RVDSL2011_C_U_PODB29-PODB1HR_OK
Rada města vydává souhlas ke stavbě s označením 11010-095543 RVDSL201 l_C_U_PODB29PODB1HR OK, která obsahuje uložení podzemní kabelové komory v pozemku parc.ě. 619/3 v k.ú.
Podbořany, za předpokladu, že kompletní projektová dokumentace stavby bude předložena
k odsouhlasení odboru investic. Žadatel SCHLIKE - Domi, spol. s.r.o., Průjezdná 1958, 434 01 Most.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. listopadu 2020

Usnesení č. 449/2020 - Souhlas se stavbou s označením 11010-092267 0838-19 FTTH Podbořany,
Malá Osada, OK
Rada města vydává souhlas ke stavbě s označením 11010-092267 0838-19 FTTH Podbořany, Malá
Osada, OK, která umožní napojení budoucí obytné zóny Malá Osada na optickou síť CETIN a.s., za
předpokladu, že kompletní projektová dokumentace stavby bude předložena k odsouhlasení odboru
investic. Žadatel SCHLIKE - Domi, spol. s.r.o., Průjezdná 1958, 434 01 Most.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. listopadu 2020

Usnesení č. 450/2020 - Souhlas se stavbou s označením 11010-092266 0838-19 FTTH Podbořany,
za ZZN, OK
Rada města vydává souhlas ke stavbě s označením 11010-092266 0838-19 FTTH Podbořany, za ZZN,
OK, která umožní napojení budoucí obytné zóny za ZZN na optickou síť CETIN a.s., za předpokladu,
že kompletní projektová dokumentace stavby bude předložena k odsouhlasení odboru investic. Žadatel
SCHLIKE - Domi, spol. s.r.o., Průjezdná 1958, 434 01 Most.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. listopadu 2020

Usnesení č. 451/2020 - Souhlas se stavbou s názvem „16010-052969 RVDSL2011_C_U_PODB20PODBlHR_MET“
Rada města vydává souhlas ke stavbě s označením „16010-052969 RVDSL2011_C_U_PODB20PODBlHR_MET“ (jedná se o stavbu nového sdruženého rozvaděče rDSLAM SIS 900D se sloupkem
pro NN měření), za předpokladu, že kompletní projektová dokumentace stavby bude předložena
k odsouhlasení odboru investic. Žadatel SCHLIKE - Domi, spol. s.r.o.. Průjezdná 1958, 434 01 Most.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. listopadu 2020

Usnesení č. 452/2020 - Záměr pachtu, prodloužení pachtu
Rada města schválila záměr pachtu pozemků parc.ě. 194/17 o výměře 19 2974 m2 a parc.ě. 194/23 o
výměře 4 117 m2, druhy pozemků: omá půda, v k.ú. Hlubany v době trvání do 30. 9. 2021. Výše pachtu
6 686 Kč/rok. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. listopadu 2020
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Usnesení č. 453/2020 - Výpověď z nájmu
Rada města vzala na vědomí výpověď z nájmu k pozemku parc.ě. 47 v k.ú. Kaštice a schválila výpověď
z nájmu dohodou ke dni 31. 10. 2020. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. listopadu 2020

Usnesení č. 454/2020 - Záměr pronájmu pozemku
Rada města schválila záměr pronájmu pozemku 47, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvon, o
výměře 158 m2, v k.ú. Kaštice. Žadatel: fyzické osoby.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. listopadu 2020

Usnesení č. 455/2020 - Nabídka darování pozemků
Rada města doporučila Zastupitelstvu města přijmout darem pozemky parc.ě. 2247, 2248, 2223 v k.ú.
Podbořany od společnosti AR AUTO s.r.o., Průmyslová 1208, 271 01 Nové Strašecí.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. prosince 2020
v

Usnesení č. 456/2020 - Žádost o vzájemné vypořádání pozemků
Rada města nedoporučila Zastupitelstvu města schválit návrhy fyzické osoby na vzájemné vypořádání,
kde předmětem žádosti je pozemek parc.ě. 1885/7 (část) v k.ú. Podbořany, který je ve vlastnictví Města
Podbořany a parc.ě. 1885/74 (část) a 1885/53 v k.ú. Podbořany, které jsou ve vlastnictví fyzické osoby.
Rada města vyzývá fyzickou osobu, aby skutečný stav uvedla do souladu s její vlastní nabídkou daru a
uzavřenou darovací smlouvou s Městem Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. prosince 2020

Usnesení ě. 457/2020 - Výpovědi z nájmů pachtů
Rada města schválila výpovědi z nájmů/pachtů k části pozemkům parc.ě. 254/74, druh pozemku omá
půda, 254/76, druh pozemku omá půda, 255/1, druh pozemku omá půda, 253/1, druh pozemku ostatní
plocha, v k.ú. Hlubany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. listopadu 2020

Usnesení č. 458/2020 - Záměr pronájmu částí pozemků
Rada města schválila záměr pronájmu částí pozemků parc.ě. 254/74, druh pozemku omá půda, o výměře
cca 378 m2, parc.ě. 254/76, drah pozemku omá půda, o výměře 1254 m2, parc.ě. 255/1, druh pozemku
omá půda, o výměře 2491 m2, 253/1, druh pozemku ostatní plocha o výměře cca 82 m2, v k.ú. Hlubany
za účelem těžby surového kaolinu/bentonitu. Uvedené pozemky se nacházejí v dobývacím prostom.
Výše nájmu bude stanovena znaleckým posudkem. Žadatel Kaolin Hlubany a.s., Hlubany 63, 441 01
Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 25. listopadu 2020

Usnesení z 26. zasedání Rady města Podbořany 21. října 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. 459/2020 - Podpis Dodatku č. 14 ke Smlouvě o podpoře provozu a užití IS VĚRA
Radnice číslo STP/08/13 ze dne 15.10. 2008
Rada města schválila Dodatek č. 14 ke Smlouvě o podpoře provozu a užití IS VĚRA Radnice číslo
STP/08/13 ze dne 15. 10. 2008 a ukládá starostovi města dokument podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 25. listopadu 2020

Usnesení č. 460/2020 - Výsledek VŘ na prodej z majetku města - prodej osobního automobilu
Rada města vzala na vědomí zprávu o výsledku výběrového řízení na prodej z majetku města, kdy se
křížení nepřihlásil žádný zájemce a ukládá prodloužit záměr prodeje za stejnou cenu do jednání
následující Rady města v listopadu 2020 a zveřeinit pokračující záměr prodeje formou veřejné inzerce
v tisku.
Z: odbor MHaS
T: 25. listopadu 2020

Usnesení ě. 461/ 2020 - Uzavření Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795
Rada města vzala na vědomí uzavření Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795 v souvislosti
s výskytem COVID - 19 od 21. října 2020 do odvolání.
Z: odbor MHaS
T: 25. listopadu 2020

Usnesení č. 462/2020 - Distribuce roušek
Rada města schválila distribuci roušek všem obyvatelům s trvalým pobytem v Podbořanech zdarma,
s odůvodněním zajištění ochrany a zmírnění možnosti nákazy COVID -19.
Z: odbor OOW
T: 25. listopadu 2020

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé:

Mgr. Stanislava Čapková:

Tomáš Vaněk:

Usnesení z 26. zasedání Rady města Podbořany 21. října 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. 8

