Usnesení z 80. jednání
Rady města Poběžovice
konaného dne 24. června 2013
od 15:00 do 17:00 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Poběžovice

Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák (místostarosta), Ing. Pavlína
Vejvančická Ph.D., Mgr. Olga Kociánová, Vlastimil Vondraš.
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta města Mgr. Hynek Říha.
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RM schvaluje navržený program 80. zasedání RM.
RM schvaluje zápisy a usnesení ze 78. a 79. zasedání RM bez výhrad.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování internetového připojení MěÚ
Poběžovice, za podmínek předloženého návrhu smlouvy, s firmou MAIVA s.r.o., se
sídlem MUDr. Šlejmara 750, 345 62 Holýšov a pověřuje tajemníka technickým
zajištěním potřebných změn.
RM nesouhlasí s vysázením tújí na městských pozemcích p.č. 884/1, p.č. 927/1 a
p.č. 927/2, kolem domu č.p. 19, jak o to požádal majitel, p. Ivan Roman, z důvodu
vedení inženýrských sítí v těchto místech.
RM souhlasí s pořádáním výstavy drobného zvířectva Českého svazu chovatelů ZO
Poběžovice a ZO Hostouň, na terase pod MěÚ Poběžovice v době konání
Poběžovických pouťových slavností 2013.
RM souhlasí s poskytnutím poháru pro nejlepší drůbež výstavy ČSCH ZO
Poběžovice a ZO Hostouň v rámci Poběžovických pouťových slavností 2013 s tím,
že si pořadatelé pohár zajistí a náklady jim budou uhrazeny a pověřuje
místostarostu čestným členstvím ve výstavním výboru.
RM bere na vědomí žádost Státního pozemkového úřadu o souhlas se změnou
katastrální hranice mezi k.ú. Hvožďany a k.ú. Šitboř, spočívající ve vytýčení
hranice po břehu aktuálního koryta potoka Pivoňka, čímž bude zrušena hranice
vytýčená na břehu již neexistujícího koryta potoka, se změnami výměr pro obě k.ú.,
a ukládá starostovi předložit žádost k projednání v ZM Poběžovice.
RM schvaluje podání žádosti o státní účelovou dotaci v rámci Programu prevence
kriminality 2013 - 2. kolo na projekt „Poběžovice - vzdělávání v řešení
bezdlužnosti,“ a na projekt „Prázdninový klub Poběžovice, nejen o prázdninách,“ v
celkové výši 374.700.-Kč a zavazuje se poskytnout spolupodíl ve výši 10%, v rámci
rozpočtu města v roce 2013.
RM schvaluje Plán prevence kriminality města Poběžovice.
RM schvaluje koordinátorkou prevence kriminality ve městě Poběžovice úřednici
MěÚ Poběžovice pí. Ivetu Burdovou, bytem Školní č.p. 303, 345 26 Bělá n.
Radbuzou.
2.
Kontrola usnesení ze 79. a předchozích zasedání RM.
RM-79-13.06.17
5
splněno
RM schvaluje smlouvu s Plzeňským krajem, o poskytnutí účelové dotace z programu
„Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje v roce 2013, č. IC
003/13, ve výši 20.000.-Kč na projekt „Významné osobnosti Poběžovicka a jejich
spojení se zajímavými cíli,“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
6
splněno
RM schvaluje Smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů na školství s obcí Meclov,
za docházku dvou poběžovických dětí do meclovských škol, s celkovou částkou
16.685.-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM-78-13.06.10
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4
trvá
RM doporučuje Zastupitelstvu města Poběžovice schválit záměr města prodat část
pozemku p.č. 558 dle PK o výměře cca 3000 m2 (bude upřesněno po geodetickém
zaměření).
9
trvá
RM doporučuje Zastupitelstvu města Poběžovice pověřit přípravou podkladů pro
vypsání výběrového řízení na poskytovatele refinancování závazků města firmu
Swiss Life Select Česká republika, s.r.o., se sídlem Poděbradova 2842/1, 301 00
Plzeň-Jižní Předměstí, za jednorázovou provizi ve výši 50.000.- Kč.
RM-76-13.05.13
4
trvá
RM ukládá starostovi, zaslat Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje požadavek na
dokončení opravy nejvíce poškozených státních komunikací v Poběžovicích
nejpozději do 30.6.2013.
5
trvá
RM na základě prověření poměrů na pozemcích p.č. 581/1 a p.č. 778/1 ukládá
tajemníkovi vyzvat uživatele části těchto městských pozemků, p. Josefa Koželuha,
Květinová 113, Poběžovice, aby vyznačenou část do 31.10.2013 vyklidil s tím, že
bude-li chtít nadále využívat zbývající části pozemků, bude s ním uzavřena nájemní
smlouva za standardních podmínek.
8
trvá
RM bere na vědomí žádost pí. Marty Volfíkové, Díly 143, 344 01 Domažlice, o
odvedení dešťových vod, tekoucích z veřejného prostranství na její pozemek u
nemovitosti č.p. 20 v Šitboři a ukládá p. Zdeňku Prajzentovi provést místní šetření a
navrhnout řešení.
RM-75-13.04.24
5
splněno
RM bere na vědomí informaci o stavu parkoviště u bytového domu č.p. 385 a 386 v
ulici Budovatelů a ukládá vedoucímu Služeb města Poběžovice zajistit opravu
poškozené části oplocení.
8
splněno
RM nedoporučuje ZM přijmout nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových na odprodej části pozemku p.č. st. 6, o výměře 774 m2, v k.ú. Zámělič,
nacházející se v obci Zámělič při komunikace z Poběžovic do Meclova, který je
trvale porostlý náletovými dřevinami.
RM-74-13.04.08
8
splněno
RM doporučuje ZM schválit záměr města prodat pozemek p.č. 1377 o výměře
31.098 m2 v k.ú. Poběžovice u Domažlic.
RM-73-13.03.25
3
trvá
RM ukládá starostovi připravit podklady pro vyhlášení výběrového řízení na
dodavatele elektřiny pro objekty města Poběžovice, s termínem do 30.4.2013.
Termín byl prodloužen do 30.6.2013.
4
trvá
RM ukládá starostovi zaslat písemnou žádost Správě a údržbě silnic Plzeňského
kraje o provedení opravy nejvíce poškozených úseků komunikací ve městě.
9
splněno
RM bere na vědomí žádost Základní školy Poběžovice o povolení odpisu
nepotřebného majetku - kuchyňské linky inv. č. DKP II.Z 26 - Kuchyň C - OSP 150,
za evidenční cenu 2960.-Kč a ukládá starostovi předložit žádost k projednání v
zastupitelstvu města.
RM-72-13.03.11
11 trvá
RM ukládá starostovi zajistit do 31.5.2013 přípravu podkladů pro oslovení firem k
podání nabídky na zhotovení bezdrátového rozhlasu v Poběžovicích a jejich částech.
18 trvá
RM ukládá starostovi projednat bezpečnost chodců na komunikaci v obci Ohnišťovice s
příslušníky OO Policie ČR a předložit návrh řešení.
21 trvá
RM ukládá starostovi dořešit vlastnické vztahy k budově fotbalové kabiny.
RM-71-13.02.25
7
trvá
RM bere na vědomí odstoupení od nájemní smlouvy manželů Michaely a Luboše
Bedyových, kteří byt č. 6 v Šandově ulici v Poběžovicích vyklidí a předají k
30.6.2013 a ukládá starostovi předložit do 14 dnů RM návrh na řešení stránka 2

situace v Bytovém družstvu „Poběžovice - družstvo.“
Přihlásil se jeden zájemce o převod práv k uvedenému bytu, je vyčíslena částka, kterou
musí uhradit za vypořádání členského podílu v družstvu a převod vlastnických práv,
který bude po právní stránce připraven v měsíci květnu 2013.
RM-66-12.12.20
5
trvá
RM bere na vědomí žádosti o odkoupení části pozemku p.č. 668/1 v k.ú. Poběžovice,
zaslané p. Václavem Šlajsem a p. Miroslavem Macháčkem s tím, že rozhodnutí o
záměru prodat uvedené části pozemků bude učiněno po prověření či aktualizace
zpracované dopravní studie na dotčenou lokalitu, nejpozději do 30.4.2013.
Termín byl prodloužen do 30.6.2013.
11 splněno
RM ukládá starostovi vyzvat Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje k podání
písemného vyjádření o termínu provedení úpravy dopravního značení přeložky
komunikace II/195 v Poběžovicích.
Písemná výzva byla odeslána, zatím nedošla odpověď. Protože do 25.3.2013 nebyl ze
strany SÚS PK učiněn žádný krok k vyřešení problému, pojede starosta 2.4.2013 k
jednání s radním PK pro dopravu, p. Bauerem. Vzhledem k dlouhodobé nemoci
zodpovědného pracovníka KÚ PK, přistoupilo město na posunutí termínu konečného
řešení této dlouhodobé kauzy do 10.5.2013. V případě nedodržení termínu, přistoupí
město k dalším krokům, spočívajícím v medializaci celé kauzy.
RM-55-12.07.16
3
trvá
RM bere na vědomí informaci o špatném technickém stavu balkonů na zámecké věži,
způsobenou dlouhodobým zatékáním vody dlažbou a v souvislosti s tím ukládá
vedoucímu Služeb města Poběžovice zabezpečit balkony věže proti vstupu osob a
ukládá starostovi vyvolat jednání s kompetentními pracovníky památkové péče za
účelem stanovení dalších kroků, vedoucích k sanaci balkonů.
Pracovníci MěÚ Domažlice, kanceláře starosty, odboru kultury a památkové péče zjistí,
jaké byly původní balkóny a podle toho doporučí způsob provedení opravy stávajících
poškozených balkónů tak, aby byly funkční.
RM-32-11.10.31
3
splněno
RM schvaluje plán náhradní výsadby zeleně, předložený vedoucím Služeb města
Poběžovice, schválený Odborem výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice a
ukládá p. Antonymu provést jeho realizaci do 30.6.2012.
Vzhledem k opoždění prací na obnově zámeckého parku rozhodla rada města termín
posunout do 30.9.2012. Dne 10.9.2012 starosta konstatoval, že jsou objednány stromy a
keře k náhradní výsadbě. Ty zatím k 29.10.2012 ještě nedorazily. Dne 28.1.2013 byl na
MěÚ Poběžovice podán písemný protest obyvatel bytových domů č.p. 387, 388, 389 v
ulici Budovatelů, kteří vyjádřili nesouhlas s plánovanou výsadbou náhradní zeleně za
pokácené javory v ulici Budovatelů, před jejich bytovým domem. Starosta k domu doplnil,
že bude zorganizováno jednání zástupců jednotlivých domů s referentkou životního
prostředí MěÚ Poběžovice, Ing. Lindovou a na základě vzájemné dohody bude
postupováno dále.
ZM-21-13.03.27
40 trvá
ZM ukládá Radě města Poběžovice připravit pro projednání v ZM návrh na možné využití
městského domu č.p. 55 na náměstí Míru.
42 trvá
ZM ukládá RM předložit ZM varianty možného refinancování úvěru, čerpaného na
vybudování kanalizace.
Podněty pro RM z diskuse ZM:
2)
zajistit výmaz z OR pro Ing. Kohouta - zástupce města ve Stavebním družstvu Šandova
ulice.
Novým zástupcem města bude místostarosta, p. Veselák.
Zápis vyhotovil dne 25.6.2013 Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.

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

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