Usnesení z 86. jednání
Rady města Poběžovice
konaného dne 4. srpna 2010
od 16:00 do 18:30 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice

Přítomni radní: Mgr. Hynek Říha, PhDr. Petr Mužík, RNDr. Karel Špaček, Lenka Pekárová.
Omluveni: Josef Váňa.
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta Mgr. Hynek Říha.
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RM schvaluje zápis a usnesení z 84. a 85. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje provedení změny vytápění v objektu čp. 92 ve Vranovské ulici, spočívající v přechodu
od pevných paliv k plynovému topení za využití stávajících rozvodů a vzhledem k tomu, že se jedná
o havarijní stav kotle na pevná paliva, který nesnese odkladu, rozhodla bez výběrového řízení o zadání instalačních prací firmě SANI-TOP-GAS, s.r.o., Domažlice a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
RM schvaluje provedení výměny oken v bytech objektu čp. 92 ve Vranovské ulici s tím, že z poptávkového řízení vyšla nejlépe firma HODETA OKNA, s.r.o., Masarykova 415, 344 01 Domažlice,
která podala za stejných podmínek nejnižší cenovou nabídku a pověřuje starostu uzavřením příslušné smlouvy.
RM stanovila výši úhrady vyúčtovaného doplatku za navýšenou spotřebu plynu v roce 2009, která
vznikla v důsledku využívání podkrovních prostor v domě čp. 210 na nám. Míru Občanským sdružením Abrahám tak, že nájemník spodního bytu p. Antony uhradí částku 3.500.-Kč a město uhradí
14.425.-Kč.
RM konstatuje, že za současné finanční situace není možné realizovat stavbu bezdrátového rozhlasu v Poběžovicích a jeho částech v jakémkoli rozsahu s tím, že město bude usilovat o dotaci v příštím roce.
RM souhlasí se zadáním výběrového řízení na dodavatele pro akci Obnova zámeckého parku v Poběžovicích - I. etapa a schvaluje zadání vyhlášení výběrového řízení Ing. Karlu Abrhámovi - AB
ingeneering, Plzeň.
RM rozhodla vzhledem k havarijnímu stavu některých zařízení kotelen městských bytových domů a
potřebě jejich co nejrychlejšího odstranění, zadat opravné práce bez vyhlášení výběrového řízení
firmě Instalatérství Královec, Pelechy, která zaručuje jejich provedení do zahájení topné sezóny.
RM bere na vědomí vyjádření Osadního výboru v Sedleci k záměru města prodat pozemek p.č. 78/1
v k.ú. Sedlec s tím, že je předloží v ŹM při projednávání prodeje uvedeného pozemku konkrétnímu
zájemci.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace ve výši 15.000.-Kč na činnost MKIS
Poběžovice a tisk propagačních materiálů od Krajského úřadu Plzeňského kraje a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM souhlasí z bezúplatným převodem částí pozemků, které zasahují do ostatních komunikací nebo
silnice z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města a
ukládá starostovi předložit převod k projednání v ZM a v případě schválení následně zaslat Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučenému pracovišti Domažlice, žádost o provedení převodu.
RM schvaluje smlouvu s Petrem Kubecem, Vranné n/ Vltavou o zprostředkování uměleckého výkonu v průběhu Poběžovických pouťových slavností 2010 a to představení pro děti „Plecha a Neplecha jdou do RM schvaluje rámcovou smlouvu s OSA na provozování hudebních děl v průběhu
filmových představení v místním kině v roce 2010 a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene navrženou firmou O2 Telefónica Czech Republic, a.s., namísto předchozí, ve které nebyl uveden dotčený pozemek p.č. 329/1
dle KN v k.ú. Poběžovice. Jedná se o věcné břemeno uložení telefonních kabelů do země na pozemcích města p.č. 330, p.č. 983/1 a 329/1, ve Vranovské ulici a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM doporučuje ZM schválit vyřazení nevyužívaného osobního automobilu TATRA 613 z majetku
města.
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RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod osobního automobilu TATRA 613 do vlastnictví
SDH Poběžovice.
RM bere na vědomí žádost p. Josefa Franty, Újezd sv. Kříže 12, 345 22 Hostouň o odkoupení pozemku p.č. 260/2 dle KN v k.ú. Poběžovice na zřízení zahrádky a ukládá starostovi předložit projednání prodeje pozemku do nejbližšího zasedání ZM.
RM souhlasí plánovanou uzavírku železničního přejezdu mezi Poběžovicemi a Otovem v období
od 21.9.2010 od 8,00 hodin do 22.9.2010 do 19,00 hodin.
RM bere na vědomí žádost p. Radoslava Císlera, Srby 100, 346 01 H. Týn, o odkoupení části pozemku p.č. 13/1 dle KN v k.ú. Zámělič, v šíři 1 m podél zdí jeho stavení, aby měl umožněn přístup
k budově k provedení oprav a konstatuje, že žádost bude podána k projednání v ZM až po vyjasnění vlastnických vztahů sousedních vlastníků nemovitostí ke všem okolním pozemkům a pověřuje
místostarostu města svoláním jednání ve věci komplexního řešení vlastnických vztahů k nemovitostem v této lokalitě.
RM bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o změně č. 5 integrovaného
povolení společnosti SP Poběžovice, a.s. pro zařízení „Produkční stanice selat a výkrmna vepřů
Poběžovice,“ kterým se povoluje uvedení do provozu velkého zdroje znečišťování ovzduší „
Bioplynová stanice II“, středního zdroje znečišťování ovzduší „Kogenerační jednotka II“ a vydání provozního řádu pro Bioplynovou stanici II.
RM bere na vědomí oznámení CHKO Český les o zahájení řízení ve věci povolení cyklistického
závodu Silný kafe a Panevropského půlmaratonu 2010.
RM bere na vědomí rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Plzni o povolení hornické činnosti zajištění nebo likvidaci devíti starých důlních děl v k.ú. Ohnišťovice, pro firmu ARCADIS Geotechnika, a.s., Geologická 4, Praha 5.
RM bere na vědomí rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, pracoviště Domažlice, kterým byla schválena změna průběhu části katastrální hranice mezi k.ú. Poběžovice u Domažlic a k.
ú. Sedlec v souladu s provedenou komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Poběžovice.
RM bere na vědomí souhlas s provedením stavby „Oprava silnice III/19514 PoběžoviceMnichov“, podané SÚS Domažlice.
RM bere na vědomí územní souhlas MěÚ Poběžovice, odboru výstavby a životního prostředí se
záměrem stavby zahradního altánu u Domu s pečovatelskou službou v Drahotínské ulici v Poběžovicích.
RM bere na vědomí kolaudační souhlas MěÚ Poběžovice, odboru výstavby a životního prostředí
na stavbu „Poběžovice, Žižkova p.č. 83/84 - kNN“, uložení kabelů el. vedení NN do země.
RM bere na vědomí oznámení zahájení územního řízení na stavbu „Poběžovice, Vranovská ul.
rekonstrukce ČEZ.“
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