Usnesení
z 34. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 11. srpna 2021 od 15,30 hod
v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech
Přítomni: Ing. Honzl, Mgr. Gutzer, MUDr. Ráliš, Mgr. Čapková, p. Vaněk, p. Jedlička
Omluveni: Mgr. Reindl, Ing. Bc. Marhold
Přizváni: Ing. Harvánková, Ing. Ohanka, Ing. Gonda
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Ráliš, Mgr. Čapková, p. Jedlička

Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení:

ě. 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

č. 291/2021 Rada města vzala na vědomí žádost o vyjádření ke stavbě „Rekonstrukce objektu čp. 265
v Podbořanech vč. vybudování 5 bytových jednotek" a ukládá odboru investic zjistit, jakým způsobem
budou zajištěna parkovací místa pro nově vzniklé bytové jednotky. Z: odbor investic

č. 307/2021 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,
Bedřicha Smetany 436, 441 01 Podbořany, IČO 22 690 581 na činnost spolku a to pořádáni kulturních
akcí v roce 2021 a ukládá dopracovat tuto žádost o konkrétní akce. Z: odbor MHaS
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.

Usnesení č. 339/2021 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí
k novostavbě RD ěp. 1076 ul. Švermova v Podbořanech
Rada města doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
na vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu čp. 1076 ul. Švermova v Podbořanech, a to ve
výši 50.000,- KČ.
Z: odbor investic
T: 8. září 2021
■

v
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Usnesení ě. 340/2021 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí
k novostavbě RD čp. 78 v Letově
Rada města doporučila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
na vybudování přípojek k novostavbě rodinného domu čp. 78 v Letově, a to ve výši 25 700,- Kč.
Z: odbor investic
T: 8. září 2021
Usnesení z 34. zasedání Rady města Podbořany 11. sípna 2021 - veřejné změní.
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. 341/2021 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na vybudování
čističky odpadních vod pro RD čp. 78 v obci Letov
Rada města doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování čističky odpadních vod
pro rodinný dům č.p. 78 v obci Letov ve výši 20.000,- Kč.
Z: odbor investic
T: 8. září 2021
v

Usnesení č. 342/2021 - Výstavba nové budovy ZUS v Podbořanech - 2. opakovaná výzva výsledky VŘ
Rada města, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek na dodavatele veřejné
zakázky, schválila pořadí cenových nabídek za podmínky, že budou splněny podmínky uvedené
v zadávací dokumentaci, doporučuje podepsat smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Výstavba
nové budovy ZUŠ v Podbořanech - 2. opakovaná výzva“ mezi městem Podbořany a společností HSF
System SK s.r.o., IČO: 45412464, se sídlem 010 03 Žilina SK, a to za celkovou cenu 54 283.204,52 Kč
vč. DPH a s právem odstoupení od smlouvy o dílo z důvodu neobdržení dotace, neschválení případné
rozpočtové změny nebo nezařazení akce do plánu investic v roce 2022. O této skutečnosti bude
objednatel zhotovitele písemně informovat nejpozději do 1.4. 2022.
Z: odbor investic
T: 8. září 2021
Usnesení č. 343/2021 - Výpověď pachtu pozemku
Rada města schválila výpověď z pachtu k pozemku pare. č. 254/112, druh pozemku: omá půda,
o výměře 2824 m2 v k.ú. Hlubany. Pachtýř: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. září 2021
Usnesení č. 344/2021 - Záměr pronájmu části pozemku
Rada města schválila záměr pronájmu části pozemku pare. č. 3126, druh pozemku: ostatní plocha,
o výměře cca 40 m2 a části pozemku 3077/2, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře cca 20 m2 v k.ú.
Buškovice s podmínkou, že pozemky nebudou oplocovány, ani na nich nebudou vysazovány vzrostlé
stromy a keře, které by bránily v bezpečném provozu na blízké komunikaci. Žadatelka: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. září 2021
Usnesení č. 345/2021 - Záměr prodeje pozemku
Rada města schválila záměr prodeje pozemku parc.č. 159/2, druh pozemku: trvalý travní porost,
o výměře 566 m2 a části pozemku parc.č. 162/16, druh pozemku: ostatní plocha o výměře cca 40 m2
v k.ú. Hlubany. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem. Žadatelka: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8. září 2021
Usnesení č. 346/2021 - Výpověď smlouvy o výpůjčce
Rada města schválila výpověď smlouvy o výpůjčce ze dne 25. 1. 2011 a dodatku č. 1 ze dne
29. prosince 2015, jejímž předmětem byla PC sestava Pentium G3220, monitor 23,6 Philips LCD 24
2ks, mikrovlnný spoj Comlex 5 GHZ, záložní zdroj APC BACK-UP a směrové antény 5 GHZ.
Vypůjčitel: Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje, obvodní oddělení Podbořany, Hlubanská 314, 441 01
Podbořany.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. září 2021
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Usnesení č. 347/2021 - Stavba vodovodní přípojky
Rada města vydává souhlas se stavbou vodovodní přípojky na pozemku parc.č. 828 v k.ú. Podbořany,
který je ve vlastnictví města. Souhlas se vydává za podmínky, že žadatel požádá odbor investic o vydání
stanoviska pro potřeby povolení stavby a dále po dokončení stavby žadatel uzavře s městem smlouvu
o zřízení věcného břemene za náhradu, dle platného sazebníku města. Žadatel: Umejto.cz s.r.o.,
Školská 689, 110 00 Praha.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. září 2021
Usnesení č. 348/2021 - Stavba studny
Rada města vydává souhlas se stavbou studny na pozemku parc.č. 146/15 v k.ú. Kličín, která bude
umístěna v ochranném pásmu lesa ve vlastnictví města Podbořany (lesní pozemek se nachází
na pozemku parc.č. 827/1 v k.ú. Kněžice u Podbořan). Žadatel: fyzické osoby.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. září 2021
Usnesení č. 349/2021 - Uzavření a podpis dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o
připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě napěťové hladiny
Rada města schválila uzavření a podpis dodatku ke smlouvě s ČEZ Distribuce, Guldenerova 2577/19,
326 00 Plzeň o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě
napěťové hladiny uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121668716, jejímž předmětem je
prodloužení termínu dokončení stavby PDS do 20. 12. 2021 v souvislosti se stavbou PDS-LNPodbořany, Švermova, č. pare. 906/3, kNN (připojení sportovní haly). Žadatel: ČEZ Distribuce,
Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. září 2021
Usnesení ě. 350/2021 - Záměr prodeje movitého majetku
Rada města schválila záměr prodeje dýchací techniky MSA AUER B96 nejvyšší podané nabídce
v počtu 4 ks.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. září 2021
Usnesení ě. 351/2021 - Rozbor hospodaření za II. čtvrtletí 2021
Rada města vzala na vědomí rozbor hospodaření za II. čtvrtletí 2021.
Z: finanční odbor
T: 8. září 2021

Usnesení ě. 352/2021 - Rozpočtová změna, rozpočtové opatření ě. 24 až ě. 28
Rada města schválila změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 24 až č. 28 (v tis. Kč) - viz příloha.
Příjmy

Výdaje

Výdaje

Financové

pol. 5*

pol. 6*

ní pol. 8*

Přesuny mezi organizačními jednotkami a položkami, které jsou závaznými
RO 24

ukazateli

RO 25

Příspěvek na mzdy od ÚP - Smlouva č. LNA-VZ-7/2021 - prodloužení

RO 26

Příspěvek na mzdy od WomenNet z.s. č. 2020/11/12551

0,00

1371,93

-1371,93

0.00

15,00

15,00

0,00

0,00

127,30

127,30

0,00

0,00

1 804,30

1 804,30

0,00

0,00

Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti SPOD RO 27

navýšení dotace

RO 28

Realizace opatření ÚSES pro město Podbořany -1. etapa

11 295,67

11 295,67

0,00

0.00

celkem

13 242,27

14 614,2

-1 371,93

0,00

Z: finanční odbor
T: 1. září 2021
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Usnesení č. 353/2021 - Dodatek č. 7 k vnitřní směrnici č. 3/2011
Rada města schválila dodatek č. 7 k vnitřní směrnici č. 3/2011 - Směrnici upravující jednotný postup při
vedení pokladen, cenin, přísně zúčtovatelných tiskopisů a cenných papírů.
Z: finanční odbor
T: 1. září 2021

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé: MUDr. Petr Ráliš:

Mgr. Stanislava Čapková:

Milan Jedlička:
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