Usnesení z 33. jednání
Zastupitelstva města Poběžovice
konaného dne 30. června 2010
od 18:00 do 20:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ Poběžovice.

Přítomni zastupitelé: Mgr. Hynek Říha (starosta), Josef Váňa, Marie Nechoďdomů, PhDr. Petr Mužík, Pavel Veselák, Ing. Fišer, JUDr. Josef Lipenský, Alena Tauchmannová, Josef Jansa, Milan Bláha,
Jaroslav Hranička, Jaromír Pánek.
Omluveni: Mgr. Olga Kociánová, Lenka Pekárová, RNDr. Karel Špaček.
Zapisovatel: Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Jednání vedl starosta Mgr. Hynek Říha.
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ZM schvaluje zápis a usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice bez výhrad.
RM volí ověřovateli zápisu a usnesení z 33. zasedání ZM zastupitele Ing. Zdeňka Fišera a Josefa Váňu.
ZM ruší své usnesení ZM-18-08.12.17-8, kterým schválilo prodej části pozemku p.č. 728 dle
PK o výměře 844 m2 v k.ú. Šitboř p. Petru Klesovi s tím, že prodej pozemku nebude realizován.
ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku p.č. 943/1 dle KN v k.ú. Zámělič, o výměře
cca 600 m2 za cenu 40.-Kč/m2 s tím, že požadovaná část pozemku bude geodeticky zaměřena
a upřesněna výměra.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p.č.78/1 dle KN v k.ú. Sedlec, o výměře 545 m2 za
cenu 40.-Kč/m2.
ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku p.č. 475/1 dle KN v k.ú. Poběžovice, o výměře
cca 30 m2, za cenu 50.-Kč/m2.
ZM neschvaluje záměr města prodat část pozemku p.č. 581/1 dle KN, v k.ú. Poběžovice.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p.č. 260/2 dle KN v k.ú. Poběžovice, o výměře 170
m2, za cenu 50.-Kč/m2.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p.č. 730/4 dle KN v k.ú. Poběžovice, o výměře 54
m2 za cenu 50.-Kč/m2.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p.č. 72 dle KN, o výměře 37 m2 a část pozemku p.
č. 10/2 dle KN, o výměře cca 72 m2, vše v k.ú. Zámělič, za cenu 40.-Kč/m2.
ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku p.č. 92/1 dle KN, a část pozemku p.č. 97/1 dle
KN, vše v k.ú. Ohnišťovice s tím, že výměry budou upřesněny po geodetickém zaměření, za
cenu 40.-Kč/m2.
ZM neschvaluje záměr města prodat část pozemku p.č. 130/1 dle PK v k.ú. Ohnišťovice.
ZM schvaluje celoroční hospodaření města Poběžovice za rok 2009 a Závěrečný účet města
Poběžovice za rok 2009 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Poběžovice,
IČ: 00253669 za rok 2009 s výrokem bez výhrad.
ZM schvaluje celoroční hospodaření příspěvkových organizací Mateřská škola Poběžovice,
okres Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Drahotínská 86, Poběžovice a Základní
škola Poběžovice, okres Domažlice, se sídlem Masarykova 282, Poběžovice a v případě Mateřské školy Poběžovice schvaluje převedení přebytku hospodářského výsledku ve výši 1.702,- Kč
do rezervního fondu.
ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 31.5.2010 s příjmy ve výši
+14.436.034,17 Kč, výdaji ve výši -13.182.733,13 Kč a financováním splátek půjček a úvěrů ve
výši -1.189.323,70 Kč, přičemž závazky města k 31.5.2010 po lhůtě splatnosti činily 4.931.729,36 Kč a pohledávky města k 31.5.2010 po lhůtě splatnosti činily +1.217.576,24 Kč.
ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 03/2010 schválená radou města dne 23. 6. 2010.
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 04/2010 v předloženém znění.
ZM schvaluje směrnici Města Poběžovice č. 01/2010 o rozpočtu města v předloženém znění.
ZM volí do funkce přísedícího Okresního soudu v Domažlicích na další funkční období p.
Zdeňka Volného, bytem Žižkova 358, 345 22 Poběžovice.
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvy města Poběžovice s obcemi Hora svatého Václava a
Hvožďany, na vkládání údajů evidence obyvatel do centrálního registru prostřednictvím
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CZECH PONTu.
ZM souhlasí se zabezpečením akceschopnosti jednotky SDH Poběžovice, zařazené do kategorie JPO II/1 v roce 2011 a konstatuje, že v rámci rozpočtu města pro rok 2011 vyčlení potřebné prostředky pro financování nákladů s tím spojených.
ZM stanovuje pro volební období 2010 - 2014 počet členů Zastupitelstva města Poběžovice
na 15.
ZM schvaluje poskytnutí daru na úhradu dopravy na sportovní a společenské akce ve výši:
SK JUDO Poběžovice - 2.755,20 Kč, SK Poběžovice - 11.197,62 Kč, MŠ Poběžovice - 905.Kč, SPCCH Poběžovice - 629,76 Kč.
ZM schvaluje závěrečný účet a inventuru Mikroregionu Radbuza za rok 2009, včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Radbuza za rok
2009.
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