Usnesení z 8. zasedání
Rady města Poběžovice
konaného dne 25. února 2019

od 15:00 do 17:30 hodin v kanceláři starosty města Poběžovice

Přítomní radní: Martin Kopecký (starosta), Pavel Veselák (místostarosta), Dominika Adamcová, Mgr. Jakub Jansa.
Omluvena: Ing. Marie Grösslová (zdravotní důvody).
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta města Martin Kopecký.
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RM schvaluje program 8. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje, na základě žádosti …………... a vyjádření referentky Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice, pí Prančlové pokácení vzrostlého dubu na pozemku p.č. 1080 v k.ú. Šitboř, který má poškozeny kořeny, je v vrostlý mezi
dva větší stromy, pro nedostatek místa se odklání směrem do zahrady žadatelů a
stává se hrozbou pro své okolí s tím, že pokácení provede žadatel na své náklady a
nebezpečí.
RM prozatím nesouhlasí s pokácením vzrostlého stromu (třešně), rostoucího u bytového domu č.p. 145 v Krátké ulici v Poběžovicích s tím, že o konečném řešení bude rozhodnuto po vyhotovení znaleckého dendrologického posudku stromu.
RM bere na vědomí písemnou stížnost a žádost podanou ……………., ve které si
stěžuje na postup referenta Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice
(stavební úřad), p. Zdeňka Prajzenta při řešení jeho požadavku na odstranění stavby na sousedním pozemku p.č. st. 13, která mu, vzhledem k blízkosti k jeho domu,
brání v udržování západní strany jeho nemovitosti. Zároveň bere na vědomí vyjádření referenta Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice, p. Zdeňka
Prajzenta s tím, že město Poběžovice není nadřízeným orgánem stavebního úřadu a
nemá tudíž možnost aktivně do této záležitosti jakkoli zasahovat a ukládá starostovi
zaslat stěžovateli písemnou odpověď.
RM schvaluje zápis a usnesení ze 7. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje Smlouvu o zprostředkování uměleckého výkonu na vystoupení hudební skupiny Karel Gott cover band v průběhu Poběžovických pouťových slavností 2019, s odměnou ve výši 30.000.-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
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.
RM bere na vědomí ústní žádosti ………… o povolení ke zřízení zahrádky na pozemku p.č. 81/1 v k.ú. Poběžovice, který leží pod stávajícími zahrádkami, pod sádkami, těsně u potoka Pivoňka s tím, že město nesouhlasí se zřizováním nových
ploch k pronájmu v těchto okrajových, špatně kontrolovatelných lokalitách.
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.
RM souhlasí s prodloužením termínu pro čerpání dotace z městského rozpočtu pro
Spolek Mikuláš z.s., do 28.2.2019, když pozdržením výroby panelů k výstavě o Janu
ze Šitboře došlo k jejímu čerpání až počátkem roku 2019.
RM bere na vědomí žádosti cestujících na zajištění instalace výplní otevřených stěn
autobusové čekárny v Šitboři, aby byli cestující lépe chráněni proti větru a chladu
a ukládá starostovi zajistit nápravu.
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RM schvaluje smlouvu o zajištění pravidelného odvozu a odstranění odpadu, který
při své nevýrobní činnosti produkuje v části Šibanov firma HTL SERVIS spol. s
r.o., se sídlem Nekázanka 880/11, 110 00 Praha 1 Nové Město a pověřuje starostu
jejím podpisem.
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.
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace Plzeňským krajem, ve výši
587.372 Kč, jako vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu v rámci programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a, zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2019 - Plzeňský
kraj,“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji
na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2019 ve výši 54.670.
-Kč.
RM bere na vědomí doručení dopisu ………..., který již byl v roce 2018 projednáván a ukládá starostovi předložit jej v materiálech k 2. zasedání ZM, aby s ním byli
seznámeni i noví zastupitelé.
RM doporučuje ZM schválit vyřazení majetku Základní školy Poběžovice, inventarizovaného ke dni 31.12.2018, v hodnotě: 345.851,42 Kč - vlastní majetek a 46.760.Kč svěřený majetek.
RM doporučuje ZM odstoupit od smlouvy na členství města Poběžovice ve Svazu
historických sídel Čech Moravy a Slezka, které městu nepřináší žádný pozitivní
efekt.
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.
2.

Kontrola usnesení ze 7. a předchozích zasedání RM

RM-07-19.02.11
3
trvá
RM bere na vědomí písemnou stížnost nájemníků bytového domu č.p. 146 v Krátké
ulici na hluk a nepořádek ve společných prostorách a okolo domu, a ukládá starostovi
zajistit zaslání písemného upozornění právního zástupce města dotčenému nájemníkovi s tím, že mu nájemní smlouva po uplynutí doby, na kterou je sepsána nebude městem prodloužena.
5
splněno
RM schvaluje, s účinností od 1.3.2019, uzavření nájemní smlouvy na část pozemku
p.č. 1033/1 o výměře 750 m2 v k.ú. Šitboř za cenu 2.-Kč/m2 za rok jedinému žadateli
…………… a pověřuje starostu jejím podpisem.
6
splněno
RM schvaluje, s účinností od 1.3.2019, uzavření nájemní smlouvy na část pozemku
p.č. 53 o výměře 50 m2 v k.ú. Poběžovice za cenu 2.-Kč/m2 za rok jedinému žadateli
……………. a pověřuje starostu jejím podpisem.
7
splněno
RM schvaluje, s účinností od 1.3.2019, uzavření nájemní smlouvy na části pozemků
p.č. 116/1, p.č. 116/4, p.č. 116/44 o celkové výměře 87 m2 v k.ú. Poběžovice za cenu
2.-Kč/m2 za rok jedinému ……………. a pověřuje starostu jejím podpisem.
8
trvá
RM bere na vědomí žádost nájemce nebytových prostor v budově č.p. 47 na nám. Míru v Poběžovicích, ……..….., o opravu nebo výměnu vstupních dveří do jeho provozovny rychlého občerstvení z důvodu jejich netěsnosti a s tím spojeným únikem tepla
z prostor provozovny a ukládá starostovi zajistit odbornou prohlídku dveří a jejich
případnou opravu.
11 splněno
RM schvaluje kupní smlouvu na prodej samochodné sekačky trávy ETHESIA F67165
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s prodejní cenou 100.000.-Kč, a pověřuje starostu jejím podpisem.
12 trvá
RM bere na vědomí cenovou nabídku firmy STEPAN service s.r.o., Domažlice na výměnu
všech zbývajících oken v budově Městského úřadu Poběžovice, na nám. Míru č.p. 47, s výslednou cenou 345.932.-Kč bez DPH a v případě schválení této částky v rozpočtu města na
rok 2019, pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo.
RM-06-19.01.28
5
splněno
RM souhlasí s umístěním antény pro zajištění internetového připojení od firmy AITEX, na
střechu bytového domu č.p. 50 na nám. Míru v Poběžovicích.
14 trvá
RM bere na vědomí žádost zpracovatele Územního plánu Poběžovice o jmenování nového
zástupce města k projednávání problematiky ÚP a doporučuje ZM zvolit zástupcem města
Poběžovice starostu p. Martina Kopeckého.
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.
RM-01-18.11.05
17 trvá
RM ukládá vedoucímu Služeb města Poběžovice, urychleně opravit výtluky v asfaltovém
povrchu na parkovišti u hotelu Hubertus (Mariánská ulice), v Dobrohostově ulici před bytovým domem č.p. 387 a sjezd na křižovatce z ulice Příkopy do Slovanské. Práce budou provedeny po doručení objednané dodávky studené asfaltové směsi.

Dne 27.2.2019 zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.

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

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