Usnesení z 15. zasedání
Zastupitelstva města Poběžovice
konaného dne 23. března 2017
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od 17,00 hodin do 21,30 hodin ve společenské místnosti SDH v Poběžovicích.

Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Josef Jansa, Ing. Jindřich Kohout, Václav Kohout,
Ing. Jana Kochová, Dagmar Krtová, PhDr. Petr Mužík (17,50), Marie Nechoďdomů, Mgr.
Lenka Pekárová, Bc. Jana Podskalská (17,50), Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák
(místostarosta).
Omluveni: Bc. Věroslav Pinc, Jiřina Vogeltanzová, Jaroslava Záhořová.
Jednání vedl starosta Mgr. Hynek Říha.

ZM-15-17.03.23
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

11
12

ZM schvaluje upravený program 15. zasedání ZM.
ZM schvaluje zápis a usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice bez výhrad.
ZM volí ověřovateli zápisu a usnesení z 15. zasedání ZM Poběžovice zastupitele Romanu Adamcovou a Dagmar Krtovou a zapisovatelem Vojtěcha Kotlana, tajemníka MěÚ
Poběžovice.
ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 09/2016, schválená RM dne 30.12.2016.
ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 31. 12. 2016 s příjmy ve výši
+52.961.013,28 Kč (po konsolidaci +39.844.675,28 Kč), výdaji ve výši -51.609.177,18
Kč (po konsolidaci -38.492.839,18 Kč) a financováním ve výši -1.351.836,10 Kč, přičemž závazky města k 31. 12. 2016 činily -1.654.934,95 Kč (po lhůtě splatnosti 212.957,00 Kč) a pohledávky města k 31. 12. 2016 činily +965.868,51 Kč (po lhůtě
splatnosti +804.792,73 Kč).
ZM ukládá starostovi připravit ve spolupráci s účetní města pí Janou Tarkovou účetní
závěrku města k projednání v zastupitelstvu města.
ZM bere na vědomí informaci o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola
Poběžovice k 31. 12. 2016 s výsledkem hospodaření +48,55 Kč.
ZM bere na vědomí informaci o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola
Poběžovice k 31. 12. 2016 s výsledkem hospodaření +7.073,24 Kč.
ZM ukládá statutárním zástupcům obou příspěvkových organizací Základní škola Poběžovice a Mateřská škola Poběžovice připravit bezodkladně účetní závěrku příspěvkové organizace k projednání v radě města včetně návrhu na využití zlepšeného hospodářského výsledku.
ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 28. 2. 2017 s příjmy ve výši
+6.899.966,13 Kč (po konsolidaci +5.429.030,13 Kč), výdaji ve výši -6.488.653,56 Kč
(po konsolidaci -5.017.717,56 Kč) a financováním ve výši -783.621,12 Kč, přičemž závazky města k 28. 2. 2017 činily -1.274.424,95 Kč (po lhůtě splatnosti 0,00 Kč)
a pohledávky města k 28. 2. 2017 činily +1.484.191,98 Kč (po lhůtě splatnosti
+636.767,48 Kč).
ZM schvaluje výsledky inventarizace majetku města provedené k 31. 12. 2016 a současně schvaluje Inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o provedení řádné
periodické inventarizace majetku Města Poběžovice k 31. 12. 2016.
ZM schvaluje vyřazení majetku města z evidence v celkové účetní hodnotě 365.294,32
Kč, a to v souladu s návrhy na vyřazení předloženými příslušnými inventarizačními
komisemi.
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ZM schvaluje výsledky inventarizace příspěvkových organizací (Základní školy Poběžovice a Mateřské školy Poběžovice) provedené k 31. 12. 2016 a současně schvaluje inventarizační zápisy z inventarizace příspěvkových organizací města.
ZM schvaluje vyřazení svěřeného majetku Základní školy Poběžovice z evidence v
celkové účetní hodnotě 43.450,00 Kč, a to v souladu s návrhem na vyřazení předloženým inventarizační komisí.
ZM bere na vědomí vyřazení vlastního majetku Základní školy Poběžovice z evidence v celkové účetní hodnotě 377.096,66 Kč, a to v souladu s návrhem na vyřazení
předloženým inventarizační komisí.
ZM bere na vědomí vyřazení vlastního majetku Mateřské školy Poběžovice z evidence v celkové účetní hodnotě 2.393,00 Kč, a to v souladu s návrhem na vyřazení předloženým inventarizační komisí.
ZM schvaluje přebytkový rozpočet města Poběžovice na rok 2017 s celkovými příjmy
ve výši 45.074.900,00 Kč (příjmy po konsolidaci ve výši 45.053.200,00 Kč), celkovými
výdaji ve výši 38.201.200,00 Kč (výdaje po konsolidaci ve výši 38.179.500,00 Kč)
a financováním ve výši 6.873.700,- Kč, přičemž konsolidovanou položkou ve výši
21.700,00 Kč se rozumí sociální fond.
ZM schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2017 s celkovými příjmy a výdaji ve
výši 21.700,00 Kč.
ZM ukládá správci rozpočtu provést neprodleně rozpis schváleného rozpočtu města
na rok 2017 a předložit jej následně RM k projednání, současně ZM ukládá správci
rozpočtu po projednání v RM sdělit příspěvkovým organizacím a dalším subjektům
závazné ukazatele rozpočtu, kterými jsou povinni se řídit.
ZM stanovuje pro rozpočtový rok 2017 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) do výše 50.000,- Kč včetně, a to na návrh správce rozpočtu, mající dopad na závazné ukazatele (paragrafy) schváleného rozpočtu;
b) 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 penalizací a dopady penalizace mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady;
c) neomezeně v závazných ukazatelích (paragrafech) v případě, že se jedná o dotace a současně se nezmění rozdíl mezi příjmy a výdaji schváleného rozpočtu.
ZM schvaluje v rámci rozpočtu města na rok 2017 neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Poběžovice ve výši 769.300,00 Kč.
ZM schvaluje v rámci rozpočtu města na rok 2017 neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola Poběžovice ve výši 2.233.000,00 Kč.
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 40.000,- Kč
spolku Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Poběžovice (IČ: 18231004), se
sídlem Budovatelů 114, Poběžovice, PSČ 345 22 účelově vázanou na zajištění letního
tábora rybářského kroužku, opravu rybářských sádek pod školou a spolkové činnosti
v souladu se žádostí o dotaci na rok 2017 a současně pověřuje starostu uzavřením
veřejnoprávní smlouvy ve smyslu předložené vzorové smlouvy.
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 30.000,- Kč
spolku Spolek Mikuláš, z.s. (IČ: 42320396), se sídlem Šitboř 41, Poběžovice, PSČ
345 22 účelově vázanou na zajištění činnosti spolku, zejména spojenou se zpracováním studie proveditelnosti projektu „Jan ze Šitboře - velký Evropan“ v souladu se žádostí o dotaci na rok 2017 a současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní
smlouvy ve smyslu předložené vzorové smlouvy.
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 160.000,- Kč
spolku Sportovní klub Poběžovice, z.s. (IČ: 18230580), se sídlem náměstí Míru 47,
Poběžovice, PSČ 345 22 účelově vázanou na zajištění sportovní činnosti, údržbu a
opravy majetku spolku v souladu se žádostí o dotaci na rok 2017 a současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy ve smyslu předložené vzorové smlouvy.
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 40.000,- Kč
spolku SK JUDO Poběžovice (IČ: 68782802), se sídlem Zahradní 226, Poběžovice,
PSČ 345 22 účelově vázanou na zajištění sportovní činnosti spolku v souladu se žástránka 2
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dostí o dotaci na rok 2017 a současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní
smlouvy ve smyslu předložené vzorové smlouvy.
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 30.000,- Kč
spolku Český svaz chovatelů, Základní organizace Poběžovice (IČ: 70859329), se
sídlem náměstí Míru 3, Poběžovice, PSČ 345 22 účelově vázanou na zajištění spolkové činnosti v souladu se žádostí o dotaci na rok 2017 a v souladu se stanovami spolku a současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy ve smyslu předložené vzorové smlouvy.
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 25.000,- Kč
neziskové organizaci Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy (IČ: 45331154), se
sídlem Prokopova 25, Plzeň, PSČ 301 00 účelově vázanou na zajištění provozu terénní formy sociální služby - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež mobilní „Klub
Uličník pro děti a mládež“ v souladu se žádostí o dotaci na rok 2017 a současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy ve smyslu předložené vzorové
smlouvy.
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2017 ve výši 30.000,- Kč
spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Poběžovice (IČ: 65570111), se sídlem
Žižkova 111, Poběžovice, PSČ 345 22 účelově vázanou na: a) zajištění zájmové činnosti kroužku mladých hasičů ve výši 20.000,- Kč a b) na zajiště další spolkové činnosti v souladu se žádostí o dotaci na rok 2017 a současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy ve smyslu předložené vzorové smlouvy.
ZM schvaluje směnu pozemků p.č. 1102 o výměře 47 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 949/2 o výměře 265 m2, druh pozemku ostatní plocha ve vlastnictví města
za pozemky p.č. 13/1 o výměře 115 m2, druh pozemku zahrada a p.č. 789/24 o výměře 30 m2, druh pozemku ostatní plocha ve vlastnictví …………….. vše v k.ú. Šitboř,
přičemž pozemky ve vlastnictví města na základě směnné smlouvy přejdou do vlastnictví ……………., současně ZM ukládá starostovi vypracovat směnnou smlouvu
podle tohoto usnesení a tu jménem obce uzavřít, přičemž směna pozemků bude realizována s doplatkem ve výši 10.950,- Kč a účastníci smlouvy se podělí rovným dílem o
náklady na vyhotovení geometrického plánu a za vklad do katastru nemovitostí.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1033/2 o výměře 200 m2, druh pozemku travní
porost v k.ú. Šitboř zapsaného na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Domažlice ………………... za dohodnutou smluvní cenu 100,
- Kč za 1 m2 (tzn. celkem za cenu 20.000,- Kč), která je vyšší než cena stanovená
znaleckým posudkem a ukládá starostovi vypracovat kupní smlouvu podle tohoto
usnesení a tu jménem obce uzavřít, přičemž kupující uhradí náklady na vyhotovení
geometrického plánu a za vklad do katastru nemovitostí.
ZM schvaluje koupi pozemku p.č. 267/5 o výměře 129 m2, druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Poběžovice u Domažlic zapsaného na LV č. 527 u Katastrálního úřadu
pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice od ………………. za cenu 250,Kč za 1 m2 (tzn. celkem za cenu 32.250,- Kč) stanovenou znaleckým posudkem a
ukládá starostovi vypracovat kupní smlouvu podle tohoto usnesení a tu jménem obce
uzavřít.
ZM schvaluje záměr města směnit pozemky (dle připraveného GP) p.č. 14/2 o výměře 232 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 15/4 o výměře 12 m2, druh pozemku
ostatní plocha, vše v k.ú. Poběžovice u Domažlic a ukládá starostovi zajistit zpracování znaleckého posudku na uvedené pozemky.
ZM schvaluje záměr města směnit pozemek (dle připraveného GP) p.č. 6/13 o výměře
464 m2, druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Poběžovice u Domažlic a ukládá starostovi zajistit zpracování znaleckého posudku na uvedený pozemek.
ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku p.č. 84/2 o výměře cca 300 m2, druh
pozemku ostatní plocha - manipulační plocha v k.ú. Poběžovice u Domažlic, který
přiléhá západně k pozemku p.č. 83/3 ve vlastnictví ………... a ukládá starostovi zajistit zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku na uvedený pozemek.
ZM ukládá starostovi pozvat do příštího zasedání ZM Poběžovice zástupce firmy Lesy České republiky, k podání informací k problematice a časovém horizontu akce
úprava koryta potoka Pivoňka, v souvislosti s případným prodejem dalších pozemků
u jeho břehu.
ZM schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci pro projekt Podpora profesionální sociální práce na Poběžovicku, která je uzavírána mezi Městem Poběžovistránka 3
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ce a partnery projektu (Městem Bělá nad Radbuzou, Městem Hostouň, Obcí Drahotín, Obcí Mutěnín, Obcí Nemanice, Obcí Otov a Obcí Rybník), v předloženém znění
a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.
ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 6, odst.5, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení nového územního plánu města Poběžovice (Územní plán Poběžovice).
ZM určuje pro spolupráci s pořizovatelem nového územního plánu města Poběžovice
(Městským úřadem Domažlice, odborem výstavby a územního plánování)
v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění zastupitele města Poběžovice Ing.
Jindřicha Kohouta, nar. 23.8.1962, bytem Drahotínská 223, 345 22 Poběžovice.
ZM schvaluje dokumentaci k výběrovému řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Územní plán Poběžovice - tzn. Výzvu k podání nabídky, Zadávací dokumentaci a
návrh Smlouvy o dílo v předloženém znění.
ZM schvaluje Smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Hvožďany v předloženém znění a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.
ZM schvaluje Smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Otov
v předloženém znění a pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.
ZM bere na vědomí zápisy z jednání Kontrolního výboru ZM č. 9 a 10 a vyjádření
starostu k uvedeným zápisům.
ZM bere na vědomí zápis ze schůze Finančního výboru ZM č. 11, ze dne 16.3.2017 a
ukládá starostovi předložit FV požadované doklady dle tohoto zápisu, k plánované
kontrole dne 31.3.2017, včetně odpovědí na některé dotazy.
ZM schvaluje termíny pro konání 16. - 20. zasedání ZM Poběžovice v roce 2017.
ZM pověřuje Radu města Poběžovice projednáním petice občanů Větrné ulice, zasláním odpovědi na tuto petici, a navržením dopravního řešení, které by zamezilo průjezdu vozidel ulicí.
ZM bere na vědomí výjimečné nedodržení zákonného termínu 3 měsíců pro konání
jednotlivých zasedání obecního zastupitelstva s tím, že důvodem byla příprava rozpočtu města na rok 2017 a ukládá starostovi přijmout taková opatření, aby se tato situace neopakovala.
ZM volí novým přísedícím Okresního soudu v Domažlicích Ing. Jindřicha Kohouta,
nar. 23.8.1962, bytem Drahotínská 223, 345 22 Poběžovice.
3.
Kontrola usnesení z 14. a předchozích zasedání ZM
ZM-14-16.12.13
7
splněno
ZM pověřuje RM schválením rozpočtových opatření prováděných k 31.12. 2016.
9
splněno
ZM schvaluje smlouvu o úvěru č. 99016656241 s Komerční bankou, a.s. ve výši
1.250.000.-Kč se splatností 4 roky a fixním úrokem 1,03 %, na úhradu závazku vůči
Mikroregionu Radbuza ve výši 1.251.102,33 Kč, vyplývajícího z projektu Čistá
Radbuza s tím, že závazek bude uhrazen prostřednictvím úvěru do 31.12.2016 a ukládá
starostovi tuto smlouvu jménem obce uzavřít.
11 splněno
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 668/25 o výměře 68 m2, druh pozemku ostatní plocha - jiná plocha v k.ú. Poběžovice u Domažlic zapsaného na LV č. 442 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice ……………… do
spolupodílového vlastnictví (podíl každého z nabyvatelů 1/2) za cenu v místě a čase
obvyklou ve výši 200,- Kč za 1 m2 (tzn. celkem za cenu 13.600,- Kč) stanovenou znaleckým posudkem a ukládá starostovi vypracovat kupní smlouvu podle tohoto usnesení a tuto kupní smlouvu jménem obce uzavřít.
12 splněno
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 668/26 o výměře 75 m2, druh pozemku ostatní plocha - jiná plocha v k.ú. Poběžovice u Domažlic zapsaného na LV č. 442 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice ……………….. do
společného jmění manželů za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 200,- Kč za 1 m2
(tzn. celkem za cenu 15.000,- Kč) stanovenou znaleckým posudkem a ukládá starostostránka 4

vi vypracovat kupní smlouvu podle tohoto usnesení a tuto kupní smlouvu jménem obce uzavřít.
13 splněno
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 669/22 o výměře 167 m2, druh pozemku ostatní
plocha - jiná plocha v k.ú. Poběžovice u Domažlic zapsaného na LV č. 442 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice ……………….,
do společného jmění manželů za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 200,- Kč za 1
m2 (tzn. celkem za cenu 33.400,- Kč) stanovenou znaleckým posudkem a ukládá starostovi vypracovat kupní smlouvu podle tohoto usnesení a tuto kupní smlouvu jménem obce uzavřít.
14 splněno
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 669/55 o výměře 66 m2, druh pozemku ostatní plocha - jiná plocha v k.ú. Poběžovice u Domažlic zapsaného na LV č. 442 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice ……………………..
za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 200,- Kč za 1 m2 (tzn. celkem za cenu
13.200,- Kč) stanovenou znaleckým posudkem a ukládá starostovi vypracovat kupní
smlouvu podle tohoto usnesení a tuto kupní smlouvu jménem obce uzavřít.
15 splněno
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1415/4 dle KN, o výměře 23 m2, druh pozemku
ostatní plocha - ostatní komunikace v k.ú. Ohnišťovice zapsaného na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice do spolupodílového vlastnictví ……………………. za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 150,- Kč
za 1 m2 (tzn. celkem za cenu 3.450,- Kč) stanovenou znaleckým posudkem a ukládá
starostovi vypracovat kupní smlouvu podle tohoto usnesení a tuto kupní smlouvu jménem obce uzavřít.
16 trvá
ZM schvaluje bezúplatný převod (darování) pozemků p.č. 664/246, 664/268, 1559/2,
1559/3, 1542/2, 1547/1, 1546/1,1543/1, 1543/2 v k.ú. Poběžovice u Domažlic zapsané
na LVč. 442 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice a pozemků p.č. 72/4 a 72/5 v k.ú. Šitboř zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu
pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice z vlastnictví Města Poběžovice do
vlastnictví Plzeňského kraje, přičemž se jedná o pozemky, které se nachází pod stavbou silnice 11/195 H, a která byla realizována pod názvem „Přeložka komunikace
II/196 v Poběžovicích" a současně ukládá starostovi uzavřít jménem obce příslušnou
darovací smlouvu podle tohoto usnesení.
17 splněno
ZM schvaluje záměr města směnit část pozemku p.č. 1055 o výměře 700 m2, druh pozemku trvalý travní porost a část pozemku p.č. 789/1 o výměře 80 m2, druh pozemku
ostatní plocha - ostatní komunikace, v k.ú. Šitboř a ukládá starostovi zajistit zpracování
znaleckého posudku na uvedené pozemky.
18 splněno
ZM schvaluje záměr města směnit pozemek p.č. 1102 o výměře 47 m2, druh pozemku ostatní plocha - jiná plocha a pozemek p.č. 949/2 o výměře 265 m2, druh pozemku ostatní plocha - jiná plocha, v k.ú. Šitboř a ukládá starostovi zajistit zpracování
znaleckého posudku na uvedené pozemky.
22 splněno
ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku p.č. 1033 o výměře cca 200 m2, druh
pozemku - trvalý travní porost, v k.ú. Šitboř, a ukládá starostovi zajistit vypracování
znaleckého posudku na uvedený pozemek a geometrického plánu.
26 trvá
ZM ukládá starostovi zajistit bezodkladně nápravu ve věci vyúčtování poskytnuté dotace podle veřejnoprávní smlouvy č. 13/2015 uzavřené mezi Městem Poběžovice a paní Masumi Böttcher – Muraki ze dne 2. 9. 2015.
ZM-11-16.03.23
13 trvá
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.
38 trvá
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p.č. 374 dle KN, o výměře 768 m2, druh
pozemku ostatní plocha - ostatní komunikace v k.ú. Sezemín a část pozemku
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p.č. 301 dle KN, o výměře cca 280 m2, druh pozemku ostatní plocha - ostatní komunikace v k.ú. Šibanov a ukládá starostovi zajistit zpracování znaleckého posudku na uvedené pozemky.
ZM-28-14.05.21
24 splněno
ZM ukládá RM připravit ke schválení zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na „Pořízení nového územního plánu města
Poběžovice.“
Dne 25.6.2015 uvedl starosta, že do 21.7.2015 bude RM předložena zadávací dokumentace k projednání a následně bude předložena ZM. Na 14. zasedání ZM byl termín
pro předložení prodloužen na začátek roku 2017. Je součástí jednání 15. ZM - bod 11.
ZM-26-13.12.18
21 trvá
ZM ukládá RM prověřit uzavřené nájemní smlouvy na pronájmy zemědělských pozemků a upravit výši nájemného v souladu s cenami v místě obvyklými.
Nově uzavírané nájemní (pachtovní) smlouvy na zemědělské pozemky se uzavírají postupně na základě znaleckých posudků za ceny v čase a místě obvyklé. Předpoklad uzavření všech nových pachtovních smluv je 31.12.2017.
ZM-21-13.03.27
32 trvá
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 83/1 dle KN o výměře 625 m2, druh
pozemku trvalý travní porost v k.ú. Poběžovice u Domažlic z vlastnictví Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví Města
Poběžovice a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy o převodu. Smlouva zatím
za strany Státního pozemkového úřadu nebyla předložena a starosta bude její dodání
urgovat.
40 trvá
ZM ukládá Radě města Poběžovice připravit pro projednání v ZM návrh na možné využití městského domu č.p. 55 na náměstí Míru.
Práce na studii využití domu č.p. 55 na nám. míru v Poběžovicích probíhají. Jakmile
bude studie připravena, bude předložena ZM k projednání.
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.
Podklady, včetně geometrického plánu jsou připraveny. Po prověření aktuálních vlastníků a vypořádání SJM u některých z nich, budou připraveny notářské zápisy. Nový
termín pro majetkoprávní vypořádání je 31.3.2017.
Dne 24.3.2017 zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.
Ověřovatelé:
…………………………………….
Romana Adamcová

……………………………………….
Dagmar Krtová

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

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