Usnesení z 12. zasedání
Rady města Poběžovice
konaného dne 6. května 2019

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

Přítomní radní: Martin Kopecký (starosta), Pavel Veselák (místostarosta), Dominika Adamcová, Ing. Marie Grösslová, Mgr. Jakub Jansa.
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta města Martin Kopecký.
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RM schvaluje program 12. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje zápis a usnesení z 11. zasedání RM bez výhrad.
RM souhlasí s provedením výměny vany za sprchový kout v bytě č. 4 v Krátké ulici
č.p. 141 s tím, že náklady spojené s výměnou uhradí žadatel.
RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 7.500.-Kč na provoz
Linky bezpečí, z.s.
RM bere na vědomí vyhlášení výzev k podání žádostí o dotace HZS Plzeňského kraje v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí,“ a ukládá
starostovi zajistit podání žádosti o dotaci na rekonstrukci požární zbrojnice.
RM bere na vědomí dodatek ke stávající úvěrové smlouvě s Komerční bankou a.s., s
fixní výší úroku 1,89 p.a. do konce splácení úvěru a doporučuje ZM Poběžovice jej
projednat a schválit.
RM souhlasí, na základě doporučení auditora, se zřízením samostatného podúčtu
města, na kterém budou evidovány pouze nedobytné pohledávky města.
RM jmenuje Komisi pro vyhodnocení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Šitboř - kostel svatého Mikuláše, stavební úpravy fasád věže,“ ve složení: Martin Kopecký, starosta města, Pavel Veselák, místostarosta města, Mgr. Jakub Jansa,
radní.
RM přiděluje od 1.6.2019 byt č. 2 v bytovém domě nám. Míru č.p. 50 ……..
RM bere na vědomí znalecký odhad ceny části pozemku p.č. 1153, o výměře 66 m2
(dle GP pozemek p.č. 1153/3), s prodejní cenou 13.200.-Kč a části pozemku p.č.
1173, o výměře 806 m2 (dle GP pozemek p.č. 1173/1), s prodejní cenou 161.200.-Kč
a doporučuje ZM schválit prodej uvedených pozemků jedinému zájemci, ………..
za odhadní ceny.
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 789/1 o výměře 37 m2 (dle
GP pozemek p.č. 789/28), druh pozemku - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
Šitboř, za prodejní cenu, stanovenou znaleckým posudkem, ve výši 9.250.-Kč.
RM bere na vědomí návrh závěrečného účtu města za rok 2018 včetně všech příloh,
předložený účetní města a doporučuje ZM předložený návrh projednat a schválit.
RM souhlasí se záborem části městských pozemků p.č.904/4 a p.č. 904/5 v k.ú. Poběžovice o celkové výměře cca 45 m2, pro stavbu lešení k opravě střechy budovy na
nám. Míru č.p. 67 a to v době od 15.7.2019 do 30.7.2019 s tím, že žadatel zajistí
montáž, užívání a demontáž lešení v souladu se zásadami BOZP a platnými právními předpisy.
2. Kontrola usnesení z 11. a předchozích zasedání RM
RM-11-19.04.23
4
splněno
RM schvaluje Smlouvu příkazní č. 025-VZMR-19 s firmou MAZEPPA, s.r.o., Plzeň
na administraci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce „Výměna
oken a dveří ZŠ Poběžovice,“ s cenou 20.000.-Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím
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podpisem.
12 splněno
RM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování č. VP_2019_21807, Ochranného svazu autorského (OSA) a dodatek č. 1 k této smlouvě na akci XVI. ples města s
částkou k úhradě 2.550.-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
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.
11 trvá
RM bere na vědomí nastalé změny kupujících při prodeji pozemku p.č. 339 v k.ú. Poběžovice a ukládá starostovi předložit tyto změny k novému projednání v ZM Poběžovice.
RM-09-19.03.18
3
splněno
RM schvaluje podání žádosti o financování pro právnické osoby firmě ČSOB Leasing,
za účelem zajištění financování nákupu samochodné travní sekačky se zdvihacím košem zn. KUBOTA a ukládá starostovi podat vyplněnou žádost.
RM-08-19.02.25
3
splněno
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.
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
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.
10 trvá
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.
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-07-19.02.11
3
splněno
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 nájemníkostránka 2

vi s tím, že mu nájemní smlouva po uplynutí doby, na kterou je sepsána nebude městem
prodloužena.
12 splněno
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-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 9.5.2019 zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.

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

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