Usnesení z 9. zasedání
Rady města Poběžovice
konaného dne 18. března 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, Mgr. Jakub Jansa.
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta města Martin Kopecký.
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RM schvaluje program 9. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje zápis a usnesení z 8. zasedání RM bez výhrad.
RM schvaluje podání žádosti o financování pro právnické osoby firmě ČSOB Leasing, za účelem zajištění financování nákupu samochodné travní sekačky se zdvihacím košem zn. KUBOTA a ukládá starostovi podat vyplněnou žádost.
RM schvaluje Smlouvu o zajištění činnosti koordinátora BOZP „Poběžovice, rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice,“ uzavíranou mezi objednateli - SÚS Plzeňského kraje, p.o. a městem Poběžovice a dodavatelem - firmou MANIFOLD
GROUP s.r.o., Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, dle které město Poběžovice uhradí část nákladů, spojených s prováděním činnosti koordinátora BOZP ve
výši 31.272,20 Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje Smlouvu o zajištění technického dozoru stavebníka „Poběžovice, rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice,“ uzavíranou mezi objednateli - SÚS Plzeňského kraje, p.o. a městem Poběžovice a dodavatelem - firmou DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň, Koterov, dle které město Poběžovice
uhradí část nákladů, spojených s prováděním činnosti koordinátora BOZP ve výši
96.100.-Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje Dohodu o provedení archeologického výzkumu „Poběžovice, rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice,“ uzavíranou mezi stavebníky - SÚS Plzeňského kraje a města Poběžovice a Muzeem Chodska v Domažlicích, podle níž město
Poběžovice uhradí část celkových nákladů na archeologický průzkum ve výši
30.224,38 Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM schvaluje Darovací smlouvu Tříkrálová sbírka 2019, podle níž dárce (Diecézní
charita Plzeň) daruje obdarovanému (město Poběžovice) částku ve výši 11.810.-Kč
na pomoc lidem v nouzi a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM nesouhlasí se spoluúčastí města na financování vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích jiných vlastníků, pro stavbu rodinného domu žadatele, ……….
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 85-ZO-089, uzavíranou mezi Nadací Partnerství, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno a městem Poběžovice, na realizaci projektu ALEJ POBĚŽOVICKÝCH HASIČŮ, v hodnotě
73.183.-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM souhlasí s poskytnutím finanční podpory ve výši 2.500.-Kč ………..., určené na
pokrytí části nákladů spojených s přípravou na plánované turnaje „Mastersveteráni“ v roce 2019.
RM souhlasí se stavbou lešení na pozemcích města p.č. 466/35, p.č. 233, p.č. 466/40
v k.ú. Poběžovice, za účelem provedení zateplení obvodových zdí bytového domu čp.
388 v ulici Budovatelů v Poběžovicích, a to v délce 36 m na východní a západní
straně domu, po dobu cca 3 měsíců, s tím, že po skončení akce budou pozemky
města uklizeny a uvedeny do původního stavu.
RM schvaluje poskytnutí odměn poběžovickým sportovcům, kteří byli vyhodnoceni
v rámci ankety Sportovec okresu Domažlice 2018 - ……….. finanční odměnu ve
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výši 3.000.-Kč a ………….. věcný dar do hodnoty 3.000.-Kč.
RM schválila udělení plné moci k zastupování města Poběžovice při jednáních s
Česko-německým fondem budoucnosti, Ministerstvem kultury ČR a Ateliérem Soukup OPL Švehla, s.r.o., Plzeň a to ve všech záležitostech spojených s opravami kostela svatého Mikuláše v Šitboři, pro …………...
RM schvaluje pořízení mobilní aplikace interaktivní mapa pro vytváření datových
záznamů pěších, či cyklistických okruhů s možností jejich následného načtení, ve
formě QR kódů, do mobilních telefonů k využívání pro navigaci turistů terénem mezi jednotlivými body zájmu.
RM přiděluje od 1.4.2019 volný byt č. 1 v bytovém domě v ulici Pohraniční stráže
č.p. 116 ……………..
RM přiděluje od 1.4.2019 volný byt č. 2 v bytovém domě č.p. 50 na nám. Míru v Poběžovicích, o výměře 34,39 m2, dispozice 1+KK …………...
RM schvaluje roční účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská školy Poběžovice za rok 2018 s hospodářským výsledkem –21.210.-Kč.
RM schvaluje výjimku v počtu dětí v 1. třídě příspěvkové organizace Mateřská škola
Poběžovice, kde došlo k navýšení o 2 děti na celkový stav 26 dětí.
2.

Kontrola usnesení z 8. a předchozích zasedání RM

RM-08-19.02.25
2
splněno
RM schvaluje, na základě žádosti …………... a vyjádření referentky Odboru výstavby
a životního prostředí MěÚ Poběžovice, pokácení vzrostlého dubu na pozemku p.č.
1080 v k.ú. Šitboř, který má poškozeny kořeny, je v vrostlý mezi dva větší stromy,
pro nedostatek místa se odklání směrem do zahrady žadatelů a stává se hrozbou pro
své okolí s tím, že pokácení provede žadatel na své náklady a nebezpečí.
3
trvá
RM prozatím nesouhlasí s pokácením vzrostlého stromu (třešně), rostoucího u bytového domu č.p. 145 v Krátké ulici v Poběžovicích s tím, že o konečném řešení bude rozhodnuto po vyhotovení znaleckého dendrologického posudku stromu.
4
splněno
RM bere na vědomí písemnou stížnost a žádost podanou ……………..., ve které si
stěžuje na postup referenta Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice
(stavební úřad), při řešení jeho požadavku na odstranění stavby na sousedním pozemku p.č. st. 13, která mu, vzhledem k blízkosti k jeho domu, brání v udržování západní
strany jeho nemovitosti. Zároveň bere na vědomí vyjádření referenta Odboru výstavby
a životního prostředí MěÚ Poběžovice, s tím, že město Poběžovice není nadřízeným
orgánem stavebního úřadu a nemá tudíž možnost aktivně do této záležitosti jakkoli zasahovat a ukládá starostovi zaslat stěžovateli písemnou odpověď.
6
splněno
RM schvaluje Smlouvu o zprostředkování uměleckého výkonu na vystoupení hudební
skupiny Karel Gott cover band v průběhu Poběžovických pouťových slavností 2019, s
odměnou ve výši 30.000.-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
7
trvá
RM souhlasí s pořízením dopravních zábran (2 ks metrových betonových CITY BLOKŮ se šrafováním a 2 ks svislých dopravních značek „Slepá ulice“) s tím, že nákup
bude proveden po schválení rozpočtu města na rok 2019.
Místostarosta dodal, že 2 ks betonových citybloků jsou uloženy u OD Pivoňka a je třeba je pouze vybavit žlutočerným šrafováním, aby mohly být použity.
9
trvá
RM bere na vědomí žádost Spolku Mikuláš z.s., o zajištění geodetického zaměření jižní hranice pozemků p.č. st. 39, p.č. 14/1 a p.č. 15 vše v k.ú. Šitboř a ukládá starostovi
objednat potřebné geodetické práce.
10 trvá
RM souhlasí s prodloužením termínu pro čerpání dotace z městského rozpočtu pro
Spolek Mikuláš z.s., do 28.2.2019, když pozdržením výroby panelů k výstavě o Janu
ze Šitboře došlo k jejímu čerpání až počátkem roku 2019.
11 splněno
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RM bere na vědomí žádosti cestujících na zajištění instalace výplní otevřených stěn autobusové čekárny v Šitboři, aby byli cestující lépe chráněni proti větru a chladu a ukládá starostovi zajistit nápravu.
12 splněno
RM schvaluje smlouvu o zajištění pravidelného odvozu a odstranění odpadu, který při své
nevýrobní činnosti produkuje v části Šibanov firma HTL SERVIS spol. s r.o., se sídlem Nekázanka 880/11, 110 00 Praha 1 Nové Město a pověřuje starostu jejím podpisem.
13 trvá
RM souhlasí s instalací svítidla veřejného osvětlení na stávající sloup elektrického vedení
na pozemku p.č. 544 v k.ú. Sedlec u Poběžovic a ukládá starostovi zahájit jednání o instalaci s odpovědným zástupcem firmy ČEZ.
14 splněno
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace Plzeňským krajem, ve výši 587.372 Kč,
jako vyrovnávací platbu za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2019 - Plzeňský kraj,“ a pověřuje starostu jejím
podpisem.
15 splněno
RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2019 ve výši 54.670.-Kč.
16 splněno
RM bere na vědomí doručení dopisu ……………., který již byl v roce 2018 projednáván a
ukládá starostovi předložit jej v materiálech k 2. zasedání ZM, aby s ním byli seznámeni i
noví zastupitelé.
17 splněno
RM doporučuje ZM schválit vyřazení majetku Základní školy Poběžovice, inventarizovaného ke dni 31.12.2018, v hodnotě: 345.851,42 Kč - vlastní majetek a 46.760.-Kč svěřený majetek.
18 trvá
RM doporučuje ZM odstoupit od smlouvy na členství města Poběžovice ve Svazu historických sídel Čech Moravy a Slezka, které městu nepřináší žádný pozitivní efekt.
19 trvá
RM bere na vědomí návrh smlouvy o dílo na zpracování lesního hospodářského plánu pro
LHC Městské lesy Poběžovice na období od 1.1.2021 do 31.12.2030, předloženou firmou
Plzeňský lesoprojekt, a.s., nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň, znějící na částku 220.970.Kč vč. DPH a ukládá starostovi oslovit další dva subjekty k podání nabídky na zhotovení
LHP pro město Poběžovice.
RM-07-19.02.11
3
trvá
RM bere na vědomí písemnou stížnost nájemníků bytového domu č.p. 146 v Krátké ulici na
hluk a nepořádek ve společných prostorách a okolo domu, a ukládá starostovi zajistit zaslání písemného upozornění právního zástupce města dotčenému nájemníkovi s tím, že mu nájemní smlouva po uplynutí doby, na kterou je sepsána nebude městem prodloužena.
8
trvá
RM bere na vědomí žádost nájemce nebytových prostor v budově č.p. 47 na nám. Míru v
Poběžovicích, o opravu nebo výměnu vstupních dveří do jeho provozovny rychlého občerstvení z důvodu jejich netěsnosti a s tím spojeným únikem tepla z prostor provozovny a
ukládá starostovi zajistit odbornou prohlídku dveří a jejich případnou opravu.
12 trvá
RM bere na vědomí cenovou nabídku firmy STEPAN service s.r.o., Domažlice na výměnu
všech zbývajících oken v budově Městského úřadu Poběžovice, na nám. Míru č.p. 47, s výslednou cenou 345.932.-Kč bez DPH a v případě schválení této částky v rozpočtu města na
rok 2019, pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo.
RM-06-19.01.28
14 splněno
RM bere na vědomí žádost zpracovatele Územního plánu Poběžovice o jmenování nového
zástupce města k projednávání problematiky ÚP a doporučuje ZM zvolit zástupcem města
Poběžovice starostu p. Martina Kopeckého.
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RM-05-19.01.14
12 trvá
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-01-18.11.05
17 trvá
RM ukládá vedoucímu Služeb města Poběžovice 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.
Dne 19.3.2019 zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.

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

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

2.
Kontrola usnesení z 97. a předchozích zasedání RM
RM-97-18.08.27
14 trvá
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