Usnesení ze 78. jednání
Rady města Poběžovice
konaného dne 31. března 2010
od 16:00 do 18:15 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 schvaluje zápis a usnesení ze 77. zasedání RM bez výhrad.
RM bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Poběžovice za rok 2009 s
výrokem:“nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“
RM schvaluje rozpis rozpočtu města Poběžovice na rok 2010 do jednotlivých položek v rámci závazných ukazatelů, provedený v souladu s usnesením ZM, bez výhrad.
RM schvaluje přípravu rozpočtového opatření, spočívající v uložení částky za provoz výherních
hracích automatů, se kterou nebylo v rozpočtu města pro rok 2010 počítáno, jako finanční rezervu
rozpočtu.
RM schvaluje smlouvu o poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl v kinech a obdobných
zařízení, předložené firmou Palace Cinemas Czech s.r.o., Divize Palace Pictures, kterou se řeší poskytování kopií filmových děl pro potřebu kina Poběžovice a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM přiděluje volný byt č. 8 v bytovém domě nám. Míru čp. 50 v Poběžovicích p. Josefu Dvořáčkovi, Roosveltova 9, 301 00 Plzeň, který bude pracovat v Základní škole Poběžovice jako pedagogický
asistent.
RM přiděluje volný byt v objektu čp. 55 na nám. Míru, na nezbytně nutnou dobu, firmě Lesprojekt,
Plzeň, pro ubytování jejich pracovníků, provádějících práce pro nový Lesní hospodářský plán
městských lesů.
RM ukládá starostovi předložit na nejbližším zasedání ZM návrh na schválení záměru města prodat pozemek p.č. 260/2 dle KN, o výměře 170 m2, v k.ú. Poběžovice.
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru v přízemí bytového domu nám. Míru 50 paní Mileně
Stauberové, U Čermenského lesíka 440, 345 61 Staňkov, za účelem prodeje zboží s tím, že uvedené
prostory budou dokončeny dle požadavků nájemce.
RM ukládá správci bytového fondu města zajistit provedení dokončujících prací v nebytovém prostoru domu čp. 50 nejpozději do 15.4.2010.
RM ukládá starostovi projednat se zástupcem firmy ČEZ, veřejné osvětlení, Ing. Kršňákem aktuální možnost osazení dvou svítidel veřejného osvětlení v Horní ulici v Poběžovicích.
RM souhlasí s převodem pozemku p.č. 58 dle KN o výměře 58 m2 v k.ú. Poběžovice z vlastnictví
České republiky do vlastnictví sl. Elišky Váňové, Smetanova 119, Poběžovice a rovněž souhlasí s
jeho dalším využitím ke stavbě bytové jednotky a provozovny květinářství, v souladu s platným
Územním plánem sídelního útvaru město Poběžovice.
RM souhlasí s provedení investiční akce společnosti Telefónica O2 - uložení telekomunikačního
kabelu ze vzdušného vedení do výkopu ve Vranovské ulici v Poběžovicích.
RM ukládá starostovi písemně odpovědět pí. Marii Homonajové na její opakovanou žádost o přidělení bytu v Poběžovicích.
RM ukládá tajemníkovi zaslat zápornou písemnou odpověď na žádost odsouzeného p. Františka
Klucsky o potvrzení, že mu město po jeho propuštění poskytne zaměstnání.
RM bere na vědomí oznámení MěÚ Poběžovice, odboru výstavby a životního prostředí o zahájení
územního řízení na stavbu „Poběžovice-Vranovská VO.“
RM bere na vědomí oznámení MěÚ Poběžovice, odboru výstavby a životního prostředí o zahájení
územního řízení na stavbu „Poběžovice-vzdušné vedení NN.“
RM bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Domažlice, odboru dopravy, kterým se povoluje zvláštní užívání silnice II. tř. č. 195 v Poběžovicích v souvislosti s pokládkou kabelu elektrického vedení NN do
země, firmě SEG s.r.o., Skladová 4, 326 00 Plzeň.
Zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.

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

.........................................................
RNDr. Karel Špaček, místostarosta
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