Usnesení z 11. zasedání
Rady města Poběžovice
konaného dne 23. dubna 2019

od 15:00 do 16:30 hodin v kanceláři starosty města Poběžovice

Přítomní radní: Martin Kopecký (starosta), Pavel Veselák (místostarosta), Dominika Adamcová, Ing. Marie Grösslová, Mgr. Jakub Jansa.
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta města Martin Kopecký.
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RM schvaluje program 11. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje zápis a usnesení z 10. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje rozpočtová opatření č. 01/2019 v předloženém znění.
RM schvaluje Smlouvu příkazní č. 025-VZMR-19 s firmou MAZEPPA, s.r.o., Plzeň
na administraci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce „Výměna
oken a dveří ZŠ Poběžovice,“ s cenou 20.000.-Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje záměr města pronajmout (propachtovat) pozemek p.č. 255/1, o výměře 14.722 m2 v k.ú. Šibanov.
RM souhlasí s uzavřením Mateřské školy Poběžovice v době letních prázdnin 2019
na tři týdny a to v době od 15.7.2019 do 4.8.2019.
RM schvaluje s účinností od 1.9.2019 navýšení úplaty za vzdělávání (školného) pro
žáky Mateřské školy Poběžovice ze současných 200.-Kč za měsíc na částku 300.-Kč
za měsíc.
RM konstatuje, že žádosti ……….. o výjimku z OZV č. 2/2016 o nočním klidu nelze
vyhovět a doporučuje žadateli projednat průběh soukromé oslavy s vlastníky sousedních nemovitostí a oslavu koncipovat tak, aby co nejméně rušila noční klid.
RM nesouhlasí s využitím nabídky Domažlického deníku na zvýhodněnou inzerci v
příloze Festivaly, slavnosti, poutě, který vyjde 15.5.2019.
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000.-Kč spolku Chodsko
žije! na vydání knihy „Velká válka na Domažlicku,“ ve které bude jedna z kapitol
věnována Poběžovicím.
RM souhlasí s poskytnutím prostoru terasy pod budovou MěÚ Poběžovice spolku
Montessori centrum Pelíšek, pro uspořádání společenské akce u příležitosti 2. výročí činnosti spolku.
RM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování č. VP_2019_21807,
Ochranného svazu autorského (OSA) a dodatek č. 1 k této smlouvě na akci XVI.
ples města s částkou k úhradě 2.550.-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
Dne 25.4.2019 zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.

……………………………………
Martin Kopecký, starosta

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

stránka 1

