Usnesení z 98. zasedání
Rady města Poběžovice
konaného dne 24. září 2018

od 16:30 do 18:20 hodin v kanceláři starosty města Poběžovice

Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák, místostarosta, PhDr. Petr Mužík,
Ing. Jindřich Kohout, Václav Kohout.
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta města Mgr. Hynek Říha.
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RM schvaluje program 98. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje zápis a usnesení z 97. zasedání RM Poběžovice bez výhrad.
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 120/2018, předloženou formou BÁRTEK ROZHLAS, s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, na dodání a instalaci dopravního radaru do Drahotínské ulice, s cenou 80.344.-Kč vč. DPH a pověřuje starostu
jejím podpisem.
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 5382/2018, předloženou Plzeňským krajem, znějící na částku ve výši 3.500.000.-Kč, určenou na výměnu oken
v budově Základní školy Poběžovice a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje pronájem části pozemků p.č. 264/1 a p.č. 264/2 v k.ú. Poběžovice o
výměře cca 240 m2 na zřízení zahrádky ………………
RM schvaluje provedení opravy dešťové kanalizace v části Ohnišťovice, v celkové
délce cca 75 m, výměnou poškozeného potrubí.
RM schvaluje výjimku z počtu žáků ve 4. a 7. ročníku Základní školy Poběžovice ve
školním roce 2018/2019 s tím, že v uvedených ročnících bude evidováno 31 žáků, a
to v souladu s předloženou žádostí.
RM schvaluje přesun finančních prostředků Základní školy Poběžovice, v rámci
analytických účtů stanoveného neinvestičního příspěvku školy pro rok 2018, v souladu s předloženým návrhem.
RM schvaluje pro rok 2019 nájemné za provozování vodovodní a kanalizační infrastruktury města Poběžovice ve stejné výši, jaká je v současnosti.
RM bere na vědomí opakovanou žádost …………………... o opravu poškozených
nebo chybějících obrubníků před její nemovitostí a ukládá tajemníkovi a referentu
Odboru výstavby a životního prostředí p. Prajzentovi navrhnout ve spolupráci s firmou CHVAK, a.s., Domažlice nejvhodnější řešení problému.
RM nesouhlasí s odstraněním betonových zábran mezi bytovými domy č.p. 381 a
č.p. 384 v ulici Budovatelů a ukládá místostarostovi a tajemníkovi prověřit jejich
funkčnost.
RM schvaluje s účinností od 1.9.2018 nový platový výměr ředitelce MŠ Poběžovice,
Mgr. Lence Pekárové.
RM schvaluje záměr pronajmout část pozemku p.č. 74/10 v k.ú. Sedlec u Poběžovic,
o výměře cca 700 m2.
RM bere na vědomí žádost ……………….. o výstavbu odvodňovacího kanálu přes
cestu vedoucí k domu č.p. 7 v Sezemíně, na pozemku p.č. 350/1 v k.ú. Sezemín a
ukládá starostovi a vedoucímu Služeb města Poběžovice p. Kovalíčkovi navrhnout
nejvhodnější řešení a termín realizace prací.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR formou dotace na akci „Poběžovice - hydrogeologický průzkumný vrt HV 03,
Poběžovice, okres Domažlice,“ ve výši 327.135.-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM nesouhlasí s poskytnutím finanční podpory ve výši 10.000.-Kč na vydání knihy
PŘÍBĚHY POŠT, jehož žadatelem je Chodsko žije!, spolek pro kulturu a
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rozvoj, Muzeum Chodska v Domažlicích, Chodské nám. 96, 344 01 Domažlice.
2.
Kontrola usnesení z 97. a předchozích zasedání RM
RM-97-18.08.27
9
splněno
RM souhlasí s výměnou oken v bytovém domě č.p. 381 v ulici Budovatelů a ukládá
starostovi vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby.
10 splněno
RM schvaluje Smlouvu o společném zadávání veřejné zakázky malého rozsahu
„Poběžovice, Rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice“ - 2. vypsání, předloženou
Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, s finanční účastí města Poběžovice ve výši 3.034.048,15 Kč, SÚSPK ve výši
1.871.081,77 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
12 splněno
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, č. IV-12-0011301,
Poběžovice, DO, Větrná, 427/1, Pavlík-kNN, s jednorázovou náhradou ve výši 2.124.Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
14 trvá
RM bere na vědomí žádost devíti občanů Dobrohostovy ulice v Poběžovicích o zřízení vodovodních přípojek pro jejich nemovitosti a ukládá starostovi zajistit zpracování
projektové dokumentace pro stavbu a zařadit kalkulované náklady stavby do návrhu
rozpočtu města pro rok 2019.
RM-96-18.08.06
3
splněno
RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou Stavební geologie-Geosan, s.r.o., IČ
44684631, Karlovotýnská 49, Nučice, 252 19 Rudná, na akci „Poběžovice - Hydrogeologický průzkumný vrt HV 03,“ s cenou ve výši 415.600.-Kč bez DPH (502.876.-Kč
vč. DPH) a pověřuje starostu jejím podpisem.
5
splněno
RM schvaluje nákup a instalaci dopravního zrcadla 600x800 mm, včetně sloupku a instalačního materiálu do části Ohnišťovice za cenu 15.286.-Kč vč. DPH a ukládá starostovi zajistit nákup a instalaci zrcadla.
RM-95-18.07.23
12 splněno
RM doporučuje Zastupitelstvu města Poběžovice schválit záměr města prodat pozemek p.č. 789/28 o výměře 37 m2 v k.ú. Šitboř, ostatní plocha, ostatní komunikace.
13 splněno
RM nedoporučuje Zastupitelstvu města Poběžovice schválit záměr města prodat pozemek p.č. 942, vodní plocha, o výměře 1638 m2 a část pozemku p.č. 944, ostatní plocha, v k.ú Šitboř do doby, než bude stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje, nacházejícího se v této lokalitě a určeny podmínky pro činnost v ochranném pásmu.
14 splněno
RM nedoporučuje Zastupitelstvu města Poběžovice schválit záměr prodat pozemek
p.č. 942, vodní plocha, o výměře 1638 m2 v k.ú Šitboř do doby, než bude stanoveno
ochranné pásmo vodního zdroje, nacházejícího se v této lokalitě a určeny podmínky
pro činnost v ochranném pásmu.
RM-94-18.06.25
4
trvá
RM bere na vědomí podanou žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje
na rok 2018, ve výši 3.500.000.-Kč na výměnu oken budovy Základní školy Poběžovice a podanou žádost o poskytnutí dotace na rok 2019 ve výši 5.500.000.-Kč z rozpočtu Plzeňského kraje, na rekonstrukci stávající střechy budovy základní školy a
ukládá starostovi připravit podklady pro zadání výběrového řízení na výměnu oken ve
školní budově.
11 splněno
RM bere na vědomí žádost SK Poběžovice o poskytnutí finančního daru ve výši
40.000.-Kč na dofinancování nákupu obytné buňky k tenisovým kurtům, ukládá starostovi předložit žádost k projednání v ZM a doporučuje ZM Poběžovice schválit poskytnutí daru ve výši 30.000.-Kč.
12 splněno
RM schvaluje přijetí věcného daru ve formě zhotovení dřevěné čekárny na stránka 2

autobusové zastávce v Šitboři, v hodnotě 77.670,70 Kč bez DPH od firmy Střechy ZAKO,
Poběžovice a ukládá starostovi uzavřít příslušnou darovací smlouvu.
13 splněno
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. ZCE EPP 75_18, uzavřenou s
Nadací ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, na projekt „Defibrilátor pro JSDH
Poběžovice,“ ve výši 50.000.-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
15 splněno
RM schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů s firmou VIPA CZ s.r.o., se sídlem
Kadlická 20, 460 15 Liberec, v souladu s nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) a pověřuje starostu jejím podpisem.
16 trvá
RM bere na vědomí žádost ……………..., o odkoupení pozemku p.č. 1173 v k.ú. Zámělíč, o
výměře 1100 m2, který má žadatel v současné době od 16.11.2015 v pronájmu a doporučuje
Zastupitelstvu města Poběžovice schválit záměr prodat uvedený pozemek.
17 splněno
RM bere na vědomí žádost ……………….., o odkoupení pozemku p.č. 57/1 o výměře 395
m2 a pozemku p.č. 59/1 o výměře 918 m2, vše v k.ú. Šibanov a doporučuje Zastupitelstvu
města Poběžovice schválit záměr uvedené pozemky prodat.
RM-93-18.05.21
7
splněno
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 p. Pavla Táborského za cenu 40.550.-Kč bez instalace a pověřuje
tajemníka zajistit provedení nabídkových prací.
23 splněno
RM doporučuje ZM schválit záměr města prodat pozemek p.č. 339, o výměře 113 m2 v k.ú.
Poběžovice.
25 splněno
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.
RM-90-18.03.19
25 splněno
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 p. Františka Pivovarníka ve věci vyklizení 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 p. Pivovarníkem bude sepsána dohoda o narovnání, která stanoví
podmínky kompenzace za dobu, kdy měl p. Pivovarník 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 p. Pivovarníka.
RM-85-17.12.18
4
vyřadit
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 Obchodstránka 3

ním 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
15 vyřadit
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 vyřadit
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
vyřadit
RM ukládá starostovi připravit do příštího zasedání RM aktualizovaný seznam plnění plánu investičních akcí města.
RM-43-16.05.30
13 vyřadit
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 vyřadit
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 je stanoven na 31.1.2017.
RM-109-14.08.04
12 vyřadit
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 vyřadit
ZM ukládá Radě města Poběžovice připravit pro projednání v ZM návrh na možné využití městského domu č.p. 55 na náměstí Míru.
Dne 26.9.2018 zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.

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

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