Usnesení z 87. jednání
Rady města Poběžovice
konaného dne 1. září 2010
od 15:00 do 18:30 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice

Přítomni radní: Mgr. Hynek Říha, PhDr. Petr Mužík, RNDr. Karel Špaček, Lenka Pekárová, Josef Váňa.
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta Mgr. Hynek Říha.
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RM schvaluje zápis a usnesení z 86. jednání RM bez výhrad.
RM ustanovuje s účinností od 1.9.2010 do funkce městského kronikáře Mgr. Marii Špačkovou, bytem Zámělič 43 s tím, že zpracuje data již za rok 2010 a ukládá tajemníkovi dojednat, připravit a uzavřít s ní dohodu o provedení práce.
RM schvaluje smlouvy o bezúplatném zřízení věcného břemene - vedení kanalizačního řadu, s
vlastníky pozemků pí. Věrou Gejdošovou, bytem Masarykova 267, Poběžovice a p. Václavem
Chvalem, bytem Drahotín 6, vybudovaného v rámci akce Čistá Radbuza.
RM souhlasí s pronájmem místnosti, včetně rehabilitační vany v Domu s pečovatelskou službou
paní Martě Mikolášové k provozování fyzioterapeutických služeb a ukládá tajemníkovi připravit
nájemní smlouvu s účinností od 1.9.2010.
RM bere na vědomí zpracovanou studii Poběžovice - generel vodovodu, která řeší napojení vodovodu města Poběžovice a místních částí (Ohnišťovice, Sedlec, Šitboř, Zámělič) na vodovodní přivaděč
z Meclova včetně kalkulace nákladů.
RM bere na vědomí zápis Kontrolního výboru o průběhu Poběžovických pouťových slavností 2010.
RM ukládá starostovi, písemně oslovit JUDr. Gracíka ve věci zájmu jeho klienta o poběžovický zámek.
RM bere na vědomí informaci o stavu hospodaření města k 31.7.2010.
RM schvaluje rozpočtová opatření č. 06/2010 v předloženém znění.
RM schvaluje následující změnu v zařazení člena SDH Poběžovice, Jiřího Timury, bytem Drahotínská 80, nar. 5.10.1959 - jmenovaný bude s účinností od 1.9.2010 vykonávat službu člena SDH
jako své zaměstnání dle zákoníku práce.
RM souhlasí s provedením mobilního zabezpečení volného prostoru před hasičskou zbrojnicí v Žižkově ulici v Poběžovicích tak, aby bylo zabráněno vjezdu a parkování cizích vozidel, omezujících
výjezd požární techniky v případě vyhlášení poplachu s podmínkou, že všechna instalovaná zařízení budou jednoduše, v případě potřeby, demontovatelná (sloupky s řetízky a závora) a prostor bude
možno bez jakéhokoli omezení využívat.
RM souhlasí s nákupem soupravy pro výškové lezení pro potřeby JPO II Poběžovice s tím, že náklady budou hrazeny v rámci schváleného rozpočtu JPO II a nedotknou se rozpočtu města.
RM souhlasí s pořádáním kulturní akce „Tajemný hrad Ronšperk,“ ve dnech 17. - 18.9.2010 s tím,
že pořadatel, MKIS Poběžovice, zajistí maximální bezpečnost účinkujících i návštěvníků a trvalý
požární dohled.
RM schvaluje navýšení hodinové odměny za řízení autobusu ČAVDAR pro Jiřího Timuru na 100.Kč s platností od 1.9.2010 s tím, že bude následně upravena cena za ujetý kilometr vozidla o 2.-Kč.
RM bere na vědomí protokol z kontroly MŠ Poběžovice, zaměřené na ověření věrohodnosti podkladů rozhodných pro stanovení rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2010 se závěrem, že nedošlo
k porušení právních předpisů.
RM bere na vědomí žádost DI Policie ČR o vyjádření ke stížnosti faráře p. Žáka a samotnou žádost
p. Žáka o řešení situace s parkováním vozidel na nám. Míru s tím, že ukládá tajemníkovi projednat
souhlas s provedením vodorovného značení zamezující stání vozidel na části komunikace s Ing.
Dékánym z DI Policie ČR a starostovi sdělit stanovisko a postup města s farářem p. Žákem.
RM přiděluje volný byt 2+1 v domě čp. 55 na nám. Míru žadatelce pí. Dagmar Horváthové, bytem
Mariánská 89, Poběžovice.
RM bere na vědomí žádost obyvatel Spojeneckého náměstí, požadující řešení dopravních problémů
v této části města a ukládá starostovi postupovat v souladu s navrženými způsoby řešení.
RM doporučuje ZM schválit uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města prostředky na vyplacení finančních odměn pracovníkům Mateřské školy Poběžovice za práce provedené při stěhování
do budovy v Mnichově, v celkové výši 26.500.-Kč a ukládá správci rozpočtu financování stránka 1
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vyřešit v rámci rozpočtových opatření.
RM rozhodla o prominutí úhrady za pracovní hovory, uskutečněné v době dovolené p. Václava
Antonyho, kterou trávil v roce 2008 mimo Českou republiku, ve výši 7.500.-Kč s tím, že zbývající
pohledávku jmenovaný uhradí do konce měsíce září 2010.
RM bere na vědomí nabídky na provedení sanace netěsného kanalizačního sběrače v Žižkově ulici a pověřuje starostu zjistit nejvhodnější a nejekonomičtější technologii v průběhu plánovaného
jednání se zástupci firem.
RM bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva financí ČR, kterým se vyhovuje žádosti města Poběžovice o prominutí odvodu poskytnuté dotace na výstavbu bytových domů v Šandově ulici, včetně
penále, v celkové výši 4.800.000.-Kč, které městu při své kontrole vyměřil Finanční úřad v Domažlicích.
RM bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Domažlice, odboru životního prostředí, který se schvaluje
změna havarijního plánu pro nakládání se závadnými látkami pro SP Poběžovická a.s., Hostouňská 45, Poběžovice.
RM bere na vědomí oznámení Obvodního báňského úřadu v Plzni o zahájení správního řízení o
povolení hornické činnosti - zajištění starých důlních děl v k.ú. Zámělič a Otov u N. Kramolína.
RM bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Domažlice, odboru dopravy, kterým se povoluje úplná uzavírka provozu na silnici III tř. č. 19520 mezi Poběžovicemi a křižovatkou Otov-VlkanovOhnišťovice z důvodu opravy železničního přejezdu ve dnech 21.-22.9.2010.
RM bere na vědomí usnesení Okresního soudu v Domažlicích, ve věci soudního sporu s DSP Domažlice, kterým stanoví SRM-CONSULT, Plzeň, spol. s r.o., jako znalce v oboru stavebnictvíekonomika, nezávislou firmu, pro zjištění jakým způsobem žalobce stavebně zhodnotil zámeckou
věž v Poběžovicích.
RM bere na vědomí žádosti Jiřího Pivoňky, Budovatelů 382, Poběžovice, Jiřího Pivoňky, Větrná
400, Poběžovice a Bohdana Ježka, Šitboř 10, Poběžovice o samovýrobu palivového dřeva z městských lesů.
RM schvaluje poskytnutí bezplatného pronájmu autobusu na kulturní akci pro členy SPCCH a
důchodců, zájezd do Kolovče, na Hrádek a do Postřekova, v souladu se žádostí pí. Jaroslava Sokolové.
RM bere na vědomí žádost manželů Jany a Milana Krátkých, Horní 148, Poběžovice o prodej pozemku p.č. 78/1 dle KN, v k.ú. Sedlec a ukládá starostovi předložit žádost na nejbližší jednání ZM.
RM bere na vědomí žádost o pronájem prosklené vitríny na nám. Míru a ukládá tajemníkovi projednat možnosti s žadatelem, firmou AVAREAL.
RM bere na vědomí žádost p. Jaroslava Královce, Smetanova 309, Poběžovice o projednání jeho
předchozí žádosti o vybudování druhé kanalizační přípojky ke svému domu v ZM a ukládá starostovi předložit ji na nejbližším zasedání ZM k projednání.
RM schvaluje smlouvy s firmou ČEZ, zákaznické služby s.r.o., Plzeň na připojení dvou elektrických rozvaděčů do rozvodné sítě v průběhu Poběžovických pouťových slavností 2010 a pověřuje
starostu jejich podepsáním.
RM schvaluje smlouvu o úhradě nákladů spojených s připojení odběrního místa Sběrného dvora
v areálu ČD v Nádražní ulici s firmou Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, do rozvodné sítě a pověřuje starostu jejím uzavřením.
RM bere na vědomí oznámení MěÚ Poběžovice, odboru výstavby a životního prostředí o zahájení
územního řízení na stavbu „Poběžovice, ul. Smetanova - prodloužení vodovodu, vodovodní přípojky.“
RM bere na vědomí územní rozhodnutí MěÚ Poběžovice, odboru výstavby a životního prostředí
na stavbu „Poběžovice, Vranovská ul., rekonstrukce ČEZ.“
RM bere na vědomí územní souhlas MěÚ Poběžovice, odboru výstavby a životního prostředí se
záměrem stavby pergoly nad terasou u RD Krátká čp. 156, Poběžovice.
RM bere na vědomí žádost faráře p. Žáka o opravu obrubníků před budovou fary, případně odkanalizování vody tekoucí uličkou kolem MKIS a ukládá vedoucímu Služeb města Poběžovice zajistit provedení opravy.
RM bere na vědomí návrh Správy a údržby silnic Domažlice na převod komunikací: 1. od okružní
křižovatky u Šitboře k hotelu Hubertus, včetně mostu přes Pivoňku, 2. od křižovatky pod nádražím
ČD v Masarykově ulici až po křižovatku se Slovanskou ulicí, 3. od křižovatky se Slovanskou ulicí
(Žižkova ul.) až k okružní křižovatce směrem na Otov a doporučuje ZM schválit převod pouze pod
podmínkou, že stávající vlastník provede úpravu a rozšíření části komunikace v Žižkově ulici od odbočky na ČOV, po napojení okružní křižovatky směr Otov.
2. Kontrola usnesení z 86. a předchozích jednání RM.
RM-86-10.08.04
2
splněno
RM schvaluje provedení změny vytápění v objektu čp. 92 ve Vranovské ulici, spočívající v přechodu
od pevných paliv k plynovému topení za využití stávajících rozvodů a vzhledem k tomu, že se jedná
o havarijní stav kotle na pevná paliva, který nesnese odkladu, rozhodla bez výběrového řízení o zadání instalačních prací firmě SANI-TOP-GAS, s.r.o., Domažlice a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
3
splněno
RM schvaluje provedení výměny oken v bytech objektu čp. 92 ve Vranovské ulici s tím, že z poptávkového řízení vyšla nejlépe firma HODETA OKNA, s.r.o., Masarykova 415, 344 01 Domažlice,
která podala za stejných podmínek nejnižší cenovou nabídku a pověřuje starostu uzavřením stránka 2

příslušné smlouvy.
8
trvá
RM bere na vědomí vyjádření Osadního výboru v Sedleci k záměru města prodat pozemek p.č. 78/1 v k.ú.
Sedlec s tím, že je předloží v ŹM při projednávání prodeje uvedeného pozemku konkrétnímu zájemci.
9
trvá
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace ve výši 15.000.-Kč na činnost MKIS Poběžovice a tisk propagačních materiálů od Krajského úřadu Plzeňského kraje a pověřuje starostu jejím podpisem.
10
trvá
RM souhlasí z bezúplatným převodem částí pozemků, které zasahují do ostatních komunikací nebo silnice z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města a ukládá
starostovi předložit převod k projednání v ZM a v případě schválení následně zaslat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučenému pracovišti Domažlice, žádost o provedení převodu.
12
splněno
RM schvaluje smlouvu s Petrem Kubecem, Vranné n/ Vltavou o zprostředkování uměleckého výkonu v
průběhu Poběžovických pouťových slavností 2010 a to představení pro děti „Plecha a Neplecha jdou do
světa,“ a „Točte se pardálové“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
13
splněno
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene navrženou firmou O2 Telefónica
Czech Republic, a.s., namísto předchozí, ve které nebyl uveden dotčený pozemek p.č. 329/1 dle KN v k.ú.
Poběžovice. Jedná se o věcné břemeno uložení telefonních kabelů do země na pozemcích města p.č. 330,
p.č. 983/1 a 329/1, ve Vranovské ulici a pověřuje starostu jejím podpisem.
14
trvá
RM doporučuje ZM schválit vyřazení nevyužívaného osobního automobilu TATRA 613 z majetku města.
15
trvá
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod osobního automobilu TATRA 613 do vlastnictví SDH
Poběžovice.
16
trvá
RM bere na vědomí žádost p. Josefa Franty, Újezd sv. Kříže 12, 345 22 Hostouň o odkoupení pozemku
p.č. 260/2 dle KN v k.ú. Poběžovice na zřízení zahrádky a ukládá starostovi předložit projednání prodeje
pozemku do nejbližšího zasedání ZM.
18
trvá
RM bere na vědomí žádost p. Radoslava Císlera, Srby 100, 346 01 H. Týn, o odkoupení části pozemku
p.č. 13/1 dle KN v k.ú. Zámělič, v šíři 1 m podél zdí jeho stavení, aby měl umožněn přístup k budově k
provedení oprav a konstatuje, že žádost bude podána k projednání v ZM až po vyjasnění vlastnických
vztahů sousedních vlastníků nemovitostí ke všem okolním pozemkům a pověřuje místostarostu města
svoláním jednání ve věci komplexního řešení vlastnických vztahů k nemovitostem v této lokalitě.
Proběhlo jednání na místě se všemi zúčastněnými, za přítomnosti geodeta. Bylo dohodnuto, že Geodézie
Jihozápad H. Týn připraví podklady, ke kterým se vyjádří všichni zúčastnění a podle jejich připomínek
bude provedeno konečné oddělení pozemků. Vlastníci pozemku st. 65 sdělí zda a za jakých podmínek prodají uvedený pozemek případným zájemcům, aby byl dořešen převod všech pozemků v dotčené lokalitě.
RM-84-01.10.06.30
2
trvá
RM bere na vědomí dopis firmy ČEZ Energetické služby, Plzeň, s.r.o., ve kterém v souvislosti s rozšířením počtu svítidel firmou ČEZ informuje o předpokládaném ročním nárůstu úhrady za provozování VO a
ukládá starostovi zajistit do příštího jednání RM kalkulaci, na základě které byla roční částka úhrady navýšena o 219.000.-Kč bez DPH.
RM-83-10.06.23
3
trvá
RM schvaluje pořízení studie dopravního řešení a parkovacích ploch na sídlišti Budovatelů, v ulicích Augustinova, Dobrohostova, Smetanova, Větrná a ukládá starostovi oslovit tři zhotovitele k podání nabídky.
5
trvá
RM souhlasí s návrhem technického řešení odvodnění garáže pí. Vondrašové, Budovatelů 383 a ukládá
vedoucímu Služeb města Poběžovice odvodnění realizovat do 15.7.2010. Termín byl posunut do
31.8.2010.
16
trvá
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemena, spočívajícím v umožnění přístupu k nemovitostem
žadatele, MVDr. Pavla Kroupy, Šibanov čp. 1, 345 22 Poběžovice, přes pozemek města p.č. 308/1 a p.č.
308/5 dle KN v k.ú. Šibanov a pověřuje tajemníka přípravou smluv.
RM-82-10.06.07
6
trvá
RM schvaluje návrh změny dopravního značení přeložky komunikace 195/II a souvisejících křižovatek
tak, jak bylo navrženo a odsouhlaseno zástupci města, SÚS Domažlice, DI Policie ČR v Domažlicích a
odboru dopravy MěÚ Domažlice a ukládá starostovi zaslat správci dotčených komunikací SÚS Domažlice výzvu k podání žádosti o změnu dopravního značení na předmětných komunikacích.
7
trvá
RM ukládá starostovi oslovit k podání nabídek na zpracování projektové dokumentace zateplení bytových domů čp. 141, 145, 146, 116 a 89 firmy STAFIN projekty a stavby Plzeň, a.s.; Sládek stavby, s.r.o.,
Plzeň; Krutina Pavel, Kozinova 86, Domažlice.
stránka 3

K podání nabídky budou sloveny ještě další dvě firmy.
17
trvá
RM ukládá starostovi a vedoucímu Služeb města Poběžovice zjistit aktuální stav komunikace do Sezemína a předložit návrh na její částečnou opravu.
Termín do 31.7.2010.
RM-80-10.05.05
5
splněno
RM nepřijímá předložené kroniky města za roky 2008 a 2009 a ukládá vedoucímu MKIS Poběžovice
předložit obě přepracované kroniky do 30.6.2010.
Obsah byl RM odsouhlasen, kroniky vráceny autorovi k provedení jednotné grafické úpravy do
31.8.2010. V tomto termínu předložil vedoucí MKIS graficky přepracované kroniky a RM je přijala.
V souvislosti s problémy kolem kronik nabídla Mgr. Marie Špačková svoji pomoc s tím, že by byla ochotná
vést městkou kroniku již za rok 2010.
RM-79-10.04.19
2
trvá
RM ukládá starostovi bezodkladně odeslat písemnou reklamaci stavu povrchu místních komunikací, po
provedeném položení kanalizačního potrubí, firmám OHL Brno a Berger Bohemia Plzeň.
Místní šetření je svoláno a proběhne do 14 dnů.
RM-78-10.03.31
11
trvá
RM ukládá starostovi projednat se zástupcem firmy ČEZ, veřejné osvětlení, Ing. Kršňákem aktuální
možnost osazení dvou svítidel veřejného osvětlení v Horní ulici v Poběžovicích.
RM-74-10.01.20
7
trvá
RM bere na vědomí žádost o zamezení pronikání vody do domu čp. 370 ve Smetanově ulici, podanou
p. Janem Pokorným, ukládá vedoucímu Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice provést místí šetření a předložit RM vyjádření o zjištěném stavu, na základě kterého starosta žadateli odpoví.
RM-70-09.11.25
5
splněno
RM bere na vědomí písemnou stížnost pí. Ivany Wannemacherové, Květinová 338, Poběžovice na zatékání povrchových vod do objektu, které spojuje s provedenou stavbou nové kanalizace v této ulici a
pověřuje vedoucího odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice, provedením místního
šetření stavu objektu a podáním zprávy do jednání RM.
Vedoucí Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice je se stěžovatelkou dohodnut, že k
místnímu šetření přistoupí v době, kdy bude odtávat napadlý sníh a bude možno sledovat cestu povrchových vod u její nemovitosti. Bohužel zatím ještě nedošlo k takovému toku vody, aby bylo možno sledovat, zda skutečně ohrožuje objekt stěžovatelky., ved. OVŽP vede toto v patrnosti. Písemnou zprávu
o stavu podal vedoucí OVŽP MěÚ Poběžovice, p. Prajzent dne 18.8.2010. Doporučuje v ní prověřit
fyzické zrušení staré kanalizace, která by v případě nezrušení mohla fungovat jako podzemní rezervoár vody, ze kterého by se mohla voda tlačit do přilehlých nemovitostí. Pokud bude zrušena, je na
vlastníku nemovitosti, jak si ji zabezpečí proti zemní vlhkosti.
RM-69-09.11.05
11
trvá
RM doporučuje ZM projednat doplnění návrhu změny Územního plánu sídelního útvaru Poběžovice
č. 3 o rozšíření pozemků k zemědělskému a energetickému využití p.č. 677/1, 678/1, 678/2, 678/4,
678/5 v k.ú. Poběžovice, které jsou ve vlastnictví Druhé Poběžovické, a.s., Vranovská 142, Poběžovice.
RM-67-09.09.30
2
trvá
RM ukládá starostovi předložit nejbližšímu zasedání ZM k projednání problematiku bytového fondu
města s tím, aby ZM rozhodlo o systémovém řešení další údržby bytového fondu města.
Bylo zadáno provedení odhadu nákladů na zateplení objektů s tím, že by bylo možno zažádat o dotaci na tuto akci.
RM-64-09.07.15
22
trvá
RM bere na vědomí výzvu k uzavření kupní smlouvy na odkup pozemků, dotčených stavbou přeložky
komunikace II/196 v Poběžovicích a to na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p.
Liborem Hammerem, Žižkova 189, Poběžovice a pověřuje starostu projednáním podrobností uvedené
smlouvy.
RM-61-09.05.27
16
trvá
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi manželi Zbyškem a Helenou Šlehoferovými, Brnířov 100, 345 06 Kdyně a městem Poběžovice, spočívající v umístění kanalizační stoky na městských pozemcích p.č. 350/1 a 350/3 v k.ú. Sezemín a pověřuje starostu jejím podpisem pouze v případě, že
dojde ke konečnému vyrovnání žadatelů s bývalým vlastníkem jejich nemovitosti v Sezemíně, kterým byl
p. Václav Antony.
RM-56-09.03.25
2
trvá
RM ukládá tajemníkovi vyhotovit smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kanalizačního potrubí na
pozemku vlastníků Marie Buršíkové a Jiřího Buršíka. Vzhledem k tomu, že se ve skutečnosti
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jedná o mnohem více smluv o VB (s každým vlastníkem pozemku, dotčeného kanalizací), byly podklady
předány místostarostovi, který postupně jednotlivé smlouvy připravuje.
RM-15-07.06.29
13 trvá
RM bere na vědomí žádosti Ing. Jana Pudivítra a p. Zdeňka Drahoše o odkoupení části pozemku p.č. 668/1 v k.ú. Poběžovice a pověřuje starostu jednáním s vlastníky části dotčených pozemků, Ing. Bartošem, Marií Příhonskou, Boženou Bláhovou a Milanem Bláhou o možnosti
směny či prodeje uvedených pozemků.
Otázka bude projednána v měsíci srpnu s Ing. Bartošem, který bude v tu dobu přítomen v Poběžovicích. S p. Bartošem byl jednáno a všichni vlastníci pozemků, které se nachází šikmo pod
místní komunikací souhlasí s tím, aby se v rámci Pozemkové úpravy vytýčily pozemky náhradní, mimo komunikaci, namísto současných. Tím budou pozemky pod místní komunikací ve
vlastnictví města.
RM-14-07.05.15
2
trvá
RM ukládá starostovi předkládat po každé měsíční závěrce hospodaření města, k projednání
RM přehled faktur, po době splatnosti a přehled o průběžné úhradě faktur v předchozím měsíci.
RM-11-07.03.22
8
trvá
RM předběžně souhlasí s instalací elektronického zabezpečovacího zařízení na ochranu fondu zámecké
knihovny a ukládá starostovi zajistit finanční krytí na částku 13.056,70 Kč v rámci rozpočtového opatření.
Vzhledem k úspornému režimu hospodaření města, se akce odkládá do doby, kdy to finance dovolí. RM
dne 15.11.2007 rozhodla o přesunutí řešení tohoto bodu do roku 2008. Po instalaci samostatných vchodových dveří v severní části budovy, přistoupí město k osazení části objektu, ve kterém se nachází fond
zámecké knihovny, zabezpečovacím zařízením.
ZM-33-05.10.31
17
trvá
ZM uložilo RM zajistit před podpisem smlouvy na zpracování marketingové studie města Poběžovice
s ústavem evropských ekonomických studií, fakulty ekonomické, Západočeské univerzity Plzeň, dodání návrhu struktury studie.
Vzhledem k tomu, že ZUP zaslala fakturu na cca 20.000.-Kč, bez jakýchkoli výsledků práce,
rozhodla RM o ukončení spolupráce a soudním vymáhání uhrazené fakturované částky. Pokud do konce
měsíce září 2008 nedojde k dohodě o úhradě předmětné částky, mezi městem a ZUP, bude celá kauza
postoupena k projednání soudu. Starosta dne 19.11.2008 informoval, že právním zástupcem města byla
podána soudní žaloba na ZUP u Městského soudu v Plzni.
ZM-26-05.02.24
8
trvá
ZM uložilo RM pravidelně informovat zastupitelstvo o aktuální finanční situaci města na každém jednání
ZM, až do odvolání.
Tento bod je průběžně plněn.
ZM– 22-09.06.03
8
trvá
ZM schvaluje záměr města prodat bytový dům č.p. 224, Slovanská ul., Poběžovice resp. bytové jednotky v tomto bytovém domě a ukládá RM připravit proces prodeje tohoto domu v souladu s platnými právními předpisy.

Zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.

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

.........................................................
RNDr. Karel Špaček, místostarosta
stránka 5

