Usnesení ze 75. jednání
Rady města Poběžovice
konaného dne 3. února 2010
od 16:00 do 18:00 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 74. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy Základní umělecké školy, v budově Základní školy a
Odborné školy Horšovský Týn, v objektu v Masarykově ulici čp. 287 v Poběžovicích a ukládá
starostovi zaslat uvedenou výpověď pronajímateli.
RM bere na vědomí písemný nesouhlas paní Aleny Glajchové, Nádražní čp. 9, Poběžovice s přemístěním sběrného dvora do objektu Českých drah v Poběžovicích a ukládá místostarostovi, aby
na základě vyjádření Stavebního úřadu Poběžovice stěžovatelce písemně odpověděl.
RM ukládá vedoucímu MKIS urychleně předložit zápis městské kroniky a to za rok 2008 do
28.2.2010 a za rok 2009 do 30.4.2010.
RM souhlasí s výpovědí nájemní smlouvy pro byt č. 5, v Mariánské ulici čp. 89, v Poběžovicích,
nájemci Františku Ferkovi, který delší dobu nehradí nájemné a nekomunikuje se správcem bytového fondu města.
RM bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo na zpracování lesního hospodářského plánu pro
lesní hospodářský celek Městské lesy Poběžovice, s vítězem výběrového řízení, firmou Plzeňský
lesprojekt, a.s., nám. Generála Píky 8, 236 00 Plzeň.
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, spočívající ve zřízení a provozování zařízení vzdušného vedení NN na pozemku p.č.
1374/1, dle KN v k.ú. Ohnišťovice a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM bere na vědomí uzavření nájemní smlouvy č. 7N10/30, s Pozemkovým fondem ČR na pozemky p.č. 421/9, 493/2, 493/3, 502/4 vše dle KN v k.ú. Šitboř, dotčené záměrem realizace stavby „Veřejně prospěšná stavba - účelová komunikace Šitboř.“
RM schvaluje Dodatek č. 1/2010 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému
kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou
dopravou, s částkou 50.370.-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje návrh licenční smlouvy občanského sdružení DILIA, na živé divadelní provozování díla od Jakuba Vyhnálka: „Dva z devíti“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě uzavřené mezi městem Poběžovice a zhotovitelem, p. Josefem Bauzem, na výkon funkce lesního hospodáře, kterým se navyšuje odměna za prováděnou
činnost na 55.-Kč/ha výměry lesní půdy měsíčně a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM bere na vědomí inventarizační zápis z periodické inventury městského majetku, provedené k
31.12.2009 a ukládá starostovi předložit jej ke schválení v Zastupitelstvu města Poběžovice.
RM schvaluje poskytnutí bezplatného pronájmu klubovny v budově hasičské zbrojnice při pořádání Výroční členské schůze Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., základní organizace Poběžovice, dne 8.3.2010 od 12.30 hodin.
RM v návaznosti na vyjádření Stavebního úřadu Poběžovice nesouhlasí s pokácením stromu
rostoucího u domu v ulici Budovatelů čp. 388, jak o ně žádala pí. Jana Podskalská z důvodu stínění stromu jejímu bytu, které však evidentně nepřekračuje stanovené normy.
RM bere na vědomí ohlášení udržovacích prací Povodí Vltavy, spočívající v kácení a mýcení závadného břehového porostu v Otově na Černém potoce.
RM bere na vědomí oznámení firmy ČEZ Energetické služby o navýšení ceny za zajištění veřejného osvětlení dle inflace za rok 2009 a to v obci Zámělič na částku 30.891.-Kč za rok a v obci
Ohnišťovice na částku 40.526.-Kč za rok.
RM bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Poběžovice, odboru výstavby a životního prostředí, kterým
se vydává územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu prodejny smíšeného zboží, žadateli
Ing. Jindřichu Kohoutovi, Drahotínská 223, Poběžovice.
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