Usnesení z 5. zasedání
Rady města Poběžovice
konaného dne 14. ledna 2019

od 15:00 do 18:00 hodin v kanceláři starosty města Poběžovice

Přítomní radní: Martin Kopecký (starosta), Pavel Veselák (místostarosta), Dominika Adamcová, Ing. Marie Grösslová, Bc. Jakub Jansa.
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta města Martin Kopecký.
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RM schvaluje program 5. zasedání RM bez výhrad.
RM rozhodla o odstranění nevzhledných, či nefunkčních vývěsních tabulí v částech
Poběžovic a jejich nahrazení stojany s kreslenými mapami, jejichž součástmi budou
malé uzamykatelné vývěsní skříňky ve formátu A3, z eloxovaného hliníku s tím, že
odstranění a instalaci provedou Služby města Poběžovice.
RM na základě návrhu referentky Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice, pí Prančlové souhlasí s pokácením vzrostlého smrku na pozemku p.č. 430
v k.ú. Poběžovice, u bytového domu č.p. 381 v ulici Budovatelů, který má poškozený kořenový systém, prosychá a naklání se, čímž se stává nebezpečným pro své okolí.
RM na základě návrhu referentky Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice, pí Prančlové souhlasí s pokácením vzrostlého topolu černého na hrázi
rybníka v Šitboři, pozemek p.č. 789/1, s tím, že křehká dřevina ohrožující kolemjdoucí za větru snadno se lámajícími větvemi bude pokácena na náklady a nebezpečí žadatele, ………., vlastníka sousední novostavby rodinného domu.
RM schvaluje zápis a usnesení z 3. a 4. zasedání RM bez výhrad.
RM bere na vědomí ukončení členství Mgr. Hynka Říhy v Řídícím výboru komunitního plánování sociálních služeb Domažlice a usnesení RM Domažlice, kterým
schvaluje členem Řídícího výboru komunitního plánování služeb Domažlice Bc.
Markétu Junkovou, DiS, zastupující město Poběžovice.
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti ve výši 500.000.-Kč na realizaci projektu Obnova věže kostela sv.
Mikuláše v Šitboři - II. etapa a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje, v souladu se změnou legislativy, s účinností od 1.1.2019 nový platový výměr ředitelce Mateřské školy Poběžovice.
RM schvaluje, v souladu se změnou legislativy, s účinností od 1.1.2019 nový platový výměr řediteli Základní školy Poběžovice.
RM souhlasí s prodloužením doby vytápění bytového domu v Krátké ulici č.p. 145 a
ukládá správci bytového fondu města pí Janě Blahníkové zajistit změnu doby vytápění v souladu se žádostí domovníka domu.
RM souhlasí s umístěním 5 informačních panelů na pozemcích města p.č. 39 a p.č.
14/1 v k.ú. Šitboř, s informacemi o životě Jana ze Šitboře, v souladu se žádostí
spolku Mikuláš, z.s., Šitboř.
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 schvaluje záměr města pronajmout část pozemku p.č. 53, o výměře cca 50 m2 v
k.ú. Poběžovice u Domažlic.
RM bere na vědomí Protokol Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje
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o kontrole stavu osvětlení v učebnách Základní školy Poběžovice s tím, že byly shledány nedostatky, škole byla uložena povinnost zjednání nápravy a informování KHS
o způsobu jejího provedení.
RM schvaluje darovací smlouvu Okresní hospodářské komory Klatovy, kterou se
Základní škole Poběžovice po skončení doby udržitelnosti projektu Stroje a zařízení
podprojektu Mechatronika do škol, bezúplatně převádí do vlastnictví CNC stroje, a
to soustruh, frézka, vyřezávací zařízení Filo-Cut a drobné nářadí v celkové hodnotě
476.559,35 Kč.
RM schvaluje provedení přesunu finančních prostředků Základní školy Poběžovice
v rámci analytických účtů stanoveného neinvestičního příspěvku ZŠ pro rok 2018,
podle předloženého návrhu.
RM souhlasí s provedením výměny radiátoru v kuchyni za větší a výměnou nefunkční digestoře v bytu žadatelky, ………..
RM schvaluje Servisní smlouvu č. 490181099 programového vybavení CODEXIS
GREEN, kterou se stanovují podmínky pro využívání produktu s tím, že do
31.12.2023 má již město využívání služby uhrazeno, na základě jejího nákupu s
předchozí verzí programu, a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM souhlasí s pronájmem kina žadateli Křesťanskému centru LOGOS Poběžovice,
dne 26.1.2019 odpoledne s tím, že nájemné ve výši 600.-Kč bude uhrazeno bezprostředně po skončení akce.
RM schvaluje záměr města pronajmout části pozemků p.č. 116/1, p.č. 116/4 a p.č.
116/44 o celkové výměře 87 m2, vše v k.ú. Poběžovice u Domažlic.
RM schvaluje záměr města pronajmout část pozemku p.č. 1033/1, o výměře 750 m2,
v k.ú. Šitboř.
RM schvaluje udělení plné moci firmě CHVAK, a.s., Domažlice, k zajištění vydání
vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod z odlehčení v areálu ČOV Poběžovice a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje starostovi poskytování měsíčního příspěvku na úhradu pracovních telefonních hovorů ze soukromého telefonu, ve výši 600.-Kč.
3.
Kontrola usnesení ze 4. a předchozích zasedání RM
RM-04-18.12.17
6
trvá
RM bere na vědomí žádosti místních spolků a organizací o poskytnutí dotací z rozpočtu města v celkové výši 435.000.-Kč a ukládá starostovi, podle možností zapracovat žádosti do návrhu rozpočtu města pro rok 2019.
8
splněno
RM schvaluje plnou moc, kterou město Poběžovice zmocňuje firmu Makléřský servis
s.r.o., Plzeň, k výkonu pojišťovací agendy pro své potřeby a pověřuje starostu jejím
podpisem.
9
splněno
RM souhlasí s rozšířením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0007352,
předloženou firmou SENERGOS, a.s., Ostopovice, na zřízení vedení NN k domu č.p.
138 a 137 na Spojeneckém náměstí, o dotčený pozemek p.č. 918 v k.ú. Poběžovice a
pověřuje starostu udělit firmě písemný souhlas.
14 trvá
RM bere na vědomí cenovou nabídku firmy Zednictví Ladislav Mráz, Prapořiště č.p.
110, 345 06 Kdyně, na sanaci nebytových prostor v domě č.p. 50 na mám. Míru v Poběžovicích, s celkovou cenou 299.664.-Kč vč. DPH a ukládá místostarostovi zjistit
všechny možnosti vedoucí ke snížení těchto nákladů.
17 splněno
RM schvaluje Smlouvu o dílo - Stavební práce „Poběžovice - Rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice,“ předloženou Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, která pro město Poběžovice zní na celkovou částku nákladů 3.031.129,78 Kč bez DPH a
pověřuje starostu jejím podpisem.
18 splněno
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/030/2018, uzavřené se zhotovitelem, firmou CHVAK, a.s., Domažlice, na akci „Výstavba kanalizace dle projektové
dokumentace Šitboř - kanalizace, I. etapa,“ kterým se cena díla navyšuje o vícenáklady částkou 32.068.-Kč bez DPH a pověřuje starostu jeho podpisem.
19 splněno
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RM schvaluje Doplněk č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 1/01/2003, směsný (zbytkový) komunální
odpad, předložený firmou Západočeské komunální služby, a.s., Plzeň, kterým se navyšuje
cena za jeden svozový den na částku 17.500.-Kč bez DPH a pověřuje starostu jeho podpisem.
20 splněno
RM schvaluje Smlouvu o obstarání pečovatelské služby pro obec Mutěnín na rok 2019 a pověřuje starostu jejím podpisem.
21 splněno
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti Stavba: Poběžovice, DO,
č.p. 57 - vedení NN, IE-12-0006193/1/VB, na pozemku p.č. 668/1 v k.ú. Poběžovice, v
Otovské ulici před rodinným domem č.p. 57 a pověřuje starostu jejím podpisem.
22 splněno
RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o místění
stavby č. IV-12-0013514/SOBS VB/2 „POBĚŽOVICE, DO, PŘÍKOPY, 186/1 - KNN“ a
pověřuje starostu jejím podpisem.
RM-01-18.11.05
12 splněno
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 74/10 v k.ú. Sedlec u Poběžovic, o výměře cca
1000 m2 jedinému žadateli, …………. a ukládá tajemníkovi připravit náležitou nájemní
smlouvu. Tajemník provede 21.11.2018 za přítomnosti žadatele přeměření pronajímané
části pozemku a následně připraví k podpisu nájemní smlouvu.
17 trvá
RM ukládá vedoucímu Služeb města Poběžovice, p. Kovalíčkovi 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 a vhodné
počasí.

Dne 15.1.2019 zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.

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

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