Usnesení z 90. zasedání
Rady města Poběžovice
konaného dne 19. března 2018

od 15:00 do 17:45 hodin v kanceláři starosty města Poběžovice

Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák, místostarosta, PhDr. Petr Mužík.
Omluveni: Václav Kohout (zdravotní důvody), Ing. Jindřich Kohout (dovolená).
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta města Mgr. Hynek Říha.
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RM schvaluje program 90. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje zápis a usnesení z 89. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje poskytnutí věcných darů v hodnotě 2500.-Kč dvěma vyhodnoceným v
anketě Sportovec Domažlicka za rok 2017.
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci Kanalizace Šitboř, I. etapa, v rámci programu Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2018.
RM schvaluje předložený zápis kroniky města Poběžovice za rok 2017 a na základě
toho souhlasí s proplacením odměny autorovi, v souladu s platnou dohodou o provedení práce.
RM souhlasí se změnou výměry části pronajatého pozemku p.č. 81/1 v k.ú. Poběžovice v souladu se žádostí nájemce s tím, že od 1.4.2018 mu bude pronajímána část
uvedeného pozemku o výměře 213 m2, namísto současných 350 m2, s tím, že zbytek
výměry bude nabídnut jiným zájemcům o pronájem pozemku a schvaluje uzavření
dodatku ke stávající nájemní smlouvě.
RM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 28.2.2018 a o stavu závazků a
pohledávek.
RM schvaluje rozpis Zastupitelstvem města Poběžovice schváleného rozpočtu města
Poběžovice pro rok 2018 na jednotlivé položky, předložený účetní města, bez výhrad.
RM schvaluje rozpočtová opatření č. 01/2018 v předloženém znění.
RM schvaluje účetní závěrku Základní školy Poběžovice za rok 2017, bez výhrad.
RM schvaluje přesun finančních prostředků ve výši 240.394,04 Kč, jako přebytek
hospodaření Základní školy Poběžovice v roce 2017, do Investičního fondu.
RM schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Poběžovice za rok 2017, bez výhrad a
současně schvaluje použití finančních prostředků ze zlepšeného hospodaření v roce
2017, ve výši 2.734,66 Kč na nákup materiálu v roce 2018.
RM schvaluje darovací smlouvu Diecézní charity Plzeň na část výtěžku Tříkrálové
sbírky 2018, vybrané v Poběžovicích, ve výši 11.567.-Kč, která bude věnována na
sociální účely a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.
RM bere na vědomí uzavření darovací smlouvy s firmou LB Minerlas, Horní Bříza,
na poskytnutí písku, či kameniva v množství 100 tun, jehož finanční hodnota je
podle platných cen 10.000.-Kč.
RM bere na vědomí uzavření darovací smlouvy s firmou LB Minerlas, Horní Bříza,
na poskytnutí 10 hodin provozu mobilního zařízení k čištění komunikací, jehož finanční hodnota je podle platných cen 12.500.-Kč.
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou
ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly na umístění stavby
Sedlec, DO, parc. č. 544 - kNN, č. IV-12-0012736/1/VB - uložení zemního kabelu a
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stavbu opěrného bodu pro elektrickou přípojku ke stavbě rodinného domu ……. a
pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění
dopravní obslužnosti v roce 2018, ve výši 51.183.-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje Licenční smlouvu č. 0302/2018 od firmy GEPRO, spol. s r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, na zajištění provozu mapové aplikace Geoportál GEPRO
Premium, k přístupu a práci s podklady z katastru nemovitostí, za cenu 6.250.-Kč za
rok a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM bere na vědomí uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu s firmou CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o., 110 00 Praha 1,
evidenční č. smlouvy dodavatele P000841, kterým se fixuje cena plynu pro období
od 1.1.2019 do 31.12.2019 ve výši 538 Kč/MWh.
RM bere na vědomí uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu s firmou CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o., 110 00 Praha 1,
evidenční č. smlouvy dodavatele P000842, kterým se fixuje cena plynu pro období
od 1.1.2019 do 31.12.2019 ve výši 538 Kč/MWh.
RM bere na vědomí uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu s firmou CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o., 110 00 Praha 1,
evidenční č. smlouvy dodavatele P000843, kterým se fixuje cena plynu pro období
od 1.1.2019 do 31.12.2019 ve výši 538 Kč/MWh.
RM bere na vědomí uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu s firmou CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o., 110 00 Praha 1,
evidenční č. smlouvy dodavatele P000844, kterým se fixuje cena plynu pro období
od 1.1.2019 do 31.12.2019 ve výši 538 Kč/MWh.
RM na základě souhlasného stanoviska referentky Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice, pí Marie Prančlové souhlasí s pokácením vzrostlých 7 ks
smrků ztepilých na pozemcích p.č. 318/1, 318/2, 320/2 v k.ú. Poběžovice, na náklady
žadatelky …………. s tím, že si žadatelka pro svou potřebu ponechá dřevní hmotu z
poražených stromů.
RM bere na vědomí žádost Stodské nemocnice, a.s. o poskytnutí dotace, či peněžního daru neurčené výše na nákup technického vybavení a ukládá starostovi předložit
žádost k projednání v nejbližším zasedání ZM s tím, že RM poskytnutí daru nedoporučuje.
2.
Kontrola usnesení z 89. a předchozích zasedání RM
RM-89-18.02.12
6
splněno
RM ukládá starostovi potvrdit zájem města Poběžovice o bezúplatný převod části pozemku 995/21, přiléhající k silnici III tř. č. 196 v Masarykově ulici v Poběžovicích z
vlastnictví Českých drah, a.s., do vlastnictví města.
10 splněno
RM schvaluje pronájem dvou místností (5. a 6. vlevo od čelního vchodu) o celkové
výměře 31 m2 v budově č. 2 v areálu zámeckého parku, žadateli ………... a ukládá tajemníkovi připravit s účinností od 1.3.2018 nájemní smlouvu s měsíčním nájemným
ve výši 30.-Kč/m2.
11 splněno
RM schvaluje návrh rozpočtu města Poběžovice na rok 2018 s příjmy ve výši
47.151.500.-Kč (po konsolidaci 47.090.700.-Kč), a výdaji ve výši 43.979.300.-Kč (po
konsolidaci 43.918.500.-Kč) a financování ve výši –3.172.200.-Kč a ukládá starostovi
předložit návrh k projednání v ZM dne 28.2.2018.
12 splněno
RM schvaluje Smlouvu o financování malého projektu v rámci programu přeshraniční
spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 Dispoziční
fond s částkou 3.610 € a s vlastním podílem města ve výši 641,36 € na akci „Českoněmecká slavnost u příležitosti odhalení památníku Jana ze Šitboře“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
13 splněno
RM doporučuje ZM schválit záměr města prodat část pozemku p.č. 291/1 o výměře
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cca 480 m2 v k.ú. Šibanov za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
vě o výkonu funkce odborného lesního hospodáře a pověřuje starostu jeho podpisem.
RM-87-18.01.10
3
trvá
RM bere na vědomí informaci o nečinnosti …………. ve věci vyklizení prostor bývalé zámecké jízdárny v zámeckém parku a ukládá starostovi zaslat mu písemné sdělení o termínu
otevření objektu za asistence Policie ČR a vyskladnění uložených věcí. Radní se shodli na
tom, že s ………….. bude sepsána dohoda o narovnání, která stanoví podmínky kompenzace
za dobu, kdy měl p. Pivovarník ukončenu nájemní smlouvu, ale objekt neoprávněně užíval
dále.
14 splněno
RM bere na vědomí informaci Krajského úřadu Plzeňského kraje o vyhlášení 3 dotačních titulů v Programu stabilizace a obnovy venkova pro rok 2018 a pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci na opravu místní komunikace v Zámělíči.
RM-85-17.12.18
4
trvá
RM bere na vědomí žádost …………… o rekonstrukci místní komunikace v Ohnišťovicích
od silnice přes most k rybníku s tím, že se problémem stavu uvedené místní komunikace bude zabývat na jaře roku 2018.
5
trvá
RM bere na vědomí informaci o nestabilním velkém kameni ve svahu naproti budově bývalého mlýna, č.p. 12 v Ohnišťovicích a ukládá starostovi zajistit výběr firmy, která odborně
posoudí stav a navrhne schůdné řešení problému.
RM-71-17.05.22
6
trvá
RM ukládá starostovi učinit bezodkladně kroky vedoucí k výmazu člena představenstva Bytového družstva „Poběžovice - družstvo,“ …………… z této funkce v Obchodním rejstříku.
Výmaz proběhne v rámci připravovaných nových stanov družstva, které budou zaslány k zápisu do OR a ve kterých budou již noví členové představenstva.
RM-70-17.05.03
10 trvá
RM souhlasí s umístěním závory, zabraňující vjezdu automobilů do spodní části pozemku
p.č. 844/1 (lesík bývalého muničního skladu), zatímco průjezd po horní straně lesíku zůstane otevřený pro hospodařící zemědělce a ukládá místostarostovi zajistit osazení zmíněné závory.
RM-67-17.03.27
8
trvá
RM ukládá místostarostovi zajistit vyklizení nebytových prostor v objektu č. 3 v areálu bývalých
kasáren v zámeckém parku a zabezpečení objektu proti vniknutí cizích osob.
15 trvá
RM ukládá starostovi vyzvat starosty okolních obcí k jednání o stanovení spádovosti ve vztahu k
docházce dětí jejich obcí do Mateřské školy Poběžovice a Základní školy Poběžovice.
RM-60-16.12.12
10 trvá
RM na základě předložených nabídek schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 442 o
nájmu pozemků v k.ú. Poběžovice a k.ú. Sedlec, jehož předmětem je navýšení nájemného
ze současné ceny na cenu 3.100.-Kč/ha a rok s Druhou Poběžovickou a.s., a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 3.
RM-51-16.09.05
8
trvá
RM ukládá starostovi připravit do příštího zasedání RM aktualizovaný seznam plnění plánu
investičních akcí města.
RM-43-16.05.30
13 trvá
RM bere na vědomí žádost ………….. o pronájem pozemku p.č. 1563 v k.ú. Ohnišťovice o
výměře 1921 m2 s tím, že ke své žádosti žadatel doplní způsob využití pozemku a starosta
zajistí znalecký posudek na stanovení ceny pronájmu pozemku. Čeká se na znalecký posudek.
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14 trvá
RM bere na vědomí žádost …………… o zřízení pachtu k pozemku p.č. 1589 v k.ú. Ohnišťovice o výměře 21686 m2 s tím, že starosta zajistí znalecký posudek na stanovení ceny
pachtu pozemku a následně RM rozhodne o záměru propachtovat uvedený pozemek. Čeká
se na znalecký posudek.
RM-38-16.03.21
12 trvá
RM bere na vědomí, že pozemek kolem božích muk v Zámělíči p.č. 1162 je v soukromém
vlastnictví a ukládá starostovi zahájit jednání o vykoupení jeho části, která je bezprostředně pod touto kulturní památkou pro město Poběžovice. Termín pro předložení řešení je stanoven na 31.1.2017.
RM-109-14.08.04
12 trvá
RM bere na vědomí žádost ……………… o opravu obrubníků a sběrných kanálů dešťové
vody v Augustinově ulici, kde jí při velkém dešti teče voda přes chodník na pozemek a pověřuje starostu jednáním s firmou CHVAK, a.s., Domažlice o podání nabídky na provedení
potřebných prací.
ZM-21-13.03.27
40 trvá
ZM ukládá Radě města Poběžovice připravit pro projednání v ZM návrh na možné využití městského domu č.p. 55 na náměstí Míru.

Dne 20.3.2018 zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.

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

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