Usnesení z 95. zasedání
Rady města Poběžovice
konaného dne 23. července 2018

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

Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák, místostarosta, PhDr. Petr Mužík,
Václav Kohout.
Omluven: Ing. Jindřich Kohout (dovolená).
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta města Mgr. Hynek Říha.
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RM schvaluje program 95. zasedání RM bez výhrad.
RM souhlasí s provedením rekonstrukce podlahy v tělocvičně Základní školy Poběžovice, podle předložené technologie a současně souhlasí s přidělením zakázky firmě AB interier, Plzeňská 238, Stod, která předložila nejvýhodnější nabídku s cenou
ve výši 398.743,40 Kč vč. DPH.
RM souhlasí s použitím finančních prostředků z investičního fondu Základní školy
Poběžovice ve výši 398.743.-Kč, na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí podlahy v tělocvičně školy.
RM souhlasí s přijetím daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., ve výši
23.254.-Kč na období do 31.12.2018 a ve výši 35.032.-Kč na období 1.1.2019 28.6.2019, na úhradu stravného pro vybrané děti Základní školy Poběžovice, v
rámci projektu Obědy pro děti.
RM souhlasí se zapojením Základní školy Poběžovice do projektu výzvy č.
02_18_063 a 02_18_064 Šablony II., který je realizován z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání formou zjednodušeného vykazování.
RM schvaluje zápis a usnesení z 94. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje zadání výměny vodovodních rozvodů ve společných prostorách bytového domu č.p. 116 v ulici Pohraniční stráže firmě VODA TOPENÍ PLYN, Jaroslav Královec, Bělá n. Radbuzou, za nabídkovou cenu 57.882.-Kč bez DPH.
RM bere na vědomí zprávu o hospodaření města k 30.6.2018.
RM schvaluje rozpočtová opatření č. 05/2018 v předloženém znění.
RM souhlasí s prominutím nájemného za nebytové prostory v přízemí č.p. 92 ve
Vranovské ulici (lékárna) za období duben, květen, červen 2018.
RM souhlasí s pronájmem nebytového prostoru v budově místního kina Křesťanskému centru Poběžovice, za účelem konání nedělních křesťanských bohoslužeb a
setkání, 1 x týdně (neděle) v rozsahu 4 hodin, v termínu do 30.9.2018 za smluvní
nájemné 500.-Kč za jednu akci.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Poběžovice schválit záměr města prodat pozemek p.č. 789/28 o výměře 37 m2 v k.ú. Šitboř, ostatní plocha, ostatní komunikace.
RM nedoporučuje Zastupitelstvu města Poběžovice schválit záměr města prodat pozemek p.č. 942, vodní plocha, o výměře 1638 m2 a část pozemku p.č. 944, ostatní
plocha, v k.ú Šitboř do doby, než bude stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje,
nacházejícího se v této lokalitě a určeny podmínky pro činnost v ochranném pásmu.
RM nedoporučuje Zastupitelstvu města Poběžovice schválit záměr prodat pozemek
p.č. 942, vodní plocha, o výměře 1638 m2 v k.ú Šitboř do doby, než bude stanoveno
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ochranné pásmo vodního zdroje, nacházejícího se v této lokalitě a určeny podmínky
pro činnost v ochranném pásmu.
RM bere na vědomí oznámení Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice, o zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení na stavbu
„Novostavba soukromé synagogy v Poběžovicích.“
RM bere na vědomí rozhodnutí Odboru dopravy MěÚ Domažlice, kterým se povoluje žadateli LB Minerals, Tovární č.p. 431, 330 12 Horní Bříza provádění stavby provizorního skladu surovin v jeho objektu v Poběžovicích.

Dne 24.7.2018 zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.

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

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