Usnesení
z 28. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 13. ledna 2021 od 15,30 hod
ve velké zasedací místnosti MěÚ v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Gutzer, Ing. Bc. Marhold, Mgr. Čapková, p. Vaněk
Omluveni: MUDr. Ráliš, p. Jedlička
Přizváni: Mgr. Marcelly, Ing. Harvánková, pí Elbogenová, pí Koliková, Ing. Gonda,
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Čapková, p. Vaněk

Kontrola usnesení:
Usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č. 1/2021 - Domov pro seniory Podbořany, p.o. - přijetí finančního daru
Rada města Podbořany schvaluje přijetí finančního daru ve výši 50.000,-Kč pro Domov pro seniory
Podbořany, p.o., dle návrhu předložené darovací smlouvy. Dárce je firma Izopol Dvořák, s.r.o. se sídlem
Podnikatelská 156/25, 301 00 Plzeň.
Z: odbor SOC
T: 3. března 2021

Usnesení č. 2/2021 - Schválení, uzavření a podpis dohod o vytvoření patnácti pracovních míst
VPP v rámci vyhlášených projektů Úřadu práce Ústeckého kraje na období 1. 2. 2021 - 31. 12.
2021
Rada města schvaluje uzavření a podpis dohod o vytvoření patnácti pracovních míst VPP, v rámci
vyhlášených projektů Úřadu práce Ústeckého kraje na období 1.2.2021 -31. 12. 2021
Z: finanční odbor
T: 3. března 2021

Usnesení č. 3/2021 - Odpisový plán pro rok 2021 - Domov pro seniory, příspěvková organizace
Rada města schvaluje odpisový plán pro rok 2021 Domovu pro seniory, příspěvková organizace - IČ
65650964.
Z: finanční odbor
T: 3. března 2021

Usnesení č. 4/2021 - Darovací smlouva na finanční dar
Rada města schvaluje znění a podpis darovací smlouvy na finanční dar mezi Městem Podbořany a
Špergl s.r.o., Masarykovo náměstí 440, 441 01 Podbořany, IČ: 25477579 pro organizační složku
Pečovatelská služba.
Z: finanční odbor
T: 3. března 2021

Usnesení č. 5/2021 - Rozpočet fondu pro poskytování příspěvku na ošatné na rok 2021
Rada města bere na vědomí rozpočet fondu pro poskytování příspěvku na ošatné na rok 2021.
Z: finanční odbor
T: 3. března 2021

Usnesení č. 6/2021 - Čerpání fondu pro poskytování příspěvku na ošatné za rok 2020
Rada města bere na vědomí čerpání fondu pro poskytování příspěvku na ošatné za rok 2020.
Z: finanční odbor
T: 3. března 2021

Usnesení z 28. zasedání Rady města Podbořany 13. ledna 2021 - 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. 7/2021 - Schválení a podpis dodatku č. 21 k pojistné smlouvě č. 899-16628-18 s Českou
pojišťovnou a.s.
Rada města schvaluje znění a podpis dodatku č. 21 k pojistné smlouvě č. 899-16628-18 - o pojištění
majetku mezi Městem Podbořany a Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká
republika, IČ: 45272956.
Z: finanční odbor
T: 3. března 2021

Usnesení č. 8/2021 - Rozpočet fondu zaměstnanců na rok 2021
Rada města bere na vědomí rozpočet fondu zaměstnanců na rok 2021.
Z: finanční odbor
T: 3. března 2021
v

_ _ _

_

Usnesení č. 9/2021 - Čerpání fondu zaměstnanců za rok 2020
Rada města bere na vědomí čerpání fondu zaměstnanců za rok 2020.
Z: finanční odbor
T: 3. března 2021

Usnesení č. 10a/2021 - Licenční smlouvy nakladatelské
Rada města schvaluje „Licenční smlouvu nakladatelskou44 s autorem a jediným oprávněným nositelem
autorských práv části textu s názvem: Bílé zlato Podbořanska fyzická osoba.
Z: odbor MHaS
T: 3. března 2021

Usnesení č. 10b/2021 - Licenční smlouvy nakladatelské
Rada města schvaluje „Licenční smlouvu nakladatelskou44 s autorem a jediným oprávněným nositelem
autorských práv části textu s názvem: Bílé zlato Podbořanska fyzická osoba.
Z: odbor MHaS
T: 3. března 2021

Usnesení č. 10c/2021 - Licenční smlouvy nakladatelské
Rada města schvaluje „Licenční smlouvu nakladatelskou44 s autorem a jediným oprávněným nositelem
autorských práv grafického zpracování s názvem: Bílé zlato Podbořanska fyzická osoba.
Z: odbor MHaS
T: 3. března 2021

Usnesení č. 11/2021 - Cenový dodatek pro rok 2021 ke smlouvě o odvozu pevného domovního
odpadu platný od 1.1. 2021
Rada města schválila „Cenový dodatek pro rok 2021 ke smlouvě o odvozu pevného domovního odpadu
platný od 1. 1. 2021“ mezi smluvními stranami firmou Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Hradec
Králové, IČ: 42194920 a Městem Podbořany a ukládá starostovi města tento cenový dodatek podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 3. března 2021

Usnesení č. 12/2021 - Dodatek č. 27 ke smlouvě o provozování separovaného sběru
RM schválila Dodatek č. 27 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: 3. března 2021
Usnesení z 28. zasedání Rady města Podbořany 13. ledna 2021 - 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. 13/2021 - Žádost o nastavení nových podmínek spolupráce s firmou Dimatex CS spol.
s.r.o.
Rada města Podbořany bere na vědomí žádost firmy DIMATEX CS, spol. s.r.o., IČ: 43224245 o
nastavení nových platebních podmínek spolupráce s Městem Podbořany a souhlasí s jejich úpravou na
roky 2021 a 2022.
Z: odbor MHaS
T: 3. března 2021

Usnesení č. 14/2021 - Informace o nové právní úpravě v oblasti odpadkového hospodářství a
podání žádosti o množstevní slevu u provozovatele Skládky Vrbička
Rada města Podbořany bere na vědomí informace o nové právní úpravě v oblasti odpadového
hospodářství a ukládá podat žádost o množstevní slevu u provozovatele Skládky Vrbička s.r.o.
Z: odbor MHaS
T: 3. března 2021

Usnesení č. 15/2021 - ZD a vyhlášení výzvy k podání nabídky na realizaci dodávky k projektu
„Sběrný dvůr Podbořany44 - vybavení
Rada města schvaluje zadávací dokumentaci pro realizaci dodávky k projektu „Sběrný dvůr Podbořany44
- vybavení, včetně návrhu kupní smlouvy a dalších příloh a ukládá Odboru místního hospodářství
zveřejnit výzvu k podání nabídek.
Z: odbor MHaS
T: 3. března 2021

Usnesení ě. 16/2021 - Smlouva o výpůjčce ě. 201247 - Národní muzeum Praha - vitríny pro
expozici ve Výstavní síni
Rada schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 201247, uzavřenou mezi Městem Podbořany a
Národním muzeem v Praze, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1, IČO 00023272 - výpůjčka 12 ks
vitrín za účelem uložení a následného využití v prostorách Výstavní síně, pro stálou expozici „Češi
z Volyně, svědci krvavých zemí44. Doba trvání výpůjčky je do 30. 6. 2024.
Z: odbor MHaS
T: 3. března 2021
v

Usnesení č. 17/2021 - Žádost o snížení nebo odpouštění nájemného v Kulturním domě Podbořany,
Masarykovo nám. 922
Rada města schválila z důvodu dopadu vládních nařízení ve vztahu k COVID - 19, na základě žádosti
nájemce, snížení nájemného za nebytové prostory - kinosál Kulturního domu Podbořany, Masarykovo
náměstí 922, Podbořany za měsíce leden až březen 2021 na 1 Kč/za měsíc pro fyzickou osobu, z důvodu
výpadku jakýkoliv příjmů spojených s účelem nájmu.
Z: odbor MHaS
T: 3. března 2021
v

Usnesení č. 18/2021 - Žádost o snížení nebo odpouštění nájemného v Kulturním domě Podbořany,
Masarykovo nám. 922 - nájemce Rodinné a mateřské centrum Jonáš, z. s. Podbořany
Rada města schválila z důvodu dopadu vládních nařízení ve vztahu k COVID - 19, na základě žádosti
nájemce, snížení nájemného za nebytové prostory v Kulturním domě Podbořany, Masarykovo náměstí
922, na 1 Kč/za měsíc, za měsíce září až prosinec 2020 zpětně. Nájemce - Rodinné a mateřské centrum
Jonáš Podbořany z. s„ Hlubany 14, 441 01 Podbořany.
Z: odbor MHaS
T: 3. března 2021
Usnesení z 28. zasedání Rady města Podbořany 13. ledna 2021 - 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. 19/2021 - Změna platových tarifů ředitelů základních a mateřských škol zřízených
městem Podbořany k 1. 1. 2021 - změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve
verejne správě
Rada města Podbořany stanovila plat ředitelkám (řediteli) příspěvkových organizací, vykonávajících
činnost škol, zřízených Městem Podbořany v souladu s Nařízením vlády ě. 603/2020, ze dne 21.
prosince 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových
poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, účinnost od 1. 1. 2021 - změna
platových tarifu k 1. 1. 2021.
Z: odbor MHaS
T: 3. března 2021

Usnesení č. 20/2021 - Žádost ředitele ZUS o úhradu za vzdělávání v Základní umělecké škole
Podbořany, okr. Louny
Rada města Podbořany na základě „Žádosti o úhradu 100% výše úplaty za vzdělávání a 100%
půjčovného za hudební nástroje za období 1. 2. 2021 - 28. 6. 2021 z rozpočtu školy stávajícím žákům
školy“, podané dne 4. 1. 2021 ředitelem ZUŠ Podbořany, okres Louny, souhlasí s úhradou úplaty za
vzdělávání v ZUŠ Podbořany, okres Louny, ve znění §8 Vyhlášky 71/2005 Sb., v platném znění za
všechny stávající žáky školy ve výši: 289 450,- Kč a úhradou úplaty za vypůjčené hudební nástroje za
všechny stávající žáky ve výši: 3 500,- Kč za II. pololetí školního roku 2020/2021 tj. za období 1. 2.
2021 - 28. 6. 2021 z prostředků školy. Uvedené prostředky nebudou v uvedeném období hrazeny
zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky, nýbrž budou uhrazeny z rezervního fondu školy
(posíleného hospodářským výsledkem z roku 2020), případně z příspěvku zřizovatele na provoz.
Z: odbor MHaS
T: 3. března 2021
v

Usnesení č. 21/2021 - Výsledek VR na prodej z majetku města - prodej os. automobilu
Rada města bere na vědomí zprávu o opakovaném výsledku výběrového řízení na prodej z majetku
města, kdy se opakovaně k řízení nepřihlásil žádný zájemce a ukládá vyhlásit nový záměr prodeje se
sníženou cenou 19 999,- Kč včetně DPH do jednání následující Rady města.
Z: odbor MHaS
T: 3. března 2021

Usnesení ě. 22/2021 - ZŠ TGM rozšíření učeben - návrh řešení
Rada bere na vědomí předložený návrh na rozšíření učeben ve škole TGM v Podbořanech a ukládá dále
dopracovat předložený návrh do fáze projektové dokumentace pro realizaci stavby a připravit výběrové
řízení na realizaci veřejné zakázky „Rozšíření učeben ve škole TGM v Podbořanech14.
Z: odbor investic
T: 3. března 2021

Usnesení č. 23/2021 - ZŠ Husova276 rozšíření učeben - návrh řešení
Rada bere na vědomí předložený návrh na rozšíření učeben ve škole ZŠ Husova 276 v Podbořanech a
ukládá dále dopracovat předložený návrh do fáze projektové dokumentace pro realizaci stavby a
připravit výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Rozšíření učeben ve škole ZŠ Husova 276
v Podbořanech11.
Z: odbor investic
T: 3. března 2021

Usnesení z 28. zasedání Rady města Podbořany 13. ledna 2021 - 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. 4

Usnesení č. 24/2021 - Stavební akce „Propojení ulic Doupovská a Vroutecká v Podbořanech^ dokončení v roce 2021 dle SOD č.217/2020 a dodatku číslo 1.
Rada města bere na vědomí, že je schválený a uzavřený dodatek číslo 1 smlouvy o dílo č. 217/2019 na
realizaci akce „Propojení ulic Doupovská a Vroutecká v Podbořanech" mezi Městem Podbořany a
společností Froněk, spol. s r.o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník a to z důvodu rozdělení stavební akce na
dva roky 2020 a 2021. V roce 2020 byl zařazen stavební objekt SO 03 Veřejné osvětlení do rozpočtu
města za cenu 576 987,54 Kč a dále zbývá dokončit stavební objekt SO 02 - odvodnění kanalizace za
1.662.799,- Kč vč., DPH a vlastní komunikace SO 01 za 2.354.737,- Kč.
Z: odbor investic
T: 3. března 2021

Usnesení č. 25/2021 - Dodatek č. 2 k SoD č. 217/2020 na realizaci akce „ Propojení ulic Doupovská
a Vroutecká v Podbořanech44
Rada města schvaluje uzavření a podpis dodatku číslo 2 smlouvy o dílo č. 217/2020 na realizaci akce
„Propojení ulic Doupovská a Vroutecká v Podbořanech" mezi Městem Podbořany a společností Froněk,
spol. s r.o., se sídlem Zátiší 2488, 269 01 Rakovník, a to z důvodu úpravy členění rozpočtu jednotlivých
stavebních objektů v souladu s podmínkami finanční dotace.
Z: odbor investic
T: 3. března 2021

Usnesení č. 26/2021 - Návrh dětského dopravního hřiště v areálu TJ Tatran Podbořany
- za Kuželnou
Rada města bere na vědomí návrh dětského dopravního hřiště v areálu TJ Tatran v Podbořanech.
Z: odbor investic
T: 3. března 2021
v

Usnesení č. 27/2021 - Žádost o zřízení parkovacích míst v ul. Partyzánská u domu čp. 142.
Rada města nesouhlasí se zřízením dalšího parkovacího stání u čp. 142 v Podbořanech a to z důvodu, že
v roce 2018 byla provedena revitalizace ulice Partyzánská a Na Kopci v Podbořanech.
Z: odbor investic
T: 3. března 2021

Usnesení č. 28/2021 - „PUMPTRACK44 dráha pro kola
Rada města doporučuje na základě předložené nabídky zařadit do rozpočtu investic na rok
2021 vybudování dráhy pro kola nazvaná PUMPTRACK v lokalitě Hlubany u fotbalového hřiště.
Z: odbor investic
T: 3. března 2021

Usnesení č. 29/2021 - Fond rozvoje bydlení
Rada města schvaluje závěrečnou zprávu o hospodaření fondu za rok 2020, a to na základě Zásad pro
poskytování finanční půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
Z: odbor investic
T: 3. března 2021

Usnesení č. 30/2021 - Fond rozvoje bydlení
Rada města schvaluje zadávací podmínky a vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu
rozvoje bydlení na rok 2021, a to na základě Zásad pro poskytování finanční půjčky z Fondu rozvoje
bydlení.
Z: odbor investic
T: 3. března 2021

Usnesení z 28. zasedání Rady města Podbořany 13. ledna 2021 - 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. 5

Usnesení č. 31/2021 - Založení ÚSES Podbořany -1. etapa - VŘ
Rada schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Založení ÚSES Podbořany -1. etapa“.
Z: odbor investic
T: 3. března 2021
v

Usnesení č. 32/2021 - Buškovice - tlaková kanalizace - VR
Rada schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Buškovice - tlaková kanalizace14.
Z: odbor investic
T: 3. března 2021

Usnesení č. 33/2021 - Buškovice - tlaková kanalizace - VŘ
Rada schválila jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
realizaci stavební akce „Buškovice - tlaková kanalizace44.
Z: odbor investic
T: 3. března 2021

Usnesení č. 34/2021 - Sběrný dvůr Podbořany 2021
Rada města doporučuje na základě předložené zadávací dokumentace, projektové dokumentace a
schválené dotace zařadit do rozpočtu investic na rok 2021 vybudování Sběrného dvora.
Z: odbor investic
T: 3. března 2021

Usnesení č. 35/2021 - Mateřská škola Podbořany, Bratří Čapků 795, 441 01 Podbořany - záměr
prodeje
Rada města vzala na vědomí podané žádosti o odkup movitého majetku z MŠ Bratří Čapků a schvaluje
uzavření kupních smluv se žadateli: fyzickou osobou na odkup 6 ks židlí, fyzickou osobou na odkup 4
ks židlí, fyzickou osobou na odkup 6 ks židlí, fyzickou osobou na odkup 6 ks židlí, fyzickou osobou na
odkup 2 ks židlí, fyzickou osobou na odkup 2 ks židlí, fyzickou osobou na odkup 2 ks židlí, fyzickou
osobou na odkup 6 ks židlí, 1. České společnosti, z.s. Bílý Kopec 432, 441 01 Podbořany, IČ: 01588982
na odkup 20 ks židlí a 1 ks stolu, Rodinnému a mateřskému centru Jonáš, z.s. Hlubany 14, 441 01
Podbořany, IČ: 26577640 na odkup 2 ks stolů a to za kupní ceny 30 Kě/ks v případě židlí a 230 Kč/ks
v případě stolů. Vzhledem k tomu, že na základě zveřejněného záměru bylo podáno více žádostí na
koupi stolů, než jich bylo nabízeno, schvaluje Rada města nový záměr prodeje 3 ks stolů za minimální
cenu 230 Kč/ks, na základě kterého bude kupující movitého majetku vybrán obálkovým výběrem.
Odůvodnění: Rada města schválila prodej stolů za cenu 230 Kě/ks pouze 1. České společnosti z.s. a
Rodinnému a mateřskému centru Jonáš, z.s. z důvodů, že se jedná o spolky, které se věnují veřejně
prospěšné činnosti spojené s provozováním rodinných center, komunitním setkáváním, poskytováním
sociálních a jiných služeb.
Z: majetkoprávní odbor
T: 3. března 2021

Usnesení ě. 36/2021 - Mateřská škola Podbořany, Bratří Čapků 795, 441 01 Podbořany - záměr
prodeje
Rada města vzala na vědomí informace o záměru prodeje movitého majetku z MŠ Bratří Čapků - 1 ks
nerezového dřezu dvojdílného za cenu 2 500 Kč, na který nepřišla žádná nabídka na koupi a ukládá
pokračovat v nabídce prodeje.
Z: majetkoprávní odbor
T: 3. března 2021

Usnesení z 28. zasedání Rady města Podbořany 13. ledna 2021 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesem s originálem.
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Usnesení č. 37/2021 - Záměr pronájmu
Rada města vzala na vědomí informace o podaných nabídkách k pronájmu prodejního Stánku na
Masarykově náměstí na pozemku parc.č. 1036 vk.ú. Podbořany za požadovaný nájem ve výši 2 700
Kč/měsíc + náklady na energie a vzhledem k podaným nabídkám schvaluje nový záměr prodeje, na
základě kterého bude nájemce vybrán obálkovým výběrem. Minimálně požadovaný nájem: 2 700
KČ/měsíc + náklady na energie.
Z: majetkoprávní odbor
T: 3. března 2021

Usnesení č. 38/2021 - Záměr pachtu
Rada města vzala na vědomí informace o výsledcích obálkového výběru, jejímž předmětem byl výběr
pachtýře pozemků parc.č. 351, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 9842 m2 v k.ú. Kaštice,
parc.č. 320 druh pozemku trvalý travní porost o výměře 16 632 m2 v k.ú. Kaštice, parc.č. 550 druh
pozemku trvalý travní porost o výměře 3885 m2, v k.ú. Dolánky u Kaštic, části pozemku parc.č. 551,
druh pozemku ostatní plocha o výměře 1807 m2 v k.ú. Dolánky u Kaštic, pozemku parc.č. 553, druh
pozemku trvalý travní porost, o výměře 757 m2 v k.ú. Dolánky u Kaštic a ukládá uzavřít pachtovní
smlouvu s fyzickou osobou, která podala nejvyšší nabídku pachtu ve výši 16 800 Kč/rok.
Z: majetkoprávní odbor
T: 3. března 2021

Usnesení ě. 39/2021 - ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 - smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
Rada města schvaluje podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IP-12-4011100 se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,
v souvislosti se stavbou nového OM v Buškovicích, kterou budou dotčeny mj. pozemky parc.č. 843/9 a
812/2 vk.ú. Buškovice, ve vlastnictví Města Podbořany. Výše náhrady za zřízení služebnosti: 16 495
Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 3. března 2021

Usnesení ě. 40/2021 — ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 - smlouva o zřízení
věcného břemene
Rada města schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-124017733/VB001 se společností ČEZ Distribuce a.s.. Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, v souvislosti se
stavbou LN Pšov, IxOM, kterou jsou mj. dotčeny pozemky parc.č. 596/1 a 137 v k.ú. Pšov u Podbořan,
ve vlastnictví Města Podbořany. Výše náhrady za zřízení služebnosti: 18 800 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 3. března 2021

Usnesení ě. 41/2021 - Výpověď z nájmu dohodou
Rada města schválila výpověď z nájmu k části pozemku parc.č. 750/8 o výměře 111 m2 v k.ú. Podbořany
dohodou ke dni 31.12.2020. Žadatel o ukončem nájmu: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 3. března 2021

Usnesení z 28. zasedání Rady města Podbořany 13. ledna 2021 - 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. 42/2021 - Záměr pronájmu
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku pare. č. 750/8 o výměře 111 m2, k.ú. Podbořany.
Výše nájmu: 500 Kč/rok. Žadatel o pronájem: Fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 3. března 2021

Usnesení č. 43/2021 - GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klišé, 400 01 Ústí nad Labem - smlouva o
zřízení služebnosti
Rada města schválila znění a podpis smlouvy o zřízení služebnosti (č. smlouvy 9900088044_1/VB) se
společností GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klišé, 400 01 Ústí nad Labem, v souvislosti se stavbou STL
plynovodu a STL přípojky plynovodu, které jsou součástí projektu „Výstavba IS a komunikace za ZZN,
ulice Vroutecká v Podbořanech." Výše náhrady za zřízení služebnosti: 500 Kč vě. DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 3. března 2021

Usnesení č. 44/2021 - GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klišé, 400 01 Ústí nad Labem - smlouva o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Rada města schválila znění a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
(č. smlouvy 8800100661 1/BVB/P) se společností GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klišé, 400 01 Ústí nad
Labem, v souvislosti s přeložkou STL domovní přípojky, Podbořany, kterou je dotčený mj. pozemek
parc.ě. 2156/101 vk.ú. Podbořany, ve vlastnictví Města Podbořany. Výše náhrady za zřízení
služebnosti: 13 500 Kč + DPH.
Z: majetkoprávní odbor
T: 3. března 2021

Usnesení ě. 45/2021 - Vodohospodářský rozvoj a výstavby a.s. Nábřeží 4,150 56 Praha 5 - Smíchov
- žádost o vydání předběžného souhlasu se stavbou.
Rada města vzala na vědomí žádost o vydání předběžného souhlasu se stavbou „přivaděč vody z Ohře do
nádrže Vidhostice, přivaděč z nádrže Vidhostice do Rakovnického potoka včetně přípojky z budoucí nádrže
Kryry a přivaděč z Rakovnického potoka do Kolešovického potoka" a vzhledem k tomu, že dílo není v ÚP
Města Podbořany, ukládá žádost projednat na zasedání Zastupitelstva města.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. března 2021

Usnesení ě. 46/2021 - Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice vyjádření ke stavbě
Rada města na základě žádosti Severočeských vodovodů a kanalizací a.s„ Přítkovská 1689, 415 50
Teplice, vydává souhlas ke stavbě „VDJ Pšov - VDJ Čeradice, rekonstrukce přivaděče", kterou budou
dotčeny pozemky ve vlastnictví Města Podbořany parc.č. 511a 603/1 v k.ú. Pšov u Podbořan a pare. č.
498 vk.ú. Sýrovice za předpokladu, že budou dodrženy stavebně technické podmínky stanovené
odborem investic MěÚ Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 3. března 2021

Usnesení z 28. zasedání Rady města Podbořany 13. ledna 2021 - 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. 47/2021 - Záměr pronájmu
Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc.č. 144/1 v k.ú. Podbořany o výměře lim2
za minimální výši 500 Kč/rok. Žadatel o pronájem: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 3. března 2021
v

__

Usnesení č. 48/2021 - Žádost o vydání stanoviska k vynětí pozemků ze ZPF
Rada města vzala na vědomí žádost o vydání stanoviska k vynětí pozemků ze ZPF, které jsou ve
vlastnictví Města Podbořany a to k částem pozemků parc.č. 254/74, požadovaná plocha vynětí 400 m2,
parc.č. 254/76, požadovaná plocha vynětí 1186 m2, požadovaná plocha vynětí 2491 m2, požadovaná
plocha vynětí 80 m2, v k.ú. Hlubany. Na základě jednání Zastupitelstva města ze dne 16. 12. 2020 bude
o vydání stanoviska rozhodovat Zastupitelstvo města.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. března 2021

Usnesení ě. 49/2021 - Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice Dodatek č. 2 ke smlouvě CES 622/2012
Rada města na základě žádosti Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, 415 50
Teplice, schvaluje podpis dodatku č. 2 k nájemní smlouvě CES 622/2012 ve věci stavby „Stavba LN
055 044 „Podbořany, Alpka III - kanalizační výtlak splaškových vod“. Z: majetkoprávní odbor
T: 3. března 2021

Usnesení ě. 50/2021 - Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice Dodatek č. 2 ke smlouvě CES 613/2012
Rada města na základě žádosti Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, 415 50
Teplice, schvaluje podpis dodatku č. 2 k nájemní smlouvě CES 613/2012 ve věci stavby „Stavba LN
055 044 „Podbořany, Alpka II - kanalizační výtlak splaškových vod.“
Z: majetkoprávní odbor
T: 3. března 2021

Usnesení č. 51/2021 - Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice smlouva o přeložce
Rada města Rada města na základě žádosti Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689,
415 50 Teplice, schvaluje znění a podpis smlouvy o přeložce vodovodu PVC DN 225 v délce 45 m
z důvodu stavby „Podbořany, Dukelská, p.p.č. 109722 - vodovod - přeložka.14
Z: majetkoprávní odbor
T: 3. března 2021

Usnesení č. 52/2021 - Zemědělská společnost Blšany s.r.o., Náměstí 107, 439 88 Blšany - záměr
prodloužení pachtu
Rada města schvaluje záměr prodloužení pachtu pozemků parc.č. 188/44 o výměře 24354 m2, č. 188/45
o výměře 13790 m2, č. 188/46 o výměře 17995 m2, č. 188/83 o výměře 22726 m2, č. 194/16 o výměře
523 m2, č. 194/18 o výměře 58 m2, vk.ú. Hlubany na dobu určitou do 30. září 2021. Žadatel:
Zemědělská společnost Blšany s.r.o., Náměstí 107, 439 88 Blšany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 3. března 2021

Usnesení z 28. zasedání Rady města Podbořany 13. ledna 2021 - 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. 53/2021 - Veřejná zakázka „Tvorba pasportů, generelů pro strategické řízení města
Podbořany44 - jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
Rada města schválila jmenný seznam členů komise pro otevírání a hodnocení nabídek veřejné zakázky
na tvorbu pasportů generelů pro strategické řízení města Podbořany (viz příloha).
Z: majetkoprávní odbor
T: 3. března 2021

Usnesení č. 54/2021 - GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Klišé, 400 01 Ústí nad Labem - záměr prodeje
Rada města schvaluje záměr prodeje plynárenského zařízení a to STL plynovodu DN 63, délky 70,7 m a
přípojky DN 32, délky 17 m, které byly Městem realizovány v rámci stavby „Výstavba IS a komunikace
za ZZN, ulice Vroutecká v Podbořanech.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. března 2021

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města
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