Usnesení
z 36. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 6. října 2021 od 15,30hod
v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Gutzer, Ing. Bc. Marhold, p. Vaněk, p. Jedlička
Omluveni: Mgr. Čapková
Přizváni: Ing. Harvánková, Ing. Ohanka, Ing. Gonda, Mgr. Knoblauch, Mgr. Marcelly, ředitelé škol
Ověřovatelé zápisu: Ing. Bc. Marhold, 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
Ostatní usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
Usnesení č. 376/2021 - Dodatek č. 1 k SoD 179/2021 na stavební akci: „Zpevněná plocha pro IZS
Podbořany44
Rada města ukládá podepsat dodatek číslo 1 Smlouvy o dílo č. 179/2021 na realizaci akce „Zpevněná
plocha pro IZS Podbořany44 mezi Městem Podbořany a společností Silhánek a syn, a.s., Kryry, a to z
důvodu změny termínu realizace stavby.
Z: odbor investic
T: 10. listopadu 2021
Usnesení č. 377/2021 - Buškovice - čerpací stanice odpadních vod - opakovaná výzva - výsledky

VŘ
Rada města, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, ukládá podepsat smlouvu
o dílo na realizaci veřejné zakázky „Buškovice - čerpací stanice odpadních vod - opakovaná výzva44
mezi Městem Podbořany a společností EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČO: 10442481,440 01 Louny, a to
za celkovou cenu 3 863.288,00 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 28. 2. 2022.
1.EKOSTAVBY Louny s.r.o., 440 01 Louny
3 863.288,00 Kč vč. DPH
2.Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 537 01 Chrudim
5 201.729,50 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 10. listopadu 2021
v

Usnesení č. 378/2021 - Oprava cyklostezky Podbořany - Dolánky (I, etapa) - výsledky VR
Rada města, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, ukládá podepsat smlouvu
o dílo na realizaci veřejné zakázky „Oprava cyklostezky Podbořany - Dolánky (I. etapa)44 mezi Městem
Podbořany a společností SILNICE GROUP a.s., IČO: 62242105, 110 00 Praha 1 - Nové Město, a to za
celkovou cenu 1 958.084,82 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 28. 2. 2022.

Usnesení z 36. zasedání Rady města Podbořany 6. října 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SILNICE GROUP a.s., 110 00 Praha 1 - Nové Město
Silnice Topolany a.s., 430 01 Chomutov
Froněk spol. s r.o., 269 01 Rakovník
Metrostav Infrastructure a.s., Libeň, 180 00 Praha
EKOSTAVBY Louny s.r.o., 440 01 Louny
ALGON, a.s., 155 21 Praha 5
Šilhánek a syn, a.s., 439 81 Kryry
COLAS CZ, a.s., 190 00 Praha 9
JPR Realizace s.r.o., 110 00 Praha 1

1 958.084,82 Kč vč. DPH
2 054.307,75 Kč vč. DPH
2 066.946,20 Kč vč. DPH
2 230.337,34 Kč vč. DPH
2 347.400,00 Kč vč. DPH
2 349.241,62 Kč vč. DPH
2 439.057,50 Kč vč. DPH
2 496.678,63 Kč vč. DPH
2 536.946,50 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 10. listopadu 2021

Usnesení č. 379/2021 - Oprava povrchu komunikace ul. V Tůni a Na Pažite v Podbořanech výsledky VŘ
Rada města, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, ukládá podepsat smlouvu
o dílo na realizaci veřejné zakázky „Oprava povrchu komunikace ul. V Tůni a Na Pažite v
Podbořanech44 mezi Městem Podbořany a společností PORR a.s., IČO: 43005560, 100 00 Praha 10, a to
za celkovou cenu 1 897.280,00 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 28. 2. 2022.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PORR a.s., 100 00 Praha 10
Silnice Topolany a.s., 430 01 Chomutov
Froněk spol. s r.o., 269 01 Rakovník
ALGON, a.s., 155 21 Praha 5
Metrostav Infrastructure a.s., Libeň, 180 00 Praha
SILNICE GROUP a.s„ 110 00 Praha 1 - Nové
EKOSTAVBY Louny s.r.o., 440 01 Louny
JPR Realizace s.r.o., 110 00 Praha 1
Raeder & Falge s.r.o., 410 02 Lovosice
COLAS CZ, a.s., 190 00 Praha 9

1 897.280,00 Kč vč. DPH
1 922.850,46 Kč vč. DPH
2 050.097,11 Kč vč. DPH
2 053.905,36 Kč vč. DPH
2 102.603,33 Kč vč. DPH
2 121.629,48 Kč vč. DPH
2 171.950,00 Kč vč. DPH
2 259.070,00 Kč vč. DPH
2 285.532,29 Kč vč. DPH
2 593.419,14 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
TMO. listopadu 2021

Usnesení č. 380/2021 - Oprava stezky Hlubany - Hlubany tvrz - výsledky VŘ
Rada města, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, ukládá podepsat smlouvu
o dílo na realizaci veřejné zakázky „Oprava stezky Hlubany - Hlubany tvrz44 mezi Městem Podbořany a
společností SILNICE GROUP a.s., IČO: 62242105, 110 00 Praha 1 - Nové Město, a to za celkovou
cenu 1 650.865,06 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 28. 2. 2022.

Usnesení z 36. zasedání Rady města Podbořany 6. října 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SILNICE GROUP a.s., 110 00 Praha 1 - Nové Město
Šilhánek a syn, a.s., 439 81 Kryry
Silnice Topolany a.s., 430 01 Chomutov
PORR a.s., 100 00 Praha 10
Froněk spol. s r.o., 269 01 Rakovník
JPR Realizace s.r.o., 110 00 Praha 1
ALGON, a.s., 155 21 Praha 5

1 650.865,06 Kč vč. DPH
1 658.031,72 Kč vč. DPH
1 914.753,95 Kč vč. DPH
1 916.640,00 Kč vč. DPH
2 226.944,25 Kč vč. DPH
2 398.709,74 Kč vč. DPH
2 644.568,15 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 10. listopadu 2021

Usnesení č. 381/2021 - Pěší stezka Podbořany - Buškovice - výsledky VŘ
Rada města, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, ukládá podepsat smlouvu
o dílo na realizaci veřejné zakázky „Pěší stezka Podbořany - Buškovice41 mezi Městem Podbořany a
společností Metrostav Infrastructure a.s., IČO: 24204005, Libeň, 180 00 Praha, a to za celkovou cenu
4 515.814,38 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 28. 2. 2022.
1. Metrostav Infrastructure a.s., Libeň, 180 00 Praha
2. ALGON, a.s., 155 21 Praha 5
3. Šilhánek a syn, a.s., 439 81 Kryry
4. SILNICE GROUP a.s., 110 00 Praha 1 - Nové Město
5.SWIETELSKY stavební s.r.o., 337 01 Ejpovice
6. Silnice Topolany a.s., 430 01 Chomutov
7. PORR a.s., 100 00 Praha 10
8. EKOSTAVBY Louny s.r.o., 440 01 Louny
9. Froněk spol. s r.o., 269 01 Rakovník

4 515.814,38 Kč vč. DPH
4 695.969,11 Kčvč. DPH
4 985.991,10 Kč vč. DPH
5 093.406,14 Kč vč. DPH
5 191.043,49 Kčvč. DPH
5 488.637,77 Kč vč. DPH
5 626.500,00 Kč vč. DPH
6 031.850,00 Kčvč. DPH
6 478.836,83 Kč vč. DPH
Z: odbor investic
T: 10. listopadu 2021

Usnesení č.382/2021 - Jednání s firmou CETIN a.s.
Rada města vzala na vědomí zprávu o jednání s firmou CETIN a.s.
Z: odbor investic
T: 10. listopadu 2021
Usnesení č. 383/2021 - Rozpočtová změna, rozpočtové opatření č. 35 až ě. 38
Příjmy

RO 35

Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Výdaje

Výdaje

Financová

pol. 5*

pol. 6*

ní pol. 8*

299,00

299,00

0,00

0,00

0,00

505,00

-505,00

0,00

84,14

84,14

0,00

0,00

385,89

0,00

0,00

-505,00

0,00

Přesuny mezi organizačními jednotkami a položkami, které jsou závaznými
RO 36

ukazateli

RO 37

Dotace na činnosti vyk.obcemi s rozšířenou půs.v oblasti SPOD - doplatek 2020

RO 38

Dotace OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - MŠ Bratří Čapků

385,89

celkem

769,03

1274,03

Z: finanční odbor
T: 10. listopadu 2021
Usnesení z 36. zasedání Rady města Podbořany 6. října 2021 - veřejné znění.
Poznámka: jména a adresy fyzických osob nemohou být podle zákona o ochraně osobních údajů zveřejněny,
V této části nesouhlasí zněni tohoto usnesení s originálem.
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Usnesení č. 384/2021 - Zpráva o pohledávkách k31. 8. 2021 a Zpráva o vymáhání pohledávek za
období od 1. 3. 2021 do 31. 8. 2021
Rada města vzala na vědomí Zprávu o pohledávkách k 31. 8. 2021 a Zprávu o vymáhání pohledávek za
období od 1. 3. 2021 do 31. 8. 2021.
Z: finanční odbor
T: 8. prosince 2021

Usnesení č. 385/2021 - Žádost o příspěvek z rozpočtu Města Podbořany - Zdravotní klaun, o.p.s.
Rada města vzala na vědomí žádost neziskové organizace Zdravotní klaun, o.p.s., se sídlem na adrese:
Praha 9, (1C: 25672720), o finanční příspěvek na realizaci Zdravotních klauniád.
Z: sociální odbor
T: 10. listopadu 2021

Usnesení ě. 386/2021 - Dofínancování sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 2021 - uzavření a podpis dodatku
Rada města schválila uzavření a podpis Dodatku č. 1 k již uzavřené Smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace na podporu sociálních služeb: 21/SML0312/01/SoPD/SV.
Z: sociální odbor
T: 10. listopadu 2021

Usnesení č. 387/2021 - Domov pro seniory Podbořany, p.o. (přijetí finančního daru)
Rada města schválila přijetí finančního daru ve výši 36.000,-Kč pro Domov pro seniory Podbořany, p.o.,
dle návrhu předložené darovací smlouvy. Dárce je Chirurgie Nabbout, s.r.o., 441 01 Podbořany,
IČ 04571673.
Z: sociální odbor
T: 10. listopadu 2021

Usnesení ě. 388/2021 - Žádost o dotaci - Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel z.s.
Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 1 000,- Kč z rozpočtu Města Podbořany pro rok 2021,
příjemce dotace - Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z. s., 120 00 Praha 2, IČ 476026550, na účel
uvedený v žádosti o dotaci - činnost sdružení v roce 2021, zaměřená na šíření povědomí o Češích
z Volyně, předávání znalostí o jejich historii a kultuře.
Z: finanční odbor
T: 10. listopadu 2021

Usnesení č. 389/2021 - Povolení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě ZŠ T.G. Masaryka
Podbořany, Husova 445, okres Louny
Rada města povolila výjimku z nejvyššího počtu žáků v přípravné třídě Základní školy T.G. Masaryka,
Husova 445, Podbořany, okres Louny pro školní rok 2021/2022, navýšení nejvýše o 4 žáky na třídu,
celkový počet žáků nejvýše 19 žáků na třídu, za předpokladu, že toto zvýšení počtu žáků, nebude na
újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Z: odbor MHaS
T: 10. listopadu 2021
Usnesení ě. 390/2021 - Zpráva ZŠ TGM Podbořany o přípravě a organizaci školního roku

2021/2022
Rada města vzala na vědomí zprávu o přípravě a organizaci školního roku 2021/2022, ZŠ TGM
Podbořany, Husova 445, okres Louny - viz příloha.
Z: odbor MHaS
TMO. listopadu 2021
Usnesení z 36. zasedání Rady města Podbořany 6. října 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. 391/2021 - Zpráva ZŠ Husova č. p. 276, Podbořany o přípravě a organizaci školního
roku 2021/2022
Rada města vzala na vědomí zprávu o přípravě a organizaci školního roku 2021/2022, ZŠ Podbořany,
Husova č. p. 276, okres Louny - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 10. listopadu 2021

Usnesení č. 392/2021 - Zpráva MŠ Bří Čapků 795, Podbořany o přípravě a organizaci školního
roku 2021/2022
Rada města vzala na vědomí zprávu o přípravě a organizaci školního roku 2021/2022, MŠ Podbořany,
Bří Čapků 795, okres Louny - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 10. listopadu 2021
v

Usnesení č. 393/2021 - Zpráva MS Hlubanská 321, Podbořany o přípravě a organizaci školního
roku 2021/2022
Rada města vzala na vědomí zprávu o přípravě a organizaci školního roku 2021/2022, MŠ Podbořany,
Hlubanská 321, okres Louny - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 10. listopadu 2021

Usnesení č. 394/2021 - Zpráva Gymnázia a SOŠ Podbořany o přípravě a organizaci školního roku

2021/2022
Rada města vzala na vědomí zprávu o přípravě a organizaci školního roku 2021/2022, Gymnázia a
Střední odborné školy Podbořany, okres Louny - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 10. listopadu 2021

Usnesení ě 395/2021 - Zpráva ZUŠ Podbořany o přípravě a organizaci školního roku 2021/2022
Rada města vzala na vědomí zprávu o přípravě a organizaci školního roku 2021/2022, ZUŠ Podbořany,
okres Louny - viz příloha.
Z: odbor MHaS
T: 10. listopadu 2021

Usnesení ě. 396/2021 - Návrh na mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení,
zřízených městem Podbořany
Rada města schválila vyplacení mimořádných odměn ředitelům škol zřizovaných městem Podbořany viz příloha.
Z: odbor MHaS
TMO. listopadu 2021

Usnesení ě. 397/2021 - Předávací protokol ke smlouvě o výpůjčce
Rada města vzala na vědomí předávací protokol ke smlouvě o výpůjčce sběrných nádob na separovaný
odpad od firmy EKO-KOM, a.s., 400 01 Ústí nad Labem a ukládá starostovi města tento předávací
protokol podepsat.
Z: odbor MHaS
TMO. listopadu 2021

Usnesení z 36. zasedání Rady města Podbořany 6. října 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.
Str. 5

Usnesení č. 398/2021 - Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Rada města souhlasí s novým předloženým „ Dodatkem č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení firmy „ Asekol a.s.“, Praha 4, PSČ 14300 a ukládá starostovi tento dodatek podepsat.
Z: odbor MHaS
TMO. listopadu 2021

Usnesení č. 399/2021 - Nabídka vstupu do nově vzniklého spolku Naše odpadky, z.s.
Rada města byla seznámena s nabídkou vstupu do nově vzniklého spolku Naše odpadky, z.s., Uherčice
339, 691 62 Uherčice, IČO: 10722289 a nesouhlasí se vstupem města do výše uvedeného spolku.
Z: odbor MHaS
T: 10. listopadu 2021
v

Usnesení ě. 400/2021 - Žádost o poskytnutí finančního daru
Rada města vzala na vědomí žádost o poskytnutí finančního daru pro spolek Naše odpadky, z.s.,
Uherčice 339, 691 62 Uherčice, IČO: 10722289 a nesouhlasí s poskytnutím daru ve výši 4 500 Kč.
Z: odbor MHaS
TMO. listopadu 2021

Usnesení č. 401/2021 - Dodatek ě. 3 Smlouvy o pronájmu a montáži movité věci
Rada města schválila Dodatek č. 3 Smlouvy o pronájmu a montáži movité věci číslo 228/2020 ,
uzavřené dne 16. 10. 2020 mezi Městem Podbořany a společností Energo Choceň, s.r.o.., 565 01
Choceň, IČ 25932420, kterou se sjednává úprava ceny pronájmu zvětšeného kluziště v 2. roce pronájmu
a ukládá starostovi města tento dodatek smlouvy podepsat.
Z: odbor MHaS
TMO. listopadu 2021

Usnesení č. 402/2021 - Výsledek opakovaného VŘ - Sběrný Dvůr Podbořany - vybavení
Rada města, na základě doporučení komise pro otevírání a hodnocení nabídek, schválila pořadí
cenových nabídek a zároveň ukládá podepsat Kupní smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Sběrný dvůr
Podbořany - vybavení44 mezi městem Podbořany a společností HOKOV spol. sr.o., 128 00 Praha 2,
IČ: 62509039, a to za celkovou cenu 4.711.042,- Kč bez DPH.
Z: odbor MHaS
TMO. listopadu 2021
v

Usnesení č. 403/2021 - Žádost o využití prostor v Kulturním domě v Podbořanech - Sociální
centrum pro rodinu, z. ú.
Rada města souhlasí s využitím prostor v Komunitním centru Pegas Kulturního domu v Podbořanech,
Masarykovo náměstí 922, Podbořany na akci Krabice od bot, ve dnech 22. 11., 25. 11, 29. 11. a 2. 12.
2021, žadatel Sociální centrum pro rodinu, z. ú., 439 49 Staňkovice, IČ 063 55 480.
Z: odbor MHaS
TMO. listopadu 2021

Usnesení č. 404/2021 - Provozní řád návštěvníků sportovní haly
Rada města schválila Provozní řád návštěvníků sportovní haly, kterou provozuje společnost Městské
služby Podbořany s.r.o.
Z: odbor MHaS
TMO. listopadu 2021
Usnesení z 36. zasedání Rady města Podbořany 6. října 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. 405/2021 - Smlouva o přeložce
Rada města schválila znění, uzavření a podpis Smlouvy číslo Z-S24 12 8120075061 o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti se stavbou „LLN,
Podbořany, ul. Dukelská, pč. 1097/22-kNN“ (přeložka kabelového vedení NN v souvislosti
s plánovanou stavbou ZUŠ Podbořany). Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. listopadu 2021

Usnesení č. 406/2021 - 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 ě. IV-12-4020569/001. Stavbou budou dotčeny pozemky parc.č. 254/106 a 254/76,
druhy pozemku: orná půda v k.ú. Hlubany podzemním kabelovým vedením NN. Výše náhrady za zřízení
budoucí služebnosti: 2 000 Kč + DPH. Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. listopadu 2021

Usnesení ě. 407/2021 - Smlouva o zřízení věcného břemene
Rada města schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-401801 l/SoVB/001. Stavbou
byl dotčen pozemek parc.č. 2156/4 druh pozemku: ostatní plocha v k.ú. Podbořany podzemním
kabelovým vedením NN. Výše náhrady za zřízení služebnosti: 8 200 Kč + DPH. Žadatel: ČEZ Distribuce
a.s., 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. listopadu 2021

Usnesení ě. 408/2021 - Žádost o vydání souhlasu se stavbou
Rada města vydává souhlas ke stavbě „LN-Podbořany-HDPE/ZOK mezi LN-PODB a LN_“ která bude
obsahovat udržovací práce a rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího elektrického distribučního
zařízení. V rámci rekonstrukce nedojde ke změnám trasy kabelového vedení ani k překročení stávajícího
ochranného pásma. Výměnou budou dotčeny mimo jiné také pozemky ve vlastnictví města a to parc.č.
751/1, 758, 793/1, 1913/7, 1913/8, 2118 v k.ú. Podbořany a parc.č. 175/1, 175/3, 175/4, 219 vk.ú.
Hlubany. Pozemky ve vlastnictví města budou uvedeny do původního a uživatelného stavu a odbor
investic stanoví stavebně technické podmínky. S umístěním nového optického kabelu v předmětných
pozemcích Rada města souhlasí za podmínky, že bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti za náhradu, dle platného sazebníku Města Podbořany. Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., 405 02
Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. listopadu 2021

Usnesení ě. 409/2021 - Pronájem části pozemku
Rada města schválila uzavření a podpis nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc.č. 3126 o
výměře cca 40 m2 a části pozemku 3077/2 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Buškovice. Pozemky nebudou
oploceny, ani na nich nebudou vysazovány vzrostlé stromy nebo keře, které by bránily bezpečnému
provozu na komunikaci. Výše nájmu: 500 Kč/rok. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
TMO. listopadu 2021
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Usnesení č. 410/2021 - Pronájem části objektu č.p. 733 za účelem umístění bankomatu Komerční
banky
Rada města souhlasí se stavební úpravou a umístěním bankomatu Komerční banky a.s. a zřízením
samostatného odběrného místa elektrické energie v objektu č.p. 733, Masarykovo náměstí, Podbořany a
schvaluje znění, uzavření a podpis Smlouvy o umístění peněžního automatu v předmětném objektu.
Výše nájmu za umístění bankomatu: 12 000 Kč/měsíc + DPH + energie. Žadatel: Komerční banka a.s.,
Praha 1, PSČ 114 07.
Z: majetkoprávní odbor
TMO. listopadu 2021
Usnesení č. 411/2021 - Pronájem sportovní haly
Rada města schválila znění, uzavření a podpis nájemní smlouvy se společností Městské služby
Podbořany s.r.o., IČO: 11670720, se sídlem Mírová 615, 441 01 Podbořany, jejímž předmětem bude
pronájem Sportovní haly Podbořany. Výše nájmu: 10 000 Kč/měsíčně + DPH + náklady na energie.
Odůvodnění: Cílem města je nastavit vstřícné podmínky pro zajištění sportovní dostupnosti ve městě.
Záměrem Města Podbořany je zabezpečit a dlouhodobě podporovat provoz a rozšíření možností
volnočasových aktivit pro obyvatele s důrazem na všestranný rozvoj mládeže. Jedná se zejména o školy,
kde zřizovatelem je město a sportovní kluby, které jsou dlouhodobě podporovány ze strany města a
vykazují dobrou práci s mládeží.
Z: majetkoprávní odbor
TMO. listopadu 2021

Usnesení č. 412/2021 - Nabídka pozemku
Rada města nedoporučila Zastupitelstvu města úplatné nabytí pozemku parc.č. 1062, druh pozemku:
omá půda, o výměře 1062 m2 v k.ú. Kněžice u Podbořan. Požadovaná kupní cena: 318 600 Kč. Žadatel:
Viagem a.s., Praha 8 Karlín.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8. prosince 2021

Usnesení č. 413/2021 - Záměr prodeje pozemku
Rada města neschválila záměr prodeje pozemku parc.č. 51/6, druh pozemku: ostatní plocha o výměře
170 m2, v k.ú. Hlubany. Žadatel: fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8. prosince 2021

Usnesení č.414/2021 - Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada města schválila uzavření a podpis smlouvy o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude
umístění zemní skříně s hlavním uzávěrem plynu v pozemku parc.č. 144/1 vk.ú. Podbořany (v místě
před zdemolovaným RD č.p. 78 v ul. Partyzánské - v zatravněném pásu). Výše náhrady: 2 000 Kč +
DPH. Žadatelé: fyzické osoby.
Z: majetkoprávní odbor
TMO. listopadu 2021
Usnesení č. 415/2021 - Žádost o vyjádření
Rada města vzala na vědomí žádost o vyjádření k aktualizaci tvorby finanční rezervy (změna č.l) na
budoucí plán rekultivace výhradního (aktuálně těženého) ložiska kaolinu Krásný Dvůr (DP Podbořany
I), jehož předmětem je navýšení platby do rezervního fondu na budoucí rekultivaci tohoto lomu ze
strany společnosti Kaolin Hlubany a.s. a požaduje, aby v rámci příslušného správního řízení byla
odborně posouzena výše stanovené částky (např. znaleckým posudkem), případně aby byla v rámci
aktualizace finanční rezervy prověřena možnost většího navýšení částky. Žadatel: R-PRINCIP Most
s.r.o., 434 01 Most.
Z: majetkoprávní odbor
TMO. listopadu 2021
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Usnesení č. 416/2021 - Výpověď z nájmu
Rada města vzala na vědomí podanou výpověď z nájmu nebytových prostor - objektu č.p. 943,
restaurace Kuželna od fyzické osoby podnikající a souhlasí s ukončením smlouvy dohodou
k 31. 10. 2021.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. listopadu 2021
Usnesení č. 417/2021 - Záměr pronájmu nebytových prostor - Restaurace Kuželna ěp. 943
Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor - Restaurace Kuželna čp. 943 nacházející se
na pozemku pare. č. 908 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 860 m2 a záměr pronájmu části
pozemkové parcely č. 906/5 - ostatní plocha, o výměře 120 m2 pro provozování letní zahrádky, vk.ú.
Podbořany. Výše nájmu: 10 000 Kč + DPH + náklady na energie.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. listopadu 2021
Usnesení ě. 418/2021 - Záměr pronájmu nebytových prostor
Rada města schválila záměr pronájmu přízemních prostor v budově A. Dvořáka čp. 399, Podbořany.
Žadatel: Apoštolská církev, sbor bez hranic Chomutov, 430 03 Chomutov.
Z: majetkoprávní odbor
T: 10. listopadu 2021
Usnesení ě. 419/2021 - Záměr prodeje dřeva - akátu
Rada města schválila záměr prodeje 20 m3 dřeva na stojato - akátu z probírek v k.ú. Podbořany v lesním
úseku 151B a v Buškovicích z úseku 150B za cenu 800 Kč/m3 na základě žádosti firmy Perdix s.r.o.
Dětaň.
Z: tajemník
T: 10. listopadu 2021
Usnesení ě. 420/2021 - Pořízení 2 ks elektronické úřední desky
Rada města souhlasí s pořízením 2 ks elektronické úřední desky kompatibilní s informačním systémem
města.
Z: odbor investic
T: 10. listopadu 2021
Usnesení ě. 421/2021 - Příprava dětského zábavního parku
Rada města vzala na vědomí přípravu dětského zábavního parku.
Z: odbor investic
T: 10. listopadu 2021

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé: Ing. Bc. Jiří Marhold:

Milan Jedlička:
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