Usnesení z 90. jednání
Rady města Poběžovice
konaného dne 27. 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 schvaluje navržený program 90. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje zápis a usnesení z 88. zasedání RM bez výhrad.
RM souhlasí se schválenou výjimkou v počtu žáků v jedné třídě Mateřské školy Poběžovice.
RM bere na vědomí žádost o zprovoznění svítidla veřejného osvětlení č. 126-3, umístěného
na budově Policie ČR v Poběžovicích a ukládá tajemníkovi a vedoucímu Odboru výstavby
a životního prostředí MěÚ Poběžovice prověřit možnost postavení sloupu na pozemcích
města a napájení přivést od Augustinovy ulice.
RM na základě vyjádření Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice souhlasí
s pokácením osiky na pozemku p.č. 284/2 v k.ú. Šibanov, která se nachází na břehu mezi
silnicí a pozemkem p. Miroslava Macháčka, poblíž vjezdových vrat, zajistí-li pokácení žadatel na své náklady.
RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku TJ Zora Praha, Pstrossova 33, PO
BOX 330, 111 21 Praha 1, za plánovací kalendáře.
RM bere na vědomí zápis z dílčího přezkumu hospodaření města za rok 2010, který proběhl ve dnech 18.-21.10.2010, s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky a ukládá
starostovi předložit jej k projednání do ZM.
RM bere na vědomí zápis z reklamačního řízení č.1 po kanalizaci, které proběhlo
20.10.2010, ukládá starostovi dohlížet na průběh odstraňování zjištěných vad a průběžně o
stavu informovat RM.
RM bere na vědomí žádost Josefa Poláka, Slovanská 141, Poběžovice o povolení samovýroby palivového dřeva.
RM souhlasí s dovybavením bytu manželů Karbanových, Masarykova čp. 202, Poběžovice
dvěma otopnými radiátory a ukládá správci bytového fondu města úpravu zajistit.
RM bere na vědomí zprávu o činnosti Základní školy v Poběžovicích za školní rok
2009/2010 a ukládá tajemníkovi zveřejnit ji na webové stránce města.
RM bere na vědomí vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR v Domažlicích a Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice a na jejich základě rozhodla o odstranění dopravní značky B1 ze zábrany v ulici Finská a vybavení této zábrany v souladu s TP 65
a ukládá starostovi předložit tento návrh k vyjádření DI Policie ČR.
RM bere na vědomí protokol o předávání zabezpečených starých důlních děl v k.ú. Ohnišťovice a Otov.
RM bere na vědomí usnesení Policie ČR OO Poběžovice, kterým odkládá trestní věc krádeže 4 m3 dřevní hmoty v městských lesích, spáchané neznámým pachatelem.
RM souhlasí s účastí města Poběžovice v řízení o komplexní pozemkové úpravě v k.ú.
Drahotín a ukládá starostovi zaslat písemné vyjádření Pozemkovému úřadu Domažlice.
RM bere na vědomí uzavřenou smlouvu na poskytnutí účelové finanční dotace v rámci
programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok
2010,“ ve výši 15.000.-Kč, na výrobu propagačních materiálů a ukládá vedoucímu MKIS
Poběžovice zajistit realizaci propagačních materiálů.
RM bere na vědomí upozornění firmy Dálniční stavby Praha, a.s., na mechanické poškození silničních obrubníků na nově vybudované přeložce komunikace II/196 v Poběžovicích, způsobené nešetrnou zimní údržbou Službami města Poběžovice a skutečnost, že v
případě podání reklamace na uvedené vady, nebude tato přijata.
RM bere na vědomí kolaudační souhlas Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice na stavbu „Poběžovice, náměstí Míru - kabel NN I. etapa“ a na stavbu „Poběžovice,
náměstí Míru - kabel NN II. etapa.“
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RM souhlasí s uzavřením věcných břemen na užívání pozemků p.č. 308/1 a p.č. 308/5 v k.ú.
Šibanov ve prospěch MVDr. Pavla Kroupy, Šibanov čp. 1 a ukládá tajemníkovi připravit
smlouvy.

Zapsal dne 1.11.2010 Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.

...............................................
Mgr. Hynek Říha, starosta

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