Usnesení z 31. jednání
Zastupitelstva města Poběžovice
konaného dne 17. března 2010
od 17:00 do 19:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Poběžovice.

Přítomni zastupitelé: Mgr. Hynek Říha (starosta), RNDr. Karel Špaček, Josef Váňa, Marie Nechoďdomů, PhDr. Petr Mužík, Mgr. Olga Kociánová, Jaromír Pánek, Pavel Veselák, Jaroslav Hranička,
Ing. Fišer, JUDr. Josef Lipenský, Alena Tauchmannová, (Lenka Pekárová, Milan Bláha - od 17,10
hod.)
Omluveni: Josef Jansa.
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta Mgr. Hynek Říha.
ZM-31-10.03.17
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ZM schvaluje zápis a usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice bez výhrad.
ZM volí ověřovateli zápisu z 31. zasedání ZM Poběžovice zastupitele Alenu Tauchmannovou
a JUDr. Josefa Lipenského.
ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 31. 12. 2009 s příjmy ve výši
+40.725.215,47 Kč, výdaji ve výši -38.864.760,19 Kč a financováním splátek půjček a úvěrů ve
výši -1.860.455,28 Kč , přičemž závazky města k 31.12.2009 po lhůtě splatnosti činily 1.860.455,28 Kč a pohledávky města k 31.12.2009 po lhůtě splatnosti činily +1.245.629,30 Kč.
ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 28. 2. 2010 s příjmy ve výši
+6.127.756,72 Kč, výdaji ve výši -5.629.767,30 Kč a financováním splátek půjček a úvěrů ve
výši -497.989,42 Kč , přičemž závazky města k 28. 2. 2010 po lhůtě splatnosti činily 4.333.689,54 Kč a pohledávky města k 28. 2. 2010 po lhůtě splatnosti činily +859.854,50 Kč.
ZM bere na vědomí výsledky inventarizace majetku města provedené k 31.12.2009 a současně
bere na vědomí inventarizační zápisy z inventarizace majetku města.
ZM schvaluje vyřazení majetku města z evidence v celkové účetní hodnotě 61.053,31 Kč, a to v
souladu s návrhy na vyřazení předložené příslušnými inventarizačními komisemi.
ZM bere na vědomí výsledky inventarizace příspěvkových organizací (Mateřské školy Poběžovice a Základní školy Poběžovice) provedené k 31.12.2009 a současně bere na vědomí inventarizační zápisy z inventarizace jednotlivých příspěvkových organizací.
ZM schvaluje vyřazení svěřeného majetku Mateřské školy Poběžovice z evidence v celkové
účetní hodnotě 77.227,40 Kč, a to v souladu s návrhem na vyřazení předloženým inventarizační komisí.
ZM schvaluje zrušení vedení pomocné evidence drobného hmotného majetku města v pořizovací hodnotě 500.-Kč až 2000.-Kč a to s účinností od 1.1.2010.
ZM schvaluje přebytkový rozpočet města Poběžovice na rok 2010 (sestavený po rozpočtových
paragrafech) s celkovými příjmy ve výši 40.445.470.-Kč (příjmy po konsolidaci ve výši
40.253.470.- Kč), celkovými výdaji ve výši -37.584.570.-Kč (výdaje po konsolidaci ve výši 37.392.570.- Kč) a financováním ve výši -2.860.900.-Kč, přičemž konsolidovanou položkou se
rozumí sociální fond.
ZM schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2010 s celkovými příjmy ve výši 192.000.- Kč
a celkovými výdaji ve výši 192.000.- Kč.
ZM pověřuje správce rozpočtu rozpisem závazných ukazatelů (jednotlivých paragrafů) rozpočtu města na rok 2010 do jednotlivých položek a současně mu ukládá tento rozpis bezodkladně předložit RM.
ZM pověřuje RM projednáním a schválením provedeného rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2010 do jednotlivých položek.
ZM stanovuje pro rozpočtový rok 2010 v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a) neomezeně mezi položkami v rámci jednotlivých paragrafů, a to na návrh správce rozpočtu, pokud nemají dopad na závazné ukazatele (paragrafy) schváleného rozpočtu,
b) do výše 30.000.- Kč včetně, v závazných ukazatelích (paragrafech), a to na návrh
správce rozpočtu,
c) neomezeně v závazných ukazatelích (paragrafech) v případě, kdy si zapojení výdaje vyžaduje nutnost zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, v případě
nutnosti odvrácení možných škod a dále, kdy včasné provedení úhrady je vázáno penalistránka 1
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zací a dopady penalizace mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné
úhrady.
ZM ukládá správci rozpočtu blokovat finanční prostředky získané z prodeje pozemků v průmyslové zóně a jiných nahodilých příjmů nad rámec rozpočtu, na účtu města s tím, že jediné
právo disponovat s nimi bude mít Zastupitelstvo města Poběžovice.
ZM se usnáší, že o finanční přesuny v městském rozpočtu v roce 2010 budou v rámci jednotlivých paragrafů žádat jednotliví příkazci operací u ZŠ, MŠ a SDH, v ostatních případech
správce rozpočtu, Zastupitelstvo města Poběžovice, a to před jejich faktickým provedením.
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50.000.-Kč pro SK Poběžovice, se sídlem
náměstí Míru 47, Poběžovice, PSČ 345 22, jako daru účelově vázaného na zajištění sportovní činnosti.
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000.-Kč pro SK JUDO Poběžovice se
sídlem Zahradní 226, Poběžovice, PSČ 345 22, jako daru účelově vázaného na zajištění
sportovní činnosti.
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.00.-Kč pro SDH Poběžovice, se sídlem
Žižkova 111, Poběžovice, PSČ 345 22, jako daru účelově vázaného na zajištění činnosti
okrsku č. 11 SDH.
ZM schvaluje závěrečný účet DSO Domažlicko za rok 2009, včetně Zprávy o výsledku přezkumu hospodaření DSO Domažlicko za rok 2009 s výrokem - bez výhrad.
ZM ukládá starostovi odeslat písemnou odpověď p. Gracíkovi, ve které jej pozve, aby se s
pověřením investora dostavil do příštího zasedání ZM, kde podá bližší informace o zájemci a
jeho záměru s poběžovickým zámkem.
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