Usnesení z 82. jednání
Rady města Poběžovice
konaného dne 7. června 2010
od 16:00 do 19:30 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 souhlasí se zapojením Základní školy Poběžovice do projektu Hospodářské komory Domažlice a Klatovy „Mechatronika do škol,“ v rámci kterého bude škola, za spoluúčasti města ve výši
cca 60 tis. Kč, vybavena CNC stroji pro výuku základů programování těchto zařízení.
RM schvaluje zápis a usnesení z 81. zasedání RM bez výhrad.
RM doporučuje ZM Poběžovice projednat a schválit zabezpečení chodu JPO II v roce 2011 a to v
rozsahu předchozích let.
RM ukládá starostovi předložit projektovou dokumentaci plynofikace domu čp. 92 ve Vranovské
ulici k posouzení nezávislé firmě, zabývající se problematikou plynofikace objektů.
RM ukládá vedoucímu Služeb města Poběžovice provést zvýšení silničního obrubníku v Nádražní
ulici před domem čp. 350 o cca 5 cm, aby se zamezilo zatékání vody z povrchu komunikace do dvora uvedené nemovitosti s termínem do 30.6.2010.
RM schvaluje návrh změny dopravního značení přeložky komunikace 195/II a souvisejících křižovatek tak, jak bylo navrženo a odsouhlaseno zástupci města, SÚS Domažlice, DI Policie ČR v Domažlicích a odboru dopravy MěÚ Domažlice a ukládá starostovi zaslat správci dotčených komunikací SÚS Domažlice výzvu k podání žádosti o změnu dopravního značení na předmětných komunikacích.
RM ukládá starostovi oslovit k podání nabídek na zpracování projektové dokumentace zateplení
bytových domů čp. 141, 145, 146, 116 a 89 firmy STAFIN projekty a stavby, s.r.o., Plzeň; Sládek
stavby, s.r.o., Plzeň; Krutina Pavel, Kozinova 86, Domažlice.
RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv s obcemi správního obvodu města Poběžovice,
které o to požádají, na výkon přenesené působnosti evidence obyvatel s tím, že částku za jeden úkon
stanovuje ve výši 50.-Kč a doporučuje ZM připravené veřejnoprávní smlouvy schválit.
RM schvaluje uvolnění částky do 40.000.-Kč z rozpočtu města na nákup zařízení k částečné obnově
ozvučovací aparatury města, v souladu se schváleným rozpočtem.
RM bere na vědomí dohodu se Západočeským muzeem v Plzni o provedení dvou sond na místě bývalého hřbitova v Šandově ulici, v souvislosti s plánovanými investičními akcemi.
RM schvaluje návrh rozpočtu Poběžovických pouťových slavností na rok 2010 s tím, že výdaje nepřekročí částku 260.000.-Kč a celkový ekonomický výsledek po započtení grantu ve výši 125.000.Kč nebude záporný.
RM bere na vědomí uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení předloženou firmou ELEKTROWIN a.s., Praha.
RM bere na vědomí uzavření kupní smlouvy s Pozemkovým fondem ČR na pozemky p.č. 664/32 a
664/95 v k.ú. Poběžovice. Jedná se o pozemky u pily p. Maiera, které za celkovou cenu 2840.-Kč
PF ČR prodává městu.
RM schvaluje darovací smlouvu firmy ASEKOL s.r.o., Dobrušská 1, 140 00 Praha 4, kterou převádí částku 45.500.-Kč městu na zřízení a vybavení sběrného dvora.
RM schvaluje smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení č. 220810 vystoupení skupiny PILSNER
QUEEN TRIBUTE BAND v programu Poběžovických pouťových slavností 2010 za cenu 16.000.Kč a pověřuje starostu podpisem.
RM souhlasí s provedením opravy vedení nízkého napětí na svém pozemku p.č. 789/1 v k.ú. Šitboř
pro firmu ČEZ Distribuce a.s. a ukládá starostovi písemně odpovědět žadateli.
RM ukládá starostovi a vedoucímu Služeb města Poběžovice zjistit aktuální stav komunikace do
Sezemína a předložit návrh na její částečnou opravu.
RM bere na vědomí upozornění Policie ČR obvodního oddělní Poběžovice na nevhodné parkování
vozidel v Šandově ulici a potřebě osazení zrcadla na křižovatku u kostela, kde jsou při příjezdu z
horní části nám. Míru, směrem ke Spojeneckému náměstí, špatné výhledové poměry, vjíždění vozidel na hlavní silnici je nebezpečné a ukládá starostovi projednat podmínky osazení zrcadla se
správcem komunikace SÚS Domažlice.
RM bere na vědomí nabídku Mikroregionu Radbuza na bezplatné vyrobení a osazení orientační
tabule na pozemek města, ale vzhledem k vysokým nákladům na zajištění mapových podkladů nemá město o tuto službu zájem.
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