Usnesení z 83. jednání
Rady města Poběžovice
konaného dne 23. června 2010
od 16:00 do 18:45 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice

Přítomni radní: Mgr. Hynek Říha, RNDr. Karel Špaček, PhDr. Petr Mužík, Lenka Pekárová., Josef Váňa.
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta Mgr. Hynek Říha.
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RM schvaluje zápis a usnesení z 82. zasedání RM bez výhrad.
RM ukládá správci bytového fondu města oslovit k podání nabídky na výměnu oken v domě čp. 92
ve Vranovské ulici firmy Okna Pluhař, Domažlice a Stephan Bauer Horšovský Týn se specifikací:
10% DPH, provedení demontážních, montážních a zednických prací a totéž upřesnit u dříve oslovených firem.
RM schvaluje pořízení studie dopravního řešení a parkovacích ploch na sídlišti Budovatelů, v ulicích Augustinova, Dobrohostova, Smetanova, Větrná a ukládá starostovi oslovit tři zhotovitele k
podání nabídky.
RM vzhledem k malému zájmu o nabízený traktorbagr JCB 3CX rozhodla o snížení nabídkové ceny na 300.000.-Kč bez DPH a ukládá tajemníkovi změnu provést v internetových nabídkách.
RM souhlasí s návrhem technického řešení odvodnění garáže pí. Vondrašové, Budovatelů 383 a
ukládá vedoucímu Služeb města Poběžovice odvodnění realizovat do 15.7.2010.
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 10055 na dodávku a montáž keramické pece pro Základní školu
Poběžovice s firmou BVD PECE spol. s r.o., Podlesí 103, 360 01 K. Vary za cenu 273.290.-Kč vč.
DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM ukládá správci bytového fondu města Poběžovice zajistit výměnu topné sekce boileru v bytovém domě čp. 116 v ulici Pohraniční stráže u firmy Tomáš Strapina-vodoinstalatérství, nám. 5.
května 32, 345 62 Holýšov, za cenu 30.000.-Kč vč. DPH.
RM schvaluje rozpočtová opatření č. 03/2010 v navrženém znění.
RM bere na vědomí projekt na dočasné osazení bezpečnostních svodidel k vyčlenění části přístupového chodníku k prodejně v přízemí bytového domu čp. 50, vypracovaný Projekční kanceláří Rojt,
Vodní 27, 344 01 Domažlice.
RM bere na vědomí splátkový kalendář na úhradu zbytku ceny za zhotovení projektové dokumentace ZŠ a MŠ s tím, že 500 tis. Kč město firmě STAFIN projekty a stavby Plzeň, a.s., uhradí do konce roku 2010 a 1 mil. Kč v průběhu roku 2011.
RM schvaluje návrh licenční smlouvy s Divadelní, literární a audiovizuální agenturou na veřejnou
hudební produkci v rámci Česko-Bavorské slavnosti sv. Jana Nepomuckého 2010 a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy na pozemcích města p.č. 664/42, 664/45, 664/90, vše dle KN, č.p. 919, dle GP, a p.č. 848
dle ZE, vše v k.ú. Poběžovice s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8 PSČ 405 02 a
pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy na pozemku města p.č. 789/1 dle KN, v k.ú. Šitboř s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4,
Teplická 874/8 PSČ 405 02 a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene uložení telefonních kabelů do země na městských pozemcích p.č. 884/1, 884/5, 883/1, 883/3, 885, 903, 927/1, 296/1, 935/1, dle KN v k.ú. Poběžovice s firmou Telefonica O2 a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM neschvaluje zřízení druhé kanalizační přípojky k objektu čp. 309 ve Smetanově ulici, jak o ně
žádají manželé Královcovi s tím, že nákres provedení přípojky byl odsouhlasen jedním z vlastníků
objektu a pokud žadatelé trvají na vybudování další přípojky, musí si realizaci zajistit u provozovatele kanalizace - firmy CHVAK, a.s., Domažlice, na vlastní náklady.
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemena, spočívajícím v umožnění přístupu k nemovitostem žadatele, MVDr. Pavla Kroupy, Šibanov čp. 1, 345 22 Poběžovice, přes pozemek města p.č.
308/1 a p.č. 308/5 dle KN v k.ú. Šibanov a pověřuje tajemníka přípravou smluv.
RM schvaluje bezúplatné poskytnutí cca 20 m betonových žlabovnic JUDr. Zdeňku Kortánovi k
provedení úpravy průtočnosti příkopové strouhy před pozemkem p.č. 27 v obci Šibanov.
RM doporučuje ZM schválit záměr města prodat pozemek p.č. 78/1 dle KN, o výměře 545 m2 v k.ú.
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RM v souladu s ustanovením čl. 39 OZV č. 05/04 promíjí poplatek za likvidaci komunálního odpadu za rok 2010 manželům Jindřišce a Miloslavu Malíčkovým, trvale žijícím ve Švýcarsku a
Zdeňce Huttové (nar. 1979), trvale žijící v Heřmanově Huti.
RM povoluje samovýrobu palivového dřeva v městských lesích p. Zdeňku Prajzentovi, Krátká 156,
Poběžovice s tím, že podrobnosti si žadatel ujedná se správcem městských lesů, který mu vydá povolenku.
RM bere na vědomí žádost Ing. Václava Němce, Budovatelů 383, Poběžovice o rozšíření zastavitelného území na celou výměru pozemku p.č. 788/3 dle KN v k.ú. Poběžovice s tím, že požadavek
bude zahrnut ke zpracování v rámci tvorby nového územního plánu města Poběžovice.
RM schvaluje záměr města pronajmout části pozemků p.č. 581/1 a 778/1 dle KN v k.ú. Poběžovice.
RM bere na vědomí územní souhlas Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice se
stavbou přístřešku na parkování automobilu pro stavitele Václava Krta a Dagmar Krtovou, Augustinova 306, Poběžovice.
RM bere na vědomí územní rozhodnutí Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice o
umístění stavby „Poběžovice, rekonstrukce ČEZ - I. a II. etapa,“ pro stavitele Telefonica O2
Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle.
RM bere na vědomí územní rozhodnutí a stavební povolení Odboru výstavby a životního prostředí
MěÚ Poběžovice, na stavbu „Poběžovice, náměstí Míru - veřejné osvětlení,“ vydané žadateli ČEZ
Energetické služby s.r.o., se sídlem Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava, Vítkovice.
RM bere na vědomí žádost o odškodnění a bolestné za zlomenou nohu při pádu na kluzké městské
komunikaci dne 30.1.2010, podanou Marií Kotlanovou, Příkopy 196, Poběžovice a ukládá starostovi doložené doklady předat pojišťovací makléřce města k vyřízení.
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