Usnesení z 15. zasedání
Zastupitelstva města Poběžovice
konaného dne 18. března 2021 od 18:00 do 19:45
hodin videokonferencí.

Přítomni zastupitelé: Mgr. Romana Adamcová, Bc. Jindřiška Deckerová, Zdeněk Ďuriš Ing.
Marie Grösslová, Mgr. Jakub Jansa, Josef Jansa, Martin Kopecký, Ing. Josef Kučera, Petr Šlegl,
RNDr. Karel Špaček, Ph.D., Petr Vejvančický, Pavel Veselák, Jaroslava Záhořová
Omluveni: Jiřina Vogeltanzová, Dominika Adamcová
Jednání vedl starosta Martin Kopecký.
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ZM schvaluje navržený program 15. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice.
ZM schvaluje zápis a usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice bez výhrad.
ZM volí ověřovateli zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice zastupitelku
Ing. Marii Grösslovou a zastupitele Mgr. Jakuba Jansu a zapisovatelem Ing. Pavlínu
Vejvančickou, Ph.D., tajemníka MěÚ Poběžovice.
ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 28. 2. 2021 s příjmy ve výši
8.175.113,66 Kč (po konsolidaci 6.819.313,66 Kč), výdaji ve výši 7.651.631,22 Kč (po
konsolidaci 6.295.831,22 Kč) a financováním ve výši 523.482,44 Kč, přičemž závazky
města k 28. 2. 2021 činily 492.629,95 Kč (po lhůtě splatnosti 85.537,75 Kč)
a pohledávky města k 28. 2. 2021 činily 2.056.199,26 Kč (po lhůtě splatnosti
1.036.643,03 Kč).
ZM schvaluje výsledky inventarizace majetku města provedené k 31. 12. 2020 a současně schvaluje Inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o provedení řádné
inventarizace majetku města Poběžovice k 31. 12. 2020.
ZM schvaluje vyřazení majetku města v celkové účetní hodnotě 279.741,65 Kč, a to v
souladu s návrhy na vyřazení předloženými příslušnými inventarizačními komisemi.
ZM schvaluje výsledky inventarizace příspěvkových organizací (Základní školy Poběžovice a Mateřské školy Poběžovice) provedené k 31. 12. 2020 a současně schvaluje Inventarizační zápisy z řádné inventarizace majetku příspěvkových organizací města.
ZM bere na vědomí vyřazení vlastního majetku Základní školy Poběžovice v celkové
účetní hodnotě 174.329,64 Kč, a to v souladu s návrhem na vyřazení předloženým inventarizační komisí.
ZM schvaluje aktualizaci Plánu společných zařízení dle návrhu nového uspořádání pozemků v rámci Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Sedlec u Poběžovic.
ZM schvaluje záměr města bezúplatně směnit část pozemku p. č. 284/2 v k. ú. Šibanov
dle Geometrického plánu č. 65-81/2021, druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace a pověřuje tajemníka MěÚ Poběžovice zveřejněním záměru.
ZM schvaluje záměr města prodat části pozemku p. č. 1150/1 v k. ú. Poběžovice u Domažlic o celkové výměře přibližně 200 m2, druh pozemku ostatní plocha – jiná plocha a
pověřuje starostu objednáním Geometrického plánu a Znaleckého posudku na náklady žadatelů a zároveň pověřuje tajemníka MěÚ Poběžovice zveřejněním záměru.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 1144 v k. ú. Zámělíč o výměře 435 m2,
druh pozemku trvalý travní porost a pověřuje starostu objednáním Znaleckého posudstránka 1
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ku na náklady žadatelky a zároveň pověřuje tajemníka MěÚ Poběžovice zveřejněním
záměru.
ZM uznává, že manželé ………………………………………… nabyli vlastnické právo
k části pozemku p. č. 908/5 oddělené Geometrickým plánem č. 860-93/2020 díly „a“ a
„c“, vše v k. ú. Poběžovice u Domažlic o celkové výměře 25 m2 a dílem „b“ o výměře 3
m2 vydržením. ZM pověřuje starostu podpisem Souhlasného prohlášení o změně práva
k nemovitosti dle vypracovaného Geometrického plánu v předloženém znění. Vlastnické právo k předmětné části pozemku bude zapsáno do katastru nemovitostí na náklady
žadatelů.
ZM uznává, že manželé ………………………………………….. nabyli vlastnické právo
k části pozemku p. č. 908/5 oddělené Geometrickým plánem č. 861-94/2020 dílem „a“,
v k. ú. Poběžovice u Domažlic o výměře 3 m2 a k části pozemku p. č. 890/7 oddělené Geometrickým plánem č. 861-94/2020 dílem „c“, v k. ú. Poběžovice u Domažlic o výměře
10 m2 vydržením. ZM pověřuje starostu podpisem souhlasného prohlášení o změně
práva k nemovitostem dle vypracovaného Geometrického plánu v předloženém znění.
Vlastnické právo k předmětným částem pozemků bude zapsáno do katastru nemovitostí na náklady žadatelů.
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZM.
ZM revokuje usnesení č. ZM-07-19.11.14-20 ve znění ZM zřizuje Komisi pro rozdělování dotací z rozpočtu města Poběžovice ve složení: předsedkyně Dominika Adamcová,
členové Ing. Marie Grösslová a Zdeněk Ďuriš.
ZM zřizuje Výbor pro rozdělování dotací z rozpočtu města Poběžovice ve složení:
předsedkyně Dominika Adamcová, členové Ing. Marie Grösslová a Zdeněk Ďuriš.

Dne 23.3.2021 zapsala Ing. Pavlína Vejvančická, Ph.D., tajemník MěÚ Poběžovice.

Ověřovatelé:

……………………………
Ing. Marie Grösslová

……………………………..
Mgr. Jakub Jansa

……………………………
Martin Kopecký, starosta

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