Usnesení z 29. jednání
Zastupitelstva města Poběžovice
konaného dne 12.6.2014
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od 18,00 hodin do 20,30 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Poběžovicích.

Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr. Olga Kociánová, Ing. Zdeněk Linda, JUDr.
Josef Lipenský, PhDr. Petr Mužík (18.15 hod.), Mgr. Hynek Říha (starosta), Jiří Timura, Ing.
Pavlína Vejvančická Ph.D., Pavel Veselák, Vlastimil Vondraš.
Omluveni: Jan Doktor, Ing. Jindřich Kohout, Václav Kohout, Dagmar Krtová, Marie Nechoďdomů.
Jednání vedl starosta Mgr. Hynek Říha.
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ZM schvaluje navržený a doplněný program 29. zasedání ZM.
ZM schvaluje zápis a usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice bez výhrad.
ZM volí ověřovateli zápisu a usnesení z 29. zasedání ZM Poběžovice zastupitele JUDr.
Josefa Lipenského a Jiřího Timuru a zapisovatelem Vojtěcha Kotlana, tajemníka MěÚ
Poběžovice.
ZM schvaluje prodej pozemků – p.č. 943/5 dle KN o výměře 250 m2, druh pozemku zahrada; p.č. 943/4 dle KN o výměře 80 m2, druh pozemku zahrada; části pozemků –
část p.č. 1415/2 dle KN o výměře 54 m2, druh pozemku ostatní plocha - ostatní komunikace (dle připraveného GP p.č. 1415/3 KN), část p.č. 943 dle PK o výměře 235 m2 /
díl g)/; část p.č. 938/2 dle KN, o výměře 55 m2, druh pozemku orná půda /díl f)/; část
p.č. 942 dle GP o výměře 156 m2 /díl d)/ (dle připraveného GP tvoří díly g, f, d parcelu
p.č. 938/4 KN) a část p.č. 942 dle KN o výměře 108 m2, druh pozemku ostatní plocha jiná plocha (dle připraveného GP p.č. 942 KN) vše v k.ú. Ohnišťovice, které tvoří
funkční celek k rodinnému domu Ohnišťovice č.ev. 1 o celkové výměře 938 m2, a to za
cenu 80,- Kč/m2 a záměr města prodat části pozemků – část p.č. 938/2 dle KN, o výměře 3.517 m2, druh pozemku orná půda /díl a)/; část p.č. 943 dle PK o výměře 793
m2 /díl b)/; část p.č. 942 dle GP o výměře 68 m2 /díl c)/ (dle připraveného GP tvoří díly
a, b, c parcelu p.č. 938/2 KN); část p.č. 939 dle GP o výměře 603 m2 /díl m)/ (dle připraveného GP tvoří díl m parcelu p.č. 938/3 KN); část p.č. 942 dle KN o výměře 4 m2,
druh pozemku ostatní plocha - jiná plocha /díl e)/; část p.č. 943/7 dle KN o výměře 224
m2, druh pozemku ostatní plocha - neplodná půda /díl k)/; část p.č. 942 dle GP o výměře 39 m2 /díl h)/; část p.č. 943 dle PK o výměře 158 m2 /díl j)/ (dle připraveného GP
tvoří díly e, k, h, j parcelu p.č. 943/7 KN) vše v k.ú. Ohnišťovice, které jsou mimo intravilán obce a netvoří funkční celek k rodinnému domu k rodinnému domu Ohnišťovice č.ev. 1 o celkové výměře 5.406 m2, a to za cenu 10,- Kč/m2 paní Kateřině Turkové, bytem Plzeňská 142, Třemošná s tím, že kupující uhradí náklady spojené
s provedením vkladu vlastnického práva a náklady na vyhotovení geometrického plánu.
ZM schvaluje záměr města prodat, případně směnit pozemek p.č. 706/7 dle KN o výměře 222 m2, druh pozemku ostatní plocha – neplodná půda v k.ú. Šitboř za cenu 80,Kč za 1 m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s provedením vkladu vlastnického práva.
ZM schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby
„Poskytnutí investičního úvěru pro město Poběžovice na konsolidaci úvěrů“ – Výzvu
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k podání nabídky a Zadávací dokumentaci v předloženém znění a ukládá starostovi
zajistit bezodkladně zahájení výběrového řízení uvedené veřejné zakázky.
ZM schvaluje prodloužení konečné splatnosti úvěru vyplývajícího ze Smlouvy o úvěru ze dne 27.12.2010 (č. 99000145230) uzavřené s Komerční bankou a.s., se sídlem
Na Příkopě 33, Praha 1 se zajištěním blankosměnkami, do 30.9.2014, a pověřuje starostu města uzavřením příslušného Dodatku č.6 ke Smlouvě o úvěru ze dne
27.12.2010 (č. 99000145230) a příslušného Dodatku č.3 ke Smlouvě o zajištění blankosměnkami ze dne 27.12.2010 (č. 10000277682).
ZM schvaluje prodloužení splatnosti kontokorentního úvěru ve výši 600.000,- Kč
s pohyblivou úrokovou sazbou poskytnutého na základě Smlouvy o kontokorentním
úvěru č. 0762088379_12 ze dne 16.7.2012 do 31.12.2014, který je využit na překlenutí rozdílů mezi aktuálními příjmy a výdaji, přičemž důvodem tohoto rozdílu je poskytnutí krátkodobé půjčky registrovanému spolku Sbor dobrovolných hasičů Poběžovice, se sídlem Žižkova 111, Poběžovice za účelem profinancování projektu „Zázemí
pro spolkovou činnost v Poběžovicích a okolí“.
ZM schvaluje Dodatek č.4 ke Smlouvě o půjčce ze dne 29.5.2012, uzavíraný mezi
Městem Poběžovice a registrovaným spolkem Sbor dobrovolných hasičů Poběžovice,
se sídlem Žižkova 111, Poběžovice, jehož předmětem je prodloužení splatnosti poskytnuté půjčky ve výši 585.972,- Kč, za účelem profinancování projektu „Zázemí
pro spolkovou činnost v Poběžovicích a okolí“ do 15.12.2014 a pověřuje starostu jeho podpisem.
ZM souhlasí se zabezpečením akceschopnosti jednotky SDH Poběžovice, zařazené
do kategorie JPO II/1, v roce 2015 a zavazuje se, že v rámci rozpočtu města pro rok
2015 vyčlení potřebné prostředky pro financování nákladů s tím spojených,
v souladu s platnými právními předpisy.
ZM schvaluje Závěrečný účet Svazku Domažlicko za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Domažlicko za rok 2013 s výrokem bez
výhrad.
ZM schvaluje Závěrečný účet Účelového sdružení obcí pro odpadové hospodářství
LAZCE za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO
Odpadové hospodářství Lazce za rok 2013 s výrokem bez výhrad.
ZM schvaluje Závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2013 včetně Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroregion
Radbuza za rok 2013 s výrokem bez výhrad.
ZM stanovuje pro další volební období (2014 - 2018) počet volených zastupitelů 15.
ZM uděluje starostovi města Poběžovice, Mgr. Hynku Říhovi neomezený mandát k
jednání s vedením obce Vlkanov ve věci opravy části komunikace mezi obcemi Šitboř
a Vlkanov, která je ve vlastnictví obce Vlkanov, nebo převodu dotčené části komunikace do vlastnictví města Poběžovice.

Dne 13.6.2014 zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.

Ověřovatelé:

………………………………..
JUDr. Josef Lipenský

…………………………………...
Jiří Timura

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

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