Usnesení z 69. zasedání
Rady města Poběžovice
konaného dne 24. dubna 2017

od 17:00 do 18:25 hodin v kanceláři starosty města Poběžovice

Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák (místostarosta), PhDr. Petr Mužík,
Václav Kohout, Ing. Jindřich Kohout (17.45).
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta města Mgr. Hynek Říha.
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RM schvaluje program 69. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje zápis a usnesení z 68. zasedání RM bez výhrad.
RM bere na vědomí informaci o potřebě výměny oleje ve výtahovém zařízení v DPS
Poběžovice a ukládá správci bytového fondu města výměnu zajistit.
RM přiděluje byt č. 2 o velikosti 2+1 v bytovém domě č.p. 146 v Krátké ulici, vzhledem k jeho odmítnutí prvním žadatelem, žadatelce ………....
RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova krovu a střechy věže kostela sv. Mikuláše v Šitboři“ a schvaluje přidělení veřejné zakázky vítězné firmě Tegmento s.r.o., Vokáčova 1017, 337 01 Rokycany s nabídkovou cenou 2.499.345,30 Kč bez DPH.
RM schvaluje smlouvu o dílo na zakázku malého rozsahu „Obnova krovu a střechy
věže kostela sv. Mikuláše v Šitboři“ s firmou Tegmento s.r.o., Vokáčova 1017, 337
01 Rokycany a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM bere na vědomí nabídky došlé na základě rozeslané výzvy k podání nabídky na
zakázku malého rozsahu „Kompaktní profesionální sekací traktor KUBOTA
G23HD“ s tím, že toto výběrové řízení ruší z důvodu současného nedostatku finančních prostředků k jeho realizaci.
RM souhlasí s předloženým rozpisem neinvestičního příspěvku Mateřské školy Poběžovice na rok 2017, na analytické účty.
RM schvaluje převedení zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Poběžovice za rok 2016, ve výši 7.073,24 Kč, do Rezervního fondu Mateřské školy Poběžovice, a současně souhlasí s použitím rezervního fondu na úhradu provozních nákladů.
RM schvaluje přijetí a využití darů ve výši 15.000.-Kč, které získala Mateřská škola
Poběžovice k nákupu hraček a pomůcek pro děti, sportovního vybavení a didaktických her.
RM schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Poběžovice za rok 2016, v předloženém znění.
RM souhlasí s převedením výsledku hospodaření Základní školy Poběžovice za rok
2016, ve výši 58,55 Kč, do Investičního fondu.
RM schvaluje účetní závěrku Základní školy Poběžovice za rok 2016, v předloženém znění.
RM bere na vědomí žádost …………….. o pronájem části nebytového prostoru v
bytovém domě č.p. 50 na nám. Míru v Poběžovicích a ukládá místostarostovi a tajemníkovi prověřit možnost samostatného pronájmu požadované části objektu,
vzhledem k zamýšlenému pronájmu ostatních částí nebytových prostor.
RM doporučuje ZM schválit záměr města prodat část pozemku p.č. 789/1 o výměře
cca 118 m2 v k.ú. Šitboř.
Dne 25.4.2017 zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.

………………………………….
Mgr. Hynek Říha, starosta

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