Usnesení z 88. jednání
Rady města Poběžovice
konaného dne 29. září 2010
od 16:00 do 18:00 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice

Přítomni radní: Mgr. Hynek Říha, PhDr. Petr Mužík, RNDr. Karel Špaček, Lenka Pekárová, Josef Váňa.
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta Mgr. Hynek Říha.
RM-88-10.09.29
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RM schvaluje zápis a usnesení z 87. jednání RM bez výhrad.
RM souhlasí s pokračováním přípravy k podání žádosti o poskytnutí finanční dotace z prostředků
KÚ PK na provedení celkové sanace netěsného kanalizačního sběrače v Žižkově ulici a pověřuje
starostu zajištěním všech potřebných kroků, včetně přípravy výběrového řízení.
RM bere na vědomí došlé faktury na doplatky za spotřebu elektrické energie v objektech mateřské
školy v Mnichově ve výši 175.765.-Kč a v Poběžovicích ve výši 79.654.-Kč a ukládá ředitelce MŠ
dojednat s dodavatelem splátkový kalendář na úhradu těchto doplatků.
RM bere na vědomí reklamaci SBD Domažlice na provedení kanalizační přípojky v bytovém domě
v ulici Budovatelů čp. 387 v Poběžovicích, kde došlo opakovaně k průniku splaškových vod do
sklepních prostorů domu a ukládá starostovi projednat způsob řešení problému s provozovatelem
kanalizace, firmou CHVAK, a.s., Domažlice.
RM schvaluje poskytnutí odměny řediteli Základní školy Poběžovice za práci při přípravě žádostí o
dotace, které byly škole poskytnuty v celkové výši cca 5.900.000.-Kč.
RM bere na vědomí žádost nájemníků bytového domu v ulici Budovatelů čp. 381 a ukládá starostovi a správci bytového fondu postupně řešit jednotlivé body žádosti.
RM bere na vědomí podané žádosti o samovýrobu palivového dřeva manželi Jasanskými, Jaroslavem Pávem, Marií Čermákovou a Františkem Valentou.
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na nákup materiálu na vybudování chodníku ze
zámkové dlažby u bytového domu čp. 46, jak o to požádalo Sdružení spoluvlastníků domu čp. 46,
Pohraniční stráže, Poběžovice.
RM schvaluje smlouvu č. 77151-1 s GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí n. Labem o připojení
domu čp. 92 ve Vranovské ulici k distribuční soustavě zemního plynu a pověřuje starostu jejím
podpisem.
RM bere na vědomí uzavření darovací smlouvy č. 2010035 s firmou ASEKOL s.r.o., Dobrušská 1,
140 00 Praha 4 o poskytnutí finančního daru ve výši 45.500.-Kč na vybudování sběrného dvora.
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene výstavbu kanalizačního řadu a umožnění přístupu k němu s vlastníkem dotčených pozemků p.č. 587 a p.č. 588 dle KN, p. Zdeňkem Groeszlem,
Hostouňská 345, Poběžovice a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje smlouvu s firmou ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 o zřízení věcného břemene vybudování a provozování zařízení distribuční soustavy (zemní kabel a přípojková
skříň) na pozemcích města p.č. 296/1, 884/1, 885, 903, 927/1, 924, 925, 934/8, a 983/2, vše dle KN,
a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM bere na vědomí vydání stavebního povolení MěÚ Poběžovice, odborem výstavby a životního
prostředí, na stavbu „Veřejně prospěšná stavba - Účelová komunikace Šitboř.“
RM bere na vědomí protokol firmy ARCADIS Geotechnika a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha
5, o předání dotčených pozemků v k.ú. Ohnišťovice po provedení zabezpečení devíti starých důlních děl.
RM nesouhlasí s prodloužením prezentace města Poběžovice na webovém portálu www.
cestykrajem.cz za cenu 1850.-Kč bez DPH za rok.
RM schvaluje novelizovanou Směrnici č. 2/2010, pro oběh účetních dokladů MěÚ Poběžovice.
RM schvaluje Směrnici MěÚ Poběžovice č. 3/2010, pro časové rozlišování, v souladu s §69 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
RM doporučuje ZM schválit záměr města směnit pozemky p.č. 1427, o výměře 4387 m2 a p.č. 669/2
o výměře 277 m2, ve vlastnictví p. Boženy Bláhové, Dolní 363, Poběžovice a Milana Bláhy, Zahradní 112, Poběžovice (žadatelé), za část pozemku p.č. 664/38, o stejné výměře, ve vlastnictví města Poběžovice.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Poběžovice schválit záměr města prodat část pozemku p.č.
789/1, v rozsahu připlocení k domu čp. 55 v obci Šitboř.
RM schvaluje nový ceník kopírovacích služeb MěÚ Poběžovice s účinností od 1.10.2010.
RM bere na vědomí cenovou nabídku na opravu domovních zvonků v bytovém domě čp. 145 v
Krátké ulici a ukládá správci bytového domu zajistit jejich opravu.
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