Usnesení
z 29. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 3. března 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, p. Jedlička
Omluveni: MUDr. Ráliš
Přizváni: Mgr. Marcelly, Ing. Harvánková, Mgr. Knoblauch, Ing. Ohanka, Ing. Gonda,
Ověřovatelé zápisu: Ing. Bc. Marhold, p. Vaněk

Kontrola usnesení:
Usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 55/2021 - Zásady pro poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na
vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu max. do výše 50.000,- Kč na jeden objekt
Rada města doporučila zásady a veřejnoprávní smlouvu pro poskytování finančního příspěvku
z rozpočtu města na vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu na rok 2021, a to maximálně do
výše 50.000,— Kč na jeden rodinný dům.
Z: odbor investic
TMO. března 2021

Usnesení č. 56/2021 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí
k novostavbě RD čp. 1119 v ul. Zátiší v Podbořanech
Rada města doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na
vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu čp. 1119 ul. Zátiší v Podbořanech, a to ve výši
37 500,- Kč.
Z: odbor investic
T: 10. březen 2021

Usnesení č. 57/2021 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na vybudování
čističky odpadních vod pro RD čp. 77 v obci Letov - žadatel fyzická osoba
Rada doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování čističky odpadních vod pro rodinný
dům č.p. 77 v obci Letov ve výši 20.000,- Kč.
Z: odbor investic
T: 10. března 2021

Usnesení č. 58/2021 - Žádost o souhlas se zpevněním pozemku u čp. 1135 v Podbořanech
Rada města souhlasí se zpevněním pozemku mezi oplocením a místní komunikací u čp. 1135 v
Podbořanech za těchto podmínek:
1. Realizaci a následnou údržbu bude zajištovat žadatel
2. V případě způsobení škody na majetku Města Podbořany nebo třetích osob
v průběhu prací investora, budou veškeré náklady na odstranění takových škod
hrazeny investorem.
3. Před zahájením stavebních prací je nutné písemné převzetí dotčeného veřejného
pozemku investorem stavby a po jejím ukončení písemné předání zpět Městu
Podbořany (p. Kolihová - stavební technik města, tel. 773 621 418,
415 237 536, kolihova@podborany.net).
Z: odbor investic
T: 7. dubna 2021
Usnesení z 29. zasedání Rady města Podbořany 3. března 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. 1

Usnesení č. 59/2021 - Žádost o zřízení parkovacího stání u garáže domu čp. 153 v ul. Na Kopci
Rada města nesouhlasí se zřízením parkovacího stání u garáže domu čp. 153 v Podbořanech a to
z důvodu, že v roce 2018 byla provedena revitalizace ulice Partyzánská a Na Kopci v Podbořanech.
Z: odbor investic
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 60/2021 - „Kluziště 2020 - 2022“ - dodatek ě. 2 k Nájemní smlouvě
Rada města, na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. října 2020 č. 1108 o
prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, schválila snížení ceny za
nájem kluziště a ukládá podepsat dodatek smlouvy o pronájmu číslo 2 mezi Městem Podbořany a
společností ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., Nádražní 631, 565 01 Choceň.
Z: odbor investic
T: 7. dubna 2021
v

Usnesení č. 61/2021 - Žádost o souhlas s nástavbou domu v ul. Komenského 688 a 689
v Podbořanech
Rada města souhlasí s nástavbou domu v ulici Komenského čp. 688 a 689 v Podbořanech za těchto
podmínek:
1. V případě způsobení škody na majetku Města Podbořany nebo třetích osob v průběhu prací
investora, budou veškeré náklady na odstranění takových škod hrazeny investorem.
2. Před zahájením stavebních prací je nutné písemné převzetí okolních ploch okolo dotčeného
veřejného pozemku investorem stavby a po jejím ukončení písemné předání zpět Městu
Podbořany (p. Kolihová - stavební technik města, tel. 773 621 418, 415 237 536,
kolihova@podboranv.net).
3. Investor zajistí v této lokalitě, pro každou bytovou jednotku, vybudování jednoho nového
parkovacího místa.
Z: odbor investic
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 62/2021 - Podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ
Husova 276 v Podbořanech
Rada města schválila podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ
Husova 276 v Podbořanech14 v rámci vyhlášení státní podpory obcím s 3001 - 10000 obyvateli Program 117D8220E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, včetně finanční spoluúčasti Města
Podbořany v minimální výši 30 % předpokládaných nákladů na realizaci díla v roce 2021/2022.
Z: odbor investic
T: 7. dubna 2021

Usnesení ě. 63/2021 - Žádost o povolení výjimky pro umístění garáže na p.p.ě. 2136/1 v k.ú.
Podbořany
Rada města souhlasí s udělením výjimky pro umístění garáže na hranici pozemku 2136/1 v k.ú.
Podbořany za podmínky, že střešní okapy budou svedeny na pozemek investora.
Z: odbor investic
T: 7. dubna 2021
Usnesení z 29. zasedání Rady města Podbořany 3. března 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. 2

Usnesení č. 64/2021 - SoD pro „PD - Zateplení Požární zbrojnice Příčná čp. 572 v Podbořanech
Rada města schválila uzavření a podpis SoD mezi Městem Podbořany a fyzickou osobou na akci „PD
Zateplení Požární zbrojnice Příčná čp. 572 v Podbořanech".
Z: odbor investic
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 65/2021 - Dodatek ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
zařízení „Lokalita Liška“ k distribuční soustavě
Rada města schválila uzavření a podpis Dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného zařízení k distribuční soustavě v lokalitě „Podbořany, kat. území Podbořany, pare. č. 1693,
441 01 Podbořany" mezi Městem Podbořany a společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická
874/8, Děčín.
Z: odbor investic
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 66/2021 - „Přístavba výtahu k budově čp. 733 v Podbořanech4* - VŘ
Rada schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Přístavba výtahu k budově čp. 733 v Podbořanech".
Z: odbor investic
T: 7. dubna 2021

Usnesení ě 67/2021 - Buškovice - tlaková kanalizace - 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 „Buškovice tlaková kanalizace" mezi Městem Podbořany a společností EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČO: 10442481,
se sídlem Václava Majera 573, 440 01 Louny, a to za celkovou cenu 22 592.031,- Kč vč. DPH a s
právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do
rozpočtu města na rok 2022. O této skutečnosti bude objednatel zhotovitele písemně informovat
nejpozději do 1. 4. 2022.
1) EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny
22 592.031,00 Kč vě. DPH
2) Silnice Topolany a.s., Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
22 654.644,05 Kě vč. DPH
3) TELKONT s.r.o., U Pivovaru 136, 415 01 Teplice

24 127.825,47 Kč vě. DPH

4) FREIBAU s.r.o., U Demartinky 2561/la, 150 00 Praha 5
25 636.296,08 Kč vč. DPH
5) STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Čemošice
25 909.087,97 Kě vč. DPH
6) World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice 431 11

26 592.630,70 Kč vč. DPH

7) VPK Suchý s.r.o., Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky
28 761.700,00 Kč vě. DPH

Usnesení z 29. zasedání Rady města Podbořany 3. března 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. 3

8) FK Bau, a.s., Františka Diviše 386/29, 104 00 Praha 10 - Uhříněves
30 260.985,35 Kč vč. DPH
9) Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
30 915.451,72 Kč vč. DPH
10) SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice
31 157.500,00 Kč vč. DPH
11) VHS Technology a.s., Chotějovice 166, 418 04 Světec 32 101.391,67 Kč vč. DPH

Z: odbor investic
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 68/2021 - „Výstavba nové budovy ZUŠ v Podbořanech44 - VŘ
Rada města, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, ruší VŘ na akci:
„Výstavba nové budovy ZUŠ v Podbořanech41 a to z důvodu, že nebyla podána žádná nabídka.
Z: odbor investic
T: 7. dubna 2021
v

v

Usnesení č. 69/2021 - „Výstavba nové budovy ZUS v Podbořanech - vyhlášení opakovaného VR
Rada města schválila a vyhlašuje opakované výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Výstavba
nové budovy ZUŠ v Podbořanech - opakovaná výzva44, včetně úpravy stávající PD.
Z: odbor investic
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 70/2021 - „Výstavba nové budovy ZUŠ v Podbořanech44 - zpracování písemného
vyjádření od projektanta
Rada města ukládá zpracovat od projektanta písemné vyjádření k předpokládané ceně pro akci
„Výstavba nové budovy ZUŠ v Podbořanech44.
Z: odbor investic
T: 7. dubna 2021
v

Usnesení č. 71/2021 - „Výstavba nové budovy ZUS v Podbořanech44 - medializace
Rada města ukládá medializovat akci „Výstavba nové budovy ZUŠ v Podbořanech - opakovaná výzva44
ve vhodných médiích.
Z: odbor investic
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 72/2021 - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností pro rok 2021 - komise
Rada města schválila ustanovení komise pro posuzování žádostí o poskytnutí finančního příspěvku
z dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností pro rok 202144.
Z: odbor investic
T: 7. dubna 2021

Usnesení z 29. zasedání Rady města Podbořany 3. března 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. 73/2021 - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností za rok 2020 - souhrnná zpráva
Rada města vzala na vědomí souhrnnou zprávu o dotačním programu „Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" za rok 2020.
Z: odbor investic
T: 7. dubna 2021
v

Usnesení č. 74/2021 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí
k novostavbě RD ěp. 77 v obci Letov
Rada města doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na
vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu čp. 77 v obci Letov, a to ve výši 36 990,- Kč.
Z: odbor investic
T: 10. března 2021

Usnesení č. 75/2021 - SoD pro „ PD - Přístavba sociálního zařízení u kulturního domu Pegas
v Podbořanech
Rada města ukládá podepsat smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „PD - Přístavba sociálního
zařízení u kulturního domu Pegas v Podbořanech" mezi Městem Podbořany a společností
Architektonický ateliér a to za celkovou cenu 262 570,- Kč vč. DPH a s právem odstoupení od smlouvy
o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2021. O
této skutečnosti bude objednatel zhotovitele písemně informovat nejpozději do 31. 3. 2021.
Z: odbor investic
T: 7. dubna 2021
v

Usnesení ě. 76/2021 - Žádost o vyhrazení trvalého parkovacího místa ZTP
Rada města souhlasí s realizací trvalého parkovacího stání pro držitele ZTP v ulici Bří. Čapků před
domem čp. 644 v Podbořanech. Žadatel fyzická osoba.
Z: odbor investic
T: 7. dubna 2021

Usnesení ě. 77/2021 - Projekt „Tvorba pasportů, generelů pro strategické řízení města
Podbořany14 - zrušení výběrového řízení
Rada města schválila zrušení výběrového řízení na projekt „Tvorba pasportů, generelů pro strategické
řízení Města Podbořany". Důvodem zrušení výběrového řízení je neočekávaný zásah do hospodaření
města v souvislosti s pandemií COVID 19 a vyhlášeným nouzovým stavem. Z tohoto důvodu se Město
Podbořany rozhodlo nerealizovat uvedený projekt.
Z: odbor MHaS
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 78/2021 - Schválení a podpis pojistné smlouvy č. 8603274829 na pojištění zapůjčených
vitrín ve výstavní síni
Rada města schválila znění a podpis PS č. 8603274829 mezi Městem Podbořany a UNIQA pojišťovna
a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6 na období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022 (viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 7. dubna 2021

Usnesení z 29. zasedání Rady města Podbořany 3. března 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. 79/2021 - Odpisový plán pro rok 2021 - Domov pro seniory, příspěvková organizace
Rada města schválila odpisový plán pro rok 2021 Domovu pro seniory, příspěvková organizace - IC
65650964 (viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 80/2021 - Schválení plánu veřejnosprávních kontrol pro rok 2021
Rada města schválila plán veřejnosprávních kontrol pro rok 2021 dle předloženého návrhu (viz příloha)
Z: finanční odbor
T: 7. dubna 2021

Usnesení ě. 81/2021 - Rozpočet Města Podbořany na rok 2021 - návrh
Rada města vzala na vědomí návrh „Rozpočtu města Podbořany na rok 2021“ a doporučuje ho ZM ke
schválení:
Celkový objem příjmů
192 451,62 tis. Kč
Celkový objem výdajů
249 071,11 tis. Kě
Financování
56 619,49 tis. Kč (zapojení přebytku minulých let).
Z: finanční odbor
T: 10. března 2021

Usnesení č. 82/2021 - Informace o vyřazeném majetku likvidací za období 1. 7. 2020 až 31.12.
2020
Rada města vzala na vědomí informaci o vyřazeném majetku likvidací v období od 1. 7. 2020 do 31. 12
2020.
Z: finanční odbor
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 83/2021 - Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření Domova pro seniory
Podbořany
Rada města schválila účetní závěrku Domova pro seniory Podbořany, příspěvkové organizace za rok
2020 včetně výsledku hospodaření ve výši 0 Kč a organizace tudíž nežádá o jeho rozdělení.
Z: finanční odbor
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 84/2021 - Odpisový plán pro rok 2021 - Základní umělecká škola Podbořany
Rada města schválila odpisový plán pro rok 2021 Základní umělecké školy Podbořany, okres Louny
IČ: 46764968 (viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 85/2021 - Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření Základní umělecké školy
Podbořany, okres Louny
Rada města schválila účetní závěrku Základní umělecké školy Podbořany, okres Louny za rok 2020
včetně výsledku hospodaření ve výši 469 911,94 Kč. Zároveň schvaluje převod výsledku hospodaření
do rezervního fondu ve výši 395 979,47 Kč a fondu odměn ve výši 73 932, 47 Kč.
Z: finanční odbor
T: 7. dubna 2021
Usnesení z 29. zasedání Rady města Podbořany 3. března 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. 6

Usnesení č. 86/2021 - Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření Mateřské školy
Podbořany, Hlubanská 321, okres Louny
Rada města schválila účetní závěrku Mateřské školy Podbořany, Hlubanská 321, okres Louny za rok
2020 včetně výsledku hospodaření ve výši 1 351,70 Kč. Zároveň schvaluje převod výsledku
hospodaření do rezervního fondu.
Z: finanční odbor
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 87/2021 - Odpisový plán pro rok 2021 - Mateřská škola Podbořany, Bratří Čapků 795,
okres Louny
Rada města schválila odpisový plán pro rok 2021 Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795, okres
Louny - IČ 72744987 (viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 7. dubna 2021
Usnesení č. 88/2021 - Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření Mateřské školy
Podbořany, Bratří Čapků 795, okres Louny
Rada města schválila účetní závěrku Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795, okres Louny za rok
2020 včetně výsledku hospodaření ve výši 2 500,95 Kč. Zároveň schvaluje převod výsledku
hospodaření do rezervního fondu.
Z: finanční odbor
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 89/2021 - Odpisový plán pro rok 2021 - Základní škola Podbořany, Husova 276, okres
Louny
Rada města schválila odpisový plán pro rok 2021 Základní školy Podbořany, Husova 276, okres Louny
- IČ: 70879036 (viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 90/2021 - Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření Základní školy, Husova
276, Podbořany
Rada města schválila účetní závěrku Základní školy Podbořany, Husova 276, okres Louny za rok 2020
včetně výsledku hospodaření ve výši 89 207,33 Kč. Zároveň schvaluje převod výsledku hospodaření do
rezervního fondu.
Z: finanční odbor
T: 7. dubna 2021

v

w

v

Usnesení c. 91/2021 - Žádost firmy Koutecký s.r.o. o prominutí nájemného za umístění kontejneru
na textil
Rada města vzala na vědomí žádost firmy Koutecký s.r.o., Družby 1413, 419 01 Duchcov, IČO:
63147084 o prominutí nájmu za umístění kontejneru na textil na rok 2021 z důvodu mimořádných
opatření vyvolaných prevencí na COVID 19 a nesouhlasí s prominutím celého nájmu za umístění
kontejnerů.
Z: odbor MHaS
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 92/2021 - Dodatek č. 5 ke Smlouvě o spolupráci s firmou Dimatex CS spol. s.r.o.
Rada města schválila nový „ Dodatek ě. 5 ke Smlouvě o spolupráci14 s firmou Dimatex CS, spol. s.r.o.,
IČO: 43222445 a ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 7. dubna 2021
Usnesení z 29. zasedání Rady města Podbořany 3. března 2021 — 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. 93/2021 - Kácení stromů v ulici Antonína Dvořáka a v obci Hlubany
Rada města schválila návrh k pokácení dvou kusů lípy srdčité rostoucích ve městě Podbořany v ulici
Antonína Dvořáka a jednoho kusu vrby bílé rostoucí v obci Hlubany.
Z: odbor MHaS
T: 7. dubna 2021
Usnesení č. 94/2021 - Smlouva o poskytování služeb tísňové linky
Rada města schválila Smlouvu JAB-102065.00 o poskytování služeb tísňové linky s firmou Jablotron
Security a.s., IČ: 28501861, se sídlem K dubu 2328/2a, 14900 Praha 4.
Z: odbor MHaS
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 95/2021 - Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nepřetržitém monitoringu s okamžitým
bezpečnostním zásahem č. 05-08-2016
Rada města schválila podpis Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nepřetržitém dálkovém monitoringu
s okamžitým bezpečnostním zásahem č. 05-08-2016.
Z: odbor MHaS
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 96/2021 - Dodatky č. 1/2021 ke smlouvám o výpůjčce majetku mezi Městem
Podbořany a příspěvkovými organizacemi, vykonávajícím činnost školy, zřízenými městem
Podbořany dle stavu inventarizace majetku k 31.12. 2020
Rada města schválila podpis Dodatků č. 1/2021 ke smlouvám o výpůjčce majetku mezi Městem Podbořany a
příspěvkovými organizacemi vykonávajícími činnost školy, zřizovanými Městem Podbořany pro rok 2021, dle
inventarizace stavu majetku k 31. 12. 2020.
Z: odbor MHaS
T: 7. dubna 2021
v

Usnesení č. 97/2021 - Žádost o dotaci z rozpočtu Města Podbořany - Výzkumný ústav pro hnědé
uhlí a.s. Most, environmentální výuka v MS
Rada města neschválila poskytnutí dotace z rozpočtu města, pro rok 2021 ve výši 19 200, - Kč, za účelem
uvedeným v žádosti o dotaci - environmentální výuka v MS a ZS v Podbořanech, žadatel Výzkumný ústav pro
hnědé uhlí a. s., (Ekologické centrum Most pro Krušnohoří), tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most, IČO 44569181
z důvodu objemu plánovaných rozpočtovaných prostředků na dotace pro rok 2021 a epidemiologických
opatřeních ve školách.
Z: odbor MHaS
T: 7. dubna 2021

Usnesení ě. 98/2021 - Žádost o dotaci z rozpočtu Města Podbořany - TAJV z. s., Sportovní 158,
290 01 Poděbrady , IČO 09287094
Rada města neschválila poskytnutí dotace z rozpočtu města, pro rok 2021 ve výši 5 000, - Kč, za účelem
uvedeným v žádosti o dotaci - Sportovní den mládeže s TAJV v Podbořanech, dne 6. 5. 2021, žadatel TAJV z.s.,
Sportovní 158, 290 01 Poděbrady, IČO 09287094 z důvodu epidemiologických opatřeních ve školách a objemu
plánovaných rozpočtovaných prostředků na dotace pro rok 2021.
Z: odbor MHaS
T: 7. dubna 2021
Usnesení ě. 99/2021 - Přípravná třída - ZŠ T. G. Masaryka Podbořany
Rada města schválila zřízení 1 přípravné třídy na Základní škole e T. G. Masaryka, Husova 445,
Podbořany, okres Louny pro školní rok 2021/2022 ,v souladu splatnou legislativou. Rada ukládá
odboru MHAS vyžádat souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Z: odbor MHaS
T: 7. dubna 2021
Usnesení z 29. zasedání Rady města Podbořany 3. března 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. 100/2021 - Smlouva o výrobě, vysílání a archivaci televizních příspěvků
Rada města schválila „Smlouvu o výrobě, vysílání a archivaci televizních příspěvků” mezi Městem
Podbořany a Ok plus TV Žatec, fyzická osoba na dobu určitou do 31. 12. 2021 - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 7. dubna 2021
Usnesení č. 101/2021 - Žádost o povolení natáčení dronem - Základní škola T. G. Masaryka
Podbořany, okres Louny
Rada města vzala na vědomí informaci ředitelky Základní školy T. G. Masaryka Podbořany, okres
Louny o natáčení interiérů a exteriérů (dronem) budovy školy, Husova 445 Podbořany, pro promo
video, které bude sloužit pro potřeby školy a za podmínky, že budou dodrženy všechny platné předpisy.
Z: odbor MHaS
T: 7. dubna 2021
Usnesení č. 102/2021 - Oznámení o dnu a místu konání zápisu do 1. tříd základních škol zřízených
městem Podbořany
Rada města vzala na vědomí oznámení o konání zápisu do 1. tříd základních škol zřízených městem Podbořany,
Základní školy Podbořany, Husova 276, okres Louny a Základní školy T. G. Masaryka Podbořany pro školní rok
2021/2022. Zápis bude probíhat ve dnech 8. až 9. dubna 2021, (po upřesnění MŠMT vzhledem k mimořádným
opatřením v souvislosti COVID 19).
Z: odbor MHaS
T: 7. dubna 2021
v

Usnesení č. 103/2021- Žádost o souhlas zřizovatele s příjmem nadačního příspěvku - z Fondu
LOGIT na podporu Podbořanska v roce 2021 - Základní škola T. G. Masaryka Podbořany, okres
Louny
Rada města vzala na vědomí přijmutí nadačního příspěvku pro Základní školu T. G. Masaryka, Husova
445, Podbořany, okres Louny od Ústecké komunitní nadace, Karla IV, 400/11, 400 03 Ústí nad Labem,
z Fondu LOGIT jako dárce, na podporu Podbořanska v roce 2021, pro Základní školu T. G. Masaryka
Podbořany, okres Louny ve výši 20 000,- Kč na zřízení vyvýšených záhonů pro školní pozemek pro
pracovní vyučování - pěstitelské práce.
Z: odbor MHaS
T: 7. dubna 2021
Usnesení č. 104/2021 - Návrh na mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení,
zřízených městem Podbořany
Rada města schválila vyplacení odměn ředitelům škol zřizovaných městem Podbořany (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 7. dubna 2021
Usnesení č. 105/2021 - Vyhlášení dotačního programu „Podpora sportovní činnosti v roce 2021“
Rada města doporučila ZM vyhlášení dotačního programu „Podpora sportovní činnosti v roce 2021“
(viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 10. března 2021
Usnesení č. 106/2021 - Realitní kancelář - Zpráva o stavu topných kanálů
Rada města vzala na vědomí „Zprávu o stavu topných kanálů ve vlastnictví města Podbořany” ze dne
28. 1. 2021 předloženou RK L&L, Cyrila a Metoděje 66, Podbořany.
Z: odbor MHaS
T: 7. dubna 2021
Usnesení ě. 107/2021 - Realitní kancelář - Celkové ukazatele správy bytů k 31.12. 2020
Rada města vzala na vědomí aktualizaci celkových ukazatelů k31. 12. 2020 ze správy Realitní
kanceláře L&L Podbořany.
Z: odbor MHaS
T: 7. dubna 2021
Usnesení z 29. zasedání Rady města Podbořany 3. března 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. 108/2021 - Žádost o používání části AN pro provozování linkové osobní dopravy
Rada města schválila používání části autobusového nádraží v Podbořanech pro firmu DATA
AUTOTRANS s.r.o. se sídlem, Dvouletky 405/26, 100 00 Praha 10, IČ: 27192873 pro zajištění osobní
autobusové dopravy na trase Praha - Kryry a zpět od 1. 3. 2021, za podmínky podepsání obvyklé
Nájemní smlouvy na nájem části autobusového nádraží v Podbořanech. Z: odbor MHaS
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 109/2021 - Veřejné osvětlení f. Srkal Kamil - Výroční zpráva za rok 2020
Rada města vzala na vědomí výroční zprávu f. Srkal Kamil OSVČ, IČO: 47788925 při správě systému
veřejného osvětlení v Podbořanech a místních částech za rok 2020 a doporučuje podat informaci o
činnosti firmy zastupitelstvu města formou výroční zprávy „Správa veřejného osvětlení v městě
Podbořany v roce 2020“.
Z: odbor MHaS
T: 10. března 2021

Usnesení č. 110/2021 - Návrh na rozšíření počtu ošetřovaných komunikací v rámci OPZÚ
Rada města schválila rozšíření počtu komunikací spadajících do systému jejich údržby v rámci
„Operačního plánu zimní údržby“ o nově vybudované komunikace ulic: U Tankového praporu,
Svermova ulice - mezi novou zástavbou RD v celém rozsahu bývalých kasáren a nových chodníků ulic
Kpt. Jaroše. Tyto komunikace budou zařazeny do skupiny ošetřování jako III. v pořadí.
Z: odbor MHaS
T: 7. dubna 2021
v

Usnesení č. 111/2021 - Informace k výsledku opakovaného VR na kupujícího automobilu K1A
Ceed z majetku města
Rada města vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na kupujícího ojetého osobního automobilu
KIA Ceed - kombi ED z majetku města a jeho prodej jedinému zájemci f. Autoslužby fyzická osoba za
nabídnutou prodejní cenu 21.000,- Kč včetně DPH a ukládá starostovi města podepsat Kupní smlouvu.
Z: odbor MHaS
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 112/2021 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Rada města schválila podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IZ-12-4001227/SOBS VB/001 v souvislosti se stavbou „LN - Podbořany, ul.
Dukelská, p.ě. 109_22-KNN“. Jedná se o plánovanou přeložku kabelového vedení NN v souvislosti se
stavbou ZUŠ Podbořany. Výše náhrady za zřízení budoucí služebnosti: 17 150 Kč + DPH. Žadatel ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. dubna 2021
Usnesení č. 113/2021 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Rada města nesouhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IV-12-4012092 v souvislosti se stavbou „LN - Podbořany, p.ě. 1866/144-kNN“ za
náhradu stanovenou dle vyhlášky č. 488/2020 Sb. Rada města souhlasí s uzavřením této smlouvy za
náhradu vyměřenou dle platného sazebníku Města Podbořany. Výše náhrady za zřízení budoucí
služebnosti dle sazebníku Města Podbořany činí: 16 750 Kč + DPH. Žadatel ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. dubna 2021
Usnesení z 29. zasedání Rady města Podbořany 3. března 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. 114/2021 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Rada města nesouhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-4012092 v souvislosti se stavbou „LN - Podbořany, p.ě. 1866/144-kNN“
(kabelové vedení pro sportovní halu) za náhradu stanovenou žadatelem dle vyhlášky č. 488/2020 Sb.
Rada města nadále trvá na náhradě za zřízení služebnosti dle platného sazebníku Města Podbořany (dle
usnesení č. 440/2020). Žadatel ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. dubna 2021
Usnesení ě. 115/2021 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Rada města schválila podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti se
stavbou „16010-052969 RVDSL2011_C_U_PODB20-PODB1HR_MET“ (jedná se o stavbu nového
sdruženého rozvaděče rDSLAM SIS 900D se sloupkem pro NN měření)“. Výše náhrady za zřízení
budoucí služebnosti: 25 450 Kč + DPH. Žadatel SCHLIKE - Domi, spol. s.r.o., Průjezdná 1958, 434 01
Most.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. dubna 2021
Usnesení č. 116/2021 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Rada města schválila podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-4018526/VB/02 v souvislosti se stavbou „LN - Podbořany, Letov, č. pare.
717, 3x32A“ (nové kabelové vedení NN a zřízení nového odběrného místa). Výše náhrady za zřízení
služebnosti: 23 000 Kč + DPH. Žadatel ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. dubna 2021
Usnesení č. 117/2021 - Smlouva o zřízení věcného břemene
Rada města schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700100516 1/VB v souvislosti se
stavbou „ŘEKO MS Podbořany - Husova + 6, číslo stavby: 7700100516“ (výměna stávajícího
plynárenského zařízení za nové na území města). Náhrada za zřízení služebnosti je dle smlouvy o
smlouvě budoucí stanovena znaleckým posudkem a činí: 319 400 Kč + DPH. Žadatel GasNet Služby,
s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. dubna 2021
Usnesení č. 118/2021 - Smlouva o zřízení služebnosti
Rada města schválila podpis smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti se stavbou
„Podbořany, Alpka II - kanalizační výtlak splaškových vod a vodovod14, stavba č. LN 055 044, ve které
Město Podbořany vystupuje jako investor, Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem jako strana zavázaná a Severočeská vodárenská společnost, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
jako strana povinná. Výše náhrady za zřízení služebnosti, kterou bude hradit Město Podbořany straně
zavázané: 2 600 Kč + DPH. Žadatel Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. dubna 2021
Usnesení č. 119/2021 - Snížení nájmů
Rada města schválila z důvodu vládních nařízení ve vztahu ke COVID - 19 snížení nájmů na 1
Kč/měsíc za měsíce leden, únor a březen 2021 a to restauraci Kuželna a restauraci Národní dům, tedy
v zařízení nájemců, kteří jsou nouzovým stavem a přijatými vládními opatřeními poškozeni. Důvodem
snížení nájmů na 1 Kč/měsíc za měsíce leden, únor a březen 2021 je podpora podnikání, která je v tomto
oboru nouzovým stavem a přijatými vládními opatřeními zasažena.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. dubna 2021
Usnesení z 29. zasedání Rady města Podbořany 3. března 2021 - 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. 120/2021 - Záměr prodeje podílu k pozemku
Rada města schválila záměr prodeje podílu o velikosti 200/3667 k pozemku parc.č. 1255/2, druh
pozemku: ostatní plocha v k.ú. Chomutov II. Kupní cena: dle znaleckého posudku. Žadatel fyzická
osoba.
Z: majetkoprávní odbor

Usnesení č. 121/2021 - Záměr prodeje pozemku
Rada města schválila záměr prodeje pozemku st. 30/1, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o
výměře 25 m2 v k.ú. Neprobylice u Kaštic. Kupní cena: dle znaleckého posudku. Žadatel CHMELVENT spol. s.r.o., 438 01 Kněžice 18.
Z: majetkoprávní odbor

Usnesení c. 122/2021 - Žádost o souhlas se stavbou
Rada města nesouhlasí s umístěním vodoměmé šachty a vodovodní přípojky na pozemku parc.č. 507/1
v k.ú. Sýrovice, který je ve vlastnictví Města Podbořany. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 123/2021 - Záměr pronájmu umístění bankomatu
Rada města schválila záměr pronájmu části objektu č.p. 733, Masarykovo náměstí, za účelem umístění a
provozování bankomatu Komerční banky a.s. Výše nájmu: 12 000 Kč/měsíc + náklady na el. energie ve
výši skutečné spotřeby. Žadatel Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, č.p. 969, 114 07 Praha 1.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. dubna 2021
Usnesení č. 124/2021 - Žádost o souhlas se stavbou
Rada města nesouhlasí se stavbou chodníků v obci Žichlínek dle předložené dokumentace a navrhuje
prodej podílu k pozemku parc.č. 324/1 v k.ú. Žichlínek, který vlastní Město Podbořany. Žadatel Obec
Žichlínek, Žichlínek čp. 3, 56301.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. dubna 2021

Usnesení ě. 125/2021 - Prodej movitého majetku
Rada města vzala na vědomí výsledky obálkového výběru na prodej 3 ks stolů z MŠ Bratří Čapků a
ukládá pokračovat v prodeji formou obálkového výběru v souladu s přijatým usnesením č. 35/2021.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 126/2021 - Prodej movitého majetku
Rada města vzala na vědomí informace o záměru prodeje movitého majetku z MS 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: 7. dubna 2021

Usnesení z 29. zasedání Rady města Podbořany 3. března 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. 127/2021 - Pronájem prodejního slánku
Rada města schvaluje uzavření a podpis nájemní smlouvy na pronájem prodejního Stánku na
Masarykově náměstí, umístěný na pozemku parc.č. 1036 v k.ú. Podbořany dle pořadí v obálkovém
výběru (nejvyšší nabídce, a pokud by od záměru pronájmu bylo odstoupeno, uzavřít nájemní smlouvu s
dalším v pořadí). Pořadí uchazečů od nejvyšší podané nabídky:
- Fyzická osoba - výše nabídky 4 505 Kč/měsíčně + náklady na el. energii,
- Fyzická osoba - výše nabídky 3 232 Kč/měsíčně + náklady na el. energii.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 128/2021 - Pronájem části pozemku
Rada města schválila pronájem části pozemku parc.č. 750/8 o výměře 111 m2 a uzavření nájemní
smlouvy se žadatelem. Žadatel: fyzická osoba. Výše nájmu: 500 Kč/rok.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. dubna 2021
Usnesení č. 129/2021 - Souhlas se stavbou
Rada města souhlasí se zpevněním části pozemku parc.č. 827, druh pozemku: lesní pozemek, o výměře
150 m2, který je aktuálně pronajatý. Souhlas je podmíněn tím, že si žadatelka před realizací zajistí
příslušná povolení dotčených orgánů a v případě ukončení nájmu, bude pozemek uveden do původního
stavu. Žadatelka: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. dubna 2021
Usnesení č. 130/2021 - Pacht pozemků
Rada města neschválila uzavření pachtovní smlouvy k pozemkům 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, v k.ú. Hlubany na dobu určitou do 30. září 2021. Důvodem
neschválení uzavření pachtovní smlouvy je výzva k uzavření kupní smlouvy od společnosti Accolade
CZ XXXVIII, s.r.o., člen koncernu, Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, která byla městu doručena na
základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Žadatel: Zemědělská společnost Blšany, Náměstí
107, 439 88 Blšany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. dubna 2021
Usnesení č. 131/2021 - Žádost o vyjádření
Rada města vzala na vědomí žádost o vydání stanoviska ke stavbě „Provozní - obslužná komunikace
Kaolin Hlubany a.s.,“ kterou by měly být dotčeny pozemky ve vlastnictví města parc.č. 667/4, 667/3,
623/40 v k.ú. Buškovice. Na základě jednání Zastupitelstva města ze dne 16. 12. 2020 přijme vdané
věci usnesení Zastupitelstvo města, popř. Zastupitelstvo města doporučí Radě města další postup.
Žadatel Kaolin Hlubany a.s., Hlubany 63, 441 01 Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. března 2021
Usnesení č. 132/2021 - Záměr budoucího pachtu
Rada města vzala na vědomí žádost o uzavření smlouvy o budoucím pachtu k částem pozemků parc.č.
254/74, druh pozemku orná půda, o výměře cca 378 m2, parc.ě. 254/76, druh pozemku omá půda, o
výměře 1254 m2, parc.č. 255/1, druh pozemku omá půda, o výměře 2491 m2, 253/1, dmh pozemku
ostatní plocha o výměře cca 82 m2, v k.ú. Hlubany za účelem těžby surového kaolinu/bentonitu. Ve věci
bude dále postupováno až po projednání žádosti v Zastupitelstvu města. Žadatel Kaolin Hlubany a.s.,
Hlubany 63, 441 01 Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. března 2021
Usnesení z 29. zasedání Rady města Podbořany 3. března 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. 133/2021 - Snížení nájmu
Rada města schválila z důvodu vládních nařízení ve vztahu ke COVID - 19 snížení nájmu na 1
Kč/měsíc za měsíce leden, únor a březen 2021 a to fyzické osobě, která má v nájmu prodejní stánek
v Alšově ul. na pozemku parc.č. 717/2 v k.ú. Podbořany, a který je přijatými opatřeními a nouzovým
stavem poškozen. Důvodem snížení nájmu je podpora podnikání, která je nouzovým stavem a přijatými
vládními opatřeními zasažena.
Z: majetkoprávní odbor
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 134/2021 - Snížení platby záboru
Rada města schválila z důvodu vládních nařízení ve vztahu k COVID - 19 úpravu platby za restaurační
zábor na 1 Kč/měsíc za měsíce leden, únor a březen 2021 a to restauraci Růže Podbořany, tedy v
zařízení nájemce, který je přijatými opatřeními poškozen. Důvodem snížení platby za zábor na 1
Kč/měsíc na uvedené měsíce je podpora podnikání, která je v tomto oboru přijatými opatřeními
zasažena.
Z: MHaS
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 135/2021 - Záměr prodeje akátového dřeva
Rada města schválila záměr prodeje 8m3 dřeva na stojato - akátu na zhotovení hracích prvků pro děti,
v k.ú. Podbořany v lesním úseku 151B za cenu 800 Kč/m3 na základě žádosti fyzické osoby.
Z: tajemník
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 136/2021 - Záměr prodeje dřeva - borovice
Rada města schválila záměr prodeje dřeva na stojato v objemu 5m3, v k.ú. Dolánky v lesním úseku
151E za cenu 400 Kč/m3 na základě žádosti Vlamen s.r.o. IČ: 27960030 zastoupené fyzickou osobou.
Jedná se o suché borovice okolo Rubínu z roku 2015-2016.
Z: tajemník
T: 7. dubna 2021

Usnesení ě. 137/2021 - Záměr prodeje dřeva - javorů
Rada města schválila záměr prodeje dřeva na stojato - javoru v objemu 10 m3, v k.ú. Dolánky v lesním
úseku 151E za cenu 500 Kč/m3 na základě žádosti fyzické osoby.
Z: tajemník
T: 7. dubna 2021

Usnesení č. 138/2021 - Pečovatelská služba Podbořany - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
na podporu sociálních služeb
Rada města schválila uzavření a podpis Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních
služeb mezi Městem Podbořany a Ústeckým krajem (Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem)
zastoupeným náměstkem hejtmana pro rok 2021 (číslo smlouvy u poskytovatele dotace:
21/SML0312/SoPD/SV).
Z: sociální a zdravotní odbor
T: 7. dubna 2021

Usnesení z 29. zasedání Rady města Podbořany 3. března 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. 139/2021 - Pečovatelská služba Podbořany - Uzavření a podpis Dodatku č. 2
k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do
Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021
Rada města schválila uzavření a podpis Dodatku č. 2 k Pověření Ústeckého kraje č.110, č.j.
KUUK/014878/2021, k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021, s účinností ode dne 1.1.2021 do 31.12.2021.
Z: sociální a zdravotní odbor
T: 7. dubna 2021

Usnesení ě. 140/2021 - Žádost o příspěvek z rozpočtu Města Podbořany - Svaz tělesně postižených
v ČR z.s. Místní organizace Podbořany
Rada města schválila příspěvek z rozpočtu Města Podbořany Svazu tělesně postižených v ČR, z.s.
Masarykovo náměstí 922, IČ 750 38 994 na dopravu na kulturní a poznávací akce, rehabilitace, plavání
ve výši 20 000 Kč.
Z: finanční odbor
T: 7. dubna 2021

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé:
Ing. Bc. Jiří Marhold:

Tomáš Vaněk:
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