Usnesení z 9. zasedání
Zastupitelstva města Poběžovice
konaného dne 27. února 2020 od 18:00 do 21:45
hodin v zasedací místnosti MěÚ Poběžovice.

Přítomni zastupitelé: Mgr. Romana Adamcová, Bc. Jindřiška Deckerová, Ing. Marie Grösslová,
Josef Jansa, Martin Kopecký, Ing. Josef Kučera, Petr Vejvančický, Pavel Veselák, Jiřina Vogeltanzová, Jaroslava Záhořová
Omluveni: Dominika Adamcová, Zdeněk Ďuriš, Mgr. Jakub Jansa, Ing. Jana Kochová, Petr Šlegl
Jednání vedl starosta Martin Kopecký.
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ZM schvaluje upravený program 9. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice.
ZM schvaluje zápis a usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice bez výhrad.
ZM volí ověřovateli zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice zastupitelky
Bc. Jindřišku Deckerovou a Jiřinu Vogeltanzovou a zapisovatelem Ing. Pavlínu Vejvančickou, Ph.D., tajemníka MěÚ Poběžovice.
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 01/2020 v předloženém znění.
ZM bere na vědomí vyjádření zástupců společnosti CHVaK o probíhající rekonstrukci
kanalizace v ulicích Otovská, Finská, Zahradní, Horní, Dolní a Krátká.
ZM schvaluje výsledky inventarizace majetku města provedené k 31. 12. 2019 a současně schvaluje Inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o provedení řádné
inventarizaci majetku města Poběžovice k 31. 12. 2019.
ZM schvaluje vyřazení majetku města v celkové účetní hodnotě 361.664,32 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. 2019 a současně schvaluje inventarizační zápisy z řádné inventarizace majetku příspěvkových organizací města.
ZM schvaluje vyřazení svěřeného majetku Základní školy Poběžovice v celkové účetní
hodnotě 43.350,00 Kč, a to v souladu s návrhem na vyřazení předloženým inventarizační komisí.
ZM bere na vědomí vyřazení vlastního majetku Základní školy Poběžovice v celkové
účetní hodnotě 91.478,30 Kč, a to v souladu s návrhem na vyřazení předloženým inventarizační komisí.
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 901/45, 902/27, 884/5, vše v k.ú. Poběžovice u Domažlic, druh pozemku ostatní plocha/silnice, oddělené geometrickým plánem č. 837-108/2019 o celkové výměře 109 m2 z vlastnictví města Poběžovice a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 18/1, odděleného dle geometrického plánu č.
63-657/2019 dílem p.č. 18/7 v k.ú. Šibanov o výměře 272 m2 druh pozemku ostatní plocha – jiná plocha za část pozemku p.č. 284/4, odděleného dle geometrického plánu č. 63
-657/2019 dílem p.č. 284/10 v k.ú. Šibanov o výměře 272 m2 druh pozemku ostatní plocha – jiná plocha bez finančního vypořádání a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 227/4 v k.ú. Poběžovice u Domažlic, o výměře 361
m2, druh pozemku zahrada, paní ……………………………………………………., za
cenu v místě a čase obvyklou ve výši 220,- Kč za m2 (celkem za cenu 79. 420,- Kč), která je stanovena znaleckým posudkem a ukládá starostovi vypracovat kupní smlouvu
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podle tohoto usnesení a tu jménem obce uzavřít, přičemž kupující uhradí náklady na
vyhotovení znaleckého posudku.
ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku p. č. 284/2 o přibližné výměře 43 m2,
druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace a část pozemku p. č. 18/1, druh pozemku ostatní plocha – jiná plocha o přibližné výměře 84 m2, vše v k. ú. Šibanov, a
ukládá starostovi zajistit vyhotovení znaleckého posudku. Zároveň pověřuje tajemnici
MěÚ zveřejněním záměru dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
ZM schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2020 ve výši 55.090, - Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
ZM bere na vědomí informace o situaci ohledně sporného řízení Modernizace MŠ Poběžovice.
ZM bere na vědomí informace o činnosti KV ZM a FV ZM.
ZM bere na vědomí zprávu Hodnocení provozní bezpečnosti stromu na území města
Poběžovice.

Usnesení z 8. a předchozích zasedání ZM

ZM-08-19.12.10
26 trvá
ZM schvaluje záměr města bezúplatně převést pozemky p.č. 901/45, 902/27, 884/5, vše v k.ú. Poběžovice u Domažlic, druh pozemku ostatní plocha/silnice, oddělené geometrickým plánem č. 837
-108/2019 o celkové výměře 109 m2 z vlastnictví města Poběžovice a pověřuje tajemnici MěÚ Poběžovice zveřejněním záměru.
Schválení převodu pozemků je bodem dnešního zasedání ZM.
ZM-07-19.11.14
10 trvá
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p.č. 1153/2 o výměře 115 m2 a pozemek p.č. 1173/2 o
výměře 294 m2, vše v k.ú. Zámělíč, druh pozemku ostatní plocha a ukládá starostovi zajistit vyhotovení znaleckého posudku.
Není ještě k dispozici odhad ceny pozemků.
ZM-06-19.09.24
9
trvá
ZM ukládá starostovi města zajistit opětovné osazení betonového jehlanu z důvodu zamezení vjezdu motorových vozidel na cestu podél trati z ulice Smetanovy do ulice Květinové na pozemek p. č.
1149 v k.ú. Poběžovice po vyjádření DI PČR a MěÚ Domažlice.
Dosud město nemá vyjádření DI PČR.
ZM-05-19.06.20
21 trvá
ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 668/1, odděleným dle geometrického plánu č. 830206/2019 dílem „A“ o výměře 22 m2, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Poběžovice u Domažlic
do společného jmění …………………………………………….., za cenu v čase a místě obvyklou
ve výši 400 Kč za 1 m2 (celkem za cenu 8.800,- Kč), která je stanovena znaleckým posudkem a
ukládá starostovi vypracovat kupní smlouvu podle tohoto usnesení a tu jménem obce uzavřít, přičemž kupující uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku, vyhotovení geometrického plánu a za vklad do katastru nemovitostí.
P. Čada nesouhlasí se stanovenou cenou pozemku odhadcem, dle jeho vyjádření nemá město kupní
smlouvu připravovat. Z důvodu nemoci ještě město nemá k dispozici nový odhad ceny.
ZM-02-19.03.07
36 trvá
ZM souhlasí s udělením čestného občanství in memoriam p. Danielu Mauerhoferovi, dlouholetému starostovi partnerské obce Radelfingen a současně zakladateli partnerského vztahu mezi Poběžovicemi a švýcarským Radelfingenem a ukládá starostovi předložit nezbytné náležitosti pro jeho
udělení na příštím zasedání ZM.
Město má souhlas manželky p. Mauerhofera, hledá se společně s paní Šebestovou vhodný termín
pro udělení.
ZM-11-16.03.23
13 trvá
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ZM pověřuje starostu jednáním s vlastníky pozemku p.č. 1162 v k.ú. Zámělíč ve věci vyřešení majetkoprávních vztahů k nemovité kulturní památce rejstř. č. 45835/4-2182 a jí dotčené části pozemku.
Starosta je v kontaktu s vlastníky dotčené nemovitosti, bude objednán znalecký posudek. Je objednán odhadce na cenu pozemku. Podle nových informací bude potřeba nechat vypracovat Geometrický plán pro přesné oddělení pozemků.
ZM-03-06.12.21
12 trvá
ZM ukládá starostovi vyřešit vlastnické vztahy k jednotlivým pozemkům pod garážemi na Spojeneckém náměstí do 31.3.2007.
Město se zavázalo, že nechá vyhotovit GP a bude fungovat jako organizátor celé akce, což znamená postupně uzavřít před notářem nové smlouvy se všemi vlastníky garáží. Bohužel někteří z vlastníků trvale žijí v zahraničí a je proto obtížné s nimi smlouvu za těchto podmínek podepsat. V současnosti se čeká na vyhotovení nového geometrického plánu.

Dne 1.3. 2019 zapsala Ing. Pavlína Vejvančická, Ph.D., tajemník MěÚ Poběžovice.

Ověřovatelé:
……………………………
Bc. Jindřiška Deckerová

……………………………..
Jiřina Vogeltanzová

……………………………
Martin Kopecký, starosta

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