Usnesení z 3. jednání
Zastupitelstva města Poběžovice
konaného dne 22.12.2010
od 17,00 hodin do 20,30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Poběžovicích.

Přítomni zastupitelé: Jan Doktor, Mgr. Vladimír Foist, Ing. Zdeněk Fišer, Václav Jílek, Mgr.
Olga Kociánová, Ing. Jindřich Kohout, Václav Kohout, Dagmar Krtová, Ing. Zdeněk Linda,
PhDr. Petr Mužík, Mgr. Martin Rozhon, Mgr. Hynek Říha (starosta), Ing. Pavlína Vejvančická Ph.D., Pavel Veselák, Vlastimil Vondraš.
Jednání vedl starosta Mgr. Hynek Říha.
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ZM volí ověřovateli zápisu a usnesení z 3. zasedání ZM Poběžovice zastupitele Ing. Jindřicha Kohouta, Ing. Zdeňka Lindu a zapisovatelem Vojtěcha Kotlana.
ZM schvaluje zápis a usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice bez výhrad.
ZM schvaluje doplněný program 3. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice.
ZM stanovuje termín pro 4. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice na 19.1.2011 s
tím, že jedním z bodů zasedání bude projednání prodeje pozemků v průmyslové zóně Poběžovice, do jednání budou přizváni zástupci potencionálních investorů a ukládá starostovi pozvat písemně zástupce investorů do jednání 4. zasedání ZM.
ZM ukládá starostovi připravit do příštího zasedání ZM seznam všech dosavadních potencionálních investorů, se kterými proběhla jednání o jejich působení v průmyslové zóně Poběžovice, s krátkými komentáři k jejich průběhu a výsledku.
ZM schvaluje bezúplatný převod 15 ks lícnic ochranné masky CM4 (účetní hodnota
1.620.-Kč) a 15 ks textilních brašen k masce (účetní hodnota 225.-Kč) z vlastnictví Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje do majetku Města Poběžovice a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
ZM schvaluje bezúplatný převod počítače, monitoru a tiskárny (pořizovací cena
29.233,54 Kč), zapůjčené v rámci projektu „Internetizace knihoven Plzeňského kraje“
Krajským úřadem Plzeňského kraje, do vlastnictví města Poběžovice.
ZM schvaluje bezúplatný převod:
a) části silnice č. II/195 (část Slovanské ulice a nám. Míru) od křižovatky se silnicí č.
III/19521 (od kruhového objezdu na Šitboř), ke křižovatce u hotelu Hubertus, a to včetně mostu č. 195-014 z vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví Města Poběžovice.
b) část silnice č. II/196 (Masarykovy ulice), od křižovatky se silnicí č. II/195, kolem školy ke křižovatce se silnicí č. III/19514a u nádraží, z vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví Města Poběžovice.
ZM požaduje před uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu komunikací z vlastnictví
Plzeňského kraje do vlastnictví města Poběžovice uzavření dohody se Správou a údržbou
silnic Domažlice, o následné změně dopravního značení na komunikacích Plzeňského
kraje s termínem dokončení prací.
ZM schvaluje pro rok 2011 cenu vodného ve výši 26,63 Kč/m3 bez DPH a stočného ve
výši 32,90 Kč/m3 bez DPH v lokalitě Poběžovice a cenu vodného ve výši 26,63 Kč/m3 bez
DPH v lokalitě Šitboř.
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Poběžovice č. 02/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Poběžovice č. 04/2009 a obecně závazná vyhláška č. 03/2005 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v upraveném znění, včetně navýšení ročního poplatku na 500.-Kč za
osobu.
ZM v souladu s článkem 8 obecně závazné vyhlášky města Poběžovice č. 02/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, stanovuje, že při neuhrazení poplatku v stránka 1
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daném termínu nebo výši, bude poplatek zvýšen o 30% z neuhrazené částky.
ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 30.11.2010 s celkovými příjmy ve
výši 35.079.544,45 Kč, celkovými výdaji 32.426.842,05 Kč, s výší celkových závazků
6.130.243,25 Kč a celkových pohledávek 1.133.000,08 Kč.
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 10/2010 v předloženém znění.
ZM pověřuje Radu města Poběžovice schválením rozpočtových opatření č. 11/2010 k
31.12.2010 v případě, že se jimi nezmění celkový rozdíl mezi výší příjmů a výdajů
(financování) schváleného rozpočtu města.
ZM schvaluje rozpočtové provizorium, platné do schválení řádného rozpočtu města
na rok 2011 v tomto znění:
a) Město bude do doby sestavení a schválení rozpočtu na rok 2011 hradit nejnutnější výdaje zabezpečující provoz města, přičemž bude dbát na hospodárnost a
efektivní vynaložení rozpočtových prostředků.
b) Město bude v období do schválení rozpočtu na rok 2011 poskytovat příspěvek
vlastní příspěvkové organizaci ve výši příspěvku poskytnutého v daném období
předchozího roku 2010.
c) Město bude dále v období do schválení rozpočtu na rok 2011 hradit závazky z
již uzavřených smluv a jiných smluvních závazků.
d) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
e) Případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit ZM, v případě
havárie se mohou uvolnit před rozhodnutím ZM pouze se souhlasem RM.
ZM bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na služby „
Modernizace MŠ Poběžovice - Poskytnutí úvěru na financování projektu,“ uvedený ve
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na tuto zakázku.
ZM potvrzuje výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na služby
„Modernizace MŠ Poběžovice - Poskytnutí úvěru na financování projektu“ a souhlasí
s přidělením zakázky Komerční bance, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na příkopě 33 čp.
969, 114 07 Praha 1 a ukládá starostovi rozeslat rozhodnutí o přidělení zakázky.
ZM schvaluje:
a)
smlouvu o úvěru ve výši 55.400.000.-Kč s Komerční bankou, a.s., IČ:
45317054, se sídlem Na příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, se zajištěním
blankosměnkami.
b)
smlouvu o úvěru ve výši 5.100.000.-Kč s Komerční bankou, a.s., IČ: 45317054,
se sídlem Na příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, se zajištěním blankosměnkami a pověřuje starostu podpisem Smluv o úvěru dle odstavce a) a b), Smluv o
zajištění blankosměnkami a Smlouvy o zřízení běžného účtu.
ZM na základě schválených smluv o úvěru schvaluje zajištění financování projektu
„Modernizace MŠ Poběžovice prostřednictvím dvou úvěrů od komerční banky a.s., IČ:
45317054, se sídlem Na příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, v celkové výši
60.500.000.-Kč, po celou dobu trvání výše uvedeného projektu.
ZM bere na vědomí informaci Mgr. Martina Rozhona o pravděpodobném vyslání jeho
osoby na roční mezinárodní misi v průběhu měsíce ledna 2011, s týdenními dovolenkami po dvou měsících.
ZM volí na návrh předsedy Ing. Zdeňka Lindy za členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poběžovice Ing. Zdeňka Fišera, Mgr. Vladimíra Foista a Pavla Buchbergera.
ZM schvaluje po zapracování připomínek nový Jednací řád Zastupitelstva města Poběžovice pro volební období 2010-2014.
ZM bere na vědomí výsledky jednání zastupitelů, pověřených zajištěním opravy kotelny
Základní školy Poběžovice, souhlasí s provizorním řešením (oprava kotle nebo jeho výměna za použitý) a souhlasí s podáním žádosti o dotaci z prostředků Plzeňského kraje
ihned po vypsání vhodného dotačního titulu, na řešení havarijního stavu kotelny.
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru SK Poběžovice ve formě úhrady cestovného
na sportovní podniky a dopravu antuky v roce 2010 v celkové výši 27.232,32 Kč.
ZM schvaluje proúčtování odpisů v ZŠ Poběžovice za 2. pololetí roku 2010 ve výši
50.605.-Kč.
Zapsal dne 23.12.2010 Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.
Ověřovatelé:

....................................................
Ing. Jindřich Kohout

.............................................................
Ing. Zdeněk Linda

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

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