Usnesení z 91. jednání
Rady města Poběžovice
konaného dne 9. prosince 2013
od 16:00 do 18:00 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Poběžovice

Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák (místostarosta), Ing. Pavlína Vejvančická Ph.D., Mgr. Olga Kociánová, Vlastimil Vondraš.
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta města Mgr. Hynek Říha.
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RM schvaluje navržený program 91. zasedání RM.
RM schvaluje zápis a usnesení z 90. zasedání RM bez výhrad.
RM bere na vědomí protokol Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje, o provedené kontrole na využití účelové dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2012 na akci „Oprava chodníků v centru
města - nám. Míru, Poběžovice,“ s výsledkem, že nebyly zjištěny nedostatky.
RM bere na vědomí protokol o výsledku kontroly města Hasičským záchranným
sborem Plzeňského kraje, na dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů, s výsledným verdiktem, že obec plní úkoly uvedené v
krizovém zákoně.
RM přiděluje byt č. 6 v bytovém domě č.p. 89 v Mariánské ulici p. Jozefu Čonkovi,
bytem Slovanská 161, Poběžovice.
RM schválila zakoupení 7 ks oboustranných stojanů na velkoplošné mapy, 10 ks
velkoplošných malovaných map a příslušný počet malých skládacích map od firmy
Malované mapy s.r.o., Zlín a pověřila starostu vyplněním a odesláním objednávky.
RM schvaluje využití inzertních možností v Domažlickém deníku ve formátu Domažlický deník EXTRA, pro zveřejnění informací o Mateřské škole Poběžovice a to
celkem 2x v roce 2014.
RM bere na vědomí informaci právní zástupkyně města, Mgr. Jany Volrábové o
tom, že žaloba p. Jaroslava Královce, bytem Smetanova 309, Poběžovice, proti městu Poběžovice o úhradu nákladů za škody vzniklé stavbou nové kanalizace, byla
vzata zpět, nejbližší jednání u Okresního soudu v Domažlicích bylo odročeno a následovat bude usnesení soudu o zastavení řízení.
RM bere na vědomí usnesení Okresního státního zastupitelství v Domažlicích, kterým se podmínečně odkládá (se zkušební dobou v délce 12 měsíců) podání návrhu
na potrestání podezřelého, za krádež pohonných hmot v Hasičské zbrojnici v Poběžovicích.
RM bere na vědomí žádost Poradenského centra Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, se sídlem Jindřichova 214, 044 01 Domažlice o finanční příspěvek na
činnost a ukládá starostovi tuto žádost zohlednit při sestavování rozpočtu města na
rok 2014.
RM bere na vědomí uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 442, ze dne 8.2.2011, uzavřené s nájemcem, Druhou Poběžovickou a.s., se sídlem Vranovská č.p. 142, Poběžovice, kterým se ve výši nájemného za užívané zemědělské pozemky ve vlastnictví
města zohledňuje vybudovaná cesta na židovský hřbitov a celková pronajatá výměra se tak snižuje o 9840 m2.
Zápis vyhotovil dne 10.12.2013 Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.

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

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