Usnesení z 2. jednání
Zastupitelstva města Poběžovice
konaného dne 9.12.2010
od 17,00 hodin do 20,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Poběžovicích.

Přítomni zastupitelé: Jan Doktor, Mgr. Vladimír Foist, Ing. Zdeněk Fišer, Václav Jílek, Mgr.
Olga Kociánová, Ing. Jindřich Kohout, Václav Kohout, Dagmar Krtová, Ing. Zdeněk Linda,
PhDr. Petr Mužík, Mgr. Martin Rozhon, Mgr. Hynek Říha (starosta), Ing. Pavlína Vejvančická Ph.D., Pavel Veselák, Vlastimil Vondraš.
Jednání vedl starosta Mgr. Hynek Říha.
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ZM volí ověřovateli zápisu a usnesení z 2. zasedání ZM Poběžovice zastupitele Ing.
Zdeňka Fišera a Václava Kohouta a zapisovatelem Vojtěcha Kotlana.
ZM schvaluje zápis a usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice bez výhrad.
ZM schvaluje upravený program jednání 2. zasedání ZM Poběžovice.
ZM ukládá Radě města Poběžovice předložit do příštího zasedání ZM návrh na personální obsazení pracovního týmu, pro řízení projektu „Modernizace MŠ Poběžovice.“
ZM ukládá starostovi doručit zastupitelům všechny podklady pro vypsání výběrového
řízení na poskytovatele finančního zajištění pro realizaci projektu „Modernizace MŠ
Poběžovice“ a současně i další podklady k projektu.
ZM schvaluje směnu části městského pozemku p.č. 664/38 dle KN v k.ú. Poběžovice o
výměře 4.664 m2 za pozemky p. Milana Bláhy, bytem Zahradní 112, Poběžovice a pí.
Boženy Bláhové, bytem Dolní 363, Poběžovice, a to pozemek p.č. 1427 dle KN o výměře 4.387 m2 a p.č. 669/2 dle KN o výměře 277 m2 vše v k.ú Poběžovice.
ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku p.č. 672 dle KN (dle nového GP se
jedná o pozemek p.č. 672/2 KN) o výměře 174 m2 v k.ú. Sedlec za cenu 40.-Kč/m2.
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 09/2010 v předloženém znění.
ZM prozatím neschvaluje rozpočtová opatření č. 10/2010 a ukládá místostarostovi podat na nejbližším zasedání ZM podrobné informace ke všem nejasným položkám, aby
je mohli zastupitelé fundovaně projednat a schválit.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2010 o místních poplatcích v upraveném znění.
ZM bere na vědomí závažnost havarijního stavu v kotelně Základní školy v Poběžovicích a pověřuje místostarostu Pavla Veseláka, zastupitele Ing. Jindřicha Kohouta a
Ing. Zdeňka Fišera, ve spolupráci s ředitelem školy nechat zpracovat cenové nabídky
topenářských firem a předložit je s doporučením nejvýhodnější nejpozději do
16.12.2010.
ZM schvaluje navržený rozpočet Svazku obcí Domažlicko na rok 2011 v předloženém
znění.
ZM schvaluje navržený rozpočet Účelového sdružení pro odpadové hospodářství Lazce na rok 2011 v předloženém znění.
ZM schvaluje navržený rozpočet Mikroregionu Radbuza na rok 2011 a rozpočtový výhled na roky 2012 a 2013 v předloženém znění.
ZM bere na vědomí zápis z dílčího přezkumu hospodaření města uskutečněného Krajským úřadem Plzeňského kraje ve dnech 18.10-21.10.2010, se závěrem „bez výhrad.“
ZM pověřuje starostu města Hynka Říhu, bytem Šandova 275, Poběžovice zastupováním města Poběžovice v Mikroregionu Radbuza.
ZM pověřuje starostu města Hynka Říhu, bytem Šandova 275, Poběžovice zastupovástránka 1
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ním města Poběžovice ve Svazku obcí Domažlicko.
ZM pověřuje starostu města Hynka Říhu, bytem Šandova 275, Poběžovice zastupováním města Poběžovice v Účelovém sdružení obcí pro odpadové hospodářství Lazce.
ZM pověřuje starostu města Hynka Říhu, bytem Šandova 275, Poběžovice zastupováním města Poběžovice v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Dobrohost.
ZM schvaluje čtyři zbývající členy z pětičlenného Finančního výboru Zastupitelstva
města Poběžovice: Ing. Jindřich Kohout, Jindřiška Deckerová, Jiřina Vogeltanzová,
Dagmar Němcová.
ZM ukládá zastupiteli Václavu Kohoutovi projednat s osadními výbory personální
obsazení pro nadcházející volební období a návrhy personálního obsazení zastupitelům předložit ke schválení v prvním zasedání ZM v roce 2011.
ZM schvaluje poskytnutí daru ve výši skutečných nákladů na dopravu závodníků SK
JUDO Poběžovice na turnaj JUDO CUP, který se konal dne 2.10.2010 v Sušici pro
mladší a starší žáky a žákyně.
ZM bere na vědomí (RM vzala na vědomí dne 2.12.2010) dopis faráře p. Pavla Žáka,
adresovaný zastupitelům, ve kterém pisatel upozorňuje na neuhrazení kupní smlouvy
za pozemky, které město potřebovalo ke stavbě přeložky komunikace, ukládá starostovi poskytnout zastupitelům dostupné materiály ve věci uzavření kupní smlouvy mezi městem Poběžovice a Římskokatolickou farností Poběžovice na pozemky dotčené
Přeložkou komunikace 195/II v Poběžovicích a p. Žákovi zaslat písemnou odpověď
na jeho dopis.
ZM pověřuje místostarostu p. Pavla Veseláka a předsedu Finančního výboru Zastupitelstva města Poběžovice p. Jana Doktora připravit podrobný přehled všech závazků města Poběžovice.
Dne 13.12.2010 zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.

Ověřovatelé zápisu:

...................................................
Mgr. Olga Kociánová

...................................................
Mgr. Vladimír Foist

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

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