Usnesení z 68. zasedání
Rady města Poběžovice
konaného dne 10. dubna 2017
od 15:00 do 18:40 hodin v kanceláři starosty města Poběžovice

Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák (místostarosta), PhDr. Petr Mužík,
Václav Kohout (15.30), Ing. Jindřich Kohout.
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta města Mgr. Hynek Říha.
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RM schvaluje program 68. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje pořízení prezentace interiéru poběžovického zámku formou virálního
videa 360°, v souladu s nabídkou firmy Antinari s.r.o., za cenu 15.000.-Kč bez
DPH.
RM schvaluje nákup a instalaci vhodné webové kamery pro on-line sledování
hnízdění poštolky obecné na budově poběžovického zámku a pověřuje tajemníka
zajištěním instalace vhodného zařízení.
RM schvaluje zápis a usnesení z 67. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje Smlouvu o dílo 259-16-1-1 s firmou SUDOP Project Plzeň, a.s., na
zhotovení projektové dokumentace pro stavebnímu povolení na stavební akci
„Obytná zóna ul. Otovská, Finská, Zahradní, Poběžovice,“ za cenu 288.512.-Kč vč.
DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje Smlouvu o dílo 258-16-1-1 s firmou SUDOP Project Plzeň, a.s., na
zhotovení projektové dokumentace pro stavebnímu povolení na stavební akci
„Oprava místní komunikace ul. Dolní, Poběžovice,“ za cenu 84.458.-Kč vč. DPH a
pověřuje starostu jejím podpisem.
RM bere na vědomí zápis z kontrolního dne, který proběhl 5.4.2017 na stavbě Stavební úpravy krovu a střechy presbytáře kostela sv. Mikuláše v Šitboři.
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do Dispozičního fondu na projekt: „Jan ze
Šitboře - velký Evropan,“ jehož náplní bude setkání rodáků u příležitosti slavnostního odhalení památníku Janu ze Šitboře.
RM schvaluje záměr města pronajmout pozemek p.č. 261 o výměře 505 m2, druh
pozemku zahrada, v k.ú. Poběžovice.
RM přiděluje byt č. 2 o velikosti 2+1 v bytovém domě č.p. 146 v Krátké ulici, ……...
RM přiděluje byt č. 4 v bytovém domě č.p. 50 na nám Míru …………...
RM bere na vědomí rozpis schváleného rozpočtu města na rok 2017, provedený
správcem rozpočtu pí Janou Tarkovou.
RM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 31.3.2017.
RM schvaluje rozpočtová opatření č. 01/2017 v předloženém znění.
RM schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Základní
školy Poběžovice, okres Domažlice, IČ: 75005409, se sídlem Masarykova 282, Poběžovice, s termínem podávání přihlášek do 16.5.2017, dle předloženého návrhu,
který splňuje náležitosti vyhlášení konkurzu podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích a je přílohou zápisu z tohoto zasedání RM.
RM jmenuje konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele
Základní školy Poběžovice, okr. Domažlice, ve složení: Předseda: Mgr. Hynek Říha, členové: Ing. Jindřich Kohout, člen Rady města Poběžovice, Bc. Monika Čermáková, Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, Mgr.
Karel Štípek, ředitel školského zařízení Základní škola a mateřská škola Domažlice, Mgr. Marie Pittnerová, pedagogický pracovník Základní školy Poběžovice, Ing.
Pavel Honzík, ředitel Plzeňského inspektorátu České školní inspekce, Ladislav Bostránka 1
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ček, člen školské rady Základní školy Poběžovice.
RM pověřuje Vojtěcha Kotlana, tajemníka MěÚ Poběžovice funkcí tajemníka konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Poběžovice, okres Domažlice.
RM bere na vědomí návrh textu Memoranda o spolupráci mezi městem Poběžovice a
Spolkem Poběžovice-Ronsperg, z.s. a pověřuje starostu a PhDr. Petra Mužíka jeho
úpravou v souladu s připomínkami radních.
RM souhlasí s výrobou a osazením jednoduchých dřevěných laviček na stanovená
místa u japonské ZEN zahrady.
RM schvaluje poskytnutí věcných darů v hodnotě 2.500.-Kč dvěma judistkám, vyhodnoceným v anketě Sportovec Domažlicka za rok 2016, které proběhne 14.4.2017
v Klenčí pod Čerchovem, ……………....
RM schvaluje k oslovení pro podání nabídek ve výběrovém řízení malého rozsahu
na zpracovatele nového územního plánu města Poběžovice následující firmy: ARCHUM architekti s.r.o., Praha; Ing. Petr Laube, Neratovice; Ing. arch. Milan Salaba, Praha; Architektonické studio HYSEK, spol. s r.o., Plzeň; Ing. arch. Petr Vávra,
Praha a pověřuje starostu jejich obesláním.
RM souhlasí s předloženým rozpisem neinvestičního příspěvku města na rok 2017,
na analytické účty Základní školy Poběžovice.
RM na základě vyjádření Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice
souhlasí s pokácením 2 ks vzrostlých smrků na pozemcích p.č. 32 a p.č. 46 v k.ú.
Poběžovice s tím, že za ně bude provedena náhradní výsadba jabloní sloupovitých.
RM souhlasí s výměnou linolea v bytu č. 5 na nám. Míru č.p. 50 v Poběžovicích s
tím, že město uhradí linoleum v částce 160.-Kč/m2, a výměnou 1 ks dveří, které jsou
z jedné strany prokopnuté.
RM schvaluje Smlouvu č. 08492017, o poskytnutí věcného daru 25 ks ovocných
stromků v celkové hodnotě 7.900.-Kč, předloženou Plzeňským krajem a pověřuje
starostu jejím podpisem.
RM bere na vědomí podání reklamace JSDH Poběžovice na nekvalitně provedenou
opravu nádrže cisterny CAS 32 T815 provádějící firmě Komet Požární technika,
Pečky.

Zapsal dne 12.4.2017 Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice

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

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