Usnesení z 13. jednání
Zastupitelstva města Poběžovice
konaného dne 20.3.2012
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Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Jan Doktor, Václav Jílek, Mgr. Olga Kociánová,
Ing. Jindřich Kohout, Václav Kohout, Dagmar Krtová, Ing. Zdeněk Linda, PhDr. Petr Mužík,
Marie Nechoďdomů, Mgr. Martin Rozhon, Mgr. Hynek Říha (starosta), Ing. Pavlína Vejvančická Ph.D., Pavel Veselák, Vlastimil Vondraš.
Jednání vedl starosta Mgr. Hynek Říha.

om

ne

př í

to m

en

om
om
l
l uv
o m uv e n
en
l uv
a
en

om

l uv

en

od 17,00 hodin do 21,15 hodin v salónku restaurace Ronšperk v Poběžovicích.
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ZM schvaluje upravený program 13. zasedání ZM.
ZM schvaluje zápis a usnesení z 12. zasedání ZM bez výhrad.
ZM volí ověřovateli zápisu a usnesení z 13. zasedání ZM Poběžovice zastupitele Ing.
Jindřicha Kohouta a Romanu Adamcovou a zapisovatelem Vojtěcha Kotlana.
ZM ukládá Finančnímu výboru Zastupitelstva města Poběžovice připravit návrh přehlednějšího účtování dopravy autobusem.
ZM schvaluje rozpočet města Poběžovice na rok 2012 (sestavený po rozpočtových paragrafech) s celkovými příjmy ve výši 34.857.910.- Kč (příjmy po konsolidaci ve výši
34.821.910.-Kč), celkovými výdaji ve výši 92.636.060.-Kč (výdaje po konsolidaci ve výši
92.600.060.-Kč) a financováním ve výši 57.920.060.- Kč, přičemž konsolidovanou položkou se rozumí sociální fond.
ZM schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2012 s celkovými příjmy ve výši
36.000,- Kč a celkovými výdaji ve výši 36.000,- Kč.
ZM pověřuje správce rozpočtu rozpisem závazných ukazatelů (jednotlivých paragrafů)
rozpočtu města na rok 2012 do jednotlivých položek v souladu s projednaným a schváleným rozpočtem a současně mu ukládá tento rozpis bezodkladně předložit RM.
ZM pověřuje RM projednáním a schválením provedeného rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2012 do jednotlivých položek v souladu s projednaným a
schváleným rozpočtem města na rok 2012 po položkách.
ZM stanovuje pro rozpočtový rok 2012 v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetence 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,
s výjimkou mzdových nákladů,
b) do výše 50.000,- Kč včetně, mezi položkami v rámci jednotlivých paragrafů, a to na
návrh správce rozpočtu, mající dopad na závazné ukazatele (paragrafy) schváleného
rozpočtu, s výjimkou mzdových nákladů,
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 penalizací a dopady penalizace mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné
úhrady.
ZM schvaluje finanční dar ve výši 80.000.-Kč občanskému sdružení SK Poběžovice, se
sídlem náměstí Míru 47, Poběžovice, PSČ 345 22, účelově vázaný na zajištění sportovní činnosti, přičemž uvolnění prostředků je podmíněno předchozím svoláním valné
hromady SK Poběžovice, s volbou nového výboru SK a rozhodnutím RM v souladu s
vývojem plnění schváleného rozpočtu města.
ZM schvaluje finanční dar ve výši 20.000.-Kč občanskému sdružení SK JUDO Poběstránka 1
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žovice, se sídlem Žižkova 226, Poběžovice, PSČ 345 22 účelově vázaný na zajištění
sportovní činnosti, přičemž uvolnění prostředků v čase a příslušné výši je v kompetenci RM v souladu s vývojem plnění schváleného rozpočtu města.
ZM schvaluje finanční dar ve výši 100.000,-Kč občanskému sdružení Sbor dobrovolných hasičů Poběžovice, se sídlem Žižkova 111, Poběžovice, PSČ 345 22 účelově vázaný:
a) na zajištění činnosti okrsku č. 11 SDH, ve výši 5.000.-Kč
b) na zajištění činnosti kroužku mladých hasičů a sportovních činností ve výši
25.000.-Kč,
c) na úhradu spolupodílu k dotaci na projekt „Zázemí pro spolkovou a kulturní činnost v Poběžovicích,“ ve výši 70.000.-Kč,
přičemž uvolnění prostředků v čase a příslušné výši je v kompetenci RM dle vývoje
plnění schváleného rozpočtu.
ZM schvaluje finanční dar ve výši 5.000.-Kč občanskému sdružení Dobrohost Poběžovice, se sídlem Zámělič č.p. 43, 345 22 Poběžovice, účelově vázaný na zajištění
činnosti občanského sdružení, přičemž uvolnění prostředků v čase a příslušné výši je
v kompetenci RM dle vývoje plnění schváleného rozpočtu.
ZM schvaluje finanční dar ve výši 5.000.-Kč Občanskému sdružení Abraham, se sídlem Smetanova č.p. 119, 345 22 Poběžovice, účelově vázaný na zajištění činnosti občanského sdružení spojené s obnovou židovského hřbitova v Poběžovicích, přičemž
uvolnění prostředků v čase a příslušné výši je v kompetenci RM dle vývoje plnění
schváleného rozpočtu.
ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši 11.000.-Kč panu Karlu Brejchovi, bytem
Spojenecké náměstí č.p. 138, jako podíl města na obnově kulturní památky - venkovského domu č.p. 138, v rámci Městského programu regenerace v roce 2012.
ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši 50.000.-Kč Římskokatolické farnosti Poběžovice, se sídlem nám. Míru č.p. 54, jako podíl města na obnově kulturní památky Kostela Nanebevzetí Panny Marie, v rámci Městského programu regenerace v roce
2012.
ZM schvaluje Závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2011 .
ZM bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Poběžovice
za rok 2011 a ukládá hlavní účetní města p. Konopíkové připravit Závěrečný účet
města Poběžovice za rok 2011 tak, aby mohl být vyvěšen a následně projednán v zastupitelstvu města nejpozději do 31.5.2011.
ZM volí zástupcem města Poběžovice na valnou hromadu firmy CHVAK, a.s., Domažlice, konanou dne 26.4.2012 Ing. Jindřicha Kohouta, nar. 23.8.1962, bytem Drahotínská č.p. 223, 345 22 Poběžovice.
ZM volí náhradním zástupcem města Poběžovice na valnou hromadu firmy CHVAK,
a.s., Domažlice, konanou dne 26.4.2012 Mgr. Hynka Říhu, nar. 9.6.1970, bytem
Šandova č.p. 275, 345 22 Poběžovice.
ZM schvaluje Dohodu o uznání dluhu a dohodu o splátkách s firmou OK Okna, s.r.
o., Domažlice, na dlužnou částku 212.760.-Kč, ve které se dlužník zavazuje dluh
uhradit ve dvou splátkách: 1) 100.000.-Kč do 30.3.2012; 2) 112.760.-Kč do 20.4.2012
a pověřuje starostu jejím podpisem.
ZM nepožaduje vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské
školy Poběžovice, se sídlem Drahotínská č.p. 86, 345 22 Poběžovice.
ZM ukládá starostovi města vydat po 30.4.2012 současné ředitelce Mateřské školy
Poběžovice Lence Pekárové, nar., 12.12.1974, bytem Zahradní č.p. 112, 345 22 Poběžovice potvrzení, že je v souladu s § 166, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, od 1.8.2012 ředitelkou
Mateřské školy Poběžovice v pracovním poměru na dobu určitou 6 let.
Zapsal dne 21.3.2012 Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.
Ověřovatelé zápisu:

..............................................
Ing. Jindřich Kohout

............................................
Romana Adamcová

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

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