Usnesení z 89. jednání
Rady města Poběžovice
konaného dne 6. října 2010
od 16:00 do 18:00 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice

Přítomni radní: Mgr. Hynek Říha, PhDr. Petr Mužík, RNDr. Karel Špaček, Josef Váňa.
Omluvena: Lenka Pekárová.
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta Mgr. Hynek Říha.
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RM bere na vědomí nesouhlas se soutěží o pozemek p.č. 78/1 dle KN v k.ú. Sedlec, o výměře 545 m2, podanou manželi Milanem a Janou Krátkých, Horní 148, Poběžovice,
včetně podané stížnosti a v případě souhlasu právního zástupce města s prodejem pozemku ukládá starostovi předložit ZM ke schválení prodej pozemku vítězi soutěže (jediná
nabídka) paní Simoně Doleželové, Jezerní 6, Praha 5.
RM vyhlašuje vítězem soutěže o pozemek p.č. 260/2 dle KN v k.ú. Poběžovice paní Alžbětu Schröpferovou, Vranovská 288, Poběžovice, která podala vyšší nabídku a doporučuje
ZM schválit prodej pozemku vítězi soutěže.
RM schvaluje zápis a usnesení z 88. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje navýšení vstupného za večerní filmové představení v místním kině ze současných 50.-Kč na 60.-Kč a to s účinností od 1.1.2011.
RM bere na vědomí došlé žádosti o pronájem nebytových prostor v budově čp. 50 s tím,
že o dalším postupu bude rozhodnuto na příštím zasedání RM.
RM ukládá starostovi vyzvat uživatele městských zemědělských pozemků k podpisu nových nájemních smluv v souladu s novým číslováním parcel, které proběhlo v důsledku
realizované komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Poběžovice u Domažlic.
RM souhlasí, aby finanční prostředky dotace z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, ve výši 3.709.658.60 Kč, poskytnuté Základní škole v Poběžovicích pro potřeby projektu „Učíme se v přírodě,“ byly poukazovány na účet města Poběžovice a odtud průběžně převáděny pro potřebu realizace projektu na projektový účet základní školy a pověřuje starostu podpisem příslušných dokladů.
RM souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 645/1 dle KN v k.ú. Sedlec u Poběžovic, o
výměře 140 m2 a pověřuje tajemníka MěÚ připravit nájemní smlouvu.
RM bere na vědomí dopis Zdeňky Vondrašové, Budovatelů 383, Poběžovice, ve kterém
opakovaně urguje provedení odvodu povrchových vod od své garáže na pozemku p.č.
427/15 dle KN v k.ú. Poběžovice s tím, že požadované práce byly v době zasedání RM již
provedeny.
RM schvaluje licenční smlouvu s Ochranným svazem autorským na veřejnou hudební
produkci v průběhu Poběžovických pouťových slavností 2010, znějící na částku 5.152.Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM bere na vědomí plánované místní šetření firmy SRM-CONSULT Plzeň, s.r.o., znalecký ústav, Sady Pětatřicátníků 26, 301 00 Plzeň, které se uskuteční dne 13.10.2010 od
11,00 hodin na základě žádosti Okresního soudu v Domažlicích, o zjištění okolností
opravy východní věže zámku, potřebného pro uzavření soudního jednání ve věci žaloby
DSP Domažlice proti městu Poběžovice o úhradu nákladů za tyto práce.
RM bere na vědomí písemnou zprávu nájemníků bytového domu čp. 141 v Krátké ulici,
ve které popisují závady v uvedeném objektu a ukládá starostovi a správci bytového fondu města písemně nájemníkům odpovědět.
RM bere na vědomí žádost SK JUDO Poběžovice o bezplatný odvoz do Sušice, na 2. ročník turnaje JUDO CUP Sušice mláďat, mladších a starších žáků a žákyň a ukládá starostovi předložit ji na nejbližším jednání ZM.
Zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.
.....................................................
Mgr. Hynek Říha, starosta

............................................................
RNDr. Karel Špaček, místostarosta
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