Usnesení z 6. zasedání
Rady města Poběžovice
konaného dne 28. ledna 2019

od 15:00 do 17:30 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 6. zasedání RM bez výhrad.
RM souhlasí s objednáním leteckého snímkování města, za účelem pořízení velkoformátového leteckého snímku, leteckých snímků ve vysokém rozlišení v digitální
podobě, k nimž město získá právo k používání pro vlastní potřeby, 150 ks knih leteckých snímků Domažlicka, za cenu 275.-Kč/ks vč. DPH a pověřuje starostu podáním příslušné objednávky.
RM schvaluje zápis a usnesení z 5. zasedání RM bez výhrad.
RM bere na vědomí informace o aktuálním stavu v bytovém hospodářství.
RM souhlasí s umístěním antény pro zajištění internetového připojení od firmy
AITEX, na střechu bytového domu č.p. 50 na nám. Míru v Poběžovicích.
RM bere na vědomí požadavky občanů Ohnišťovic na rok 2019 s tím, že město bude v rámci možností činit postupné kroky k jejich splnění.
RM schvaluje záměr města pronajmout pozemek p.č. 316/2 o výměře 528 m2 v k.ú.
Poběžovice s tím, že do jeho plného vyklizení bude pronajata jeho volná část.
RM souhlasí s provedením opravy nebo výměny oplocení zahrádky na pozemku p.č.
116/13 v k.ú. Poběžovice v souladu se žádostí nájemce ………. s tím, že oplocení
bude kopírovat současný stav hranic pozemku.
RM souhlasí s hostováním lidové technické zábavy p. Rudolfa Lagrona z Domažlic
v průběhu Poběžovických pouťových slavností 2019 za stejných podmínek, jako v
předešlých letech.
RM souhlasí se stavbou „Poběžovice, DO, č. parc. 385/15 - kNN,“ což je nové kabelové vedení NN pro nové odběrné místo a výstavba připojovací skříně, západně od
Mnichovské ulice, v souladu se žádostí firmy SENERGOS, a.s., Nevřeň č.p. 10, 330
11 Nevřeň.
RM schvaluje Smlouvu o výkonu umělců, sjednanou s firmou CziDivadlo Praha,
na vystoupení s pořadem O křišťálovém srdci, které se uskuteční dne 15.2.2019 v
místním kině a pověřuje starostu jejím podpisem.
RM bere na vědomí usnesení Státního pozemkového úřadu, kterým se ustanovuje
město Poběžovice opatrovníkem …………., který je spoluvlastníkem pozemku na
LV č. 471, v k.ú. Sedlec u Poběžovic, a to v rámci probíhající Komplexní pozemkové úpravy.
RM schvaluje dohody o ceně tepla na rok 2019, předložené dodavatelem, firmou
TEZA, Domažlice, s.r.o., pro objekty hasičské zbrojnice (586.-Kč/GJ) a bytového
domu č.p. 381 v ulici Budovatelů (623.-Kč/GJ) a pověřuje starostu jejich podpisem.
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.
RM souhlasí s pořízením a instalací solární automatické vodárny SO139 k čerpání
a rozvodu vody na místním hřbitově s tím, že případný nákup bude realizován po
schválení rozpočtu města pro rok 2019.
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RM vzhledem ke kůrovcové kalamitě a s tím spojeným poklesem cen dřevní hmoty
stanovuje, s účinností od 1.2.2019 do odvolání, prodejní cenu jehličnatého palivového dřeva na 300.-Kč/m3 bez DPH a zvyšuje kvótu palivového dřeva pro jednu domácnost na 10 m3 ročně.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o produkčním zajištění pořadu č. 1920719 firmou
Rudolf Bitala, ARS-umělecká agentura Ústí n. Labem, na vystoupení kapely DIVOKEJ BILL revival, v průběhu Poběžovických pouťových slavností 2019, a pověřuje
starostu jejím podpisem.
3.
Kontrola usnesení z 5. a předchozích zasedání RM
RM-05-19.01.14
7
splněno
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.
10 splněno
RM souhlasí s prodloužením doby vytápění bytového domu v Krátké ulici č.p. 145 a
ukládá správci bytového fondu města zajistit změnu doby vytápění v souladu se žádostí domovníka domu.
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.
18 splněno
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.
22 splněno
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-04-18.12.17
6
splněno
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.
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.
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 29.1.2019 zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.

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

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