Usnesení
z 37. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 10. listopadu 2021 od 15,30hod'
v kanceláři starosty na MěU v Podbořanech
Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Mgr. Gutzer, Ing. Bc. Marhold, p. Vaněk, p. Jedlička, Mgr. Čapková
Přizváni: Ing. Harvánková, Ing. Gonda, Mgr. Knoblauch, prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek,
Ing. Ohanka, p. Šikl, Mgr. Marcelly
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Čapková, p. Vaněk
Kontrola usnesení:
Usnesení termínovaná k dnešnímu datu jsou splněna.
v

Usnesení c. 422/2021 - Oprava cyklostezky Podbořany - Dolánky (II. etapa) - VR
Rada města schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Oprava cyklostezky Podbořany - Dolánky (II. etapa)“.
Z: odbor investic
T: 1. prosince 2021

Usnesení č. 423/2021 - Oprava místní komunikace Pšov - VŘ
Rada města schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Oprava místní komunikace Pšov“.
Z: odbor investic
T: 1. prosince 2021
Usnesení č 424/2021 - Vybudování odpočinkové zóny - Schillerův park Podbořany - VŘ
Rada schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Vybudování odpočinkové zóny - Schillerův park Podbořany".
Z: odbor investic
T: 1. prosince 2021

Usnesení č. 425/2021 - Parkoviště ul. Bratří Čapků a Komenského v Podbořanech - Smlouva o
smlouvě budoucí o přeložce DZ - vysokého napětí
Rada města schválila a ukládá podepsat Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení v rámci akce „Parkoviště ul. Bratří Čapků a Komenského v Podbořanech" mezi Městem
Podbořany a společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín.
Z: odbor investic
T: 1. prosince 2021
v

Usnesení ě. 426/2021 - Oprava místní komunikace Oploty - VR
Rada města schválila zadávací dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Oprava místní komunikace Oploty".
Z: odbor investic
T: 1. prosince 2021

Usnesení ě. 427/2021 - Návrh parkovacího pruhu v ul. Švermova v Podbořanech - studie
Rada města, na základě doporučení komise pro rozvoj města, schválila studii „Návrh parkovacího pruhu
- ul. Švermova, Podbořany" ve variantě „C“ a ukládá odboru investic zajištění projektové dokumentace
vč. stavebního povolení a veřejného projednání této akce.
Z: odbor investic
T: 1. prosince 2021
Usnesení z 37. zasedání Rady města Podbořany 10. listopadu 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

Usnesení č. 428/2021 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování čističky
odpadních vod pro rodinný dům čp. 16 v obci Buškovice
Rada města doporučila poskytnutí finančního příspěvku na vybudování čističky odpadních vod
pro rodinný dům čp. 16 v obci Buškovice ve výši 20.000,- Kč.
Z: odbor investic
T: 8. prosince 2021

Usnesení č. 429/2021 - SoD pro „PD - Rekonstrukce ulice Politických vězňů, Podbořany44
Rada města vzala na vědomí cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace a ukládá podepsat
smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a společností MESSOR s.r.o., se sídlem Jana Švermy 11,
432 01 Kadaň, IČO 28738217 na akci „PD - Rekonstrukce ulice Politických vězňů, Podbořany44 za
celkovou cenu 235.345,00 KČ vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 1. prosince 2021

Usnesení č. 430/2021 - SoD pro „PD - Parkoviště za budovou MěÚ, Podbořany44
Rada města vzala na vědomí cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace a ukládá podepsat
smlouvu o dílo mezi Městem Podbořany a společností MESSOR s.r.o., se sídlem Jana Švermy 11,
432 01 Kadaň, IČO 28738217 na akci „PD - Parkoviště za budovou MěÚ, Podbořany44 za celkovou
cenu 198.440,00 Kč vč. DPH.
Z: odbor investic
T: 1. prosince 2021

Usnesení č. 431/2021 - Informace o stavu věci v přípravě výstavby nové budovy ZUŠ
Rada města vzala na vědomí stav věci v přípravě výstavby nové budovy ZUŠ.
Z: odbor investic
T: 1. prosince 2021

Usnesení č. 432/2021 - Schválení a podpis pojistné smlouvy č. 2637801254 na pojištění exponátů ve
výstavní síni
Rada města schválila zněm a podpis PS č. 2637801254 mezi Městem Podbořany a UNIQA pojišťovna
a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6 na období od 18. 12. 2021 do 18. 12. 2022 (viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 1. prosince 2021

Usnesení č. 433/2021 - Schválení a podpis pojistné smlouvy č. 2636801255 na pojištění
zapůjčených exponátů ve výstavní síni
Rada města schválila znění a podpis PS č. 2636801255 mezi Městem Podbořany a UNIQA pojišťovna
a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6 na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 1. prosince 2021

Usnesení č. 434/2021 - Dodatek č. 2 k vnitřní směrnici č. 5 2011
Rada města schválila dodatek ě. 2 k vnitřní směrnici č. 5/2011 - Směrnice k dlouhodobému a drobnému
dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku.
Z: finanční odbor
T: 1. prosince 2021
Usnesení z 37. zasedání Rady města Podbořany 10. listopadu 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. 435/2021 - Rozbor hospodaření za III. čtvrtletí 2021
Rada města vzala na vědomí rozbor hospodaření za III. čtvrtletí 2021.
Z: finanční odbor
T: 8. prosince 2021
Usnesení č. 436/2021 - Rozpočet na rok 2022 (návrh) - Mateřská škola, Bří Čapků 795
Rada města schválila Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022 - Mateřská škola Podbořany, Bratří
Čapků 795, okres Louny - výnosy 11 835 800 Kč, náklady 11 835 800 Kč. Příspěvek zřizovatele na
provoz činí 1 200 000 Kč.
Z: finanční odbor
T: 1. prosince 2021

Usnesení č. 437/2021 - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2025 (návrh) - Mateřská škola,
Bří Čapků 795
Rada města schválila Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2025 příspěvkové organizace Mateřská škola Podbořany, Bratří Čapků 795, okres Louny.
Z: finanční odbor
T: 1. prosince 2021

Usnesení č. 438/2021 - Rozpočet na rok 2022 (návrh) - Mateřská škola, Hlubanská 321
Rada města schválila Rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace Mateřská škola Podbořany,
Hlubanská 321, okres Louny - výnosy 10 931 200 Kč, náklady 10 931 200 Kč (viz příloha). Příspěvek
zřizovatele na provoz činí 1 190 400 Kč.
Z: finanční odbor
T: 1. prosince 2021

Usnesení č. 439/2021 - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2025 (návrh) - Mateřská škola,
Hlubanská 321
Rada města schválila Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2025 příspěvkové organizace Mateřská škola Podbořany, Hlubanská 321, okres Louny.
Z: finanční odbor
T: 1. prosince 2021

Usnesení č. 440/2021 - Rozpočet na rok 2022 (návrh) - Základní škola, Husova 276
Rada města schválila Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022 - Základní škola Podbořany,
Husova 276, okres Louny - výnosy 42 885 000 Kč, náklady 42 885 000 Kč. Příspěvek zřizovatele na
provoz činí 3 880 000 Kč.
Z: finanční odbor
T: 1. prosince 2021
Usnesení č. 441/2021 - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2025 (návrh) - Základní škola
Podbořany, Husova 276
Rada města schválila Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2025 příspěvkové organizace Základní škola Podbořany, Husova 276, okres Louny.
Z: finanční odbor
T: 1. prosince 2021

Usnesení č. 442/2021 - Rozpočet na rok 2022 (návrh) - Základní umělecká škola
Rada města schválila Rozpočet na rok 2022 - Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny,
Podbořany, Dukelská 155 - výnosy 10 577 tis. Kč, náklady 10 577 tis. Kč. Příspěvek zřizovatele na
provoz činí 1817 tis. Kč.
Z: finanční odbor
T: 1. prosince 2021
Usnesení z 37. zasedání Rady města Podbořany 10. listopadu 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. 443/2021 - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024 (návrh) - Základní
umělecká škola
Rada města schválila Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024 příspěvkové organizace Z: finanční odbor
Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny.
T: 1. prosince 2021

Usnesení č. 444/2021 - Rozpočet na rok 2022 (návrh) - Základní škola, T.G.Masaryka
Rada města schválila Rozpočet na rok 2022 - Základní škola T. G. Masaryka Podbořany, Husova 445,
okres Louny - výnosy 26 631 442 Kč, náklady 26 631 442 Kč (viz příloha). Příspěvek zřizovatele na
provoz činí 2 267 000 Kč.
Z: finanční odbor
T: 1. prosince 2021

Usnesení ě. 445/2021 - Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023, 2024 (návrh) - Základní škola T. G.
Masaryka
Rada města schválila Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2023, 2024 příspěvkové organizace - Základní
škola T. G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny.
Z: finanční odbor
T: 1. prosince 2021

Usnesení č. 446/2021 - Rozpočet na rok 2022 (návrh) - Domov pro seniory Podbořany
Rada města schválila Rozpočet na rok 2022 - Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace výnosy 51 940 930 Kč, náklady 51 940 930 Kč (viz příloha). Příspěvek zřizovatele na provoz činí
4 680 000 Kč.
Z: finanční odbor
T: 1. prosince 2021

Usnesení č. 447/2021 - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024 (návrh) - Domov pro
seniory Podbořany
Rada města schválila Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 až 2024 příspěvkové organizace Domov pro seniory Podbořany.
Z: finanční odbor
T: 1. prosince 2021

Usnesení z 37. zasedání Rady města Podbořany 10. listopadu 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. 449/2021 - Změna odpisového plánu - Domov pro seniory, příspěvková organizace
Rada města schválila změnu odpisového plánu na rok 2021 Domovu pro seniory, příspěvková
organizace - IC 65650964 (viz příloha).
Z: finanční odbor
T: 1. prosince 2021

Usnesení ě. 450/2021 - Schválení a podpis dohody o režimu předávání datových souborů k
automatizovanému podání poštovních poukázek B s Českou poštou, s.p.
Rada města schválila znění a podpis dohody o režimu předávání datových souborů k automatizovanému
podání poštovních poukázek B s Českou poštou, s.p..
Z: finanční odbor
T: 1. prosince 2021

Usnesení č. 451/2021 - Plán výnosů a nákladů hospodářské činnosti na rok 2022
Rada města schválila plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti Města Podbořany na rok 2022 v této
výši:
Výnosy
3 145 000 Kč
Náklady
3 045 000 Kč
Zisk
100 000 Kč
Z: finanční odbor
T: 1. prosince 2021
v

Usnesení c. 452/2021 - Žádost o dotaci z rozpočtu města Podbořany pro rok 2021 - Maturitní ples
Gymnázia
Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000, - Kč z rozpočtu Města Podbořany pro rok 2021,
příjemce dotace - fyzická osoba, na účel uvedený v žádosti o dotaci - úhrada nákladů spojených
s konáním maturitního plesu GaSOŠ Podbořany.
Z: finanční odbor
T: 1. prosince 2021

Usnesení č. 453/2021 - Krátkodobý pronájem Kulturního domu v Buškovicích
Rada města schválila krátkodobý pronájem nebytových prostor vl. patře Kulturního domu
v Buškovicích 282, Podbořany dne 13. 11. 2021 za účelem pořádání myslivecké akce. Žadatel:
Myslivecký spolek Buškovice z. s., Podbořany, Kpt. Jaroše 640, IČO 467 62 248. 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: 1. prosince 2021

Usnesení č. 454/2021 - Dodatek č. 28 ke smlouvě o provozování separovaného sběru
Rada města schválila Dodatek č. 28 ke smlouvě o provozování separovaného sběru pevných druhotných
surovin evidované dodavatelem pod č.:570075, mezi smluvními stranami firmou Marius Pedersen a.s.,
Průběžná 1940/3, Hradec Králové, IČ: 42194920 a Městem Podbořany a ukládá starostovi města tento
dodatek podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 1. prosince

Usnesení z 37. zasedání Rady města Podbořany 10. listopadu 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. 455/2021 - Smlouva o zřízení míst/a zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů
firmy ECOBAT
Rada města souhlasí s novou předloženou smlouvou „Smlouva o zřízení míst/a zpětného odběru
odpadních baterií a akumulátorů,, firmy ECOBAT s.r.o., Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6, IČO:
26725967 a ukládá starostovi města tuto aktualizovanou smlouvu podepsat.
Z: odbor MHaS
T: 1. prosince 2021

Usnesení ě. 456/2021 - Uzávěry mateřských škol v době vánočních prázdnin - prosinec 2021
Rada města projednala oznámení ředitelství Mateřské školy Podbořany, Bratří Čapků 795 a Mateřské
školy Podbořany, Hlubanská 321 o uzávěru MŠ v době vánočních prázdnin v měsíci prosinci 2021 (viz
příloha).
Z: odbor MHaS
T: 1. prosince 2021

Usnesení ě. 457/2021 - Realitní kancelář - Celkové ukazatele a návrh oprav a investic na rok 2021
Rada města vzala na vědomí aktualizaci celkových ukazatelů k 30. 9. 2021 ze správy Realitní kanceláře
L&L Podbořany a schvaluje Rámcový návrh oprav a investic na rok 2022.
Z: odbor MHaS
T: 1. prosince 2021
Usnesení ě. 458/2021 - Bytové hospodářství
Rada města vzala na vědomí aktuální seznam žadatelů o podnájemní byty.
Z: odbor MHaS
T: 1. prosince 2021

Usnesení c. 459/2021 - Žádost o přidělení bytu ě. 7 na adrese Bratří Čapků 684 v Podbořanech
Rada města schválila žádost č.j. MHAS/23033/2021 a souhlasí s přidělením bytu č. 7 na adrese Bratří
Čapků 684 v Podbořanech do nájmu.
Z: odbor MHaS
T: 1. prosince 2021

Usnesení č. 460/2021 - Žádost o přidělení bytu ě. 17 na adrese Bratří Čapků 684 v Podbořanech
Rada města schválila žádost č.j. MHAS/20822/2021 a souhlasí s přidělením bytu č. 17 na adrese Bratří
Čapků 684 v Podbořanech do nájmu.
Z: odbor MHaS
T: 1. prosince 2021

Usnesení c. 461/2021 - Žádost o přidělení bytu ě. 21 na adrese Bratří Čapků 684 v Podbořanech
Rada města schválila žádost ě.j. MHAS/24252/2021 a souhlasí s přidělením bytu č. 21 na adrese Bratří
Čapků 684 v Podbořanech do nájmu.
Z: odbor MHaS
T: 1. prosince 2021

Usnesení ě. 462/2021 - Domov pro seniory Podbořany, p.o. - Vyhodnocení ukazatelů hmotné
zainteresovanosti ředitele - vyplacení odměny za I. pololetí 2021
Rada města vzala na vědomí žádost o vyplacení odměny řediteli Domova pro seniory Podbořany, p.o. za
I. pololetí 2021, ve výši 50% měsíčního platu a ukládá doložit novou žádost do příštího jednání ve
vztahu k platebnímu výměru.
Z: sociální odbor
T: 1. prosince 2021
Usnesení z 37. zasedání Rady města Podbořany 10. listopadu 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. 463/2021 - Smlouva o zřízení věcného břemene
Rada města schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0018487/VB/002. Stavbou
kabelového podzemního vedení NN byl dotčen pozemek parc.č. 2156/4, druh pozemku: ostatní plocha
v k.ú. Podbořany. Výše náhrady za zřízení služebnosti: 22 600 KČ + DPH. Žadatel ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. prosince 2021

Usnesení č. 464/2021 - Smlouva o zřízení věcného břemene
Rada města schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4016933 LN-Podbořany,
Hlubany IxOM. Stavbou kabelového podzemního vedení NN jsou dotčeny pozemky parc.č. 45/1 a 52/1
druh pozemků: ostatní plocha v k.ú. Hlubany. Výše náhrady za zřízení služebnosti: 1 000 Kč + DPH.
Žadatel ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. prosince 2021

Usnesení ě. 465/2021 - Smlouva o zřízení věcného břemene
Rada města schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4017321/SoVB/01. Stavbou
kabelového podzemního vedení NN byl dotčen pozemek parc.č. 267/2, druh pozemku: ostatní plocha
v k.ú. Hlubany. Výše náhrady za zřízení služebnosti: 15 200 Kč + DPH. Žadatel ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. prosince 2021

Usnesení č. 466/2021 - Smlouva o zřízení věcného břemene
Rada města schválila podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4017032 LN-Podbořany,
Doupovská IxOM. Stavbou kabelového podzemního vedení NN jsou dotčeny pozemky parc.č.
2156/144 a 2156/146, druh pozemků: ostatní plocha v k.ú. Podbořany. Výše náhrady za zřízení
služebnosti: 5 400 Kč + DPH. Žadatel ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. prosince 2021
Usnesení č. 467/2021 - Záměr pronájmu pozemku
Rada města schválila záměr pronájmu pozemku parc.č. 159/2, druh pozemku: trvalý travní porost, o
výměře 566 nr v k.ú. Hlubany. Výše nájmu 2 264 Kč/rok. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. prosince 2021

Usnesení ě. 468/2021 - Pronájem restaurace Kuželna, ě.p. 943, ul. Tyršova, Podbořany a části
pozemku 906/5 o výměře 120 m2 jako předzahrádku
Rada města schválila znění, uzavření a podpis nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem
nebytových prostor - Restaurace Kuželna čp. 943 nacházející se na pozemku pare. č. 908 - zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 860 m2 a pronájem části pozemkové parcely č. 906/5 - ostatní plocha, o
výměře 120 m2 pro provozování letní zahrádky, v k.ú. Podbořany. Výše nájmu: 10 000 Kč + DPH.
Nájemce bude mít povinnost zajistit přístup do objektu č.p. 943 zástupcům Sportovního klubu kuželek
Podbořany z.s., za účelem provozování kuželkářského sportu (tréninky, zápasy, turnaje) a uzavřít s tímto
klubem písemnou dohodu o užívání kuželkářských drah, vč. příslušenství a zázemí. Žadatel: Městské
služby Podbořany s.r.o., IČO: 11670720, se sídlem Mírová 615,441 01 Podbořany
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. prosince 2021
Usneseni z 37. zasedání Rady města Podbořany 10. listopadu 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. 469/2021 - Pronájem nebytových prostor v přízemí objektu č.p. 399, ul. A. Dvořáka,
Podbořany
Rada města schválila znění, uzavření a podpis nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem
nebytových prostor v přízemí objektu č.p. 399, ul. A. Dvořáka, Podbořany (č. jednotky 399/1),
nacházející se na pozemku ě. 205/1 v k.ú. Podbořany. Výše nájmu: 1 000 Kč/měsíc + náklady na
energie. Žadatel: Apoštolská církev, sbor bez hranic Chomutov, Blatenská 571, 430 03 Chomutov.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. prosince 2021
Usnesení č. 470/2021 - Záměr směny pozemku
Rada města schválila záměr směny pozemku parc.č. 1761/136, druh pozemku: orná půda, o výměře
1732 m2, který je ve vlastnictví města za pozemky parc.č. 1773/2, druh pozemku: orná půda, o výměře
1992 m2 a parc.č. 1748/2, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 32 m2, které jsou ve vlastnictví
fyzických osob. Žadatelé fyzické osoby. Rozdíl hodnoty směňovaných pozemků: dle znaleckého
posudku.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8. prosince 2021
Usnesení č. 471/2021 - Záměr prodeje nebo pronájmu pozemku
Rada města neschválila záměr prodeje ani záměr pronájmu pozemku parc.č. 621, druh pozemku ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pšov u Podbořan, ani jeho části. Žadatel Českomoravský realitní fond
a.s., Rubešova 583/2, Vinohrady, 12 00 Praha 2.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. prosince 2021
v

Usnesení č. 472/2021 - Žádost o prominutí nájmu v objektu restaurace Kuželna
Rada města schválila uzavření dohody o snížení nájmu v restauraci Kuželna, č.p. 943, ul. Tyršova,
Podbořany za měsíce duben a květen 2021 na částku 10 000 Kč. Důvodem snížení nájmu za předmětné
měsíce je skutečnost, že v této době byla platná vládní nařízení ve vztahu k epidemické situace COVID
19, která žadatele omezovala v podnikatelské činnosti. Žadatel fyzická osoba podnikající.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. prosince 2021
Usnesení ě 473/2021 - Záměr prodeje části pozemku
Rada města neschválila záměr prodeje části pozemku parc.č. 2156/124, druh pozemku: ostatní plocha, o
výměře cca 50 m2 v k.ú. Podbořany. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. prosince 2021

Usnesení ě. 474/2021 - Pronájem místností v objektu ě.p. 921, Sídliště Míru
Rada města schválila adresný záměr pronájmu části nebytových prostor v přízemí a v 1. patře objektu
č.p. 921, ul. Sídliště Míru, Podbořany. Výše nájmu: 1 Kč/rok + energie. Žadatel Domov pro seniory
Podbořany, příspěvková organizace, IČ: 65650964, Nádražní 933, 441 01 Podbořany.
Odůvodnění: Výše nájmu byla stanovena s ohledem na význam a podporu organizace Domov pro
seniory Podbořany, příspěvková organizace, jejímž posláním je podpora seniorů, kteří se z důvodu věku
či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Svou činností je
podporuje v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech. Cílem
města je podporovat tuto organizaci v její činnosti a zajistit bezproblémové zajištění uvedených služeb.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. prosince 2021

Usnesení z 37. zasedání Rady města Podbořany 10. listopadu 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. 475/2021 - Záměr prodeje části pozemku
Rada města neschválila záměr prodeje části pozemku parc.č. 2156/101, druh pozemku ostatní plocha, o
výměře cca 170 m2 v k.ú. Podbořany. Žadatel fyzická osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. prosince 2021

Usnesení č. 476/2021 - Záměr pronájmu nebytových prostor
Rada města schválila záměr pronájmu nebytových prostor v části objektu č.p. 282 v Buškovicích a to
celé 1. NP, vč. společné vstupní chodby v přízemí objektu. Výše nájmu: 2 000 Kč/měsíc + DPH +
záloha 2 000 Kč na el. energii + záloha 2 000 Kč na vodu + vratná kauce 6 000 Kč (za předpokladu, že
nájemce nebude mít po ukončení nájmu vůči Městu Podbořany žádné pohledávky). Nájemce bude
povinen pravidelně na své náklady vyvážet jímku, zajistit odvoz odpadů v souladu s příslušnými
vyhláškami města a bude povinen umožnit pořádání kulturních akcí v Buškovicích. Žadatel fyzická
osoba.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. prosince 2021

Usnesení ě. 477/2021 - Smlouva o zřízení služebnosti
Rada města schválila podpis smlouvy o zřízení služebnosti - 16010-047832, RVDSL1929_C_UPODB38-PODB1HR MET). Stavbou rozvaděče s pilířem a přípojkou NN byly dotčeny pozemky
parc.č. 828 a 897 v k.ú. Podbořany, které jsou ve vlastnictví města. Výše náhrady za zřízení služebnosti:
10 000 Kč + DPH. Žadatel CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. prosince 2021

Usnesení ě. 478/2021 - Nabídka bezúplatného užívání pozemku
Rada města schválila bezúplatné užívání části pozemku parc.č. 1778/4, druh pozemku: ostatní plocha, o
výměře cca 110 m2 v k.ú. Podbořany, který je ve vlastnictví společnosti NORMA k.s., Tiskařská 599/12,
108 00 Praha - Malešice. Vlastník nemá pro předmětnou část pozemku využití a za bezúplatné
využívání požaduje, aby město pozemek udržovalo a zajistilo možnost přístupu za účelem potřeby
budoucí opravy opěrné stěny u obchodu Norma. Město si o tuto část pozemku rozšíří areál „moštárny44.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. prosince 2021
v

Usnesení č. 479/2021 - Žádost o uzavření kupní smlouvy
Rada města schválila záměr prodeje technické infrastruktury - kabelového vedení elektrické energie
v délce cca 178 m, který slouží jako přívod el. energie pro sportovní halu. Kupní cena: dle znaleckého
posudku. Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4.
Z: majetkoprávní odbor
T: 8. prosince 2021

Usnesení ě. 480/2021 - Žádost o uzavření dodatku ě. 3 ke smlouvě CES 1369/2013
Rada města schválila podpis dodatku č. 3 k nájemní smlouvě CES 1369/2013 ve věci stavby
„Podbořany, areál kasáren - stávající kanalizace - stoka H“. Žadatel: Severočeská vodárenská
společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. prosince 2021
Usnesení z 37. zasedání Rady města Podbořany 10. listopadu 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

Usnesení č. 481/2021 - Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Rada města schvaluje adresný záměr uzavřít dodatek k nájemní smlouvě uzavřené dne 25.11.2011,
jejímž předmětem byl pronájem Národního domu, konkrétně nemovitostí - budovy čp. 261 se stavební
parcelou č. 724 - zastavěná plocha, o výměře 999 m2, budovy čp. 268 se stavební parcelou č. 723 zastavěná plocha, o výměře 551 m2 a pozemkové parcely č. 725 - zahrada, o výměře 512 m2, v k.ú.
Podbořany. Předmětem záměru nového dodatku k nájemní smlouvě je prodloužení končící doby nájmu
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Odůvodnění: Nájemce aktuálně zaměstnává více než 30 osob. Během jeho 10ti letého působení
v Národním domě se mu podařilo vybudovat velmi úspěšný projekt s restaurací, hotelem a nově
wellness centrem. Nájemci se podařilo udělat z Národního domu certifikovaný hotel, který je evidovaný
v Asociaci hotelů a restaurací ČR. Objekt Národního domu, který je ve vlastnictví města, tvoří funkční
celek s objektem č.p. 1114 (wellness centrum a hotel), který je ve vlastnictví dosavadního nájemce. Tyto
nemovitosti tvoří jednotný komplex. Nájemce se stal během svého působení v Národním domě
spolehlivým partnerem a plnil bezproblémově veškeré podmínky vyplývající z nájemní smlouvy. Cílem
města je zachovat tuto významnou službu a pokračovat v rozvoji těchto služeb na území Města
Podbořany. Žadatel: fyzická osoba podnikající.
Z: majetkoprávní odbor
T: 1. prosince 2021

Mgr. Radek Reindl
starosta města

Ing. Karel Honzl
místostarosta města

Ověřovatelé: Mgr. Stanislava Čapková:

Tomáš Vaněk:

Usnesení z 37. zasedání Rady města Podbořany 10. listopadu 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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