Usnesení ze 74. jednání
Rady města Poběžovice
konaného dne 20. ledna 2010
od 16:00 do 18:00 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice

Přítomni radní: Mgr. Hynek Říha, RNDr. Karel Špaček, PhDr. Petr Mužík, Lenka Pekárová, Josef Váňa.
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta Mgr. Hynek Říha.
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RM schvaluje zápis a usnesení ze 73. zasedání RM bez výhrad.
RM jmenuje s účinností od 1.2.2010 do funkce vedoucí Sociálního a zdravotního odboru MěÚ
Poběžovice paní Ivetu Burdovou, nar. 16.10.1969, bytem Školní 303, 345 26 Bělá n. Radbuzou.
RM jmenuje s účinností od 1.2.2010 do funkce vedoucí Správního a organizačního odboru MěÚ
Poběžovice paní Alenu Duffkovou, nar. 23.2.1968, bytem Budovatelů 383, 345 22 Poběžovice.
RM souhlasí s hostováním pí. Zdeňky Strohschneiderové, Podélná 20, 326 00 Plzeň s nafukovací skluzavkou a hradem, v průběhu Poběžovických pouťových slavností 2010 s tím, že umístění
atrakcí nebude v rozporu s uzavřenými nájemními smlouvami.
RM bere na vědomí výsledek zadávacího řízení na zhotovitele Lesního hospodářského plánu
2010, schvaluje uzavření smlouvy o dílo s cenou 420.-Kč/ha bez DPH s firmou PLZEŇSKÝ LESPROJEKT, a.s., nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM nesouhlasí s dohodou o ceně a platebních podmínkách č. 8 a s dohodou o ceně a platebních
podmínkách č. 13, předloženými firmou TEZA Domažlice, s.r.o.
RM bere na vědomí žádost o zamezení pronikání vody do domu čp. 370 ve Smetanově ulici, podanou p. Janem Pokorným, ukládá vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice provést místí šetření a předložit RM vyjádření o zjištěném stavu, na základě kterého starosta žadateli odpoví.
RM bere na vědomí stížnost zastupitele Ing. Zdeňka Fišera na dlouhodobou nečinnost města k
žádosti pí. Zdeňky Vondrašové, Budovatelů 383, Poběžovice o odvodnění její garáže, které bylo
narušeno návozem materiálu na komunikaci ve Větrné ulici při kanalizaci a ukládá vedoucímu
Služeb města, p. Václavu Antonymu zjednat nápravu do 31.3.2010.
RM bere na vědomí předvolání k soudnímu jednání ve věci žaloby DSP Domažlice o úhradu
715.961,82 Kč, které se uskuteční 9.2.2010 od 13,00 hodin v budově Okresního soudu v Domažlicích.
RM bere na vědomí oznámení termínu a místa společného projednání změny č. 7 Územního plánu obce Meclov, kterým je 11.2.2010, v zasedací místnosti OÚ Meclov.
RM bere na vědomí kolaudační souhlas MěÚ Poběžovice, odboru výstavby a životního prostředí
na stavbu „Poběžovice, nám. Míru - kabel NN.“
RM bere na vědomí územní souhlas MěÚ Poběžovice, odboru výstavby a životního prostředí, se
záměrem stavby vodovodní přípojky pro žadatele Viktora a Marii Dujčákovou, Zahradní 105,
Poběžovice.
RM bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Domažlice, odboru životního prostředí, kterým se pro stavu
SP Poběžovice, Hostouňská 45, Poběžovice - „Čistírna odpadních vod pro porážku vepřů, Poběžovice“ 1. vydává stavební povolení, 2. stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby, 3.
stanovuje, že stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, 4. ukládá stavebníkovi
oznamovací povinnosti, 5. stanovuje termín pro dokončení stavby do 31.12.2014.
RM bere na vědomí sdělení MěÚ Domažlice, odboru životního prostředí k ohlášení udržovacích
prací: 1. Poběžovice Zámělič Pivoňka - Likvidace bolševníku v délce 1,45 km, 2. Obtoková stoka - Čištění, sečení, odstranění náletových dřevin v délce 0,55 km, 3. HOZ Zámělič - Čištění, sečení, odstranění náletových dřevin v délce 0,431 km, 4. HOZ Zámělič - Čištění, sečení, odstranění náletových dřevin v délce 0,73 km, 5. HOZ Poběžovice - Čištění, sečení, odstranění náletových dřevin v délce 0,99 km, kterým se vydává k těmto pracím povolení.
RM bere na vědomí oznámení Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj o zdravotních zkouškách hospodářských zvířat.
RM bere na vědomí vyhlášení dotačního programu Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru
regionálního rozvoje „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2010.“
RM stanovuje s účinností od 1.1.2010 funkční měsíční hrubou odměnu veliteli JPO II, p. Jiřímu
Timurovi, Drahotínská 80, Poběžovice ve výši 6750.-Kč s tím, že její navýšení bude hrazeno z
rozpočtu jednotky a nedotkne se jiné kapitoly městského rozpočtu.
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