Usnesení ze 7. zasedání
Rady města Poběžovice
konaného dne 11. února 2019

od 15:00 do 17:15 hodin v kanceláři starosty města Poběžovice

Přítomní radní: Martin Kopecký (starosta), Pavel Veselák (místostarosta), Ing. Marie Grösslová, Bc. Jakub Jansa.
Omluvena: Dominika Adamcová (zdravotní důvody).
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta města Martin Kopecký.
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RM schvaluje program 7. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje zápis a usnesení z 6. zasedání RM bez výhrad.
RM bere na vědomí písemnou stížnost nájemníků bytového domu č.p. 146 v Krátké
ulici na hluk a nepořádek ve společných prostorách a okolo domu, a ukládá starostovi zajistit zaslání písemného upozornění právního zástupce města dotčenému nájemníkovi s tím, že mu nájemní smlouva po uplynutí doby, na kterou je sepsána nebude městem prodloužena.
RM bere na vědomí vyúčtování realizovaných projektů Mikroregionu Dobrohost v
letech 2016-2018, včetně mimořádných členských příspěvků na jednotlivé akce a
návrh výše členských příspěvků na rok 2019.
RM schvaluje, s účinností od 1.3.2019, uzavření nájemní smlouvy na část pozemku
p.č. 1033/1 o výměře 750 m2 v k.ú. Šitboř za cenu 2.-Kč/m2 za rok jedinému žadateli ……….. a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje, s účinností od 1.3.2019, uzavření nájemní smlouvy na část pozemku
p.č. 53 o výměře 50 m2 v k.ú. Poběžovice za cenu 2.-Kč/m2 za rok jedinému žadateli ………. a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje, s účinností od 1.3.2019, uzavření nájemní smlouvy na části pozemků
p.č. 116/1, p.č. 116/4, p.č. 116/44 o celkové výměře 87 m2 v k.ú. Poběžovice za cenu
2.-Kč/m2 za rok jedinému žadateli ……….. a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM bere na vědomí žádost nájemce nebytových prostor v budově č.p. 47 na nám.
Míru v Poběžovicích, ……… o opravu nebo výměnu vstupních dveří do jeho provozovny rychlého občerstvení z důvodu jejich netěsnosti a s tím spojeným únikem tepla z prostor provozovny a ukládá starostovi zajistit odbornou prohlídku dveří a jejich případnou opravu.
RM na základě žádosti ………… souhlasí s prodloužením vodovodního řadu v ulici
Drahotínská o cca 38 m a vybudování vodovodní přípojky ke stavbě „Novostavba
rodinného domu, parc. č. 386, 387, 388 v k.ú. Poběžovice u Domažlic.“
RM bere na vědomí nabídky Komerční banky a Československé obchodní banky na
dodání terminálů pro akceptaci platebních karet s tím, že město využije výhodnější
nabídku ČSOB a na zkoušku pořídí 2 kusy terminálů (do MKIS a do pokladny
MěÚ).
RM schvaluje kupní smlouvu na prodej samochodné sekačky trávy ETHESIA
F67165 s prodejní cenou 100.000.-Kč, a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM bere na vědomí cenovou nabídku firmy STEPAN service s.r.o., Domažlice na
výměnu všech zbývajících oken v budově Městského úřadu Poběžovice, na nám.
Míru č.p. 47, s výslednou cenou 345.932.-Kč bez DPH a v případě schválení této
částky v rozpočtu města na rok 2019, pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo.
2.
Kontrola usnesení z 6. a předchozích zasedání RM
RM-06-19.01.28
2
splněno
RM souhlasí s objednáním leteckého snímkování města, za účelem pořízení
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velkoformátového leteckého snímku, leteckých snímků ve vysokém rozlišení v digitální podobě, k nimž město získá právo k používání pro vlastní potřeby, 150 ks knih
leteckých snímků Domažlicka, za cenu 275.-Kč/ks vč. DPH a pověřuje starostu podáním příslušné objednávky.
5
trvá
RM souhlasí s umístěním antény pro zajištění internetového připojení od firmy
AITEX, na střechu bytového domu č.p. 50 na nám. Míru v Poběžovicích.
11 splněno
RM schvaluje Smlouvu o výkonu umělců, sjednanou s firmou CziDivadlo Praha, na
vystoupení s pořadem O křišťálovém srdci, které se uskuteční dne 15.2.2019 v místním kině a pověřuje starostu jejím podpisem.
13 splněno
RM schvaluje dohody o ceně tepla na rok 2019, předložené dodavatelem, firmou TEZA, Domažlice, s.r.o., pro objekty hasičské zbrojnice (586.-Kč/GJ) a bytového domu
č.p. 381 v ulici Budovatelů (623.-Kč/GJ) a pověřuje starostu jejich podpisem.
14 trvá
RM bere na vědomí žádost zpracovatele Územního plánu Poběžovice o jmenování nového zástupce města k projednávání problematiky ÚP a doporučuje ZM zvolit zástupcem města Poběžovice starostu p. Martina Kopeckého.
17 splněno
RM schvaluje uzavření Smlouvy o produkčním zajištění pořadu č. 1920719 firmou
Rudolf Bitala, ARS-umělecká agentura Ústí n. Labem, na vystoupení kapely DIVOKEJ BILL revival, v průběhu Poběžovických pouťových slavností 2019, a pověřuje
starostu jejím podpisem.
RM-05-19.01.14
12 trvá
RM bere na vědomí žádost ………. o prodej části pozemku p.č. 1153 v k.ú. Zámělíč,
o výměře cca 1335 m2 a pověřuje starostu jednáním s vlastníkem pozemku p.č. 1155
v k.ú. Zámělíč o jeho odkoupení.
RM-04-18.12.17
14 splněno
RM bere na vědomí cenovou nabídku firmy Zednictví Ladislav Mráz, Prapořiště č.p.
110, 345 06 Kdyně, na sanaci nebytových prostor v domě č.p. 50 na mám. Míru v Poběžovicích, s celkovou cenou 299.664.-Kč vč. DPH a ukládá místostarostovi zjistit
všechny možnosti vedoucí ke snížení těchto nákladů.
RM-01-18.11.05
17 trvá
RM ukládá vedoucímu Služeb města Poběžovice, ………. urychleně opravit výtluky v
asfaltovém povrchu na parkovišti u hotelu Hubertus (Mariánská ulice), v Dobrohostově ulici před bytovým domem č.p. 387 a sjezd na křižovatce z ulice Příkopy do Slovanské. Práce budou provedeny po doručení objednané dodávky studené asfaltové
směsi.
Dne 12.2.2019 zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.

……………………………………
Martin Kopecký, starosta

…………………………………...
Pavel Veselák, místostarosta
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