Usnesení
z 31. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 5. května 2021 od 15,30 hod
ve velké zasedací místnosti MěU v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Gutzer, Ing. Bc. Marhold, Mgr. Čapková, p. Vaněk, p. Jedlička
MUDr. Ráliš
Přizváni: Ing. Harvánková, Mgr. Knoblauch, Ing. Ohanka, Ing. Gonda
Ověřovatelé zápisu: Ing. Bc. Marhold, p. Vaněk
Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení:
č. 70/2021 Rada města ukládá zpracovat od projektanta písemné vyjádření k předpokládané ceně pro
akci „ Výstavba nové budovy ZUŠ 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. 201/2021- Oplocení sochy sv. Floriána v Buškovicích
Rada města odkládá realizaci akce „Oplocení sochy sv. Floriána v Buškovicích“ z důvodu finanční
náročnosti.
Z: odbor investic
T: 2. června 2021
Usnesení č. 202/2021 - Poptávkové řízení na odvoz zeminy (výkopku) z lokality „Liška“
Rada města schválila uzavření a podpis smlouvy o dílo na odvoz přebytečné zeminy z lokality „Liška“
mezi Městem Podbořany a společností SIBELCO, Kaolin Klubaný, a.s., Klubaný čp. 63, 441 01
Klubaný, a to za celkovou cenu 901.810,58 Kč.
Z: odbor investic
T: 2. června 2021

Usnesení č. 203/2021 - Dodatek č. 1 k SoD 113/2020 na stavební akci: „Inženýrské sítě
v Podbořanech - lokalita Liška“
Rada města schválila uzavření a podpis dodatku číslo 1 smlouvy o dílo č. 113/2020 na realizaci akce
„Inženýrské sítě v Podbořanech - lokalita Liška“ mezi Městem Podbořany a společností RRR spol. s
r.o., 17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov na prodloužení termínu dokončení stavby a to z důvodu vad
projektové dokumentace.
Z: odbor investic
T: 2. června 2021

Usnesení č. 204/2021 - „Inženýrské sítě v Podbořanech - lokalita Liška“
Rada města dále ukládá Ing. Ohankovi, aby dále sledoval situaci ohledně vzniku případné škody
v důsledku vad PD vypracované společností ENIMA PRO, a. s. a v případě, že by bylo třeba o náhradě
škody jednat, aby tak od počátku činil za účasti právního zástupce města. V případě vzniku jakékoli
škody městu, rada města ukládá starostovi, aby věc předal právnímu zástupci a vybavil jej pro ten účel
potřebnou plnou mocí.
Z: odbor investic
T: 2. června 2021
Usnesení z 31. zasedání Rady města Podbořany 5. května 2021 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o ochraně osobních údajů zveřejněny.
V téhto části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 205/2021 - Záměr pronájmu parkovacích míst v ulici Komenského 688 a 689
v Podbořanech
Rada města schválila záměr pronájmu pozemku v ulici Komenského za účelem využití čtyř parkovacích
míst na dobu 19 měsíců za cenu 100.296,- Kč.
Z: odbor investic
T: 2. června 2021

Usnesení č. 206/2021 - Oprava místní komunikace v Neprobylicích - výsledky VŘ
Rada města, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek na dodavatele veřejné
zakázky „Oprava místní komunikace v Neprobylicích - VŘ“, schválila pořadí cenových nabídek a
zároveň ukládá podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a společností Silnice Topolany a.s.,
Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov, IČO: 05758734 a to za celkovou cenu 1 725.452,85 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 30. 6. 2021.

1.

Silnice Topolany a.s.

2.

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

3.

Metrostav Infrastructure a.s.

4.

Froněk spol. s r.o.

5.

JPR Realizace s.r.o.

Nerudova 67/10, 430 01
Chomutov
IČO: 05758734
Václava Majera 573, 440 01
Louny
IČO: 10442481
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha
8
IČO: 24204005
Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
IČO: 47534630
Rybná 716/24, 110 00 Praha 4
IČO: 05774063

1 725.452,85

1 899.700,00

1 973.724,40
2 007.484,85
2 631.750,00

Z: odbor investic
T: 2. června 2021

Usnesení č. 207/2021 - Žádost o souhlas se zpevněním pozemku u čp. 3 v obci Buškovice
Rada města souhlasí se zpevněním pozemku mezi oplocením a místní komunikací u čp. 3 v Buškovicích
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.
Z: odbor investic
T: 2. června 2021
Usnesení c 208/2021 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany - Obnova střechy a krovu
kostela Narození Panny Marie v Buškovicích - V. etapa
Rada města vzala na vědomí a odkládá žádost spolku Pro kostely, IČ 02401835, se sídlem v
Litoměřicích, na akci „Obnova střechy a krovu kostela Narození Panny Marie v Buškovicích - V.
etapa“ poskytnutí dotace ve výši 79 000,- Kč z rozpočtu Města Podbořany do doby koupi pozemku
v lokalitě Piknikové louky v Hlubanech a ukládá připravit informaci o koupi pozemku.
Z: odbor investic
T: 2. června 2021
Usnesení z 31. zasedání Rady města Podbořany 5. května 2021 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o ochraně osobních údajů zveřejněny.
V téhto části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 209/2021 - Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Husova 276 v Podbořanech - VŘ
Rada města schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Husova 276 v Podbořanech41.
Z: odbor investic
T: 2. června 2021

Usnesení č. 210/2021 - Návrh na zřízení nové organizace pro správu sportovišť
Rada města vzala na vědomí informace k možnosti založení nové městské organizace s.r.o. a ukládá
odboru MHAS připravit na další jednání rady a zastupitelstva města návrh na založení městské
organizace „Městské služby Podbořany s.r.o.44.
Z: odbor MHaS
T: 2. června 2021

Usnesení č. 211/2021 - Výsledek výběrového řízení na dodavatele vybavení svozového dvora
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 „Sběrný dvůr
Podbořany - vybavení44 mezi městem Podbořany a společností FLÁME Systém s.r.o., Dr. Maye 468/3,
709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ : 26846888, a to za celkovou cenu 3.373.722,- Kč vč. DPH.
Z: odbor MHaS
T: 2. června 2021

Usnesení ě 212/2021 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany pro rok 2021 - Den dětí Na
Kopci
Rada města schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Podbořany pro rok 2021, ve výši 8 000,- Kč,
na účel uvedený v žádosti o dotaci a to na náklady spojené s konáním akce „Den dětí Na Kopci 2021“
dne 5. 6. 2021. Příjemce dotace - fyzická osoba.
Z: finanční odbor
T: 2. června 2021

Usnesení ě. 213/2021 - Oprava usnesení RM ze dne 7. 4. 2021 ě. 186/2021
Žádost o snížení nebo odpuštění nájemného v KD Podbořany, Masarykovo náměstí 922 - nájemce
RaM 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 leden 2021 až duben 2021 zpětně. Nájemce - Rodinné a mateřské
centrum Jonáš Podbořany z. s„ Hlubany 14, 441 01 Podbořany.
Z: odbor MHaS
T: 2. června 2021
v

Usnesení č. 214/2021 - Žádost o odpuštění nájemného v Kulturním domě Podbořany, Masarykovo
náměstí 922 - nájemce Poradna při finanční tísni
Rada města souhlasí z důvodu dopadu vládních nařízení ve vztahu k COVID - 19, na základě žádosti
nájemce, s odpuštěním nájemného za nebytové prostory v Kulturním domě Podbořany, Masarykovo
náměstí 922, za měsíce říjen až prosinec 2020 a leden až duben 2021 zpětně. Nájemce - Poradna při
finanční tísni, Hvězdová 19, 140 00 Praha 4, IČ 28186869.
Z: odbor MHaS
T: 2. června 2021

Usnesení z 31. zasedání Rady města Podbořany 5. května 2021 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o ochraně osobních údajů zveřejněny,
V téhto části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 215/2021 - Informace o konání pátečních trhů
Rada města vzala na vědomí informaci o obnovení pravidelných pátečních městských trhů v omezeném
počtu stánků a omezeném sortimentu, dle aktuálního vládního nařízení a za dodržení
proti epidemiologických opatření v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, č. j.
MZDR 14601/2021-6 /MIN/KAN, účinném od 26. 4. 2021.
Z: odbor MHaS
T: 2. června 2021
v

Usnesení č. 216/2021 - Školské rady při základních školách zřízených městem Podbořany Dodatek volebního řádu ŠR
Rada města schválila změnu Dodatku č. 1/2021 Volebního řádu Školské rady Základní školy Podbořany,
Husova 276, okres Louny a Dodatku č. 1/2021 Volebního řádu Školské rady Základní školy T. G.
Masaryka Podbořany. Počet členů školské rady při výše uvedených základních školách zřízených
městem Podbořany se stanovuje na 6 členů, viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 2. června 2021

Z: finanční odbor
T: 2. června 2021
Usnesení č. 218/2021 - Rozbor hospodaření za I. čtvrtletí 2021
Rada města vzala na vědomí rozbor hospodaření za I. čtvrtletí 2021.
Z: finanční odbor
T: 9. června 2021
Usnesení č. 219/2021 - Schválení a podpis pojistné smlouvy č. 8849002812
Rada města schválila uzavření a podpis pojistné smlouvy č. 8849002812 mezi Městem Podbořany a
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00,
Česká republika, IČO: 47116617 na pojištění zapůjčených exponátů výstavy „Kaolin na Podbořansku“
(viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 2. června 2021

Usnesení č. 220/2021 - Schválení a podpis pojistné smlouvy č. 8849002813
Rada města schválila uzavření a podpis pojistné smlouvy č. 8849002813 mezi Městem Podbořany a
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00,
Česká republika, IČO: 47116617 na pojištění zapůjčených exponátů výstavy „Osudy Čechů z Volyně“
(viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 2. června 2021
Usnesení z 31. zasedání Rady města Podbořany 5. května 2021 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o ochraně osobních údajů zveřejněny.
V téhto části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 221/2021 - Akceptace nabídky a dodatky ke smlouvám o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí NN pro rok 2022
Rada města akceptuje nabídku a následně schvaluje dodatky a podpis dodatků k platným smlouvám o
sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN na období od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2022 dle nabídky
sdružených služeb dodávky elektřiny společnosti VEMEX Energie, a.s., Na Zátorce 289/3, Bubeneč,
160 00 Praha 6. Číslo nabídky NE20005453 ze dne 4. 5. 2021.
Z: finanční odbor
T: 2. června 2021

Usnesení č. 222/2021 - Akceptace nabídky a dodatek ke smlouvám o sdružených službách dodávky
zemního plynu pro rok 2022
Rada města akceptuje nabídku a následně schvaluje dodatky a podpis dodatků k platným smlouvám o
sdružených službách dodávky zemního plynu na období od 1. 1. do 31. 12. 2022 dle nabídky sdružených
služeb dodávky zemního plynu společnosti VEMEX Energie, a.s., Na Zátorce 289/3, Bubeneč, 160 00
Praha 6. Číslo nabídky NP20005842 ze dne 4. 5. 2021.
Z: finanční odbor
T: 2. června 2021

Usnesení č. 223/2021 - Schválení a podpis dodatku č. 19 k pojistné smlouvě č. 080 001 382
Rada města schválila znění a podpis dodatku č. 19 k pojistné smlouvě č. 080 001 382 - pojištění
dobrovolných hasičů mezi Městem Podbořany a Allianz pojišťovnou, a.s. Ke Štvanici 656/3, 186 00
Praha 8, IČ: 47115971 (viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 2. června 2021

Usnesení ě. 224/2021 - Návrh na pověření vedení Pečovatelské služby Podbořany do 31.12. 2021
Rada města, z důvodu přechodu Pečovatelské služby Podbořany pod Domov pro seniory Podbořany,
příspěvkovou organizaci od 1. 1. 2022, pověřuje dočasným vedením Pečovatelské služby Podbořany,
fyzickou osobu, a to do 31. 12. 2021.
Z: sociální odbor
T: 2. června 2021

Usnesení č. 225/2021 - Mimořádná odměna ke mzdě řediteli Domova pro seniory Podbořany, p.o.
Rada města schválila vyplacení odměny z dotace MPSV, řediteli Domova pro seniory Podbořany, p.o.,
za odpracovanou dobu v období od 1.10.2020 - 28.2.2021, ve výši 30 000,- Kč + odvody sociálního a
zdravotního pojištění.
Z: sociální odbor
T: 2. června 2021

Usnesení ě. 226/2021 - Prodej movitého majetku - Mateřská škola Bratří Čapků
Rada města vzala na vědomí výsledky obálkového prodeje movitého majetku - dvou dětských stolů za
minimální kupní cenu 230 Kč/ks z MŠ Bratří Čapků, kterého se nezúčastnil žádný zájemce o koupi a
ukládá pokračovat ve zveřejnění záměru prodeje na úřední desce.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. června 2021
Usnesení ě. 227/2021 - Záměr prodeje části pozemku
Rada města vzala na vědomí žádost o koupi části pozemku parc.č. 254/112, druh pozemku: orná půda, o
výměře cca 1800 m2 v k.ú. Hlubany a ukládá zajistit znalecký posudek za účelem stanovení tržní ceny.
Žadatelé: fyzické osoby.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9. června 2021
Usnesení z 31. zasedání Rady města Podbořany 5. května 2021 — veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o ochraně osobních údajů zveřejněny.
V téhto části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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v

Usnesení č. 228/2021 - Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Rada města schvaluje podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti se
stavbou „Buškovice č.p. 16, domovní ČOV,“ kterou budou dotčeny pozemky parc.č. 3079/24 a 3079/6
v k.ú. Buškovice, které jsou ve vlastnictví města. Výše náhrady za zřízení budoucí služebnosti 1 000 Kč +
DPH. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. června 2021
v

Usnesení č. 229/2021 - Žádost o vydání souhlasu ke kácení dřevin
Rada města vydává souhlas s odstraněním náletových dřevin na částech pozemků parc.č. 773/8, druh
pozemku: trvalý travní porost, o výměře cca 1 174 m2 a parc.č. 773/9, druh pozemku: trvalý travní
porost, o výměře cca 312 m2 v k.ú. Buškovice. Odstranění náletových dřevin provede pachtýř na vlastní
náklady a před započetím prací požádá MěÚ Podbořany - odbor životního prostředí o příslušné
povolení. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. června 2021

Usnesení č. 230/2021 - Dohoda o způsobu provedení údržby ochranného pásma
Rada města schválila uzavření dohody o způsobu provedení údržby ochranného pásma vedení 400 kY,
označení V430 v úseku mezi stožáry č. 29-30, 30-31, 30-32, 36-38, 44-56 na pozemcích parc.č. 239/15,
244/2, 210/4, 210/1, 210/2, v k.ú. Neprobylice u Kaštic a parc.č. 603/1 v k.ú. Pšov u Podbořan vc
variantě a), tj. likvidaci užitkové dřevní hmoty, vzniklého klestu a zbytků po těžbě provede ČEPS na své
vlastní náklady. Žadatel: ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10 101 52.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. června 2021

Usnesení č. 231/2021 - Dodatek nájemní smlouvy
Rada města schválila záměr uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 15.1.2010, jejímž
předmětem je pacht pozemků parc.č. 188/99 a 188/100 v k.ú. Hlubany. Předmětem dodatku č. 1 bude
aktualizace výměr pozemků dle skutečného stavu uvedeného v katastru nemovitostí. Tj. pozemek parc.č.
188/99, druh pozemku: ostatní plocha o výměře 4919 m2 a pozemek parc.č. 188/100, druh pozemku:
ostatní plocha, o výměře 1996 m2. Výše pachtu: 1975 Kč/rok + DPH. Žadatel: Zemědělská společnost
Blšany s.r.o., Náměstí 107, 439 88 Blšany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. června 2021

Usnesení č. 232/2021 - Záměr pronájmu části pozemku
Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc.č. 897, druh pozemku: ostatní plocha o
výměře 20 m2 v k.ú. Podbořany. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. června 2021

Usnesení ě. 233/2021 - Záměr pronájmu části pozemku - stavba přístřešku
Rada města nesouhlasí se stavbu přístřešku na části pozemku parc.č. 251/1, druh pozemku: ostatní
plocha o výměře 30 m2 v k.ú. Hlubany a neschvaluje záměr pronájmu předmětné části pozemku.
Žadatelé: fyzické osoby.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. června 2021

Usnesení z 31. zasedání Rady města Podbořany 5. května 2021 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o ochraně osobních údajů zveřejněny.
V téhto části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 234/2021 - Žádost o vyjádření
Rada města vzala na vědomí žádost Státního pozemkového úřadu, Pražská 765, 440 01 Louny o
bezúplatném převodu pozemku st. č. 597/5, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 47 m2
v k.ú. Kněžice u Podbořan zpět do vlastnictví České republiky a odkládá vyřízení této žádosti do doby
vyjádření právního zástupce.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9. června 2021
v

Usnesení č. 235/2021 - Žádost o směnu pozemku
Rada města vzala na vědomí žádost o směnu pozemku parc.č. 1761/136, druh pozemku: orná půda, o
výměře 1732 m2, který je ve vlastnictví města za pozemky parc.č. 1773/2, druh pozemku: orná půda, o
výměře 1992 m2 a parc.č. 1748/2, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 32 m2, které jsou ve
vlastnictví fyzických osob a ukládá připravit znalecký posudek za účelem stanovení tržních cen
směňovaných pozemků.
Z: majetkoprávní odbor
T: 9. června 2021
v

Usnesení č.236/2021 - Žádost o pronájem části pozemku
Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku 2156/4, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře
462 m2 v k.ú. Podbořany. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. června 2021
Usnesení č. 237/2021 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Rada města schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IV-12-4019867/VB/P001 v souvislosti se stavbou „LN - Podbořany, p.č. 1866/144kNN,“ za náhradu stanovenou ve výši 9 605 Kč + DPH. Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín 4
Odůvodnění: Rada města schválila žadatelem navrženou výši náhrady z důvodu, že se jedná o investici
vyvolanou ze strany města. Předmětem budoucí služebnosti je kabelového vedení NN a nové odběrné
místo pro sportovní halu. Stanovení náhrady za zřízení služebnosti bylo stanoveno výpočtem dle zákona
č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku a dle vyhlášky č. 488/2020 Sb., oceňovací vyhláška.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. června 2021
Usnesení ě. 238/2021 - Žádost o uzavření pachtu
Rada města schvaluje záměr pachtu pozemků parc.č. 338, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře
13052 m2, k.ú. Kaštice, parc.č. 500, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 701 m2, k.ú. Kaštice,
parc.č. 501, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 291 m2, k.ú. Kaštice, parc.č. 402, druh pozemku:
orná půda, o výměře 985 m2, k.ú. Kaštice, parc.č. 456, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 647 m2,
k.ú. Kaštice, parc.č. 398, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 11063 m2, k.ú. Kaštice, parc.č. 409,
druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 4221 m2, k.ú. Kaštice, parc.č. 455, druh pozemku: orná půda, o
výměře 501 m2, k.ú. Dolánky u Kaštic, část parc.č. 551, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 2700
m2, k.ú. Dolánky u Kaštic, parc.č. 548, druh pozemku: trvalý travní porost, o výměře 203 m2, k.ú.
Dolánky u Kaštic, parc.č. 545, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 1359 m2, k.ú. Dolánky u Kaštic,
parc.č. 707, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 707 m2, k.ú. Kněžice u Podbořan, s možností
propachtování pozemků jednotlivě. Výše pachtu: min. 4 % z průměrné ceny zemědělských pozemků
v jednotlivých katastrálních územích dle vyhlášky č. 298/2014 Sb. Žadatel: fyzická osoba podnikající.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. června 2021
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Usnesení č. 239/2021 - Záměr budoucího pachtu
Rada města vzala na vědomí došlé připomínky ke zveřejněnému záměru budoucího pachtu k částem
pozemků parc.č. 254/74, druh pozemku orná půda, o výměře cca 400 m2, parc.č. 254/76, druh pozemku
orná půda, o výměře 1186 m2, parc.č. 255/1, druh pozemku orná 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, které podali Naše Buškovice, z.s., Buškovice 244, 441 01 Podbořany, Za Naše
Hlubany z.s., Cyrila a Metoděje 266, 441 01 Podbořany a fyzické osoby a ukládá majetkoprávnímu
odboru písemně se k připomínkám vyjádřit. Žadatel o budoucí pacht: Kaolin Hlubany a.s., Hlubany 63,
441 01 Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. června 2021
Usnesení č. 240/2021 - Souhlas s užíváním pozemku
Rada města souhlasí s užíváním předzahrádky před panelovým domem čp. 774 na Sídlišti Míru - části
pozemku pare. č. 750/3 o výměře 60 m2, v k.ú. Podbořany. Podmínkou vydaného souhlasu je, že se
žadatelé budou o část pozemku starat a na vlastní náklady ho budou udržovat. Na pozemku nebudou
vysazovány žádné vzrostlé stromy a keře. Žadatel: Společenství vlastníků jednotek č.p. 774, Sídliště
Míru 774, 441 01 Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 2. června 2021
Usnesení č. 241/2021 - Prodej dřeva
Rada města schválila prodej dřeva na stojato v objemu 10m3 v k.ú. Dolánky v lesním úseku 151E za
cenu 400 Kč/m3 na základě žádosti fyzické osoby.
Z: tajemník
T: 2. června 2021
Usnesení č. 242/2021 - Prodej dřeva
Rada města schválila prodej 5m3 dřeva za cenu 400 Kč/m3 v k.ú. Kněžice z lesního úseku 105A a 106A
na základě žádosti fyzické osoby.
Z: tajemník
T: 2. června 2021

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ověřovatelé: :

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ing. Bc. Jiří Marhold:

Tomáš Vaněk:
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