Usnesení z 24. zasedání
Rady města Poběžovice
konaného dne 6. listopadu 2019

od 15:00 do 17:30 hodin v kanceláři starosty města Poběžovice

Přítomní radní: Martin Kopecký (starosta), Pavel Veselák (místostarosta), Dominika Adamcová, Ing. Marie Grösslová,
Omluven: Mgr. Jakub Jansa
Zapisovatel: Ing. Pavlína Vejvančická, Ph.D, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta města Martin Kopecký.
RM-24-19.11.06
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RM schvaluje zápis a usnesení z 23. zasedání RM bez výhrad.
RM revokuje usnesení číslo RM-14-19.06.17-7
RM revokuje usnesení číslo RM-70-17.05.03-10
RM bere na vědomí žádost pana ………………………….. a souhlasí s poskytnutím
techniky a pracovníků Služeb města při revitalizaci pozemku ve vlastnictví města.
RM bere na vědomí žádost pana …………………………….. a souhlasí s poskytnutím finančním příspěvku na výměnu PVC podlahové krytiny v nájemním bytě ve výši 180,-Kč/m2.
RM bere na vědomí žádost paní …………………………………... o pronájem nebytových prostor a konstatuje, že v současné době město Poběžovice nemá žádné
vhodné nebytové prostory k pronajmutí.
RM bere na vědomí žádost pana ………………………………………... o revizi ceny
pozemku p.č. 789/28 v k.ú. Šitboř a doporučuje ZM trvat na prodeji pozemku za
odhadní cenu.
RM nesouhlasí s poskytnutím finančního daru Diecézní charitě Plzeň prostřednictvím Svazku Domažlicko.
RM bere na vědomí žádost paní …………………………………………. a doporučuje ZM schválit záměr prodat pozemek p.č. 227/4 v k.ú. Poběžovice.
RM bere na vědomí žádost pana ……………………... o odkup pozemků a doporučuje ZM schválit záměr prodat pozemky p. č. 1135/2 a p.č. 1173/2 v k.ú. Zámělíč.
RM schvaluje uzavření pachtu s účinností od 1.12.2019 na dobu neurčitou ze žadatelem panem ……………………………….. na pozemek a části pozemků v k.ú. Ohnišťovice za nabídnutou výši pachtovného 4.500,-Kč/ha ročně a pověřuje tajemníka
přípravou pachtovní smlouvy a starostu jejím podpisem.
Část pozemku p.č. 1516 o výměře 954 m2 - ostatní plocha
Část pozemku p.č. 1518 o výměře 2.747 m2 - ostatní plocha
Část pozemku p.č. 1525 o výměře 2.438 m2 - trvalý travní porost
Pozemek p.č. 1535 o výměře 1.330 m2 - trvalý travní porost
RM schvaluje Dodatek č. 1/2020 k zákazníkovi č. 5459 Převzetí, přeprava a zpracování odpadu od společnosti EKO-SEPAR, s. r. o., Hřbitovní 1214, 330 23 Nýřany,
který mění ceny za výsyp a likvidaci separovaného odpadu s platností od 1.1.2020 a
pověřuje starostu jejím podpisem.
RM pověřuje starostu podpisem Dohody s SH ČMS - SDH Poběžovice, Žižkova 111,
345 22 Poběžovice o podmínkách užívání hasičské zbrojnice.
RM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Poběžovice za
rok 2019 a doporučuje ZM přijmout usnesení z tohoto zápisu vyplývající.
RM doporučuje ZM projednat a schválit návrh Řádu veřejného pohřebiště města
Poběžovice v předloženém znění.
RM souhlasí s využitím finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Poběžovice
do výše 150.000,-Kč pro úhradu nákladů s realizací výměny hořáků u plynových
kotlů v budově školy.
RM doporučuje ZM schválit neinvestiční příspěvek města Poběžovice pro ZŠ Poběžovice na rok 2020 ve výši 2.822.000,-Kč.
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RM doporučuje ZM schválit neinvestiční příspěvek města Poběžovice pro MŠ
Poběžovice na rok 2020 ve výši 931.000,-Kč.
RM souhlasí s uzavřením MŠ Poběžovice během vánočních prázdnin od
23.12.2019 do 1.1.2020.
RM schvaluje záměr prodat pozemky v katastrálním území Poběžovice u Domažlic za cenu v daném místě a čase obvyklou a pověřuje tajemníka zveřejněním záměru dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Pozemek p.č. 141/4 o výměře 180 m2 - vodní plocha
Pozemek p.č. 640/44 o výměře 159 m2 - vodní plocha
Pozemek p.č. 640/47 o výměře 13 m2 - vodní plocha
Pozemek p.č. 664/149 o výměře 112 m2 - vodní plocha
Pozemek p.č. 664/157 o výměře 125 m2 - vodní plocha
Pozemek p.č. 664/281 o výměře 2.238 m2 - vodní plocha
Pozemek p.č. 664/285 o výměře 2.572 m2 - vodní plocha
Pozemek p.č. 664/289 o výměře 232 m2 - vodní plocha
Pozemek p.č. 982/1 o výměře 210 m2 - vodní plocha
Pozemek p.č. 982/27 o výměře 146 m2 - vodní plocha
Pozemek p.č. 982/31 o výměře 170 m2 - vodní plocha
Pozemek p.č. 982/33 o výměře 34 m2 - vodní plocha
Pozemek p.č. 982/34 o výměře 46 m2 - vodní plocha
Pozemek p.č. 982/35 o výměře 52 m2 - vodní plocha
Pozemek p.č. 982/36 o výměře 13 m2 - vodní plocha
Pozemek p.č. 982/37 o výměře 43 m2 - vodní plocha
Pozemek p.č. 982/39 o výměře 58 m2 - vodní plocha
Pozemek p.č. 982/41 o výměře 72 m2 - vodní plocha
Pozemek p.č. 982/43 o výměře 34 m2 - vodní plocha
Pozemek p.č. 982/44 o výměře 9 m2 - vodní plocha
Pozemek p.č. 982/45 o výměře 5 m2 - vodní plocha
Pozemek p.č. 982/46 o výměře 18 m2 - vodní plocha
RM schvaluje Smlouvu o podmínkách uskutečnění koncertu s hudební skupinou GINEVRA music z.s., Kozičín 57, 361 01 Příbram za cenu 25.000,-Kč.
RM schvaluje Smlouvu o výkonu umělců se souborem CziDivadlo Praha, Nad
Královskou oborou 242/29, 170 00 Praha 7 v celkové výši 8.200,-Kč.
RM schvaluje finanční dar pro paní Masumi Boettcher-Muraki ve výši 90 Euro
za poskytnutí výtisků knihy „Die Graefin kam aus Tokyo“
RM doporučuje ZM projednat a schválit obecně závaznou vyhlášku č. 03/2019
o evidenci označených psů a jejich chovatelů v předloženém znění.
RM doporučuje ZM projednat a schválit obecně závaznou vyhlášku č. 04/2019 o
místních poplatcích v předloženém znění.
RM doporučuje ZM projednat a schválit obecně závaznou vyhlášku č. 05/2019,
kterou se zrušuje OZV č. 1/2005, požární řád města Poběžovice v předloženém
znění.
RM doporučuje ZM projednat a schválit obecně závaznou vyhlášku č. 06/2019 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění.
RM bere na vědomí Vyjádření k Odpovědi č.j. 494/19/MUPoběžovice pana
……………………………………. a doporučuje ZM již se dále nezabývat podněty pana Královce ohledně vybudování nové kanalizace a v případě jeho dalších
pochybností mu doporučit celou věc řešit soudní cestou.

U snesení z 23. a předchozích zasedání RM
Z důvodu velkého rozsahu dat při schvalování záměrů propachtovat pozemky ve vlastnictví města a poté při schvalování jednotlivých pachtovních smluv se radní shodli na
tom, že v zápisu z kontroly usnesení budou výjimečně uvedena pouze ta usnesení, která
trvají.
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RM-22-19.10.14
26 trvá
RM souhlasí s finanční spoluúčastí města Poběžovice na divadelním představení Čertovská pohádka pro 1. stupeň ZŠ Poběžovice ve výši 4.100,-Kč.
RM-20-19.09.09
10 trvá
RM schvaluje pravidla pro dodávky palivového dříví pro občany města v roce 2020 dle
předloženého návrhu OLH. Ceny za m3 bez DPH jsou stanoveny následovně: jehličnaté
- 350,-Kč, listnaté tvrdé - 850,-Kč, listnaté měkké - 300,-Kč. RM pověřuje tajemníka
MěÚ zveřejněním pravidel pro prodej a cen palivového dříví ve zpravodaji Poběžovicko a na webových stránkách města na konci měsíce listopadu 2019.
RM-18-19.08.12
13 trvá
RM bere na vědomí zprávu z revizní kontroly plynových zařízení a spotřebičů a pověřuje místostarostu zajištěním nabídek na nový plynový kotel do budovy č. 2 a na opravu topidla v budově č. 4.
Místostarosta osloví firmu PlynTop s.r.o. s žádostí o revizi plynového kotle i v budově
č. 1 a až poté bude žádat cenové nabídky na nové plynové kotle, popř. opravy topných
těles a řídících jednotek v budově č. 4.
17 trvá
RM pověřuje starostu vypsáním výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace ulice Větrná, Poběžovice. Výběrová komise byla RM zvolena ve složení: Martin
Kopecký (starosta), Pavel Veselák (místostarosta), Ing. Marie Grösslová (radní).
RM-16-19.07.08
13 trvá
RM souhlasí s renovací kovových vývěsek na náměstí Míru a s výměnou desek na plakátovacích plochách města Poběžovice. Pověřuje místostarostu zajištěním těchto oprav
pracovníky Služeb města a to tak, aby práce byly hotové do zahájení Pouťových slavností konaných ve dnech 16. - 18. 8. 2019.
Vývěsky se podařilo vyprázdnit do Pouťových slavností, zatím nebyly opraveny. Místostarosta navrhl kompletní výměnu zadních plechových stěn a poté instalaci polystyrenových desek. Celou opravu provedou pracovníci Služeb města.
RM-14-19.06.17
7
REVOKACE
RM doporučuje ZM projednat a schválit záměry prodeje pozemků p. č. 581/19 o výměře 10 m2 a p. č. 581/20 o výměře 27 m2 v k. ú. Poběžovice u Domažlic za odhadní cenu.
Žadatel svou žádost stáhl.
RM-10-19.04.08
10 trvá
RM doporučuje Zastupitelstvu města Poběžovice schválit bezúplatný převod pozemku
p.č. 116/28 o výměře 48 m2 v k.ú. Poběžovice z vlastnictví Ministerstva obrany ČR do
vlastnictví města Poběžovice.
RM-08-19.02.25
7
trvá
RM souhlasí s pořízením dopravních zábran (2 ks metrových betonových CITY BLOKŮ se šrafováním a 2 ks svislých dopravních značek „Slepá ulice“) s tím, že nákup bude proveden po schválení rozpočtu města na rok 2019.
Místostarosta dodal, že 2 ks betonových citybloků jsou uloženy u OD Pivoňka a je třeba je pouze vybavit žlutočerným šrafováním, aby mohly být použity. Šrafování provedou Služeb města. Na ÚD města Poběžovice byl zveřejněn návrh opatření obecné povahy - místní úpravy provozu na pozemních komunikací od MÚ Domažlice. Dosud město Poběžovice neobdrželo povolení těchto úprav.
13 trvá
RM souhlasí s instalací svítidla veřejného osvětlení na stávající sloup elektrického vestránka 3

dení na pozemku p.č. 544 v k.ú. Sedlec u Poběžovic a ukládá starostovi zahájit jednání
o instalaci s odpovědným zástupcem firmy ČEZ.
Starosta žádost již několikrát urgoval, bez odpovědi.
RM-97-18.08.27
14 trvá
RM bere na vědomí žádost devíti občanů Dobrohostovy ulice v Poběžovicích o zřízení
vodovodních přípojek pro jejich nemovitosti a ukládá starostovi zajistit zpracování projektové dokumentace pro stavbu a zařadit kalkulované náklady stavby do návrhu rozpočtu města pro rok 2019.
RM-85-17.12.18
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.
Starosta bude kontaktovat pana V. Vondraše ohledně místního šetření v dané věci.
RM-71-17.05.22
6
trvá
RM ukládá starostovi učinit bezodkladně kroky vedoucí k výmazu člena představenstva
Bytového družstva „Poběžovice - družstvo,“ Ing. Jindřicha Kohouta 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 REVOKACE
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-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. Starosta již s majiteli pozemku jednal, v současné době se čeká na jejich návrh ohledně výměry části pozemku k možnému odkupu.

Dne 11.11. 2019 zapsala Ing. Pavlína Vejvančická, Ph.D., tajemník MěÚ Poběžovice.
………………………………..
Martin Kopecký, starosta

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