Usnesení
z 33. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 14. července 2021 od 15,30hod
v kanceláři starosty na MěU v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Gutzer, Ing. Bc. Marhold, Mgr. Čapková, p. Vaněk, p. Jedlička
Omluveni: MUDr. Ráliš
Přizváni: Ing. Harvánková, Bc. Chvojková, Ing. p. Šikl, Ing. Gonda, Mgr. Marcelly
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 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.
v

Usnesení č. 291/2021 - Žádost o souhlas s rekonstrukcí čp. 265 v ul. Přátelství v Podbořanech
Rada města vzala na vědomí žádost o vyjádření ke stavbě „Rekonstrukce objektu cp. 265 v Podbořanech
vč. vybudování 5 bytových jednotek44 a ukládá odboru investic zjistit, jakým způsobem budou zajištěna
parkovací místa pro nově vzniklé bytové jednotky.
Z: odbor investic
T: 11. srpna 2021

Usnesení č. 292/2021 - Dodatek č. 1 pro SoD č. 53/2021 akce: „PD - Zateplení Požární zbrojnice
Příčná čp. 572 v Podbořanech44
Rada města schválila podpis a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 53/2021 na realizaci veřejné
zakázky „PD - Zateplení Požární zbrojnice Příčná čp. 572 v Podbořanech44 mezi Městem Podbořany a
projektantem fyzickou osobou, a to prodloužením lhůty plnění z důvodu nemoci projektanta v době
epidemie COVID-19.
Z: odbor investic
T: 11. srpna 2021

Usnesení č. 293/2021 - Buškovice - čerpací stanice odpadních vod - zrušení výběrového řízení
Rada města ruší výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Buškovice - čerpací stanice odpadních
vod44, a to v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek {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: 11. srpna 2021

Usnesení z 33. zasedání Rady města Podbořany 14. červenec 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. 294/2021 - „Buškovice - čerpací stanice odpadních vod - opakovaná výzva“
Rada města ukládá vypsat nové výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky „Buškovice - čerpací
stanice odpadních vod - opakovaná výzva“.
Z: odbor investic
T: 11. srpna 2021

Usnesení č. 295/2021 - Zpevněná plocha pro IZS 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 „Zpevněná
plocha pro IZS Podbořany" mezi městem Podbořany a společností Šilhánek a syn, a.s., IČO 27291278,
se sídlem 439 81 Kryry, a to za celkovou cenu 1 425 367,49 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. Šilhánek a syn, a.s., 439 81 Kryry
1 425 367,49 Kč vč. DPH
2. EKOSTAVBY Louny s.r.o., 440 01 Louny
1 523 619,90 Kč vč. DPH
3. FREIBAU s.r.o., 150 00 Praha 5
1 665 298,40 Kč vč. DPH
4. Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o., 435 21 Obmice
2 330 123,52 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 11. srpna 2021

Usnesení č. 296/2021 - Dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí o připojení elektrického zařízení
k distribuční soustavě v rámci stavby Inženýrské sítě v Podbořanech - lokalita Liška
Rada města schválila uzavření a podpis dodatku ke smlouvě o uzavřem budoucí smlouvy o připojení
elektrického 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, a to z důvodu prodloužení termínu dokončení prací.
Z: odbor investic
T: 11. srpna 2021

Usnesení ě. 297/2021 - Dodatek ě. 3 pro SoD ě. 217/2019 na akci: „Propojení ulic Doupovská a
Yroutecká v Podbořanech44
Rada města schválila uzavření a podpis dodatek č. 3 ke smlouvu o dílo č. 217/2019 na realizaci veřejné
zakázky „Propojení ulic Doupovská a Yroutecká v Podbořanech" mezi Městem Podbořany a společností
Froněk, spol. s r.o., Rakovník, a to z důvodu zvýšení cen od roku 2019, kdy byla podepsaná SoD.
Z: odbor investic
T: 11. srpna 2021

Usnesení ě. 298/2021 - Informace k průběhu kontroly v rámci akce „Inženýrské sítě
v Podbořanech - lokalita 26 parcel - Komunikace a zpevněné plochy, SO 400 - Veřejné osvětlení44
Rada města vzala na vědomí průběh kontroly v rámci akce „Inženýrské sítě v Podbořanech - lokalita 26
parcel - Komunikace a zpevněné plochy, SO 400 - Veřejné osvětlení" a ukládá zaplatit odvod
stanovený správcem daně a zároveň podat správní žalobu, následně pak kasační stížnost. V případě
úspěchu bude odvod zvýšen o úrok z chybného postupu správce daně, v případě neúspěchu podat žádost
o prominutí (pravidla se do té doby mohou změnit).
Z: odbor investic
T: 11. srpna 2021
Usnesení z 33. zasedání Rady města Podbořany 14. červenec 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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Z: finanční odbor
T: 11. srpna 2021

Usnesení č. 301/2021 - Informace o vyřazeném majetku likvidací za období 1. 1. 2021 až 30. 6.
2021
Rada města vzala na vědomí informaci o vyřazeném majetku likvidací v období od 1. 1. 2021 do 30. 6.
2021.
Z: finanční odbor
T: 11. srpna 2021
Usnesení č. 302/2021 - Smlouva o poskytování pracovně lékařských služeb - Helvete s.r.o.
Rada města schválila uzavření a podpis smlouvy o poskytování pracovně lékařských služeb mezi
Městem Podbořany a firmou Helvete s.r.o., zastoupenou jednatelem, praktickým lékařem pro dospělé,
IČO: 09075631.
Z: finanční odbor
T: 11. srpna 2021
Usnesení č. 303/2021 - Úprava vstupného do kina
Rada města schválila výše vstupného do kina Podbořany s účinností od 14. 7. 2021 u filmových titulů, u
kterých je stanoveno minimální vstupné a procentuální odvod ze vstupného rovnající se výši
minimálního vstupného (stanovuje filmový distributor).
Z: odbor MHaS
T: 11. srpna 2021
Usnesení č. 304/2021 - Snížení platby za místní poplatek za zábor veřejného prostranství poplatkové období od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021
Rada města schválila snížení platby za místní poplatek za užívání veřejného prostranství - umístění
dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb (čl. 5, odst. 1 OZV č. 1/2014 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství, restaurační předzahrádky), za poplatkové období od 1. 4. 2021 do 31. 5.
2021, a to tak, že výše platby se snižuje na 1 Kč měsíčně.
Z: odbor MHaS
T: 11. srpna 2021

Usnesení z 33. zasedání Rady města Podbořany 14. červenec 2021 - veřejné znění.
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V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 305/2021 - Smlouva o výpůjčce - Národní muzeum Praha - ukončení
Rada města vzala na vědomí ukončení platnosti Smlouvy o výpůjčce č. 180949, uzavřenou mezi
Městem Podbořany a Národním muzeem v Praze, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1, IČO 00023272
o výpůjčce předmětů pro expozici „Osudy Čechů z Volyně a ukončení trvání expozice v Podbořanech
ke dni 30. 6. 2021.
Z: odbor MHaS
T: 11. srpna 2021
v

v

Usnesení č. 306/2021 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany pro rok 2021 - 1. Česká
společnost, z.s., Bílý Kopec 432,441 01 Podbořany - Odborné sociální poradenství
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 - provozování registrované sociální služby - Obomé sociální poradenství provoz poradny v roce 2021. Dotace bude vyplacena po podpisu veřejnoprávní smlouvy.
Z: finanční odbor
T: 11. srpna 2021
v

Usnesení č. 307/2021 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany pro rok 2021 - OKAP z.s.,
441 01 Podbořany
Rada města vzala na vědomí žádost o poskytnutí dotace ve výši 10 000, - Kč z rozpočtu města
Podbořany pro rok 2021, příjemce dotace - OKAP z.s., Obnova kulturních aktivit Podbořan, 441 01
Podbořany, IČO 22 690 581 na činnost spolku a to pořádání kulturních akcí v roce 2021 a ukládá
dopracovat tuto žádost o konkrétní akce.
Z: odbor MHaS
T: 11. srpna 2021
v

Usnesení č. 308/2021 - Žádost o dotaci z rozpočtu města - II. ročník minikopané o Lucky pohár
na hřišti TJ Tatran Podbořany
Rada města schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Podbořany pro rok 2021 ve výši 5 000,- Kč,
na účel uvedený v žádosti o dotaci, to úhrada části nákladů při pořádání 2. ročníku turnaje Minikopané o
Lucky pohár dne 17. 7. 2021 na hřišti TJ Tatran Podbořany. Žadatel a příjemce dotace - fyzická osoba
podnikající.
Z: finanční odbor
T: 11. srpna 2021

Usnesení č. 309/2021 - Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu OP VW výzvy 63 - ZŠ
TGM Podbořany
Rada města souhlasí na základě žádosti Základní školy T. G. Masaryka Podbořany, okres Louny s
realizací projektu OP VVV (výzkum, vývoj, vzdělávání) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
výzva č. 63 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III, název projektu „Společně se zlepšujeme 111“, předpokládaná doba realizace od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023, předpokládaná
maximální hodnota projektu 684 500,- Kč. Spoluúčast žadatele (příjemce) je 0%.
Z: odbor MHaS
T: 11. srpna 2021

Usnesení z 33. zasedání Rady města Podbořany 14. červenec 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. 310/2021 - Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu OP VVV výzvy - Podpora
škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony III - Mateřská škola Podbořany, Bratří
Čapků 795, okres Louny
Rada města souhlasí na základě žádosti Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795, okres Louny s
realizací projektu OP VVV (výzkum, vývoj, vzdělávání) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III, předpokládaná doba realizace
od 1. 11. 2021 do 30. 6. 2023, předpokládaná maximální hodnota projektu 386 000,- Kč. Spoluúčast
žadatele (příjemce) je 0%.
Z: odbor MHaS
T: 11. srpna 2021

Usnesení č. 311/2021 - Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu OP VVV výzvy - Podpora
škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony III - Mateřská škola Podbořany, Hlubanská
321, okres Louny
Rada města souhlasí na základě žádosti Mateřské školy Podbořany, Hlubanská 321, okres Louny s
realizací projektu OP VVV (výzkum, vývoj, vzdělávání) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony III, předpokládaná doba realizace
od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023, předpokládaná maximální hodnota projektu 354 500,- Kč. Spoluúčast
žadatele (příjemce) je 0%.
Z: odbor MHaS
T: 11. srpna 2021
v

Usnesení č. 312/2021 - Školské rady při základních školách zřízených městem Podbořany jmenování členů za zřizovatele
Rada města schválila jmenování členů školské rady za zřizovatele
1) Základní škola T.G. Masaryka, Husova 445, Podbořany - fyzická osoba, fyzická osoba
2) Základní škola, Husova 276, Podbořany - fyzická osoba, fyzická osoba
Funkční období členů školské rady je 3 roky.
Z: odbor MHaS
T: 11. srpna 2021

Usnesení č. 313/2021 - Prodej movitého majetku
Rada města vzala na vědomí výsledky prodeje movitého majetku - dvojdílného dřezu nerez za kupní
cenu 2 500 Kč z MŠ Bratří Čapků, na který nepodal žádost žádný zájemce o koupi a ukládá pokračovat
v prodeji za sníženou částku 1 500 Kč.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. srpna 2021

Usnesení č. 314/2021 - Nájemní smlouva pro umístění Z-BOXU
Rada města schválila uzavření a podpis nájemní smlouvy pro umístění Z-BOXU (samoobslužných
výdejních míst Zásilkovny) a smlouvu o spolupráci při jeho provozování. Z-BOX bude umístěný na
části pozemku parc.č. 750/41 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha vk.ú. Podbořany. Výše
nájmu: 500 Kč/rok + DPH. Žadatel: Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. srpna 2021
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Usnesení č. 315/2021 - Nájemní smlouva pro umístění Z-BOXU
Rada města schválila uzavření a podpis nájemní smlouvy pro umístění Z- BOXU (samoobslužných
výdejních míst Zásilkovny) a smlouvu o spolupráci při jeho provozování. Z-BOX bude umístěný na
části pozemku parc.č. 372/7 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha vk.ú. Podbořany. Výše
nájmu: 500 Kč/rok + DPH. Žadatel: Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. srpna 2021
Usnesení č. 316/2021 - Nájemní smlouva pro umístění Z-BOXU
Rada města schválila uzavření a podpis nájemní smlouvy pro umístění Z- BOXU (samoobslužných
výdejních míst Zásilkovny) a smlouvu o spolupráci při jeho provozování. Z-BOX bude umístěný na
části pozemku parc.č. 1029/1 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha vk.ú. Podbořany. Výše
nájmu: 500 Kč/rok + DPH. Žadatel: Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. srpna 2021
Usnesení č. 317/2021 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Rada města schválila podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti se
stavbou „RVDSL2011_C_U_PODB34-PODB1HR_NN“ (jedná se o nové podzemní kabelové vedení
v délce 6 m situované do pozemku parc.č. 95 v k.ú. Hlubany). Výše náhrady za zřízem budoucí
služebnosti: 3 500 Kč + DPH. Žadatel: SCHLIKE - Domi, spol. s.r.o., 434 01 Most.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. srpna 2021
Usnesení č. 318/2021 - 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 v souvislosti se stavbou „1V-12-4021170 (jedná se o nové kabelové vedení pro
realizovaný market Norma, kterým bude dotčený pozemek parc.č. 1778/5 vk.ú. Podbořany překopem
v délce 7 m).“ Výše náhrady za zřízení budoucí služebnosti dle sazebníku města: 5 000 Kč + DPH.
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. srpna 2021
Usnesení č. 319/2021 - Žádost o vydání souhlasu s užíváním pozemku
Rada města vydává souhlas s užíváním části pozemku parc.č. 9/1 vk.ú. Hlubany o délce cca 20 m za
účelem přístupu pro výstavbu a užívání rodinného domu na pozemcích 10 a 13/4 vk.ú. Hlubany.
Souhlas se vydává za podmínky, že si žadatelka sama na své náklady zajistí stavební úpravu pozemku a
odstranění náletových dřevin a zajistí si příslušná povolení orgánů státní správy (např. povolení Odboru
dopravy s připojením pozemku na hlavní komunikaci, souhlasy Odboru životního prostředí, stavebního
úřadu, vlastníků sousedních nemovitostí atd.). Odboru investic žadatelka předloží k odsouhlasení návrh
technického řešení úpravy na části pozemku 9/1 v k.ú. Hlubany. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. srpna 2021
v

Usnesení č. 320/2021 - Žádost o vydání souhlasu se stavbou
Rada města vzala na vědomí žádost o vydání souhlasu s realizací stavby rampy o šířce 2,5 m a délce 2 m
na pozemku parc.č. 2156/4 v k.ú. Podbořany, která by sloužila pro potřeby objektu truhlářské dílny na
pozemku st. 2183 v k.ú. Podbořany a ukládá majetkoprávnímu odboru tuto žádost dopracovat na příští
jednání Rady města Podbořany. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. srpna 2021
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v

Usnesení č. 321/2021 - Zadost o vydání souhlasu se stavbou
Rada města vydává souhlas se stavbou nového kabelového vedení v délce 1-2 m, kterým bude dotčený
pozemek parc.č. 1495/21 v k.ú. Podbořany, ve vlastnictví města. Souhlas se vydává za podmínky, že
žadatelé po dokončení stavby uzavřou smlouvy o zřízení věcného břemene. Žadatel: fyzické osoby.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. srpna 2021
v

Usnesení č. 322/2021 - Žádost o prodej části pozemku
Rada města neschválila záměr prodeje části pozemku parc.č. 562, druh pozemku: zahrada, o výměře cca
250 m2 v k.ú. Podbořany, z důvodu zachování rezervy plochy pro případné budoucí rozšíření mateřské
školy. Žadatel: fyzické osoby.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. srpna 2021

Usnesení č. 323/2021 - Záměr pronájmu pozemku
Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc.č. 562, druh pozemku: zalirada, o výměře 470 m2
v k.ú. Podbořany. Výše nájmu 1880 Kč/rok. Žadatel: fyzické osoby.
Z: majetkoprávní odbor
’
’
’
T: 11. srpna 2021

Usnesení ě. 324/2021 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
Rada města schválila uzavření a podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 22. 1. 2010, jehož
předmětem již nebude vyřazená interaktivní tabule SMART Board V280, která byla vyřazena z majetku
města z důvodu její nefunkčnosti. Žadatel: Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, p.o. Kpt.
Jaroše 862,441 01 Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. srpna 2021

Usnesení č. 325/2021 - Výpověď smlouvy o nájmu prodejního Stánku
Rada města schválila výpověď z nájmu k prodejnímu Stánku na parc.č. 1036 vk.ú. Podbořany na
Masarykově náměstí dohodou ke dni 31. 5. 2021. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. srpna 2021
Usnesení č. 326/2021 - Záměr pronájmu prodejního stánku
Rada města schválila záměr pronájmu prodejního stánku na pozemku parc.č. 1036 v k.ú. Podbořany, na
Masarykově náměstí, za minimální nájem 2 700 Kč/měsíc + náklady na energie.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. srpna 2021

Usnesení č. 327/2021 - Záměr pronájmu - nebytové prostory bývalé pobočky Komerční banky
Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí, v pravé části budovy č.p. 803 na
Masarykově náměstí, na pozemku parc.č. 1136/2 v k.ú. Podbořany formou obálkového výběru (bývalá
pobočka Komerční banky). Minimální výše nájmu: 30 000 Kč/měsíc + DPH + náklady na energie. Rada
města si vyhrazuje právo nepronajmout nebytové prostory žádnému zájemci. Rozhodujícím kritériem
pro výběr nájemce bude nejen výše nabídnutého nájmu, ale z důvodu, že se ve 2. NP objektu č.p. 803
nacházejí bytové jednotky, bude rozhodujícím kritériem také účel nájmu.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. srpna 2021
Usnesení z 33. zasedání Rady města Podbořany 14. červenec 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. 328/2021 - Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor
Rada města schválila uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 12. 1. 2012, jejímž
předmětem byl pronájem nebytových prostor - 3 kanceláře č. 114, 115 a 117 v objektu ul. Mírová 615,
Podbořany, pro provoz Úřadu práce ČR, agenda nepojistných sociálních dávek. Nájem se ukončuje
dohodou ke dni 31. 5. 2021. Žadatel: Úřad práce České republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00
Praha 7.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. srpna 2021
Usnesení č. 329/2021- Žádost o vyjádření
Rada města vydává předběžný souhlas s vedením trasy optické sítě po pozemcích parc.č. 6253, 6254
v k.ú. Vroutek a parc.č. 188/8, 190/1, 188/7, 189/2, 192/2, 188/87, 188/46, 188/44, 188/83 vk.ú.
Hlubany, které vlastní Město Podbořany. Tento předběžný souhlas slouží pouze jako podklad pro
projektovou přípravu. Odboru investic a památkové péče bude předložena podrobnější projektová
dokumentace stavby a jejich stanovisko bude sloužit pro potřeby povolení stavby. Náhrada za zřízení
budoucího věcného břemene bude stanovena dle platného sazebníku města. Žadatel: CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19,190 00 Praha 9 - Libeň.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. srpna 2021
Usnesení č. 330/2021 - Záměr prodeje části pozemku
Rada města schválila záměr prodeje části pozemku parc.č. 650/1, druh pozemku: ostatní plocha, vk.ú.
Letov o výměře cca 30 m2. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8. září 2021
v

Usnesení c. 331/2021 - Žádost o souhlas s kácením 3 ks stromů
Rada města vydala souhlas s kácením 3 ks stromů Škumpa, které se nacházejí na pozemku parc.č. 650/1,
druh pozemku: ostatní plocha, vk.ú. Letov za podmínky, že si žadatel zajistí příslušná
povolení/souhlasy orgánů státní správy. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 11. srpna 2021
Usnesení č. 332/2021 - Záměr prodeje části pozemku
Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 600, druh pozemku: zahrada, o výměře 2 m2
v k.ú. Podbořany. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8. září 2021
v

Usnesení č. 333/2021 - Žádost o příspěvek z rozpočtu města Podbořany - Linka bezpečí, z.s.
Rada města schválila příspěvek z rozpočtu města Podbořany na provoz organizace Linky bezpečí, z.s.,
Ústavní 95, Praha 8-Bohnice, (IČ: 613831198) ve výši 3 000,- Kč.
Z: finanční odbor
T: 11. srpna 2021
Usnesení č. 334/2021 - Domov pro seniory Podbořany, p.o. - Úprava ceníku fakultativních služeb
Rada města schválila přijetí upraveného ceníku fakultativních služeb Domova pro seniory Podbořany,
p.o. s platností od 1. 7. 2021 - viz příloha.
Z: sociální odbor
T: 11. srpna 2021
Usnesení č 335/2021 - Příprava „Informačního systému města11
Rada města vzala na vědomí přípravu „Informačního systému města“ a ukládá vypsat poptávkové řízení
na zpracovatele.
Z: odbor MHaS
T: 11. srpna 2021
Usnesení z 33. zasedání Rady města Podbořany 14. červenec 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. 336/2021 - Odpuštění vstupného v areálu koupaliště Podbořany ve dnech 16. - 17. 7.
2021
Rada města souhlasí s odpuštěním vstupného v areálu koupaliště Podbořany ve dnech 16. 7. 2021 až
17. 7. 2021 v rámci akce Beachvolejbalový turnaj. Netýká se večerního promítání kina 16. 7. 2021.
Z: odbor MHaS
T: 11. srpna 2021
Usnesení ě. 337/2021 - Realizace projektu „Koncerty komorní hudby - Podbořany 2021 - 2022“
Rada města souhlasí s realizací projektu ZUŠ Podbořany, okres Louny „Koncerty komorní hudby Podbořany 2021 - 2022“ a ukládá zajistit finanční prostředky z rozpočtu města Podbořany.
Z: odbor MHaS
T: 11. srpna 2021
Usnesení ě. 338/2021 - Příspěvek na odstranění škod způsobených živelnou katastrofou obci
Stehno
Rada města schválila (kromě hmotné pomoci) příspěvek na pomoc obci Stebno na odstranění škod
způsobených živelnou katastrofou ve výši 20 000 Kč, který bude zaslán na účet města Kryry.
Z: finanční odbor
T: 11. srpna 2021

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé: Ing. Bc. Jiří Marhold:

Tomáš Vaněk:

Usnesení z 33. zasedání Rady města Podbořany 14. červenec 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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