Usnesení z 66. zasedání
Rady města Poběžovice
konaného dne 7. března 2017
od 15:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty města Poběžovice

Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák (místostarosta), PhDr. Petr Mužík,
Ing. Jindřich Kohout.
Omluven: Václav Kohout (dovolená v zahraničí).
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta města Mgr. Hynek Říha.
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RM schvaluje program 66. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje zápisy a usnesení z 64. a 65. zasedání RM bez výhrad.
RN bere na vědomí žádost ……………... o změnu Obecně závazné vyhlášky č.
2/2016 o nočním klidu v souvislosti s plánovanou oslavou dne 15.7.2017, kdy organizátoři předpokládají rušení nočního klidu od 22.00 do 06.00 hodin a ukládá tajemníkovi zapracovat termín žádosti do připravované OZV č. 01/2017 o nočním klidu, která bude následně předložena k projednání v ZM.
RM bere na vědomí zadávací dokumentaci k podání nabídek ve veřejné zakázce
malého rozsahu „Územní plán Poběžovice,“ ukládá starostovi aplikovat dohodnuté
změny v dokumentaci a doporučuje ZM tuto dokumentaci schválit.
RM schvaluje vnitřní směrnici č. 01/2017 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v předloženém znění.
RM schvaluje Smlouvu o poskytování poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek s firmou MAZEPPA, s.r.o., Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň, s cenou 550.Kč bez DPH za hodinu a paušálním cestovným 1.200.-Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění
dopravní obslužnosti na rok 2017, ve výši 47.460.-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje Smlouvu č. 1sp/2017 o udělení souhlasu k provedení stavby „Polní
cesty HPC 2, VPC 6 v k.ú. Ohnišťovice,“ se Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Plzeňský kraj, Pobočkou Domažlice, Haltravská
438, 344 01 Domažlice a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM na základě žádosti …………….. souhlasí s pokácením náletových dřevin na
pozemcích p.č. 350/1 a p.č. 235/8 v k.ú. Sezemín, v množství cca 15 mladých jasanů
a prořezání spodních suchých větví staré třešně s tím, že žadatel provede pokácení
na své náklady a nebezpečí, nebudou dotčeny soukromé pozemky a majetek, prostor po kácení vyklidí a dřevo zužitkuje ve svůj prospěch.
RM bere na vědomí informaci Ministerstva kultury ČR o předběžném přiznání dotace na opravu střechy presbytáře kostela svatého Mikuláše v Šitboři, v orientační
výši maximálně do 700.000.-Kč.
RM schvaluje podání žádosti o dotaci z Plzeňského kraje na zakoupení zařízení pro
orientační měření rychlosti.
RM bere na vědomí nabídku Ateliéru SOUKUP, Opl, Švehla s.r.o., Klatovská tř. 11,
Plzeň na geodetické zaměření zámecké budovy v Poběžovicích za cenu 305.706,50
Kč vč. DPH.
Zápis vyhotovil dne 8.3.2017 Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.

………………………………….
Mgr. Hynek Říha, starosta
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Pavel Veselák, místostarosta stránka 1

