Usnesení z 8. zasedání
Zastupitelstva města Poběžovice
konaného dne 4. listopadu 2015

om
luv
ena

om
luv
ena

om
luv
en

od 18,00 hodin do 20,15 hodin ve společenské místnosti SDH v Poběžovicích.

Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Ing. Jindřich Kohout, Václav Kohout, Ing. Jana
Kochová, PhDr. Petr Mužík, Marie Nechoďdomů, Bc. Věroslav Pinc, Mgr. Lenka Pekárová,
Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák (místostarosta), Jiřina Vogeltanzová, Jaroslava
Záhořová (18.20).
Omluveni: Dagmar Krtová, Josef Jansa, Bc. Jana Podskalská.
Jednání vedl starosta Mgr. Hynek Říha.
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ZM schvaluje doplněný program 8. zasedání ZM.
ZM volí na místo rezignujícího Jiřího Pivoňky náhradním ověřovatelem zápisu a
usnesení ze 7. zasedání ZM p. Václava Kohouta.
ZM schvaluje zápis a usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice bez
výhrad.
ZM volí ověřovateli zápisu a usnesení z 8. zasedání ZM Poběžovice zastupitele
Romanu Adamcovou a Ing. Jindřicha Kohouta a zapisovatelem Vojtěcha Kotlana,
tajemníka MěÚ Poběžovice.
ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 30.9.2015 s příjmy ve výši
+33.373.489,25 Kč (po konsolidaci +27.776.279,25 Kč), výdaji ve výši -31.781.011,23
Kč (po konsolidaci -26.183.801,23 Kč) a financováním ve výši -1.592.478,02 Kč,
přičemž závazky města k 30.9.2015 činily -223.226,10 Kč (po lhůtě splatnosti 118.147,00 Kč) a pohledávky města k 30.9.2015 činily +1.056.481,51 Kč (po lhůtě
splatnosti +1.010.833,31 Kč).
ZM bere na vědomí informaci o nákladech města na vybudování japonské zahrady
Coudenhove-Kalergi Zen zahrada míru ve výši 301.678,- Kč.
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 08/2015 v předloženém znění.
ZM schvaluje investiční dotaci z rozpočtu města ve výši 25.000,- Kč spolku Sportovní
klub Poběžovice (IČ: 18230580), se sídlem náměstí Míru 47, Poběžovice, PSČ 345 22
na rok 2015, účelově vázanou na nákup 2 ks stolů na stolní tenis pro oddíl stolního
tenisu a současně schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 15/2015 o poskytnutí dotace
z rozpočtu města v roce 2015 v předloženém znění a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města ve výši 25.000,- Kč spolku Český
rybářský svaz, z.s., místní organizace Poběžovice, IČ: 18231004, se sídlem Budovatelů
114, Poběžovice na rok 2015 účelově vázanou a) ve výši 20.000,- Kč na opravu hrází a
břehu rybníka „Eberťák“ a b) ve výši 5.000,- Kč na zabezpečení činnosti rybářského
kroužku a jeho vybavení drobným materiálem a současně schvaluje veřejnoprávní
smlouvu č. 16/2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2015 v předloženém
znění a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
ZM schvaluje prodej pozemků a) p.č. 501/3 KN o výměře 100 m2 a dále části pozemků
p.č. 501/1 KN o výměře 22 m2, p.č. 936/3 KN o výměře 8 m2, p.č. 936/4 KN o výměře
79 m2, p.č. 936/5 KN o výměře 122 m2, p.č. 936/6 KN o výměře 8 m2 (dle
připraveného geometrického plánu se jedná o pozemek p.č. 501/3 KN o výměře 339
m2) a b) části pozemků p.č. 502/2 KN o výměře 649 m2 a p.č. 502/15 KN o výměře 20
m2 (dle připraveného geometrického plánu se jedná o pozemek p.č. 502/16 KN
o výměře 669 m2), vše v k.ú. Poběžovice u Domažlic za cenu 100,- Kč/m2, stavebnímu
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bytovému družstvu Bytové družstvo „Poběžovice - družstvo“, IČ: 26344475, se sídlem
náměstí Míru 47, Poběžovice a současně schvaluje kupní smlouvu v předloženém
znění a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
ZM neschvaluje záměr města prodat část pozemku p.č. 883/1 dle KN o výměře cca 50
m2, druh pozemku ostatní plocha - ostatní komunikace v k.ú. Poběžovice u
Domažlic, neboť na předmětném pozemku jsou uloženy dálkové telefonní kabely
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha a pozemek je součástí
centra města, které by v budoucnu mělo projít postupnou revitalizací.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p.č. 323/5 dle KN o výměře cca 38 m2,
druh pozemku ostatní plocha - jiná plocha v k.ú. Poběžovice u Domažlic.
ZM schvaluje Strategický plán sociálního začleňování Poběžovicko a okolí 20162018.
ZM pověřuje Finanční výbor ZM kontrolou funkčních náplní odborů a pracovních
náplní zaměstnanců MěÚ Poběžovice, kteří jsou v pracovním poměru.
ZM bere na vědomí zápis ze 4. a 5. schůze Finančního výboru ZM a písemné
vyjádření starosty k těmto zápisům, zaslané předsedovi výboru.
ZM bere na vědomí Zápis o provedené kontrole Finančního výboru ZM ze dne
29.6.2015.
ZM bere na vědomí Zápis o provedené kontrole Finančního výboru ZM ze dne
29.7.2015
ZM ukládá starostovi svolat společné jednání členů Rady města Poběžovice a členů
Finančního výboru ZM, na kterém budou projednány závěry uvedené v zápisech z
kontrol Finančního výboru ZM ze dne 29.6.2015 a 29.7.2015 a dohodnuto společné
řešení zjištěných nedostatků.
ZM bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené
orgánům města Poběžovice provedené na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů v oblasti dodržování ustanovení
§ 5, § 14, a § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, v oblasti samostatné působnosti svěřené orgánům města.
ZM bere na vědomí zprávu o odstranění některých nedostatků uvedených
v Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města
Poběžovice, provedené na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů a současně schvaluje navržená nápravná
opatření uvedená tajemníkem v dokumentu Závěry z provedené kontroly a návrh
nápravných opatření.
ZM ukládá tajemníkovi městského úřadu bezodkladně zajistit podání zprávy o
odstranění nedostatků a přijatých nápravných opatřeních kontrolnímu orgánu Ministerstvu vnitra ČR, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly.
ZM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Poběžovice za
rok 2015 se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ZM schvaluje dodatek ke Smlouvě o úvěru č. 99009127470 ze dne 25.7.2015
s Komerční bankou a.s., se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1 a pověřuje starostu
podpisem dodatku v předloženém znění.
ZM volí s okamžitou účinností do funkce oddávajícího, pí Lenku Pekárovou.
ZM souhlasí s umístění památníku na Jana ze Šitboře, na náklady německého
spolku Ackerman Gemeinde, se sídlem Erzdiözese Bamberg, Postfach 10 02 61,
96054 Bamberg, SRN, s tím, že upřednostňuje jeho umístění v Šitboři, na městském
pozemku p.č. 789/1, a to v předloženém znění textu.
Dne 6.11.2015 zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.
Ověřovatelé zápisu:

……………………………………..
Romana Adamcová

…………………………………….
Ing. Jindřich Kohout

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

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