Usnesení
z 35. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 1. září 2021 od 15,30hodv kanceláři starosty na Měli v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Gutzer, Ing. Bc. Marhold, Mgr. Čapková, p. Vaněk, p. Jedlička
Omluveni: MUDr. Ráliš
Přizváni: Ing. Harvánková, Ing. Ohanka, Ing. Gonda, Mgr. Knoblauch
Ověřovatelé zápisu: p. Vaněk, Ing. Bc. Marhold
Kontrola usnesení:
Nesplněno zůstává usnesení:
č. 70/2021 Rada města ukládá zpracovat od projektanta písemné vyjádření kpředpokládané ceně pro
akci „ Výstavba nové budovy ZUS v Podbořanech Z: odbor investic
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
v

Usnesení č. 354/2021 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany - Záchrana kostela sv.
Kateřiny v Kněžicích
Rada města doporučila poskytnutí dotace ve výši 59 000,- Kč z rozpočtu Města Podbořany za účelem
spoluúčasti žadatele v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro
rok 2021 na akci „Záchrana kostela sv. Kateřiny v Kněžicích“ za předpokladu poskytnutí dotace
z rozpočtu Ústeckého kraje. Příjemce dotace je spolek Pro kostely, z.s., IČ 02401835, se sídlem
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice - Předměstí.
Z: odbor investic
T: 8. září 2021

Usnesení č. 355/2021 - Dodatek č. 2 k SoD 1/2021 na stavební akci: „Stavební úpravy tenisových
kurtů Podbořany - opakovaná výzva“
Rada města ukládá podepsat dodatek číslo 2 Smlouvy o dílo č. 113/2020 na realizaci akce „Stavební
úpravy tenisových kurtů Podbořany - opakovaná výzva“ mezi Městem Podbořany a společností
STAVINSPORT, s.r.o., Klimentská 1746/52, PRAHA 1 a to z důvodu změny termínu realizace stavby.
Z: odbor investic
T: 6. října 2021
v

Usnesení č. 356/2021 - Oprava cyklostezky Podbořany - Dolánky (I. etapa) - VR
Rada města schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Oprava cyklostezky Podbořany - Dolánky (I. etapa)“.
Z: odbor investic
T: 6. října 2021
v

Usnesení č. 357/2021 - Oprava povrchu komunikace ul. V Tůni a Na Pažite v Podbořanech - VR
Rada města schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Oprava povrchu komunikace ul. V Tůni a Na Pažitě v Podbořanech41.
Z: odbor investic
T: 6. října 2021
Usnesení z 35. zasedání Rady města Podbořany 1. září 2021 - veřejné zení.
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. 358/2021 - Oprava stezky Hlubany - Hlubany tvrz - VŘ
Rada města schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Oprava stezky Hlubany - Hlubany tvrz“.
Z: odbor investic
T: 6. října 2021
Usnesení č. 359/2021 - Žádost o vyjádření k akci „Stavební úpravy s přístavbou RD,
vč. kanalizační přípojky, Podbořany, Husova čp. 430“
Rada města souhlasí se stavbou „Stavební úpravy s přístavbou RD, vč. kanalizační přípojky, Podbořany,
Husova čp. 430“, za těchto podmínek:
1. 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: 6. října 2021
Usnesení č. 360/2021 - Dodatek č. 2 kSoD 113/2020 na stavební akci: „Inženýrské sítě
v Podbořanech - lokalita Liška“
Rada města ukládá podepsat dodatek číslo 2 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 klimatických
podmínek a vad projektové dokumentace.
Z: odbor investic
T: 6. října 2021

Usnesení č. 361/2021 - Výstavba nové budovy ZUŠ v Podbořanech - 2. opakovaná výzva - podpis
SoD s vítězem 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, ukládá podepsat smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Výstavba nové
budovy ZUS v Podbořanech - 2. opakovaná výzva“ mezi městem Podbořany a společností HSF Systém
SK s.r.o., IČO: 45412464, se sídlem Bytčianska 499/130, 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 neschválení zapojení
finančních prostředků na rok 2022, 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

Z: finanční odbor
T: 6. října 2021
Usnesení z 35. zasedání Rady města Podbořany 1. září 2021 - veřejné zění.
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. 363/2021 - Pronájem přízemí v č.p. 803, Masarykovo nám., Podbořany
Rada města schválila uzavření smlouvy o umístění bankomatu a užívání nebytových prostor o celkové
podlahové ploše 98,9 m2 v přízemí objektu č.p. 803, Masarykovo náměstí, Podbořany na dobu určitou a
to do 31.12.2021. Výše nájmu: 30 000 Kč/měsíc + DPH + náklady na energie. Žadatel: Komerční banka
a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 69, PSČ 114 07.
Z: majetkoprávní odbor
T: 6. října 2021

Usnesení č. 364/2021 - Záměr pronájmu části pozemku
Rada města neschválila záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2243, druh pozemku ostatní plocha, o
výměře cca 300 m2 v k.ú. Podbořany. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 6. října 2021

Usnesení č. 365/2021 - Smlouva o zřízení služebnosti
Rada města schválila uzavření a podpis smlouvy o zřízení služebnosti č. 6440-MVB5-2021-001, jejímž
předmětem je podzemní vedení veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 1904/3, druh pozemku: ostatní
plocha v k.ú. Podbořany, který je ve vlastnictví České republiky a ve správě Ministerstva obrany. Výše
náhrady: 1 000 Kč + DPH. Žadatel Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6.
Z: majetkoprávní odbor
T: 6. října 2021

Usnesení č. 366/2021 - Vyřazení movitého majetku - kancelářské techniky
Rada města schválila vyřazení výpočetní techniky z majetku města: Počítač HP DC 7700 SFF v počtu 3
ks zůstatková cena: 300 Kč/ks, Počítač AMD SEMPRON 2600 v počtu 1 ks, zůstatková cena: 300
Kč/ks, Počítač INTEL PENTIUM DUA v počtu 1 ks, zůstatková cena: 800 Kč/ks, Počítač INTEL
PENTIUM DUA v počtu 1 ks, zůstatková cena: 100 Kč/ks, Počítač sestava Celeron v počtu 1 ks,
zůstatková cena: 100 Kč/ks.
Z: majetkoprávní odbor
T: 6. října 2021

Usnesení č. 367/2021 - Souhlas se stavbou - drenáže kolem objektu kapličky v Hlubanech
Rada města vydává souhlas se stavbou drenáže kolem objektu kapličky v Hlubanech, kterou bude
dotčený pozemek pare. č. 162/17, druh pozemku: ostatní plocha, v k.ú. Hlubany, který je ve vlastnictví
města.
Z: majetkoprávní odbor
T: 6. října 2021

Usnesení č. 368/2021 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany pro rok 2021 - Sdružení
Čechů z Volyně a jejich přátel z.s.
Rada města vzala na vědomí žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Podbořany pro rok 2021, a
ukládá dopracovat žádost o výčet konkrétních aktivit v roce 2020 a plán aktivit na rok 2021. Žadatel:
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z. s., Sokolská 485/33,120 00 Praha 2, IČ 476026550.
Z: odbor MHaS
T: 6. října 2021

Usnesení z 35. zasedání Rady města Podbořany 1. září 2021 - veřejné zění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o ochraně osobních údajů zveřejněny.
V této části nesouhlasí znění tohoto usnesení s originálem.
Str. 3

Usnesení č. 369/2021 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany pro rok 2021 - OKAP z.s., B.
Smetany 436, 441 01 Podbořany
Rada města schválila 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 pořádání kulturních akcí v roce 2021.
Z: finanční odbor
T: 6. října 2021

Usnesení č. 370/2021 - Navýšení provozního příspěvku zřizovatele pro ZUŠ Podbořany - realizace
projektu „Koncerty komorní hudby - Podbořany 2021 - 2022“
Rada města doporučila zastupitelstvu navýšení provozního příspěvku zřizovatele pro Základní
uměleckou školu Podbořany, okres Louny pro rok 2021 na realizaci projektu Koncerty komorní hudby Podbořany 2021 - 2022 ve výši 95 000,- Kč.
Z: odbor MHaS
T: 8. září 2021

Usnesení č. 371/2021 - Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění
zpětného odběru elektrozařízení
Rada města souhlasí s novou předloženou smlouvou „ Smlouva o využití obecního systému odpadového
hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení“ firmy Elektrowin a.s., Michelská 300/60,
14000 Praha 4, IČ:27257843 a ukládá starostovi tuto aktualizovanou smlouvu podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 6. října 2021

Usnesení č. 372/2021 - Výběrové řízení na místo jednatele MSP s.r.o.
Rada města byla seznámena s návrhy koncepce řízení organizace „Městské služby Podbořany s.r.o.“
formou osobního pohovoru s uchazeči o místo jednatele společnosti.
Z: odbor MHaS
T: 6. října 2021

Usnesení č. 373/2021 - Odvolání zástupce Města Podbořany z orgánů společnosti „Městské služby
Podbořany s.r.o.“
Rada města odvolává zástupce Města Podbořany z orgánů společnosti „Městské služby Podbořany
s.r.o.“ stávajícího jednatele společnosti „Městské služby Podbořany s.r.o.“ IČ : 11670720, fyzickou
osobu k 6. 9.2021.
Z: odbor MHaS
T: 6. října 2021

Usnesení č. 374/2021 - Volba nového zástupce Města Podbořany do orgánů společnosti „Městské
služby Podbořany s.r.o.“ : jako jednatele společnosti „Městské služby Podbořany s.r.o.“
Rada města volí na základě výběrového řízení nového zástupce Města Podbořany do orgánů společnosti
„Městské služby Podbořany s.r.o.“ IČ: 11670720: jako jednatele společnosti „Městské služby
Podbořany s.r.o.“ fyzickou osobu k 6. 9. 2021.
Z: odbor MHaS
T: 6. října 2021
Usnesení z 35. zasedání Rady města Podbořany 1. září 2021 — veřejné zění.
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. 375/2021 - Pronájem Kulturního domu v Buškovicích
Rada města schválila krátkodobý pronájem nebytových prostor v 1. patře Kulturního domu
v Buškovicích 282, Podbořany dne 23. 10. 2021 za účelem soukromé oslavy. Žadatel: fyzická osoba.
Úhrada komerčního pronájmu dle Pravidel pro krátkodobé pronájmy prostor KD, Výstavní síně a KD
Buškovice, schválených RM dne 19. 12. 2017.
Z: odbor MHaS
T: 6. října 2021

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé: Ing. Bc. Jiří Marhold:

Tomáš Vaněk:

Usnesení z 35. zasedání Rady města Podbořany 1. září 2021 - veřejné zění.
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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