Usnesení z 97. zasedání
Rady města Poběžovice
konaného dne 27. srpna 2018

od 15:00 do 18:30 hodin v kanceláři starosty města Poběžovice

Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák, místostarosta, PhDr. Petr Mužík,
Ing. Jindřich Kohout, Václav Kohout.
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta města Mgr. Hynek Říha.
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RM schvaluje program 97. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje zápis a usnesení z 96. zasedání RM Poběžovice bez výhrad.
RM bere na vědomí uzavření Smlouvy o dílo „Poběžovice - hydrogeologický průzkumný vrt HV 03,“ s firmou Stavební geologie - Geosan, s.r.o., Karlovotýnská 49,
252 16 Nučice, s cenou díla 502.876.-Kč vč. DPH.
RM schvaluje záměr města pronajmout části pozemků p.č. 264/1 a p.č. 364/2 v k.ú.
Poběžovice o výměře cca 240 m2.
RM bere na vědomí tajemníkem připravené podmínky pro vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa tajemníka MěÚ Poběžovice s tím, že vzhledem k nadcházejícím volbám do zastupitelstev obcí bude termín jeho vyhlášení posunut na listopad
2018 s možným nástupem nového pracovníka od 1.2.2019.
RM bere na vědomí podané nabídky dvou firem na výrobu a osazení celkem 9 ks
nových oken v budově Městského úřadu Poběžovice a konstatuje, že výhodnější nabídku podala firma Stepan service s.r.o, Domažlice s nabídkovou cenou 156.885.Kč bez DPH (189.831.-Kč vč. DPH), zatímco firma Kalliopé s.r.o., Poběžovice nabídla cenu 169.940.-Kč bez DPH (205.627.-Kč vč. DPH).
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na výrobu a osazení celkem 9 ks dřevěných
oken v budově Městského úřadu Poběžovice firmě Stepan service s.r.o., Domažlice,
která podala nejvýhodnější nabídku s cenou 156.885.-Kč bez DPH (189.831.-Kč vč.
DPH).
RM souhlasí s výměnou oken v přízemí budovy č.p. 92 ve Vranovské ulici (lékárna)
a na základě předložené nabídky přiděluje zakázku firmě Stepan service s.r.o., Domažlice za nabídkovou cenu 74.143.-Kč vč. DPH.
RM souhlasí s výměnou oken v bytovém domě č.p. 381 v ulici Budovatelů a ukládá
starostovi vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby.
RM schvaluje Smlouvu o společném zadávání veřejné zakázky malého rozsahu
„Poběžovice, Rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice“ - 2. vypsání, předloženou Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň,
s finanční účastí města Poběžovice ve výši 3.034.048,15 Kč, SÚSPK ve výši
1.871.081,77 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM bere na vědomí uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 53272018 od
Plzeňského kraje na akci „Šitboř - Kanalizace, I. etapa,“ ve výši 1.830.000.-Kč.
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, č. IV-12-0011301,
Poběžovice, DO, Větrná, 427/1, Pavlík-kNN, s jednorázovou náhradou ve výši
2.124.-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
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RM bere na vědomí Inspekční zprávu a Protokol o kontrole, provedené v Mateřské
škole Poběžovice dne 18.6.2018 Plzeňským inspektorátem České školní inspekce.
RM bere na vědomí žádost devíti občanů Dobrohostovy ulice v Poběžovicích o zřízení vodovodních přípojek pro jejich nemovitosti a ukládá starostovi zajistit zpracování projektové dokumentace pro stavbu a zařadit kalkulované náklady stavby do návrhu rozpočtu města pro rok 2019.
RM bere na vědomí žádost ……………….. o finanční spoluúčast města na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky k novostavbě jeho domu ve Vranovské ulici s
tím, že s jakoukoli spoluúčastí města na stavbě soukromých objektů nesouhlasí.
RM bere na vědomí uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o sdružených dodávkách
elektrické energie, uzavřené s firmou ENERGY FOR FUTURE, kterým se mění ceny za dodávku elektrické energie pro město Poběžovice, pro rok 2019.
RM souhlasí s uspořádáním akce Military airsoft ve dnech 22.-23.9.2018, v lese jižně od obce Zámělíč s tím, že za bezpečnost účastníků, průběh akce v terénu, poddolovaném důlní těžbou živce, zodpovídá bezvýhradně pořadatel a celý prostor bude po
skončení uveden do původního stavu.

Dne 28.8.2018 zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.

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

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