Usnesení z 93. zasedání
Rady města Poběžovice
konaného dne 21. května 2018

od 15:00 do 17:50 hodin v kanceláři starosty města Poběžovice

Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák, místostarosta, Ing. Jindřich Kohout, PhDr. Petr Mužík, Václav Kohout.
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta města Mgr. Hynek Říha.
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RM schvaluje program 93. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje zápis a usnesení z 92. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřenou s firmou ARCHUM architekti s.r.o., Praha, na zpracování Územního plánu Poběžovice, kterou se z důvodu dodatečného zařazení prvků regulačního plánu navyšuje celková cena díla o
90.000.-Kč bez DPH a pověřuje starostu jeho podpisem.
RM bere na vědomí žádost …………….. o poskytnutí nebytových prostor ke zřízení
kanceláře pro výkon agendy v rámci Diecézní Charity s tím, že město Poběžovice v
současnosti nedisponuje vhodným nebytovým prostorem.
RM bere na vědomí žádost ……………… a nesouhlasí s pořádáním NOISY PIONEERS STAGE s elektronickou hudbou na škvárovém hřišti v průběhu Poběžovických pouťových slavností 2018.
RM schvaluje cenovou nabídku firmy DI ESSE CZ na dodání elektromateriálu
(52.015,41 Kč vč. DPH), montážních prací (4.209,51 Kč vč. DPH) v kotelně bytového domu č.p. 116, v ulici Pohraniční stráže, cenovou nabídku topenářských prací
při výměně stávajícího kotle (91.850.-Kč bez DPH) a souhlasí se zahájením prací.
RM schvaluje cenovou nabídku na kompletní přestavbu internetového připojení,
vnitřní sítě a vzájemného propojení Městského úřadu Poběžovice s MKIS a sociálním odborem v budově č.p. 55, včetně zabezpečeného ukládání dat od firmy UNITED NETWORKS SE, Plzeň za cenu 17.700.-Kč a od ………….. za cenu 40.550.Kč bez instalace a pověřuje tajemníka zajistit provedení nabídkových prací.
RM schvaluje nákup nové hliníkové úřední desky na budovu Městského úřadu Poběžovice s tím, že její kapacita se navýší na 30 stran formátu A4.
RM přiděluje s účinností od 1.6.2018 volný byt č.1 o výměře 55,62 m2, v budově
č.p. 55 na náměstí Míru v Poběžovicích……………..
RM neschvaluje vzhledem k množství uskladněných věcí v objektu a technickým
problémům, souvisejících s nutným oddělení místností od vytápění okolních prostor, měření spotřeby plynu, vyřešení odděleného měření spotřebované elektřiny a
vody, pronájem nebytových prostor v části budovy č. 2 v areálu zámeckého parku
(štábák).
RM souhlasí s realizací projektu „Živej autobusák 2,“ Klubem Uličník pro děti a
mládež, Domažlice, jehož náplní je pokračování v natírání zábradlí u autobusového
nádraží v Nádražní ulici v Poběžovicích s tím, že město Poběžovice k při této práci
poskytne potřebnou součinnost.
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RM bere na vědomí žádost Křesťanského centra Poběžovice, Slovanská 214, Poběžovice o pronajmutí nebytových prostor za účelem křesťanských bohoslužeb a setkání a konstatuje, že město Poběžovice v současnosti nemá k dispozici vhodné nebytové prostory k pronajmutí.
RM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 30.4.2018.
RM schvaluje rozpočtová opatření č. 03/2018 v předloženém znění.
RM schvaluje Dodatek k licenčnímu ujednání B05/2003 s firmou Ing. Jan Hrubý,
Prokopova 15, 301 00 Plzeň, o programovém vybavení BYTOVÁ AGENDA, který
řeší novou úpravu v oblasti ochrany osobních údajů dle směrnice EU (GDPR) a pověřuje starostu jeho podpisem.
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v
rámci programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje
pro rok 2018,“ s přidělenou částkou 10.000.-Kč, účelově vázanou na koupi digitálního fotoaparátu pro potřeby MKIS Poběžovice a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací, předloženou Plzeňským krajem
na část silnice II/196 (Masarykova ulice) a část silnice III/19520 (Žižkova ulice),
které budou Plzeňským krajem darovány městu Poběžovice a pověřuje starostu jejím
podpisem.
RM souhlasí s uložením vedení NN do země na pozemcích p.č. 919/1 a p.č. 311/1 v
k.ú. Poběžovice a schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o zřízení
věcného břemene - služebnosti IE-12-0007352, Poběžovice 137, DO - kNN, a pověřuje starosti jejím podpisem.
RM schvaluje darovací smlouvu pro Diecézní charitu Plzeň, na nákup keramického
lisu pro chráněnou dílnu v Meclově, ve výši 2.500.-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM nesouhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 7.500.-Kč na provoz Linky bezpečí.
RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku spolku Chodsko Žije na vydání
knihy Příběhy pošt.
RM nesouhlasí s vystoupením Ing. Viktora Krutiny, kandidáta do Senátu za Pirátskou stranu, v průběhu jednání Zastupitelstva města Poběžovice.
RM doporučuje ZM schválit záměr města prodat pozemek p.č. 339, o výměře 113 m2
v k.ú. Poběžovice.
RM souhlasí s provedením překopu části komunikace v Dolní ulici u rodinného domu č.p. 152, za účelem výměny části kanalizační přípojky s tím, že dotčená část komunikace bude žadatelem, ……………. uvedena do původního stavu a průběžně v
něm udržována po dobu přirozeného hutnění výkopem nakypřeného materiálu.
RM rozhodla o zastavení veškeré činnosti na projektu „Zefektivnění výuky a zajištění bezbariérového zpřístupnění budovy ZŠ Poběžovice,“ z nedostatku finančních
prostředků a potřebnosti realizace jiných opatření v budově Základní školy Poběžovice (výměna oken, oprava střechy) a uložila starostovi toto stanovisko projednat v
nejbližším zasedání ZM.
2.
Kontrola usnesení z 92. a předchozích zasedání RM
RM-92-18.04.16
9
splněno
RM schvaluje Dodatek k licenční smlouvě s firmou TRIADA, spol. s r.o., Praha, spočívající ve změně v oblasti zpracování osobních údajů v souvislosti s nařízením EU,
platným od 25.5.2018 (GDPR) a pověřuje starostu jeho podpisem.
14 splněno
RM schvaluje Smlouvu o společném zadávání veřejné zakázky malého rozsahu
„Poběžovice, rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice,“ mezi SÚS PK a městem
Poběžovice a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM-90-18.03.19
25 trvá
RM bere na vědomí žádost Stodské nemocnice, a.s. o poskytnutí dotace, či peněžního
daru neurčené výše na nákup technického vybavení a ukládá starostovi předložit žádost k projednání v nejbližším zasedání ZM s tím, že RM poskytnutí daru nedoporučuje.
RM-87-18.01.10
3
trvá
RM bere na vědomí informaci o nečinnosti ……………….. ve věci vyklize- stránka 2

ní prostor bývalé zámecké jízdárny v zámeckém parku a ukládá starostovi zaslat mu písemné sdělení o termínu otevření objektu za asistence Policie ČR a vyskladnění uložených věcí.
Radní se shodli na tom, že s ………………. bude sepsána dohoda o narovnání, která stanoví
podmínky kompenzace za dobu, kdy měl ……………….. ukončenu nájemní smlouvu, ale objekt neoprávněně užíval dále. V pondělí 23.4.2018 proběhne od 17.00 hodin předání objektu
za přítomnosti vedení města a ……………………...
RM-85-17.12.18
4
trvá
RM bere na vědomí žádost ………………. o rekonstrukci místní komunikace od silnice přes
most k rybníku s tím, že se problémem stavu uvedené místní komunikace bude zabývat na
jaře roku 2018.
5
trvá
RM bere na vědomí informaci o nestabilním velkém kameni ve svahu naproti budově bývalého mlýna, č.p. 12 v Ohnišťovicích a ukládá starostovi zajistit výběr firmy, která odborně
posoudí stav a navrhne schůdné řešení problému.
RM-71-17.05.22
6
trvá
RM ukládá starostovi učinit bezodkladně kroky vedoucí k výmazu člena představenstva Bytového družstva „Poběžovice - družstvo,“ ………………. z této funkce v Obchodním rejstříku. Výmaz proběhne v rámci připravovaných nových stanov družstva, které budou zaslány k
zápisu do OR a ve kterých budou již noví členové představenstva.
RM-70-17.05.03
10 trvá
RM souhlasí s umístěním závory, zabraňující vjezdu automobilů do spodní části pozemku
p.č. 844/1 (lesík bývalého muničního skladu), zatímco průjezd po horní straně lesíku zůstane otevřený pro hospodařící zemědělce a ukládá místostarostovi zajistit osazení zmíněné závory.
RM-67-17.03.27
8
trvá
RM ukládá místostarostovi zajistit vyklizení nebytových prostor v objektu č. 3 v areálu bývalých
kasáren v zámeckém parku a zabezpečení objektu proti vniknutí cizích osob.
15 trvá
RM ukládá starostovi vyzvat starosty okolních obcí k jednání o stanovení spádovosti ve vztahu k
docházce dětí jejich obcí do Mateřské školy Poběžovice a Základní školy Poběžovice.
RM-60-16.12.12
10 trvá
RM na základě předložených nabídek schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 442 o
nájmu pozemků v k.ú. Poběžovice a k.ú. Sedlec, jehož předmětem je navýšení nájemného
ze současné ceny na cenu 3.100.-Kč/ha a rok s Druhou Poběžovickou a.s., a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 3.
RM-51-16.09.05
8
trvá
RM ukládá starostovi připravit do příštího zasedání RM aktualizovaný seznam plnění plánu
investičních akcí města.
RM-43-16.05.30
13 trvá
RM bere na vědomí žádost ……………….. o pronájem pozemku p.č. 1563 v k.ú. Ohnišťovice o výměře 1921 m2 s tím, že ke své žádosti žadatel doplní způsob využití pozemku a
starosta zajistí znalecký posudek na stanovení ceny pronájmu pozemku. Čeká se na znalecký posudek.
14 trvá
RM bere na vědomí žádost ……………… o zřízení pachtu k pozemku p.č. 1589 v k.ú. Ohnišťovice o výměře 21686 m2 s tím, že starosta zajistí znalecký posudek na stanovení ceny
pachtu pozemku a následně RM rozhodne o záměru propachtovat uvedený pozemek. Čeká
se na znalecký posudek.
RM-38-16.03.21
12 trvá
RM bere na vědomí, že pozemek kolem božích muk v Zámělíči p.č. 1162 je v soukromém
vlastnictví a ukládá starostovi zahájit jednání o vykoupení jeho části, která je bezprostředně
pod touto kulturní památkou pro město Poběžovice. Termín pro předložení řešení
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je stanoven na 31.1.2017.
RM-109-14.08.04
12 trvá
RM bere na vědomí žádost ……………..o opravu obrubníků a sběrných kanálů dešťové
vody v Augustinově ulici, kde jí při velkém dešti teče voda přes chodník na pozemek a pověřuje starostu jednáním s firmou CHVAK, a.s., Domažlice o podání nabídky na provedení
potřebných prací.
ZM-21-13.03.27
40 trvá
ZM ukládá Radě města Poběžovice připravit pro projednání v ZM návrh na možné využití městského domu č.p. 55 na náměstí Míru.

Dne 22.5.2018 zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.

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

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