Usnesení ze 73. jednání
Rady města Poběžovice
konaného dne 6. ledna 2010
od 16:00 do 18:30 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice

Přítomni radní: Mgr. Hynek Říha, RNDr. Karel Špaček, PhDr. Petr Mužík, Lenka Pekárová, Josef Váňa.
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta Mgr. Hynek Říha.
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RM schvaluje zápis a usnesení ze 72. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje vnitřní směrnici MěÚ Poběžovice k provozu služebních a užitkových vozidel a evidenci spotřeby pohonných hmot, s účinností od 7.1.2010.
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 34509C o nájmu části nemovitosti ze dne 16.2.2000,
uzavřenou mezi městem Poběžovice a firmou Vodafone Czech Republic, a.s., Vinohradská 167,
100 00 Praha 10, kterým se mění cena nájemného a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje zadávací dokumentaci zakázky malého rozsahu Lesní hospodářský plán 2011 2020 pro lesní hospodářský celek Městské lesy Poběžovice.
RM rozhoduje o tom, že k podání nabídky na vyhotovení Lesního hospodářského plánu 2011 2020 pro lesní hospodářský celek Městské lesy Poběžovice budou osloveny celkem čtyři firmy:
1)
Plzeňský lesoprojekt, a.s., náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň, IČ: 25202448
2)
LHProjekt a.s., Kroftova 45, 624 00 Brno, IČ: 25300806
3)
Lesoprojekt Stará Boleslav s.r.o., Šarochova 1324, 250 02 Brandýs n. Labem - St. Boleslav, IČ: 25065602
4)
Ekoles-projekt s.r.o., Riegrova 4338/12, 466 01 Jablonec n. Nisou, IČ: 61324787
RM ustavuje komisi pro vyhodnocení nabídek podaných na zhotovení Lesního hospodářského
plánu 2011 - 2020 pro lesní hospodářský celek Městské lesy Poběžovice v tomto složení: Josef
Bauz, správce městských lesů, RNDr. Karel Špaček, místostarosta města, PhDr. Petr Mužík,
radní města.
RM ruší výpověď z nájmu pí. Zlatě Duďové, Mariánská 89, Poběžovice s tím, že žadatelka uznává výši dlužného nájemného, přistupuje na splátkový kalendář s podmínkou, že celé dlužné nájemné bude uhrazeno do konce roku 2010. V případě neuhrazení jakékoli splátky dle splátkového kalendáře či běžného nájmu nebo zálohy na služby v běžném měsíci, město přistoupí k výpovědi nájemního vztahu.
RM bere na vědomí informaci firmy SEG s.r.o., Plzeň o zahájení výstavby podzemního elektrického kabelového vedení pro veřejné osvětlení na nám. Míru a v přilehlých částech, dne
9.1.2010.
RM souhlasí s likvidací nepoužívaného chodníku a dětského pískoviště v ulici Budovatelů na
pozemku p.č. 466/1 s tím, že pozemek bude následně upraven k pravidelné údržbě zeleně výkonnou mechanizací a souhlasí s vybudováním parkovacích stání před bytovými domy čp. 387, 388,
389 v ulici Budovatelů.
RM bere na vědomí žádost Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní
cesty Plzeň, Sušická 23, 326 00 Plzeň, o stanovení místní úpravy provozu na železničním přejezdu u Svatého Jiří, který je umístěn v zatáčce železniční trati a pro špatnou přehlednost je vysoce
nebezpečný s tím, že použití přejezdu bude omezeno celkovou délkou soupravy 15 m a pověřuje
starostu jednáním o tomto omezení se zástupci žadatele.
RM doporučuje ZM schválit prodej nevyužívaného litinového kotle VSB IV z kotelny Mateřské
školy Poběžovice firmě TEZA, a.s., Domažlice za cenu 2,50 Kč/kg s tím, že demontáž a odvoz bude v režii žadatele.
RM schvaluje smlouvu o spolupráci mezi městem Poběžovice a firmou Aspida s.r.o., Černovická
13, 601 00 Brno spočívající ve vzájemném zveřejnění informací v tiskových periodikách a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM bere na vědomí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající ve strpení provádění udržovacích a opravných prací na vzdušném vedení NN na pozemku p.č. 1374/16 v k.ú. Ohnišťovice.
RM bere na vědomí uzavření darovací smlouvy na část silnice II/195, nacházející se na pozemcích p.č. 901/2 a 901/18 v k.ú. Poběžovice od Plzeňského kraje městu Poběžovice.
RM bere na vědomí uzavření darovací smlouvy na část silnice II/195, nacházející se na pozemcích p.č. 296/2, 934/15, 936/14, 936/15 a 936/20 v k.ú. Poběžovice od města Poběžovice stránka 1
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Plzeňskému kraji a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2977512907 na pronájem prostoru v objektu
Českých drah v Poběžovicích a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM bere na vědomí návrhu licenční smlouvy o veřejné provozování hudebních děl Ochranného svazu autorského, na akci adventní večer, při kterém vystupovaly kapely Vysoká tráva, Singtet a Červánek a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM bere na vědomí dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 08/2008 uzavřené mezi městem Poběžovice a
firmou STAFIKO stav s.r.o., Domažlice, kterým se mění termíny plnění podle skutečnosti a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM bere na vědomí uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 664/92 k.ú. Poběžovice, o výměře 1745 m2, druh pozemku trvalý travní porost z vlastnictví státu (PF ČR) do
vlastnictví města Poběžovice.
RM bere na vědomí kolaudační souhlas Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice na stavbu „Poběžovice - protihlukový val.“
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