Usnesení
z 32. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 2. června 2021 od 15,30hod
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: Ing. Harvánková, Mgr. Knoblauch, Ing. Ohanka, Ing. Gonda
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Čapková, p. Jedlička

Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení:

č. 70/2021 Rada města ukládá zpracovat od projektanta písemné vyjádření kpředpokládané ceně pro
akci „ Výstavba nové budovy ZUŠ v Podbořanech Z: odbor investic
č. 71/2021 Rada města ukládá medializovat akci „ Výstavba nové budovy ZUŠ v Podbořanech opakovaná výzva “ ve vhodných médiích. Z: odbor investic
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č. 243/2021 - Smlouva o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro
osobní doklady vydané v působnosti Ministerstva vnitra
Rada města schválila Smlouvu o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní
doklady vydané v působnosti Ministerstva vnitra a ukládá starostovi smlouvu podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 14. července 2021
Usnesení č. 244/2021 - Buškovice - čerpací stanice odpadních vod - VŘ
Rada města schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Buškovice - čerpací stanice odpadních vod“.
Z: odbor investic
T: 14. července 2021
Usnesení ě. 245/2021 - Založení ÚSES Podbořany -1. etapa - vyloučení uchazeče ze soutěže
Rada města, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, vyloučila ze soutěže na
akci „Založení ÚSES Podbořany - I.etapa“ cenovou nabídku uchazeče KHL-EKO, a.s., IČ 26160277
z důvodu nesplnění kvalifikačních a dalších požadavků zadavatele (nedoložení dokladu o složení jistoty
při podání nabídek pro VR).
Z: odbor investic
T: 14. červnence 2021
Usnesení č. 246/2021 - Založení ÚSES Podbořany -1. etapa - výsledky VŘ
Rada města, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek na dodavatele veřejné
zakázky „Založení ÚSES Podbořany - I.etapa“, schválila pořadí cenových nabídek a za podmínky, že
budou splněny požadavky uvedené v zadávací dokumentaci, ukládá podepsat smlouvu o dílo s dalším
účastníkem řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledků původního hodnocení a s právem odstoupení
od smlouvy o dílo, z důvodu neschválení rozpočtové změny a nebo neschválení financování akce
v Zastupitelstvu města. O této skutečnosti bude objednatel zhotovitele písemně informovat nejpozději
do 15. 6. 2021.
Usnesení z 32. zasedání Rady města Podbořany 2. června 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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1.

KHL-EKO, a.s.

26160277

7 227 992,-

2.

OK GARDEN s.r.o.

27571297

8 323 269,-

3.

STROMY COMPANY s.r.o.

01919652

8 386 523,-

44569769

8 869 836,-

4.

rekultivační

VÝSTAVBA Most a.s.

5.

Engelmann Czech s.r.o.

24705977

9 075 143,-

6.

JHC Plzeň s.r.o.

29063957

9 198 870,-

7.

Zahradnické úpravy s.r.o.

27707113

9 823 772,-

8.

KAVYL, spol. s r.o.

49975358

9 887 820,-

Z: odbor investic
T: 9. června 2021

Usnesení č 247/2021 - „Sběrný dvůr Podbořany" - 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 „Sběrný dvůr
Podbořany" mezi Městem Podbořany a společností EKOSTAVBY LOUNY spol. s r.o., IČO: 104 42
481, se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny, a to za celkovou cenu 11 281.798,00 Kč vč. DPH a
s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny a financování akce
v Zastupitelstvu města. O této skutečnosti bude objednatel zhotovitele písemně informovat nejpozději
do 15. 6. 2021.
1.

2.
3.
4.
5.

EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČ 10442481

11 281.798,00

Václava Majera 573, 440 01 Louny
Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o., IČ 44223242
Perštejn 300, 431 63 Perštějn
PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611

12 677.015,46

Běchovická 701/26, 100 00 Praha
KV Realinvest s.r.o., IČ 29113903,
360 06 Karlovy Vary
RRR spol. s r.o., IČ 25410946
17. listopadu 5349,430 01 Chomutov

12 017.452,30

Chebská 204/71,

13 697.244,14
15 510.094,58

Z: odbor investic
T: 9. června 2021

Usnesení č. 248/2021 - Výstavba nové budovy ZUŠ v Podbořanech - zrušení VŘ
Rada města ruší opakované výběrového řízení na „Výstavba nové budovy ZUŠ v Podbořanech opakovaná výzva" dle §127 odst. 2d ZZVZ č. 134/2016 Sb. (Zadavatel může zrušit zadávací řízení,
pokud v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů
ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu
na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.)
Z: odbor investic
T: 14. července 2021

Usnesení z 32. zasedání Rady města Podbořany 2. června 2021 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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v

v

Usnesení č. 249/2021 - Výstavba nové budovy ZUS v Podbořanech - druhé opakované VR
Rada města schválila a vyhlašuje druhé opakované výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Výstavba nové budovy ZUS v Podbořanech - druhá opakovaná výzva“, včetně úpravy stávající PD.
Z: odbor investic
T: 14. července 2021
Usnesení č. 250/2021 - Zpevněná plocha pro IZS Podbořany - VŘ
Rada města schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Zpevněná plocha pro IZS Podbořany11.
Z: odbor investic
T: 14. července 2021
v

_

_

Usnesení č. 251/2021 - Žádost o dotaci z rozpočtu Města Podbořany - Obnova střechy a krovu
kostela Narození Panny Marie v Buškovicích - V. etapa
Rada města doporučila poskytnutí dotace ve výši 79 000,- Kč z rozpočtu Města Podbořany za účelem
spoluúčasti žadatele v rámci Havarijního programu Ministerstva kultury ČR na akci „Obnova střechy a
krovu kostela Narození Panny Marie v Buškovicích - V. etapa11 za předpokladu poskytnutí dotace
z rozpočtu Ministerstva kultury ČR. Příjemce dotace je spolek Pro kostely, z.s., IČ 02401835, se sídlem
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice - Předměstí.
Z: odbor investic
T: 14. července 2021
Usnesení ě. 252/2021 - Objekt čp. 44 a 356 v Podbořanech - změna užívání
Rada města vzala na vědomí změnu užívání u objektu čp. 44 a 356 v Podbořanech. Rada města ukládá
se odvolat proti rozhodnutí SU pro dodatečné povolení stavby.
Z: odbor investic
T: 14. července 2021
Usnesení ě. 253/2021 - Dodatek ě. 1 pro SoD ě. 68/2021 akce: „PD - Přístavba sociálního zařízení
u kulturního domu Pegas v Podbořanech14
Rada města ukládá podepsat Dodatek č. 1 pro Smlouvu o dílo č. 68/2021 na realizaci veřejné zakázky
„PD - Přístavba sociálního zařízení u kulturního domu Pegas v Podbořanech11 mezi Městem Podbořany
a společností Architektonický ateliér fyzická osoba z důvodu neposkytnutí potřebné součinnosti při
schvalování návrhů technického řešení projektové dokumentace.
Z: odbor investic
T: 14. července 2021
Usnesení ě. 254/2021 - Pronájem parkovacích míst v ulici Komenského 688 a 689 v Podbořanech a
uzavření nájemní smlouvy
Rada města schválila uzavření a podpis nájemní smlouvy za účelem zřízení čtyř parkovacích míst na
části pozemku p. č. 515/3 o výměře 53 m2, druh pozemku: ostatní plocha v k.ú. Podbořany, na dobu 19
měsíců za cenu 100.296,- Kč.
Z: odbor investic
T: 14. července 2021
v

_

Usnesení ě. 255/2021 - Žádost o povolení výjimky pro umístění garáže na pozemku p.ě. 2238/3
v k.ú. Podbořany
Rada města souhlasí s udělením výjimky pro umístěním garáže na hranici pozemku 2238/3 v k.ú.
Podbořany za podmínky, že střešní okapy budou svedeny na pozemek investora.
Z: odbor investic
T: 14. července 2021

Usnesení z 32. zasedání Rady města Podbořany 2. června 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. 256/2021 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí
k novostavbě RD ěp. 1162 v ul. Valovská v Podbořany
Rada města doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na
vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu čp. 1162 v ul. Valovská v Podbořanech, a to ve výši
50 000,- Kč.
Z: odbor investic
T: 9. června 2021
Usnesení ě. 257/2021 - Darovací smlouva na odvoz hlíny ze stavby: „Inženýrské sítě
v Podbořanech - lokalita Liška“
Rada města schválila z důvodu ekonomické výhodnosti Darovací smlouvu a ukládá podepsat tuto
Darovací smlouvu na odvoz hlíny ze stavby: „ Inženýrské sítě v Podbořanech - lokalita Liška “ s firmou
Silhánek a syn, a.s., Kryry.
Z: odbor investic
T: 14. července 2021
Usnesení č. 258/2021 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se stanoví obecní systém
odpadového hospodářství na území města Podbořany
Rada města doporučila Zastupitelstvu města Podbořany schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 ,
kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství na území města Podbořany a zároveň
doporučuje zrušit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se stanovil systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikající na území města, dne 18. 02.
2015.
Z: odbor MHaS
T: 9. června 2021
Usnesení č. 259/2021 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Rada města doporučila Zastupitelstvu města Podbořany schválit Obecně závaznou vyhlášku ě. 2/2021 o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a zároveň doporučuje zrušit Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 07. 02. 2018.
Z: odbor MHaS
T: 9. června 2021
Usnesení ě. 260/2021 - Dotační program „Podpora sportovní činnosti v roce 2021“ - vyhodnocení
Rada města projednala a doporučila Zastupitelstvu města Podbořany schválit poskytnutí dotace
z dotačního programu Města Podbořany „Podpora sportovní činnosti v roce 2021“ z rozpoětu města pro
rok 2021, viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 9. června 2021
Usnesení č. 261/2021 - Žádost ZŠ Podbořany, Husova 276 a ZŠ Podbořany, T.G.Masaryka o souhlas
zřizovatele se zapůjčením movitého majetku žákům a pedagogům
Rada města na základě žádosti:
1) Základní školy Podbořany, Husova 276, okres Louny
2) Základní školy T. G. Masaryka Podbořany,
souhlasí se zapůjčením svěřeného movitého majetku výše uvedených škol - výpočetní techniky
(notebooky, tablety) na dobu neurčitou, žákům a studentům pro potřeby studia, přípravy na výuku nebo
distančního vzdělávání.
Z: odbor MHaS
T: 14. července 2021

Usnesení z 32. zasedání Rady města Podbořany 2. června 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. 262/2021 - Návrh na založení obchodní společnosti „Městské služby Podbořany, s.r.o.
Rada města, na základě doporučení právní kanceláře při přípravě podkladů k založení městské s.r.o.
doporučuje k rozhodnutí ZM, založit budoucí společnost bez dozorčí rady s tím, že dozorčí rada může
být zřízena později změnou zakladatelské listiny.
Z: odbor MHaS
T: 9. června 2021

Usnesení č. 263/2021 - Návrh na zrušení VŘ Sběrný dvůr Podbořany - vybavení
Rada města, na základě písemného oznámení ze dne 19. 5. 2021 f. FLÁME Systém s.r.o. o odstoupení
společnosti z VR na veřejnou zakázku „Sběrný dvůr Podbořany - vybavení“, jako zadavatel rozhodla o
zrušení tohoto VŘ podle zákona č. 134/2016 Sb., §127, odst. 2) b.
Z: odbor MHaS
T: 14. července 2021

Usnesení ě. 264/2021 - Vyhlášení nového VŘ na Sběrný dvůr Podbořany - vybavení
Rada města ukládá vypsat nové výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem „Sběrný dvůr Podbořany
- vybavení", pokud do zákonné lhůty 5. 6. 2021 nebude některým z účastníků podáno odvolání proti
vylouěení ze zadávacího řízení.
Z: odbor investic
T: 14. července 2021

Usnesení č. 265/2021 - Společenská akce na vrchu Rubín
Rada města schválila společenskou akci Rubín 631-2021/1390 let od bitvy u Wogastisburgu, která se
uskuteční 7. 8. 2021 na vrchu Rubín. Program akce zajistí skupina historického šermu ve spolupráci se
Společenstvem pro památky Podbořanska, z.s. (Příčná 900, Podbořany, 441 01) a Městem Podbořany.
Akce proběhne, pokud to dovolí epidemiologická situace v ČR, za stanovených podmínek.
Z: odbor MHaS
T: 14. července 2021

Usnesení č. 266/2021 - Žádost o dotaci z rozpočtu města - fyzická osoba - profesionální nahrávka
propagačního CD, rock. Skupiny Full Time
Rada města schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Podbořany pro rok 2021 ve výši 15 000,- Kč,
na účel uvedený v žádosti o dotaci, to je profesionální nahrávka propagačního CD rockové skupiny Full
Time, za podmínek uvedených v žádosti - tj. odehrání jednoho vystoupení v rámci akce konané městem
a propagace města Podbořany v médiích v souvislosti reklamy na vytvořeném nosiči. Příjemce dotace fyzická osoba.
Z: finanční odbor
T: 14. července 2021
Usnesení č. 267/2021 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany pro rok 2021 - 1. Česká
společnost, z.s., Bílý kopec 432, 441 01 Podbořany
Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč z rozpočtu města Podbořany pro rok 2021,
příjemce dotace - 1. Česká společnost, z. s. Bílý Kopec 432, 441 01 Podbořany IČO 01588982 účel
uvedený v žádosti o dotaci - pořádání akcí spolku v roce 2021, dle žádosti o dotaci. Dotace bude
vyplacena po podpisu veřejnoprávní smlouvy.
Z: finanční odbor
T: 14. července 2021

Usnesení z 32. zasedání Rady města Podbořany 2. června 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. 274/2021 - Souhlas s využitím komunikací ve vlastnictví města za účelem konání
cyklozávodu
Rada města souhlasí s využitím komunikací (cyklostezky, polní cesty, lesní cesty) v k.ú. Kněžice u
Podbořan ve vlastnictví města Podbořany za účelem konání cyklozávodu. Žadatel: Obec Libědice,
Libědice 27, 438 01 Žatec.
Z: majetkoprávní odbor
T: 14. července 2021

Usnesení č. 275/2021 - Dodatek nájemní smlouvy
Rada města schválila uzavření a podpis dodatku č. 1 k uzavřené pachtovní smlouvě ze dne 15. 1. 2010
se Zemědělskou společností Blšany s.r.o., Náměstí 107, 439 88 Blšany. Předmětem dodatku č. 1 bude
změna výměr pozemků dle skutečného stavu dle 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.
Z: majetkoprávní odbor
T: 14. července 2021
Usnesení č. 276/2021 - Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor
Rada města schválila uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi Městem Podbořany a Úřadem
práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 ze dne 29.3.2004, jejímž předmětem byl
pronájem nebytových prostor - 7 kanceláří, 2 sklady, kuchyňka, 2x sociální zařízení o celkové výměře
203,50 m2 v objektu vul. Mírová 615, Podbořany, pro provoz Úřadu práce ČR, odbor Státní sociální
podpory, kontaktní pracoviště Podbořany. Nájem se ukončuje dohodou ke dni 31.5.2021.
Z: majetkoprávní odbor
T: 14. července 2021

Usnesení č. 277/2021 - Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor
Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy mezi Městem Podbořany a Úřadem
práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 ze dne 1.1.1997, jejímž předmětem byl
pronájem nebytových prostor - přízemí objektu v ul. A. Dvořáka 399, Podbořany, o výměře cca 146 m2,
pro provoz pobočky Úřadu práce ČR v Podbořanech. Nájem se ukončuje dohodou ke dni 31.5.2021.
Z: majetkoprávní odbor
T: 14. července 2021
Usnesení č. 278/2021 - Souhlas se stavbou
Rada města souhlasí s umístěním vodoměmé šachty a vodovodní přípojky o délce 1,6 m na pozemku
parc.č. 834/15 v k.ú. Buškovice, který je ve vlastnictví města za předpokladu, že budou dodrženy
stavebně technické podmínky stanovené odborem investic a bude požádáno o příslušná povolení u
orgánů státní správy. Po kolaudaci stavby žadatelka požádá o uzavření smlouvy o věcném břemeni.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu dle sazebníku města. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 14. července 2021

Usnesení č. 279/2021 - Záměr prodeje části pozemku
Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2235/3, druh pozemku: ostatní plocha o
výměře cca 40 m2 v k.ú. Podbořany. Kupní cena: dle znaleckého posudku. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: září/2021

Usnesení z 32. zasedání Rady města Podbořany 2. června 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. 280/2021 - Souhlas se stavbou přístupového chodníku
Rada města vydává souhlas se stavbou přístupového chodníku do objektu č.p. 76, Partyzánská ul.,
Podbořany za podmínky, že náklady spojené se stavbou bude hradit investor. Žadatel: DRU REVIT
s.r.o., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice.
Z: majetkoprávní odbor
T: 14. července 2021
v

Usnesení č. 281/2021 - Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty
Rada města vzala na vědomí žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty za účelem
přístupu na pozemek 1885/77 z pozemku parc.č. 1885/7 v k.ú. Podbořany, který je ve vlastnictví města a
požaduje, aby si žadatel realizoval přístupovou komunikaci na předmětný pozemek dle projektové
dokumentace a vydaného stavebního povolení. Rada města upozorňuje žadatele, že svou činností a
zejména tím, že převedl pozemky p.ě. 1885/76, 1885/74 a 1885/75 do vlastnictví jiné osoby, postupuje
žadatel o své vůli a proti svému záměru tím, že si svou činností a sám znemožňuje přístup ke svým
pozemkům, což není v souladu se stavebním povolením na „tuto akci“. Zároveň Rada města ukládá
vzhledem k této činnosti žadatele stavebnímu úřadu a tajemníkovi prověřit celou akci a její soulad se
stavebním povolením. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
Tajemník
T: 14. července 2021
Usnesení č. 282/2021 - Záměr budoucího pachtu
Rada města odkládá uzavření smlouvy o budoucím 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. Klubaný za účelem těžby surového kaolinu/bentonitu z důvodu, že společnost
Kaolin Klubaný a.s. nemá zajištěna užívací práva k ostatním pozemkům v dobývacím prostoru v rámci
řešené varianty 1. Žadatel: Kaolin Klubaný a.s., Klubaný 63, 441 01 Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
Usnesení č. 283/2021 - Žádost o uzavření smlouvy o budoucí služebnosti
Rada města schválila uzavření a podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti za
účelem stavby venkovního rozvodu vysokého a nízkého napětí na služebných pozemcích v k.ú. Klubaný,
které jsou ve vlastnictví města (dle předloženého situačního plánu staveb) za podmínky, že Zastupitelstvo
města schválí prodej pozemků v průmyslové zóně v k.ú. Klubaný v souladu s uzavřenou smlouvou o
smlouvě budoucí kupní ze dne 19. 2. 2018 a bude uzavřena kupní smlouva (smlouva o budoucí služebnosti
bude uzavřena až po realizaci prodeje). Výše náhrady za zřízení služebnosti dle sazebníku města: 85 850
Kč + DPH. Žadatel: Accolade CZ XXXVIII, s.r.o., člen koncernu, Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00
Praha 8, IČO: 06336671.
Z: majetkoprávní odbor
T: 14. července 2021
Usnesení c. 284/2021 - Žádost o uzavření smlouvy o budoucí služebnosti
Rada města schválila uzavření a podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízem služebnosti za
účelem stavby inženýrské sítě plynovodu STL na služebných pozemcích v k.ú. Klubaný, které jsou ve
vlastnictví města (dle předloženého situačního plánu staveb) za podmínky, že Zastupitelstvo města schválí
prodej pozemků v průmyslové zóně v k.ú. Klubaný v souladu s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí
kupní ze dne 19. 2. 2018 a bude uzavřena kupní smlouva (smlouva o budoucí služebnosti bude uzavřena až
po realizaci prodeje). Výše náhrady za zřízení služebnosti dle sazebníku města: 62 000 Kč + DPH.
Žadatel: Accolade CZ XXXVIII, s.r.o., člen koncernu, Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO:
06336671.
Z: majetkoprávní odbor
T: 14. července 2021
Usnesení z 32. zasedání Rady města Podbořany 2. června 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. 285/2021 - Žádost o uzavření smlouvy o budoucí služebnosti
Rada města schválila uzavření a podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti za účelem stavby
inženýrské sítě splaškové kanalizace a vodovodu na služebných pozemcích v k.ú. Klubaný, které jsou ve
vlastnictví města (dle předloženého situačního plánu staveb) za podmínky, že Zastupitelstvo města schválí
prodej pozemků v průmyslové zóně v k.ú. Klubaný v souladu s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí
kupní ze dne 19. 2. 2018 a bude uzavřena kupní smlouva (smlouva o budoucí služebnosti bude uzavřena až
po realizaci prodeje). Výše náhrady za zřízení služebnosti dle sazebníku města: 123 500 Kč + DPH.
Žadatel: Accolade CZ XXXVIII, s.r.o., člen koncernu, Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO:
06336671.
Z: majetkoprávní odbor
T: 14. července 2021
Usnesení č. 286/2021 - Žádost o uzavření smlouvy o budoucí služebnosti
Rada města schválila uzavření a podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti za
účelem stavby inženýrské sítě dešťové kanalizace na služebných pozemcích vk.ú. Klubaný, které jsou ve
vlastnictví města (dle předloženého situačního plánu staveb) za podmínky, že Zastupitelstvo města schválí
prodej pozemků v průmyslové zóně v k.ú. Klubaný v souladu s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí
kupní ze dne 19. 2. 2018 a bude uzavřena kupní smlouva (smlouva o budoucí služebnosti bude uzavřena až
po realizaci prodeje). Výše náhrady za zřízení služebnosti dle sazebníku města: 49 800 Kč + DPH.
Žadatel: Accolade CZ XXXVIII, s.r.o., člen koncernu, Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO:
06336671.
Z: majetkoprávní odbor
T: 14. července 2021
Usnesení č. 287/2021 - Žádost o uzavření smlouvy o budoucí služebnosti
Rada města schválila uzavření a podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti za
účelem práva chůze a jízdy (stezky a cesty) za podmínky, že Zastupitelstvo města schválí prodej pozemků
v průmyslové zóně v k.ú. Klubaný v souladu s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí kupní ze dne
19.2.2018 a bude uzavřena kupní smlouva (smlouva o budoucí služebnosti bude uzavřena až po realizaci
prodeje). Výše náhrady za zřízení služebnosti dle sazebníku města: 10 000 Kč + DPH. Žadatel: Accolade
CZ XXXVIII, s.r.o., člen koncernu, Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 06336671.
Z: majetkoprávní odbor
T: 14. července 2021
Usnesení č. 288/2021 - Záměr pronájmů částí pozemků
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku parc.č. 750/41 o výměře 3 m2, části pozemku
parc.č. 372/7 o výměře 3 m2 a části pozemku 1029/1 o výměře 3 m2 vše vk.ú. Podbořany, za účelem
umístění Z-BOXů (samoobslužných výdejních míst Zásilkovny). Výše nájmu: 500 Kč/rok/pozemek.
Žadatel: Zásilkovna s.r.o. Lihovarská 1060/12 190 00 Praha 9.
Z: majetkoprávní odbor
T: 14. července 2021

Usnesení č. 289/2021 - Domov pro seniory Podbořany, p.o. - Přijetí hmotného daru
Rada města schválila přijetí hmotného daru ve formě potravin pro Domov pro seniory Podbořany, p.o,
na akce pořádané v Domově pro seniory Podbořany, p.o - 19. ročník Soutěžního klání a 9. Chmelové
hry.
Z: sociální odbor
T: 14. července 2021

Usnesení z 32. zasedání Rady města Podbořany 2. června 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. 290/2021 - Domov pro seniory Podbořany, p.o. - Úprava ceníku fakultativních služeb
Rada města vzala na vědomí návrh ředitele DpS na úpravu ceníku fakultativních služeb - viz. příloha,
v Domově pro seniory Podbořany, p.o. a ukládá pozvat ředitele zařízení Domova pro seniory, p.o. na
příští jednání Rady města Podbořany k jeho objasnění.
Z: sociální odbor
T: 14. července 2021

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ověřovatelé:

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Mgr. Stanislava Čapková:

Milan Jedlička:

Usnesení z 32. zasedání Rady města Podbořany 2. června 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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