Usnesení ze 14. zasedání
Rady města Poběžovice
konaného dne 17. června 2019

od 15:00 do 18:00 hodin v kanceláři starosty města Poběžovice

Přítomní radní: Martin Kopecký (starosta), Pavel Veselák (místostarosta), Dominika Adamcová, Ing. Marie Grösslová, Mgr. Jakub Jansa.
Zapisovatel: Ing. Pavlína Vejvančická, Ph.D., tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta města Martin Kopecký.
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RM schvaluje program 14. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje zápis a usnesení z 13. zasedání RM bez výhrad.
RM bere na vědomí informace o hospodaření města k 31. 5. 2019.
RM doporučuje ZM projednat a schválit záměry prodeje daných pozemků v k.ú.
Ohnišťovice, v k.ú. Zámělič a v k.ú. Šitboř za nabídnutou tržní cenu .

Pozemek p.č. 1559 v k.ú Ohnišťovice o výměře 10941 m2 – orná půda
Pozemek p.č. 1562 v k.ú Ohnišťovice o výměře 1415 m2 – trvalý travní porost
Pozemek p.č. 1571 v k.ú Ohnišťovice o výměře 4030 m2 – trvalý travní porost
Pozemek p.č. 1568 v k.ú Ohnišťovice o výměře 14812 m2 – trvalý travní porost
Pozemek p.č. 1580 v k.ú Ohnišťovice o výměře 921 m2 – trvalý travní porost
Pozemek p.č. 1601 v k.ú Ohnišťovice o výměře 10669 m2 – orná půda
Pozemek p.č. 1602 v k.ú Ohnišťovice o výměře 13709 m2 – orná půda
Pozemek p.č. 1609 v k.ú Ohnišťovice o výměře 1544 m2 – orná půda
Pozemek p.č. 1611 v k.ú Ohnišťovice o výměře 20475 m2 – orná půda
Pozemek p.č. 1616 v k.ú Ohnišťovice o výměře 2217 m2 – orná půda
Pozemek p.č. 1626 v k.ú Ohnišťovice o výměře 6191 m2 – orná půda
Pozemek p.č. 1629 v k.ú Ohnišťovice o výměře 14213 m2 – orná půda
Pozemek p.č. 981 v k.ú Šitboř o výměře 934 m2 – ostatní plocha
Pozemek p.č. 1012 v k.ú Šitboř o výměře 24729 m2 – trvalý travní porost
Pozemek p.č. 1035 v k.ú Šitboř o výměře 3170 m2 – orná půda
Pozemek p.č. 1070 v k.ú Zámělíč o výměře 101 m2 – ostatní plocha
Pozemek p.č. 1175 v k.ú Zámělíč o výměře 23242 m2 – trvalý travní porost
Pozemek p.č. 1201 v k.ú Zámělíč o výměře 1105 m2 – ostatní plocha
Pozemek p.č. 200/4 v k.ú Sezemín o výměře 3517 m2 – trvalý travní porost

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 668/1 díl A v k.ú. Poběžovice
u Domažlic odděleného GP č. 830-206/2019 o výměře 22 m 2.
RM souhlasí s Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo „Poběžovice, Rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice“ a pověřuje starostu jeho podpisem.
RM doporučuje ZM projednat a schválit záměry prodeje pozemků p. č. 581/19 o výměře 10 m 2 a p. č. 581/20 o výměře 27 m2 v k. ú. Poběžovice u Domažlic za odhadní
cenu.
RM bere na vědomí výsledky hospodaření ZŠ Poběžovice za rok 2018 s vykázanou
ztrátou 4.303,53 Kč.
RM souhlasí s vybudováním odborných učeben v ZŠ Poběžovice.
RM schvaluje mimořádnou odměnu pro ředitele ZŠ Poběžovice ve výši dle poskytnuté dotace.
RM schvaluje zaúčtování odpisů ZŠ Poběžovice za 1. pololetí roku 2019 v celkové
výši 78.677,80 Kč.
RM schvaluje přerušení provozu školní družiny ZŠ Poběžovice během hlavních
prázdnin.
RM schvaluje zaúčtování odpisů MŠ Poběžovice za 1. pololetí roku 2019 v celkové
výši 1.587,50 Kč.
RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Poběstránka 1
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žovice na projekt „Velká válka na Domažlicku“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM souhlasí s prodejem gumotextilní haly společnosti Druhá Poběžovická a.s. za
cenu 50.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu přípravou a podpisem smlouvy. Předmětem smlouvy je železná konstrukce, gumotextilní plachta a příslušenství bez betonových panelů. Termín demontáže do 10. 8. 2019 s povinností kupujícího uklidit
prostor po demontáži haly.
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v
rámci programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje
pro rok 2019“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje proplacení 1 sazenice dubu bahenního pro OV Sedlec v hodnotě 5.950
Kč.
RM doporučuje ZM projednat a schválit prodloužení vodovodního řadu
v Drahotínské ulici v délce 53 m za předpokladu, že město doplatí pouze rozdíl mezi
zhotovením samotné vodovodní přípojky a prodloužením vodovodního řadu
s přípojkou k novostavbě rodinného domu.
RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k nebytovým prostorům v hale č. 1 na pozemku p. č. 6/6 s firmou KALLIOPÉ, s r.o., nám. Míru č.p. 36, 344 01 Domažlice ke
dni 30.6.2019 a to výpovědí z kvalifikovaného důvodu na základě porušování ustanovení čl. 6.4.3 Smlouvy o nájmu a pověřuje starostu zajištěním vypracování výpovědi a jejím podpisem.
Usnesení z 13. a předchozích zasedání RM
RM-13-19.05.27
3
splněno
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci města Poběžovice s Diakonií ČCE - středisko Západní Čechy, k realizaci projektu „Uličník pro Poběžovicko - Klub pro děti a mládež“
a pověřuje starostu jejím podpisem.
6
splněno
RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy fasád věže kostela svatého
Mikuláše v Šitboři“ s vítězem výběrového řízení, firmou TEGMENTO s.r.o., Rokycany, s nabídkovou cenou 1.756.505,48 Kč vč. DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
7
splněno
RM schvaluje Dohodu o využívání sběrného dvora města Poběžovice s obcí Hvožďany a pověřuje starostu jejím podpisem.
8
splněno
RM schvaluje dodatek č. 7 k licenční smlouvě č. 1838/2005, na převod práv k užívání
počítačového programového vybavení a dat od firmy GEPRO spol. s r.o., Praha, za
cenu 11.616.-Kč vč. DPH a pověřuje starostu jeho podpisem.
9
splněno
RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s účinností od 1.7.2019 na pozemek p.č.
255/1, o výměře 14.722 m2 v k.ú Šibanov se žadatelem ……….. za nabídkovou cenu
s tím, že žadatel bude hradit pravidelnou daň z užívané nemovitosti a pověřuje tajemníka přípravou smlouvy.
RM-10-19.04.08
9
trvá
RM nedoporučuje ZM schválit záměr města prodat pozemek p.č. 307 o výměře 232
m2 v k.ú. Poběžovice, neboť prodej nekoresponduje se záměrem vytvoření jednotné
zelené plochy v prostoru za Obchodním domem Pivoňka.
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.
9
trvá
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RM bere na vědomí žádost Spolku Mikuláš z.s., o zajištění geodetického zaměření jižní hranice pozemků p.č. st. 39, p.č. 14/1 a p.č. 15 vše v k.ú. Šitboř a ukládá starostovi objednat
potřebné geodetické práce.
13 trvá
RM souhlasí s instalací svítidla veřejného osvětlení na stávající sloup elektrického vedení
na pozemku p.č. 544 v k.ú. Sedlec u Poběžovic a ukládá starostovi zahájit jednání o instalaci s odpovědným zástupcem firmy ČEZ.
18 trvá
RM doporučuje ZM odstoupit od smlouvy na členství města Poběžovice ve Svazu historických sídel Čech Moravy a Slezka, které městu nepřináší žádný pozitivní efekt.
19 trvá
RM bere na vědomí návrh smlouvy o dílo na zpracování lesního hospodářského plánu
pro LHC Městské lesy Poběžovice na období od 1.1.2021 do 31.12.2030, předloženou
firmou Plzeňský Lesoprojekt, a.s., nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň, znějící na částku
220.970.-Kč vč. DPH a ukládá starostovi oslovit další dva subjekty k podání nabídky na
zhotovení LHP pro město Poběžovice.
RM-05-19.01.14
12 trvá
RM bere na vědomí žádost ………... o prodej části pozemku p.č. 1153 v k.ú. Zámělíč, o výměře cca 1335 m2 a pověřuje starostu jednáním s vlastníkem pozemku p.č. 1155 v k.ú. Zámělíč o jeho odkoupení.

Dne 18.6.2019 zapsala Ing. Pavlína Vejvančická, Ph.D., tajemník MěÚ Poběžovice.

……………………………………
Martin Kopecký, starosta

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