Usnesení z 15. jednání
Zastupitelstva města Poběžovice
konaného dne 21.5.2012
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od 18,00 hodin do 19,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Poběžovicích.

Přítomni zastupitelé: Jan Doktor, Mgr. Olga Kociánová, Václav Kohout, Dagmar Krtová,
Ing. Zdeněk Linda, PhDr. Petr Mužík, Marie Nechoďdomů, Mgr. Martin Rozhon, Mgr. Hynek
Říha (starosta), Ing. Pavlína Vejvančická Ph.D., Pavel Veselák, Vlastimil Vondraš.
Omluveni: Romana Adamcová (pracovní povinnosti), Václav Jílek (vzdal se mandátu zastupitele), Ing. Jindřich Kohout (pracovní povinnosti).
Jednání vedl starosta Mgr. Hynek Říha.
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ZM schvaluje upravený program 14. zasedání ZM.
ZM schvaluje zápis a usnesení z 14. zasedání ZM bez výhrad.
ZM volí ověřovateli zápisu a usnesení z 15. zasedání ZM Poběžovice zastupitele Ing.
Zdeňka Lindu, Vlastimila Vondraše a zapisovatelem Vojtěcha Kotlana.
4
ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 30.4.2012 s příjmy ve výši
+11.722.780,61 Kč, výdaji ve výši -22.538.109,18 Kč a financováním ve výši
+10.815.328,57 Kč, přičemž závazky města k 30.4.2012 činily -6.523.782,50 Kč (po lhůtě splatnosti -2.077.735,60 Kč) a pohledávky města k 30.4.2012 činily +2.671.177,09
Kč (po lhůtě splatnosti +517.356,65 Kč).
5
ZM schvaluje Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2011, včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření ÚSC Poběžovice, IČ: 00253669 za rok 2011, s výrokem bez
výhrad.
6
ZM schvaluje přijetí kontokorentního úvěru ve výši 600.000,- Kč s pohyblivou úrokovou sazbou cca 4,5% ročně a se splatností do 31.12.2012, který bude využit na překlenutí rozdílů mezi aktuálními příjmy a výdaji schváleného rozpočtu.
7
ZM schvaluje bezúročnou půjčku ve výši 585.972,- Kč občanskému sdružení Sbor dobrovolných hasičů Poběžovice, se sídlem Žižkova 111, Poběžovice za účelem profinancování projektu „Zázemí pro spolkovou a kulturní činnost v Poběžovicích a okolí“ se
splatností do nejpozději do 15.12.2012 a současně schvaluje Smlouvu o půjčce uzavíranou mezi Městem Poběžovice a občanským sdružením Sbor dobrovolných hasičů
Poběžovice, se sídlem Žižkova 111, Poběžovice, jejímž předmětem je poskytnutí půjčky
ve výši 585.972,- Kč za účelem profinancování projektu „Zázemí pro spolkovou činnost v Poběžovicích a okolí“. Pokud půjčka nebude v plné výši doplacena do
15.12.2012, je dlužník povinen hradit od 16.12.2012 zákonný úrok z prodlení.
V případě prodlení dlužníka s úhradou dohodnuté půjčky ke stanovenému datu
15.12.2012 je dlužník povinen kromě zákonného úroku z prodlení uhradit věřiteli i
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byť i jen započatý den prodlení.
8
ZM souhlasí se zabezpečením akceschopnosti jednotky SDH Poběžovice, zařazené do
kategorie JPO II/1 v roce 2013 a zavazuje se, že v rámci rozpočtu města pro rok 2013
vyčlení potřebné prostředky pro financování nákladů s tím spojených.
9
ZM schvaluje Závěrečný účet svazku Domažlicko za rok 2011.
Dne 22.5.2012 zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.
Ověřovatelé zápisu:
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