Usnesení z 87. jednání
Rady města Poběžovice
konaného dne 7. října 2013
od 16:00 do 18:15 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Poběžovice

Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák (místostarosta), Ing. Pavlína Vejvančická Ph.D., Mgr. Olga Kociánová,
Omluven: Vlastimil Vondraš (pracovní povinnosti).
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta města Mgr. Hynek Říha.
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RM schvaluje navržený program 87. zasedání RM.
RM schvaluje zápisy a usnesení z 86. zasedání RM bez výhrad.
RM nesouhlasí se schválením záměru města prodat část pozemku p.č. 74/13 v k.ú.
Zámělič a ukládá starostovi projednat s žadatelem o prodej možnost dlouhodobého
pronájmu pozemku, v případě, že žadatel bude na své žádosti trvat, bude žádost o
schválení záměru města prodat uvedený pozemek postoupena k projednání v ZM.
RM ukládá starostovi zajistit nabídku na zpracování statického posudku na ohnišťovický most přes Černý potok, který bude sloužit jako podklad pro další kroky, vedoucí k ochraně mostu před nadměrným přetěžováním a destrukcí.
RM přiděluje volný byt č. 12 v bytovém domě č.p. 116 v ulici Pohraniční stráže v
Poběžovicích pí. Zdeňce Benešové z Domažlic.
RM neschvaluje poskytnutí podpory časopisu Historický kaleidoskop formou ročního předplatného ve výši 350.-Kč.
RM přiděluje byt č. 6, v bytovém domě č.p. 50 na nám. Míru v Poběžovicích, žadateli p. Filipu Kotlanovi, Příkopy 170, Poběžovice, s počátkem nájemního vztahu od
1.11.2013.
RM ukládá starostovi prověřit možnosti a podmínky pro občasné využití služeb
městské policie některého z okolních měst k zabezpečení některých záležitostí místního pořádku v Poběžovicích.
RM pověřuje realizací výběrového řízení (on-line aukce) na dodavatele elektřiny
pro odběrná místa města Poběžovice a jeho organizací, firmu LB facility, České
Budějovice.
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-0008693/1/VB, s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, spočívající ve stavbě vzdušného vedení NN na pozemcích města p.č. 329/1 a p.č. 922/1 v k.ú. Poběžovice a pověřuje starostu jejím
podpisem.
RM bere na vědomí uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou RWE
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, spočívající v právu zřídit a
provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynových přípojek na pozemek p.č. 1199 v k.ú. Poběžovice.
RM bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému
kraji, která je mimo jiné určena ve výši 168.800.-Kč obcím, které mají zřízenu jednotku JPO II, tedy i Poběžovicím.
RM souhlasí, v případě definitivního získání dotace pro JPO II, s nákupem materiálu neinvestiční povahy (dýchacích přístrojů, ochranného třívrstvého oděvu a
ochranných rukavic).
RM bere na vědomí trasu veřejné linkové osobní vnitrostátní dopravy na lince č.
440444 Plzeň-H. Týn-Bělá n. R.– Přimda a nemá k ní žádných námitek.
RM nesouhlasí s poskytnutí sponzorského daru Centru pro zdravotně postižené v
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Domažlicích.
RM souhlasí s uplatněním nároku na náhradu majetkové škody, vzniklé při dopravní nehodě p. Jana Duffka, u Odboru pro projednávání přestupků MěÚ Domažlice.
2.
Kontrola usnesení z 86. a předchozích zasedání RM.
RM-86-13.09.30
4
splněno
RM bere na vědomí cenovou nabídku firmy T-mobile na poskytování služeb v oblasti mobilního a pevného telefonního připojení, včetně internetu a ukládá tajemníkovi pozvat zástupce firmy k dalšímu jednání.
8
splněno
RM schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení, předložený
firmou ČEZ Energetické služby, s.r.o., Ostrava, Vítkovice, kterým se zohledňuje
vybudování tří nových světelných bodů v obci Zámělič, s ročním navýšením ceny za
zajištění veřejného osvětlení o 15.800.-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM-85-13.09.16
3
splněno
RM ukládá tajemníkovi pozvat do příštího jednání RM zástupce firmy B4F, Ing. Lukáše Petríka a firmy BL facility, Ing. Jana Lacha, k projednání jejich nabídek na výběr
nového dodavatele elektřiny pro objekty města Poběžovice.
5
trvá
RM ukládá vedoucímu Služeb města Poběžovice umístit k objektu kostela v Šitboři
zábrany proti vstupu do míst, ohrožených padajícími kameny a osazení přístupových
cest zákazovými tabulkami.
6
trvá
RM ukládá starostovi a místostarostovi zajistit urychlené dopracování dopravní studie pro Masarykovu ulici v Poběžovicích, v rámci které by měla být řešena bezpečnost chodců v okolí základní školy.
9
splněno
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 15692013/OBKŘ, z Plzeňského kraje, ve výši 177.000.-Kč na opravu automobilové stříkačky CAS 32 T 815,
reg. zn. 1P1 1677 a pověřuje starostu jejím podpisem.
10 splněno
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 18082013, z Plzeňského kraje, ve výši 60.900.-Kč na poskytování pečovatelské služby a pověřuje starostu jejím
podpisem.
11 splněno
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na akci: „Poběžovice - vzdušné
vedení NN (3), IE-12-0003772/32, spočívající ve zřizování a provozování elektr.
soustavy na pozemku p.č. 1434 v k.ú. Poběžovice o dotčené výměře věcného břemena 3 m2, přetínání pozemku vodiči a umisťování vedení, za jednorázovou náhradu
826,44 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
12 splněno
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na akci: „Poběžovice, Žižkova
p.č. 83ú84 - kNN, IV-12-0004802/1,“ spočívající ve zřizování a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy na pozemcích p.č. 84/2, 897/1, 908/5, 890/7,
890/8 v k.ú. Poběžovice, o celkové výměře věcného břemene 57,9 m2, s jednorázovou náhradou ve výši 833,33 Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
14 splněno
RM bere na vědomí informaci o potřebě otevření bankovního úvěru pro Základní
školu Poběžovice, za účelem profinancování projektu „Český les, místo kde žiji“ a
ukládá starostovi předložit k projednání v ZM souhlas zřizovatele s přijetím úvěru
Základní školou Poběžovice.
20 splněno
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1022C13/30, spočívající v právu zřídit a provozovat kanalizační zařízení, včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním
kanalizačního zařízení na dotčené pozemky p.č. 83/2, 83/3, 83/4 v k.ú. Poběžovice,
s jednorázovou úplatou za zřízení věcného břemene 8.610.-Kč a pověřuje starostu
jejím podpisem.
RM-84-13.08.26
7
splněno
RM bere na vědomí žádost p. Josefa Kovalíčka, Zámělič č.p. 11 o prodej části pozemku p.č. 74/13 v k.ú. Zámělič a ukládá starostovi prověřit vztahy k sousedním pozemkům.
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Radní se shodli na tom, že prodej požadovaného pozemku, který by mohl v budoucnosti
být použit jako stavební parcela, není v zájmu města a pokud žadatel neakceptuje návrh
na pronájem pozemku a bude trvat na jeho odkoupení, předloží starosta projednání záměru prodat uvedený pozemek do zasedání zastupitelstva.
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.
9
splněno
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 splněno
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 splněno
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 splněno
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.
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
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. Navrhl vytvoření mělkého koryta přes komunikaci pro odtok vody.
RM-73-13.03.25
3
vyřadit
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.
Termín byl prodloužen do 31.10.2013.
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
splněno
RM bere na vědomí žádosti o odkoupení části pozemku p.č. 668/1 v k.ú. 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
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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 8.10.2013 Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.

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

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