Usnesení z 31. jednání
Zastupitelstva města Poběžovice
konaného dne 23.7.2014
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od 18,00 hodin do 19,45 hodin ve společenské místnosti HZ v Poběžovicích.

Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr. Olga Kociánová, Václav Kohout, Dagmar
Krtová, JUDr. Josef Lipenský (18.30 hod.), Marie Nechoďdomů, Mgr. Hynek Říha (starosta),
Ing. Pavlína Vejvančická Ph.D, Pavel Veselák.
Omluveni: Jan Doktor, Ing. Jindřich Kohout, Ing. Zdeněk Linda, Vlastimil Vondraš.
Nepřítomni: PhDr. Petr Mužík, Jiří Timura.
Jednání vedl starosta Mgr. Hynek Říha.
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ZM schvaluje navržený program 31. zasedání ZM.
ZM schvaluje upravený zápis a usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice.
ZM volí ověřovateli zápisu a usnesení z 31. zasedání ZM Poběžovice zastupitele Mgr.
Olgu Kociánovou a Václava Kohouta a zapisovatelem Vojtěcha Kotlana, tajemníka
MěÚ Poběžovice.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p.č. 31 dle KN, o výměře 2.708 m2, druh
pozemku trvalý travní porost, v k.ú. Sezemín, za cenu 20.- Kč za 1 m2 s tím, že kupující
uhradí náklady spojené s provedením vkladu vlastnického práva.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 706/7 dle KN, o výměře 222 m2, druh pozemku
ostatní plocha, neplodná půda, v k.ú. Šitboř do spolupodílového vlastnictví Ireny
Kaslové, bytem Šitboř č.p. 59, 345 22 Poběžovice a Antonína Štaubera, bytem Husitská 790/44, Praha, za cenu 80.-Kč/m2.
ZM schvaluje koupi pozemku p.č. 887 dle KN, o výměře 193 m2, druh pozemku ostatní
plocha, jiná plocha, v k.ú. Šitboř, za cenu 40.-Kč/m2.
ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 30.6.2014 s příjmy ve výši
+26.747.091,32 Kč (po konsolidaci +20.565.041,32 Kč), výdaji ve výši -24.219.660,62
Kč (po konsolidaci -18.037.610,62 Kč) a financováním ve výši -2.527.430,70 Kč, přičemž závazky města k 30.6.2014 činily -1.074.598,55 Kč (po lhůtě splatnosti 118.147,00 Kč) a pohledávky města k 30.6.2014 činily +1.481.252,91 Kč (po lhůtě
splatnosti +1.425.930,87 Kč).
ZM schvaluje přijetí úvěru ve výši 38.000.000.-Kč, na konsolidaci závazků, vyplývajících a) ze smlouvy s Komerční bankou č. 99000145284 znějící na 5.100.000.-Kč, se zůstatkem k 30.6.2014 ve výši 3.541.236.-Kč, b) ze smlouvy o úvěru s Komerční bankou
č. 99000145230 znějící na 55.400.000.-Kč, se zůstatkem k 30.6.2014 ve výši
12.793.879,21 Kč, c) ze smlouvy o zajištění kofinancování projektu „Odkanalizování a
čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy,“ pro dobu realizace projektu, s Mikroregionem Radbuza, se zůstatkem k 30.6.2014 ve výši 20.006.005,23 Kč, včetně poplatku
za předčasné splacení ve výši cca 1,5 mil. Kč (bude upřesněn ve chvíli, kdy bude závazek vůči Mikroregionu Radbuza zaplacen).
ZM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru č. 99009127470 s Komerční bankou, a.s., se
sídlem Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 Praha 1 a pověřuje starostu podpisem této úvěrové smlouvy.
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ZM schvaluje zastavění nemovitých věcí a to: a) pozemek p.č. 3 včetně stavby
(Městské kulturní a informační středisko Poběžovice, č.p 210), b) pozemek p.č.
116/22 včetně stavby (bytový dům č.p. 116 v ulici Pohraniční stráže), c) pozemek p.č.
125/7 včetně stavby (bytový dům č.p. 145 v Krátké ulici) d) pozemek p.č. 34/1 včetně
stavby (Městský úřad Poběžovice), e) pozemek p.č. 125/8 včetně stavby (bytový dům
č.p. 146 v Krátké ulici), f) pozemek 6/6 včetně stavby (budova č. 1 v areálu zámeckého parku), g) pozemek p.č. 125/6 včetně stavby (bytový dům č.p. 141 v Krátké ulici),
ve prospěch Komerční banky, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 Praha 1,
v souvislosti s uzavřením smlouvy o úvěru č. 99009127470, jako zajištění poskytnutého úvěru ve výši 38.000.000.-Kč.
ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na přípravu a účast na Mistrovství
světa veteránů v judu, které se uskuteční v září 2014 paní Jaroslavě Záhořové, bytem
Květinová 355, Poběžovice, ve výši 17.000.-Kč.

Dne 24.7.2014 zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.

Ověřovatelé:

………………………………..
Mgr. Olga Kociánová

…………………………………...
Václav Kohout

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

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