Usnesení z 81. jednání
Rady města Poběžovice
konaného dne 15. července 2013
od 15:00 do 18:00 hodin v kanceláři tajemníka MěÚ Poběžovice

Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák (místostarosta), Mgr. Olga Kociánová.
Omluveni: Ing. Pavlína Vejvančická Ph.D., Vlastimil Vondraš.
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta města Mgr. Hynek Říha.
RM-81-13.07.15
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RM schvaluje navržený program 81. zasedání RM.
RM schvaluje zápisy a usnesení z 80. zasedání RM bez výhrad.
RM přiděluje byt 2+1 v domě č.p. 55 v Poběžovicích paní Barboře Ježkové, bytem
Šitboř č.p. 10, 345 22 Poběžovice.
RM souhlasí s proúčtováním odpisů za 1. pololetí 2013 Mateřské školy Poběžovice,
ve výši 1.587,50 Kč.
RM souhlasí s provedením výměny shnilých spojovacích trámů a novým oplechováním věžičky hřbitovní kaple firmou provádějící osazení kříže, v rámci odstranění
zjištěného havarijního stavu, s předběžně vyčíslenými náklady cca 61.000.-Kč bez
DPH.
RM bere na vědomí prodej osobního automobilu ŠKODA FELICIA, který byl vyřazen z majetku města, za prodejní cenu 1.000.-Kč.
RM bere na vědomí žalobu p. Jaroslava Královce, bytem Smetanova č.p. 309, Poběžovice, na město Poběžovice, o úhradu škody na jeho majetku ve výši 21.737.-Kč,
vzniklé podle žalobce v souvislosti s výstavbou nové kanalizace.
RM bere na vědomí usnesení Okresního soudu v Domažlicích, kterým je město Poběžovice vyzváno k vyjádření k podané žalobě p. Královce o 21.737.-Kč za škody
údajně vzniklé na jeho nemovitosti výstavbou nové kanalizace ve městě Poběžovice,
v termínu do 30 dnů.
RM souhlasí se stavbou „Poběžovice, Spojenecké náměstí - NN,“ kterou bude v
souladu s předloženou dokumentací pro firmu ČEZ Distribuce, a.s., provádět firma
SAG EMG, a.s., Plzeň.
RM bere na vědomí návrh kupní smlouvy firmy ČEZ Distribuce, a.s., Děčín na odkoupení trafostanice v části Zámělič, za odhadní cenu 153.280.-Kč a ukládá starostovi předložit ji k projednání na nejbližším zasedání ZM.
RM schvaluje přijetí účelové dotace z Krajského úřadu Plzeňského kraje, na opravu CAS 32 T 815, RZ 1P1 1677, ve výši 177.000.-Kč.
RM pověřuje starostu města Poběžovice, Mgr. Hynka Říhu, nar. 9.6.1970, bytem
Šandova 275, Poběžovice, jednáním za obec ve věci účelové dotace na opravu CAS
32 T 815 v roce 2013 - Město Poběžovice (RZ 1P1 1677), ve výši 177.000.-Kč v rámci dotačního titulu „Účelové určení dotace na opravy CAS většího rozsahu.“
RM schvaluje osazení betonové ohrady ke sloupu veřejného osvětlení č. 152-2 ve
Slovanské ulici, který byl opakovaně poškozen parkujícími vozidly.
RM bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Poběžovice, odboru výstavby a životního prostředí, kterým se registruje významný krajinný prvek „Rokle za hřbitovem,“ na pozemku p.č. 1377, dle KN, ostatní plocha neplodná půda v k.ú. Poběžovice a na části
pozemku p.č. 603 dle KN v k.ú. Zámělič.
2.
Kontrola usnesení z 80. a předchozích zasedání RM.
RM-80-13.06.24
3
trvá
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování internetového připojení MěÚ Poběžovice, za podmínek předloženého návrhu smlouvy, s firmou MAIVA s.r.o., se sídstránka 1

lem MUDr. Šlejmara 750, 345 62 Holýšov a pověřuje tajemníka technickým zajištěním potřebných změn.
7
splněno
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-78-13.06.10
4
splněno
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
splněno
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-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
vyřadit
RM ukládá starostovi zaslat písemnou žádost Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje o provedení opravy nejvíce poškozených úseků komunikací ve městě.
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
splněno
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 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. stránka 2

Termín byl prodloužen do 30.6.2013.
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.
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 16.7.2013 Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.

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

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