Usnesení
z 30. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 7. dubna 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
MUDr. Ráliš
Přizváni: Mgr. Marcelly, Ing. Harvánková, Mgr. Knoblauch, Ing. Ohanka, Ing. Gonda, pí Koliková
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Ráliš, p. Jedlička

Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení:

č. 70/2021 Rada města ukládá zpracovat od projektanta písemné vyjádření k předpokládané ceně pro
akci „ Výstavba nové budovy ZUS v Podbořanech Z: odbor investic

č. 71/2021 Rada města ukládá medializovat akci „ Výstavba nové budovy ZUS v Podbořanech opakovaná výzva “ ve vhodných médiích. Z: odbor investic
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č. 141/2021 - Fond rozvoje bydlení na rok 2021
Rada města provedla posouzení a hodnocení žádostí o poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na rok
2021 a souhlasí s poskytnutím půjčky u žádosti č. 1, 2 za předpokladu, že vlastník nemovitosti nebo
žadatel o půjčku na opravu nemovitosti, na kterou je podána žádost, nemá dluhy vůči městu.
Z: odbor investic
T: 5. května 2021

Usnesení č. 142/2021 - „Přístavba výtahu k budově čp. 733 v Podbořanech4* - výsledky VŘ
Rada města, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí
cenových nabídek a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a společností
Výtahy Vaněrka s.r.o., U Hrádku 2960, 415 01 Teplice, IČO: 25479296 a to za celkovou cenu
1 697.013,72 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 1.6. 2021.

U Hrádku 2960, 415 01 Teplice
1.

Výtahy Vaněrka s.r.o.

1 697.013,72 Kč
ICO: 254 79 296

Z: odbor investic
T: 5. května 2021
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Usnesení č. 143/2021 - Zpráva o průběhu investiční akce: „Inženýrské sítě v Podbořanech
lokalita Liška“
Rada města vzala na vědomí průběh investiční akce „Inženýrské sítě v Podbořanech - lokalita Liška“.
Z: odbor investic
T: 5. května 2021

Usnesení ě. 144/2021 - Zpráva o přípravě investiční akce Kanalizace v Buškovicích
Rada města vzala na vědomí zprávu o přípravě investiční akce: Kanalizace v Buškovicích.
Z: odbor investic
T: 5. května 2021

Usnesení ě. 145/2021 - Dodatek ě. 1 k SoD 216/2020 pro „PD - Zhotovení projektové dokumentace
pro gravitační kanalizaci v obci Buškovice“
Rada města ukládá podepsat dodatek č. 1 k SoD 216/2020 pro „PD - Zhotovení projektové
dokumentace pro gravitační kanalizaci v obci Buškovice“.
Z: odbor investic
T: 5. května 2021
v

Usnesení č. 146/2021 - Žádost o zpevnění pozemku pare. c. 57/3 v k.ú. Hlubany
Rada města nesouhlasí se změnou povrchové úpravy u části pozemku p.č.57/3 v k.ú. Hlubany a to
z důvodu, že byla provedena revitalizace celé obce a uvedené místo slouží pro záchyt dešťové vody.
Z: odbor investic
T: 5. května 2021
v

Usnesení ě. 147/2021 - „Oprava místní komunikace v Neprobylicích - VR“
Rada města schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Oprava místní komunikace v Neprobylicích“.
Z: odbor investic
T: 5. května 2021

Usnesení ě. 148/2021 - Restaurování sousoší Nejsvětější Trojice v Hlubanech
Rada města schválila uzavření a podpis smlouvy o dílo na realizaci akce „Restaurování sousoší
Nejsvětější Trojice v Hlubanech41 mezi Městem Podbořany a restaurátorkou fyzickou osobou, a to za
celkové náklady ve výši 146 812,16 Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 5. května 2021

Usnesení ě. 149/2021 - Oplocení sochy sv. Floriána v Buškovicích
Rada města odkládá uzavření a podpis smlouvy o dílo na realizaci akce „Oplocení sochy sv. Floriána v
Buškovicích44 mezi Městem Podbořany a restaurátorem fyzickou osobou, a to za celkové náklady
ve výši 111 550,- Kč vč. DPH a ukládá prověřit soulad s historickým stavem.
Z: odbor investic
T: 5. května 2021
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Usnesení č. 150/2021 - PD - Parkoviště ul. Bratří Čapků a Komenského v Podbořanech
Rada města schválila uzavření a podpis smlouvy o dílo na realizaci akce „PD - Parkoviště ul. Bratří
Čapků a Komenského v Podbořanech1" mezi Městem Podbořany a projekční kanceláří MESSOR s.r.o.,
IČ 28738217, Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň, a to za celkové náklady ve výši 112 530,- Kč vč. DPH 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 30. 4. 2021.
Z: odbor investic
T: 5. května 2021

Usnesení č. 151/2021 - Jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otvírání a hodnocení
nabídek na realizaci stavební akce „Výstavba nové budovy ZUS v Podbořanech - opakovaná
výzva“.
v

Rada města schválila jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
realizaci stavební akce „Výstavba nové budovy ZUŠ v Podbořanech - opakovaná výzva11.
Z: odbor investic
T: 5. května 2021

Usnesení č. 152/2021 - Jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení
nabídek na realizaci stavební akce „Sběrný dvůr Podbořany44.
Rada města schválila jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
realizaci stavební akce „Sběrný dvůr Podbořany11.
Z: odbor investic
T: 5. května 2021

Usnesení č. 153/2021 - Jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení
nabídek na realizaci stavební akce „Založení ÚSES Podbořany -1. etapa44.
Rada města schválila jmenný seznam členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek na
realizaci stavební akce „Založení ÚSES Podbořany -1. etapa11.
Z: odbor investic
T: 5. května 2021

Usnesení č. 154/2021 - SoD pro Work Outové hřiště v Podbořanech
Rada města, na základě doporučení Komise pro mládež a tělovýchovu, schválila výběr z předložených
nabídek a zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a společností COLMEX
s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 PRAHA 3, IČO: 29037221 a to za celkovou cenu 294.293,- Kč vč.
DPH na výstavbu WORK OUTového hřiště.
Z: odbor investic
T: 5. května 2021

Usnesení č. 155/2021 - Dodatek k SoD č. 1/2021 pro tenisové hřiště v Podbořanech
Rada města, ukládá podepsat dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2021 mezi Městem Podbořany a
společností STAVINSPORT s.r.o., Klimentská 1746/52, PRAHA 1, IČO: 24712370 pro akci:
„Stavební úpravy tenisových kurtů Podbořany - opakovaná výzva11, jejíž předmětem je prodloužení SoD
do roku 2022 s právem odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neobdržení dotace, neschválení případné
rozpočtové změny nebo nezařazení akce de plánu investic v roce 2022. O této skutečnosti bude
objednatel zhotovitele písemně informovat nejpozději do 1.4. 2022. Pokud objednatel toto právo
uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok.
Z: odbor investic
T: 5. května 2021
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Usnesení č. 156/2021 - Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření Základní školy T. G.
Masaryka Podbořany
Rada města schválila účetní závěrku Základní školy T. G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres
Louny za rok 2020 včetně výsledku hospodaření ve výši 0 Kč.
Z: finanční odbor
T: 5. května 2021

Usnesení č. 157/2021 - Zpráva o pohledávkách k 28. 2. 2021 a Zpráva o vymáhání pohledávek za
období od 1. 9. 2020 do 28. 2. 2021
Rada města vzala na vědomí Zprávu o pohledávkách k 28. 2. 2021 a Zprávu o vymáhání pohledávek za
období od 1. 9. 2020 do 28. 2. 2021.
Z: finanční odbor
T: příští jednání ZM

Usnesení č. 158/2021 - Rozpočtová změna, rozpočtové opatření č. 1 až č. 4
Rada města schválila změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1 až č. 4 (v tis. Kč) - viz příloha

RO 1

Příspěvek na mzdy od ÚP Smlouva LNA-VZ-7_2021

RO 2

NI dotace na podporu sociálních služeb

ROB

Tvorba pasportů, generelů pro strategické řízení města Podbořany-vratka
Přesuny mezi organizačními jednotkami a položkami, které jsou závaznými
ukazateli

RO 4

celkem

Z: finanční odbor
T: 5. května 2021

Usnesení č. 159/2021 - Změna odpisového plánu - Domov pro seniory, příspěvková organizace
Rada města schválila změnu odpisového plánu na rok 2021 Domovu pro seniory, příspěvková
organizace - IČ 65650964 (viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 5. května 2021

Usnesení č. 160/2021 - Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
Rada města schválila splatností od 1.5.2021 sazebník úhrad za poskytování informací dle
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění p.p.
Z: finanční odbor
T: 5. května 2021

zákona

Usnesení ě. 161/2021 - Záměr prodeje dřeva
Rada města schválila záměr prodeje dřeva na stojato v objemu 10m3 v k.ú. Dolánky v lesním úseku
151E za cenu 400Kč/m3 na základě žádosti fyzické osoby.
Z: tajemník
T: 5. května 2021
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Usnesení č. 162/2021 - Záměr prodeje dřeva
Rada města schválila záměr prodeje 5m3 dřeva za cenu 400Kč/m3 v k.ú. Kněžice z lesního úseku 105A
a 106A na základě žádosti fyzické osoby.
Z: tajemník
T: 5. května 2021

Usnesení ě. 163/2021 - Prodej akátového dřeva
Rada města schválila prodej 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: 5. května 2021

Usnesení č. 164/2021 - Prodeje dřeva - borovice
Rada města schválila prodej 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: 5. května 2021

Usnesení č. 165/2021 - Prodej dřeva - javorů
Rada města schválila prodej 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: 5. května 2021

Usnesení č. 166/2021 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby ě. IZ-12-4001227/SOBS VB/001 v souvislosti se stavbou „LN - Podbořany, ul.
Dukelská, p.č. 1097_22-KNN“ za náhradu ve výši 1 400 Kč + DPH.
Odůvodnění: Rada města schválila žadatelem navrženou výši náhrady z důvodu, že se jedná o investici
vyvolanou ze strany města. Předmětem budoucí služebnosti je přeložka kabelového vedení NN
z důvodu výstavby nové budovy ZUS (stávající kabelové vedení se nachází v místě plánované stavby).
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. května 2021

Usnesení č. 167/2021 - Výzva k odkupu nemovitostí
Rada města nedoporučila Zastupitelstvu města schválit úplatné nabytí pozemků st. 60, druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 243 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, parc.č. 147/2, druh
pozemku orná půda, o výměře 1730 m2, parc.č. 147/4, druh pozemku orná půda, o výměře 28 m2 v k.ú.
Pšov u Podbořan. Minimální požadovaná kupní cena 590 000 Kč. Žadatel: Kancelář správců v.o.s.,
insolvenční správce dlužníka, Čechynská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno.
Z: majetkoprávní odbor
T: příští jednání ZM
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v

Usnesení c. 168/2021 - Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Rada města vzala na vědomí žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
v souvislosti se stavbou „Dolánky č.p. 19, domovní ČOV“ a doporučila, aby žadatel stavbu realizoval na
pozemcích, které jsou v jeho vlastnictví (pokud to bude technicky možné). Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. května 2021

Usnesení ě. 169/2021 - Úplatné nabytí pozemků
Rada města doporučila Zastupitelstvu města schválit úplatné nabytí pozemků parc.č. 1602/1, druh
pozemku: vodní plocha, o výměře 36 m2, parc.č. 1606/2, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 9 m2,
parc.č. 1614/3, druh pozemku: omá půda, o výměře 21 m2, parc.č. 1615/1, druh pozemku: ostatní plocha, o
výměře 210 m2, parc.č. 1616/1, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 1206 m2 v k.ú. Podbořany za
kupní cenu 43 000 Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Pod nemocnicí 2381, 440 01
Louny.
Z: majetkoprávní odbor
T: příští jednání ZM

Usnesení č. 170/2021 - Žádost o odložení účinnosti nájemní smlouvy
Rada města vydává souhlas s odložením účinnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 733,
Masarykovo náměstí, Podbořany a s tím spojených platebních povinností k datu od 1.5.2021. Žadatel: Úřad
práce ČR, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. května 2021

Usnesení č. 171/2021 - Záměr budoucího pachtu
Rada města schválila záměr budoucího pachtu k částem pozemků parc.č. 254/74, druh pozemku omá
půda, o výměře cca 400 m2, parc.č. 254/76, druh pozemku omá půda, o výměře 1186 m2, parc.č. 255/1,
dmh pozemku omá půda, o výměře 2491 m2, 253/1, druh pozemku ostatní plocha o výměře cca 80 m2,
v k.ú. Hlubany za účelem těžby surového kaolinu/bentonitu. Výše pachtu: dle znaleckého posudku.
Žadatel: Kaolin Hlubany a.s., Hlubany 63, 441 01 Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. května 2021

Usnesení č. 172/2021 - Žádost o vydání stanoviska k vynětí pozemků ze ZPF
Rada města odkládá do příštího zasedání projednání žádosti o vydání souhlasu s vynětím částí pozemků
parc.č. 254/74, požadovaná plocha vynětí 400 m2, parc.č. 254/76, požadovaná plocha vynětí 1186 m2,
parc.č. 255/1, požadovaná plocha vynětí 2491 m2, parc.č. 253/1, požadovaná plocha vynětí 80 m2 v k.ú.
Hlubany, za účelem těžby surového kaolinu/bentonitu. Žadatel: Kaolin Hlubany a.s., Hlubany 63, 441
01 Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. května 2021

Usnesení ě. 173/2021 - Smlouva o spolupráci s realitní kanceláří RE/MAX
Rada města nesouhlasí s podpisem dodatku č. 1 s realitní kanceláří RE/MAX Zlatý domov, Tyršova
1010, 438 01 Žatec, kterým by se prodloužila spolupráce za účelem hledání nájemce sportovní haly.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. května 2021
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Usnesení č. 174/2021 - Výpověď z pachtovní smlouvy
Rada města schválila výpověď z pachtu k pozemkům parc.č. 1761/146, parc.č. 1761/79, parc.č.
1761/101, parc.č. 1761/147, parc.č. 1761/148, parc.č. 1761/149, parc.č. 1761/150, parc.č. 1761/151,
parc.č. 1761/152, , parc.č. 1761/144, parc.č. 1761/143, parc.č. 1761/142, parc.č. 1761/141, parc.č.
1761/145, parc.č. 1761/140, parc.č. 1761/139, parc.č. 1761/130, parc.č. 1761/131, parc.č. 1761/132,
parc.č. 1761/133, parc.č. 1761/134, parc.č. 1761/135, parc.č. 1761/136, 1761/77, 1761/100 vše druh
pozemků: omá půda v k.ú. Podbořany. Pachtýř: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. května 2021

Usnesení č. 175/2021 - Žádost o uzavření pachtu
Rada města schvaluje záměr pachtu pozemků pare. č. č. 357, o výměře 7077 m2, druh pozemku: trvalý
travní porost, k.ú. Kaštice, č. 358, o výměře 294 m2, dmh pozemku: omá půda, k.ú. Kaštice, č. 356, o
výměře 2847 m2, dmh pozemku: trvalý travní porost, k.ú. Kaštice, č. 458, o výměře 5654 m2, dmh
pozemku: ostatní plocha, k.ú. Kaštice, č. 471, o výměře 8647 m2, dmh pozemku: ostatní plocha, k.ú.
Kaštice, č. 486, o výměře 1844 m2, dmh pozemku: ostatní plocha, k.ú. Kaštice, č. 491, o výměře 10498
m2, dmh pozemku: ostatní plocha, k.ú. Kaštice, č. 492, o výměře 322 m2, dmh pozemku: ostatní plocha,
k.ú. Kaštice, č. 499, o výměře 1359 m2, dmh pozemku: ostatní plocha, k.ú. Kaštice, č. 495, o výměře
760 m2, dmh pozemku: trvalý travní porost, k.ú. Kaštice, č. 388, o výměře 13052 m2, dmh pozemku:
trvalý travní porost, k.ú. Kaštice, č. 484, o výměře 1948 m2, dmh pozemku: ostatní plocha, k.ú. Kaštice,
č. 487, o výměře 3510 m2, dmh pozemku: trvalý travní porost, k.ú. Kaštice, č. 489, o výměře 3383 m2,
dmh pozemku: trvalý travní porost, k.ú. Kaštice, č. 342, o výměře 366 m2, dmh pozemku: ostatní
plocha, k.ú. Kaštice, č. 340, o výměře 765 m2, dmh pozemku: ostatní plocha, k.ú. Kaštice, č. 339, o
výměře 350 m2, dmh pozemku: ostatní plocha, k.ú. Kaštice, č. 335, o výměře 2149 m2, dmh pozemku:
trvalý travní porost, k.ú. Kaštice, č. 318, o výměře 816 m2, dmh pozemku: omá půda, k.ú. Kaštice, č.
316, o výměře 1310 m2, dmh pozemku: omá půda, k.ú. Kaštice, č. 315, o výměře 1116 m2, dmh
pozemku: ostatní plocha, k.ú. Kaštice, č. 390, o výměře 2144 m2, dmh pozemku: trvalý travní porost,
k.ú. Kaštice, č. 389, o výměře 2261 m2, dmh pozemku: trvalý travní porost, k.ú. Kaštice, č. 414, o
výměře 1206 m2, dmh pozemku: trvalý travní porost, k.ú. Kaštice, č. 364, o výměře 857 m2, dmh
pozemku: ostatní plocha, k.ú. Kaštice, č. 553, o výměře 11153 m2, dmh pozemku: trvalý travní porost,
k.ú. Dolánky u Kaštic. Výše pachtu: 4 % z průměrné ceny zemědělských pozemků v jednotlivých
katastrálních územích dle vyhlášky č. 298/2014 Sb. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. května 2021

Usnesení č. 176/2021 - Žádost o vyjádření
Rada města vydává souhlas s přeložkou hlavního uzávěm plynovodu z fasády RD č.p. 78, Partyzánská
ul., Podbořany do zemní skříně před RD č.p. 78, která bude umístěna na pozemku parc.č. 144/1 v k.ú.
Podbořany, který je ve vlastnictví města. Po dokončení přeložky požádá vlastník RD č.p. 78 o uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti - věcného břemena za náhradu vyměřenou dle platného sazebníku města.
Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. května 2021

Usnesení č. 177/2021 - Žádost o vyjádření
Rada města vydává souhlas ke stavbě oplocení na pozemku parc.č. 1671/5, dmh pozemku: omá půda, o
výměře 417 m2 v k.ú. Podbořany. V případě ukončení pronájmu pozemku bude oplocení odstraněno a
pozemek bude uveden do původního stavu. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. května 2021
Usnesení z 30. zasedání Rady města Podbořany 7. dubna 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. 178/2021 - Žádost o sloučení pachtovních smluv
Rada města bere na vědomí žádost o sloučení pachtovních smluv uzavřených dne 4.4.2014 jejímž
předmětem je zemědělská činnost na pozemcích parc.č. 254/76 o výměře 4061 m2, č. 254/79 o výměře
4333 m2, č. 254/81 o výměře 1 5172 m2, č. 254/82 o výměře 2392 m2, č. 254/84 o výměře 387 m2,
č.254/85 o výměře
4669 m2, č. 194/11 o výměře 6742 m2, č. 194/15 o výměře 202 m2, část č.
194/52 o výměře 101 m2, část č. 194/53 o výměře 130 m2, vše omá půda, v k.ú. Hlubany a č. 3021/11 omá půda, o výměře 973 m2, v k.ú. Buškovice, dále ze dne 31.12.2016, jejímž předmětem je zemědělská
činnost na pozemcích parc.č 255/21, v k.ú. Sýrovice a č, 239/4 v k.ú. Neprobylice u Kaštic, dále ze dne
1.8. 2019, jejímž předmětem je zemědělská činnost na pozemcích parc.č. 333/27 o výměře 1173 m2, č.
333/29 o výměře 7325 m2, č. 623/40 o výměře 1840 m2, č. 623/41 o výměře 3515 m2, č. 623/63 o
výměře 930 m2, č. 623/65 o výměře 38 m2, vše ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Buškovice a č.
254/74 o výměře 629 m2, č. 255/1 o výměře 2921 m2, obě omá půda, v k.ú. Hlubany, dále ze dne 22.
srpna 2016, jejímž předmětem je zemědělská činnost na pozemcích parc.č. 713/5 o výměře 4399 m2, č.
713/6 o výměře 638 m2, vše omá půda, v k.ú. k.ú. Buškovice, dále ze dne 16.2.2010, jejímž předmětem
je zemědělská činnost na pozemcích parc.č. 188/26, 188/27, 188/36, 188/47, 189/2 a 192/2, vše dmh
pozemku omá, v k.ú. Hlubany. Výše pachtu bude aktualizována dle platného sazebníku ve výši 4 %
z průměrné ceny zemědělských pozemků v jednotlivých katastrálních územích dle vyhlášky č. 298/2014
Sb. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. května 2021

Usnesení č. 179/2021 - Žádost o sloučení pachtovních smluv
Rada města bere na vědomí žádost o sloučení pachtovních smluv uzavřených dne 14. září 2015, jejímž
předmětem je zemědělská činnost na pozemcích parc.č. 1657/46 o výměře 1088 m2, č. 1879/4 o
výměře 251 m2, obě omá půda, v k.ú. Podbořany, č. 455/6 - omá půda, o výměře 707 m2, v k.ú. Letov,
401/16 o výměře 3860 m2, č. 89/15 o výměře 543 m2, č. 255/27 o výměře 5942 m2, vše omá půda,
v k.ú. Sýrovice, č. 689 o výměře 2633 m2, č. 690 o výměře 2850 m2, č. 626 o výměře 2527 m2, č.
546/23 o výměře 258 m2, č. 617/3 o výměře 321 m2, vše ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Pšov
u Podbořan, č. 3021/23 - ostatní plocha, o výměře 158 m2, č. 3021/13 - omá půda, o výměře 94 m2,
v k.ú. Buškovice, 253/1 o výměře 5541 m2, č. 253/2 o výměře 1798 m2, č. 253/3 o výměře 875 m2, vše
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Hlubany, dále ze dne 14. září 2015, jejímž předmětem je
zemědělská činnost na pozemcích parc.č. 720 o výměře 6007 m2, č. 732 o výměře 1728 m2, vše ostatní
plocha, zeleň, ě. 1157 o výměře 298 m2, ostatní plocha, ost. komunikace, v k.ú. Kněžice u Podbořan a č.
249/1 - trvalý travní porost, o výměře 798 m2 v k.ú. Hlubany, dále ze dne 10. května 2017 jejímž
předmětem je zemědělská činnost na pozemku parc.č. 1887/67 - omá půda, o výměře 103 m2 v k.ú.
Podbořany. Výše pachtu bude aktualizována dle platného sazebníku ve výši 4 % z průměrné ceny
zemědělských pozemků v jednotlivých katastrálních území dle vyhlášky č. 298/2014 Sb. Žadatel:
fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. května 2021

Usnesení č. 180/2021 - Žádost uzavření smlouvy 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.č. 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.
Rada města ukládá prověřit postup výpočtu náhrady za věcné břemeno, který provedl žadatel
zjednodušeným výpočtem dle vyhlášky ě. 488/2020 Sb. Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 5. května 2021
Usnesení z 30. zasedání Rady města Podbořany 7. dubna 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. 181/2021 - Žádost o příspěvek z rozpočtu Města Podbořany - Svaz diabetiků ČR,
pobočný spolek Žatec
Rada města schválila příspěvek z rozpočtu města Svazu diabetiků ČR, pobočný spolek Žatec, 438 01
Žatec, Lučanská 2063, IČ 640 187 17 na ozdravné pobyty a úhradu dopravy ve výši 2 000,- Kč.
Z: finanční odbor
T: 5. května 2021

Usnesení č. 182/2021 - Domov pro seniory Podbořany, p.o - přijetí finančního daru
Rada města schválila přijetí finančního daru ve výši 5 000,- Kč pro Domov pro seniory Podbořany, p.o.,
dle návrhu předložené darovací smlouvy. Dárce je fyzická osoba.
Z: sociální odbor
T: 5. května 2021

Usnesení č. 183/2021 - Výběrové řízení - Pečovatelská služba Podbořany
Rada města vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na pozici vedoucí Pečovatelské služby
v Podbořanech.
Z: sociální odbor
T: 5. května 2021

Usnesení č. 184/2021 - Koncepce fungování Pečovatelské služby v Podbořanech
Rada města ukládá připravit novou koncepci fungování pečovatelské služby v souladu s moderními
trendy poskytování pečovatelských služeb.
Z: sociální odbor
T: 5. května 2021

Usnesení č. 185/2021 - Smlouva o spolupráci č. 210283 s Národním muzeem v Praze
Rada města Podbořany schválila Smlouvu o spolupráci č. 210283, uzavřenou mezi Městem Podbořany a
Národním muzeem p.o. Václavské náměstí 68, 110 00 Praha 1, IČ 00023272, kterou se sjednávají
podmínky vzájemné spolupráce při uskutečnění expozice „Volyňští Češi - svědci krvavých zemí“
v prostorách Výstavní síně, Dukelská 1, Podbořany.
Z: odbor MHaS
T: 5. května 2021

Usnesení č. 186/2021 - Žádost o snížení nebo odpuštění nájemného v Kulturním domě Podbořany,
Masarykovo náměstí 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: 5. května 2021

Usnesení č. 187/2021 - Žádost o snížení nebo odpuštění nájemného v Kulturním domě Podbořany,
Masarykovo náměstí 922 - nájemce fyzická osoba
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 duben až květen 2021 na 1 Kě/za měsíc pro fyzickou osobu,
z důvodu výpadku jakýkoliv příjmů spojených s účelem nájmu.
Z: odbor MHaS
T: 5. května 2021
Usnesení z 30. zasedání Rady města Podbořany 7. dubna 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. 188/2021 - Oznámení o uzávěru mateřských škol v Podbořanech v době letních
prázdnin
Rada města projednala oznámení ředitelství Mateřské školy Podbořany, Hlubanská 321, Podbořany,
okres Louny a ředitelství Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795, Podbořany, okres Louny o
organizaci provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2021 a souhlasí s přerušením provozu
mateřských škol dle oznámení ředitelství mateřských škol (viz příloha).
Z: odbor MHaS
T: 5. května 2021

Usnesení ě. 189/2021 - Mateřská škola Podbořany, Hlubanská 321 - snížení nebo prominutí
úplaty za předškolní vzdělávání v době krizového opatření
Rada města vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Podbořany, Hlubanská 321, okres
Louny o snížení nebo prominutí výše úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Podbořany,
Hlubanská 321 pro děti, které v době krizových opatření, nemohou navštěvovat Mateřskou školu
Podbořany, Hlubanská 321, okres Louny a odloučené pracoviště vŽatecké ulici a pro děti zákonných
zástupců vybraných profesí, které navštěvují mateřskou školu, jako školu určenou k poskytování péče
v době účinnosti krizového opatření, to je od 27. 2., zatím do 11. 4. 2021.
Z: odbor MHaS
T: 5. května 2021

Usnesení ě. 190/2021 - Mateřská škola Podbořany, Hlubanská 321 - neplacení stravného
zákonnými zástupci dětí po dobu krizového opatření
Rada města vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Podbořany, Hlubanská 321, okres
Louny o bezúplatném stravování dětí v Mateřské škole Podbořany, Hlubanská 321, pro děti zákonných
zástupců vybraných profesí, které navštěvují mateřskou školu jako školu určenou k poskytování péče
v době účinnosti krizového opatření, to je od 27. 2., zatím do 11. 4. 2021.
Z: odbor MHaS
T: 5. května 2021

Usnesení ě. 191/2021 - Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ
Rada města schválila na základě žádostí ředitelství mateřských škol v Podbořanech, výjimku z počtu
dětí ve třídách mateřských škol zřízených městem Podbořany pro školní rok 2021/2022 takto:
- Mateřská škola Podbořany, Hlubanská 321- 1 tř.- 24 dětí, 2. tř.- 28 dětí, 3.tř.- 28 dětí,
odloučené pracoviště Žatecká - 25 dětí (1 třída), celkem 105 dětí,
Mateřská škola Podbořany, Bratří Čapků 795 - l.tř.- 28 dětí, 2.tř.- 28 dětí, 3.tř.- 28 dětí, 4.třída
- 24 dětí, 5 tř.- 24 dětí, celkem 132 dětí,
za podmínky, že zvýšený počet dětí nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Z: odbor MHaS
T: 5. května 2021

Usnesení ě. 192/2021 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany pro rok 2021 - Archeopark
Rubín, žadatel Společenstvo pro památky Podbořanska, z.s.
Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč z rozpočtu Města Podbořany za účelem
uvedeným v žádosti o poskytnutí dotace - na činnost spolku v roce 2021, spojenou s akcemi pro
veřejnost a úpravami Archeoparku na Rubínu. Žadatel - příjemce dotace: Společenstvo pro památky
Podbořanska, z. s., Příčná 900, 441 01 Podbořany, IČO 06516262.
Z: finanční odbor
T: 5. května 2021

Usnesení z 30. zasedání Rady města Podbořany 7. dubna 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. 193/2021 - Oznámení o konání zápisu do mateřské školy
Rada města vzala na vědomí oznámení o termínu a místu konání zápisu do mateřských škol,
zřizovaných Městem Podbořany pro školní rok 2021/2022. V Mateřské škole Podbořany, Bratří Čapků
795, okres Louny a Mateřské škole Podbořany, Hlubanská 321, okres Louny, vzhledem k mimořádným
opatřením v souvislosti s COVID 19, budou zápisy v konkrétní mateřské škole, probíhat ve dnech
2. května až 16. května 2021, v souladu s Metodikou MŠMT pro zápisy do mateřských škol pro školní
rok 2021/2022).
Z: odbor MHaS
T: 5. května 2021

Usnesení č. 194/2021 - Vyhlášení Výzvy a ZD výběrového řízení na budoucího dodavatele
vybavení sběrného dvora
Rada města schválila text Výzvy a Zadávacích podmínek výběrového řízení „Sběrný dvůr Podbořany vybavení41 včetně příloh a ukládá vypsat výběrové řízení na dodavatele vybavení sběrného dvora.
Z: odbor MHaS
T: 5. května 2021

Usnesení ě. 195/2021 - Bytové hospodářství
Rada města vzala na vědomí aktuální seznam žadatelů o podnájemní byty.
Z: odbor MHaS
T: 5. května 2021

Usnesení ě. 196/2021 - Bytové hospodářství
Rada města schválila žádost č.j. MHAS/1747/2021 a souhlasí s přidělením bytu č. 16 na adrese Bratří
Čapků 684 v Podbořanech do nájmu.
Z: odbor MHaS
T: 5. května 2021

Usnesení ě. 197/2021 - Bytové hospodářství
Rada města schválila žádost ě.j. MHAS/3474/2021 a souhlasí s výměnou stávajícího bytu č. 3 na
adrese Dělnická 382 v Podbořanech za byt č. 1 na adrese Mlýnská 71 v Podbořanech do nájmu.
Z: odbor MHaS
T: 5. května 2021

Usnesení ě. 198/2021 - Bytové hospodářství
Rada města schválila žádost č.j. MHAS/5197/2021 a souhlasí s přidělením uvolněného bytu č. 3 na
adrese Dělnická 382 v Podbořanech do nájmu.
Z: odbor MHaS
T: 5. května 2021

Usnesení ě. 199/2021 - Informace k možnému zřízení nové organizace pro správu sportovišť
Rada města vzala na vědomí informace k možnosti vzniku nové městské organizace a ukládá odboru
MHAS připravit na další jednání rady města návrh na vytvoření městské organizace s.r.o.
Z: odbor MHaS
T: 5. května 2021

Usnesení z 30. zasedání Rady města Podbořany 7. dubna 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. 200/2021 - Podpis Dodatku č. 15 ke Smlouvě o podpoře provozu a užití IS VĚRA
Radnice číslo STP/08/13 ze dne 15.10. 2008
Rada města schválila Dodatek č. 15 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: 5. května 2021

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé: MUDr. Petr Ráliš:

Milan Jedlička:
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