Usnesení z 84. jednání
Rady města Poběžovice
konaného dne 26. srpna 2013
od 16:00 do 18:00 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Poběžovice

Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák (místostarosta), Ing. Pavlína
Vejvančická Ph.D. (16.50), Mgr. Olga Kociánová, Vlastimil Vondraš.
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta města Mgr. Hynek Říha.
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RM schvaluje navržený program 84. zasedání RM.
RM schvaluje zápisy a usnesení z 83. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje osazení tří nových svítidel veřejného osvětlení v části Zámělič, podle
předloženého návrhu firmy ČEZ, a sejmutí jednoho svítidla, osazeného na sloupu
mimo komunikaci.
RM souhlasí s prodejem 2 ks starých betonových rour o průměru 60 cm, Ing.
Václavu Němcovi, Budovatelů 383, Poběžovice, za celkovou cenu 1.200.-Kč vč.
DPH.
RM vzhledem k probíhajícím opravám podlah v městském bytě na náměstí Míru
č.p. 55, které budou ukončeny koncem měsíce srpna 2013, stanovuje vznik
povinnosti hradit nájemné za užívání dotčeného bytu ode dne 1.9.2013.
RM schvaluje smlouvu na softwarové vybavení (modul pokladna) pro MěÚ, od
firmy GORDIC a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM bere na vědomí žádost p. Josefa Kovalíčka, Zámělič č.p. 11 o prodej části
pozemku p.č. 74/13 v k.ú. Poběžovice a ukládá starostovi prověřit vztahy k
sousedním pozemkům.
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou RWE GasNet, s.r.o., se
sídlem v Ústí nad Labem, spočívající ve zřízení, provozování a údržbě zařízení
„VTL plynovod Bělá nad Radbuzou - Poběžovice,“ na pozemku p.č. 1199 v k.ú.
Poběžovice, za jednorázovou úhradu ve výši 802.-Kč a pověřuje starostu jejím
podpisem.
RM souhlasí s prodejem pozemku p.č. 74/16 a části pozemku p.č. 69/2 v k.ú.
Zámělič o celkové výměře cca 25 m2, z vlastnictví státu do vlastnictví pí. Viery
Žambůrkové, Zámělič č.p. 48, Poběžovice.
2.
Kontrola usnesení z 83. a předchozích zasedání RM.
RM-83-13.08.05
4
trvá
RM bere na vědomí předání cesty k židovskému hřbitovu do vlastnictví města
Poběžovice a ukládá starostovi zajistit návrh pojistné smlouvy proti záplavám.
5
splněno
RM schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě, uzavřené dne 8.4.1998 s firmou
Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle, kterým se ze smlouvy bez náhrady vypouští odst. 5 - inflační doložka, s
účinností od 1.1.2014 a pověřuje starostu jeho podpisem.
6
splněno
RM ukládá tajemníkovi vyzvat p. Tomáše Bejčka, bytem Šitboř č.p. 43, 345 22
Poběžovice, k odstranění svévolně vybudovaného parkoviště na městském pozemku
p.č. 789/1 v k.ú. Šitboř, a uvedení pozemku do původního stavu, s termínem do
30.9.2013.
7
splněno
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RM ukládá tajemníkovi MěÚ Poběžovice písemně upozornit p. Štefana Kugyelu,
bytem Šitboř č.p. 13, 345 22 Poběžovice, že neodstraní-li stavební suť z městského
pozemku p.č. 789/1 v k.ú. Šitboř nejpozději do 31.8.2013, bude mu účtován místní
poplatek za umístění skládky stavebního materiálu dle čl. 12, odst. i), platné OZV č.
01/2010 o místních poplatcích a to od data převzetí první výzvy.
Na žádost p. Kugyely byl termín odstranění stavební suti prodloužen do 30.9.2013.
9
trvá
RM doporučuje ZM projednat a schválit záměr města prodat pozemky p.č. 14/1 a
p.č. 14/2 v k.ú. Poběžovice, případně jejich části.
11 trvá
RM ukládá starostovi předložit k projednání v ZM rozhodnutí o způsobu řešení
žaloby p. Jaroslava Královce, bytem Smetanova č.p. 309, Poběžovice o náhradu
škody, způsobené stavbou nové kanalizace.
12 trvá
RM nedoporučuje ZM schválit záměr prodat budovu bývalé prodejny PEGAS v ulici
Budovatelů v Poběžovicích a ukládá starostovi předložit žádost o odkoupení k
projednání v ZM.
RM-81-13.07.15
10 trvá
RM bere na vědomí návrh kupní smlouvy firmy ČEZ Distribuce, a.s., Děčín na
odkoupení trafostanice v části Zámělič, za odhadní cenu 153.280.-Kč a ukládá
starostovi předložit ji k projednání na nejbližším zasedání ZM.
12 splněno
RM pověřuje starostu města Poběžovice, Mgr. Hynka Říhu, nar. 9.6.1970, bytem
Šandova 275, Poběžovice, jednáním za obec ve věci účelové dotace na opravu CAS
32 T 815 v roce 2013 - Město Poběžovice (RZ 1P1 1677), ve výši 177.000.-Kč v
rámci dotačního titulu „Účelové určení dotace na opravy CAS většího rozsahu.“
RM-80-13.06.24
3
trvá
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování internetového připojení MěÚ
Poběžovice, za podmínek předloženého návrhu smlouvy, s firmou MAIVA s.r.o., se
sídlem MUDr. Šlejmara 750, 345 62 Holýšov a pověřuje tajemníka technickým
zajištěním potřebných změn.
RM-76-13.05.13
4
vyřadit
RM ukládá starostovi, zaslat Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje požadavek na
dokončení opravy nejvíce poškozených státních komunikací v Poběžovicích
nejpozději do 30.6.2013. Oprava značení proběhne do konce měsíce září 2013.
5
trvá
RM na základě prověření poměrů na pozemcích p.č. 581/1 a p.č. 778/1 ukládá
tajemníkovi vyzvat uživatele části těchto městských pozemků, p. Josefa Koželuha,
Květinová 113, Poběžovice, aby vyznačenou část do 31.10.2013 vyklidil s tím, že
bude-li chtít nadále využívat zbývající části pozemků, bude s ním uzavřena nájemní
smlouva za standardních podmínek.
8
trvá
RM bere na vědomí žádost pí. Marty Volfíkové, Díly 143, 344 01 Domažlice, o
odvedení dešťových vod, tekoucích z veřejného prostranství na její pozemek u
nemovitosti č.p. 20 v Šitboři a ukládá p. Zdeňku Prajzentovi provést místní šetření a
navrhnout řešení.
RM-73-13.03.25
3
trvá
RM ukládá starostovi připravit podklady pro vyhlášení výběrového řízení na
dodavatele elektřiny pro objekty města Poběžovice, s termínem do 30.4.2013.
Termín byl prodloužen do 30.6.2013.
RM-72-13.03.11
11 trvá
RM ukládá starostovi zajistit do 31.5.2013 přípravu podkladů pro oslovení firem k
podání nabídky na zhotovení bezdrátového rozhlasu v Poběžovicích a jejich částech.
18 trvá
RM ukládá starostovi projednat bezpečnost chodců na komunikaci v obci Ohnišťovice s
příslušníky OO Policie ČR a předložit návrh řešení.
21 trvá
RM ukládá starostovi dořešit vlastnické vztahy k budově fotbalové kabiny.
RM-66-12.12.20
5
trvá
RM bere na vědomí žádosti o odkoupení části pozemku p.č. 668/1 v k.ú. stránka 2

Poběžovice, zaslané p. Václavem Šlajsem a p. Miroslavem Macháčkem s tím, že
rozhodnutí o záměru prodat uvedené části pozemků bude učiněno po prověření či
aktualizace zpracované dopravní studie na dotčenou lokalitu, nejpozději do 30.4.2013.
Termín byl prodloužen do 30.6.2013.
RM-55-12.07.16
3
trvá
RM bere na vědomí informaci o špatném technickém stavu balkonů na zámecké věži,
způsobenou dlouhodobým zatékáním vody dlažbou a v souvislosti s tím ukládá
vedoucímu Služeb města Poběžovice zabezpečit balkony věže proti vstupu osob a
ukládá starostovi vyvolat jednání s kompetentními pracovníky památkové péče za
účelem stanovení dalších kroků, vedoucích k sanaci balkonů.
Pracovníci MěÚ Domažlice, kanceláře starosty, odboru kultury a památkové péče zjistí,
jaké byly původní balkóny a podle toho doporučí způsob provedení opravy stávajících
poškozených balkónů tak, aby byly funkční.
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.
42 trvá
ZM ukládá RM předložit ZM varianty možného refinancování úvěru, čerpaného na
vybudování kanalizace.

Zápis vyhotovil dne 27.8.2013 Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.

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

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