Usnesení z 12. zasedání
Zastupitelstva města Poběžovice
konaného dne 23. června 2016
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od 18,00 hodin do 20,20 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 (18,20), Marie Nechoďdomů, Mgr.
Lenka Pekárová (18,55), Bc. Věroslav Pinc, Pavel Veselák (místostarosta), Jiřina Vogeltanzová.
Omluveni: Bc. Jana Podskalská, Mgr. Hynek Říha (starosta), Jaroslava Záhořová.
Jednání vedl místostarosta Pavel Veselák.
Pro účely evidence hlasování:
Adamcová (Ada), Jansa (Jan), Kohout Jindřich (KoJ), Kohout Václav (KoV), Kochová (Kch), Krtová (Krt), Mužík (Muž), Nechoďdomů (Ned), Pekárová (Pek), Pinc (Pin), Podskalská (Pod), Říha (Říh), Veselák (Ves), Vogeltanzová (Vog), Záhořová (Záh).
Hlasování pro (+), hlasování proti (-), zdržení se hlasování (0), nehlasováno (X).
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ZM schvaluje upravený program 12. zasedání ZM.
ZM schvaluje zápis a usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice bez výhrad.
ZM volí ověřovateli zápisu a usnesení z 12. zasedání ZM Poběžovice zastupitele Jiřinu
Vogeltanzovou a Ing. Jindřicha Kohouta a zapisovatelem Vojtěcha Kotlana, tajemníka
MěÚ Poběžovice.
ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 31. 5. 2016 s příjmy ve výši
+18.469.107,55 Kč (po konsolidaci +13.841.681,15 Kč), výdaji ve výši -19.042.458,30
Kč (po konsolidaci -14.415.031,90 Kč) a financováním ve výši +573.350,75 Kč, přičemž závazky města k 31. 5. 2016 činily 292.012,26 Kč (po lhůtě splatnosti -67.574,32
Kč) a pohledávky města k 31. 5. 2016 činily +873.846,74 Kč (po lhůtě splatnosti
+305.364,01 Kč).
ZM schvaluje vyčíslený závazek města vůči Mikroregionu Radbuza, se sídlem Náměstí
T.G.M. 1, Dobřany ve výši 1.251.102,33 s tím, že splátky města budou od 01/2017 do
12/2020 činit 25.000,- Kč měsíčně, v období 01-02/2021 budou činit 20.000,- Kč měsíčně a konečná splátka za období 03/2021 bude činit 11.102,33 Kč.
ZM schvaluje Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření ÚSC Poběžovice, IČ: 00253669 za rok 2015 s výhradami
uvedenými v této zprávě.
ZM ukládá starostovi města odeslat ve lhůtě 15 dnů písemnou zprávu o přijatých opatřeních k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření ÚSC Poběžovice, IČ: 00253669 za rok 2015 Krajskému úřadu Plzeňského
kraje (odbor ekonomický).
ZM schvaluje účetní závěrku Města Poběžovice, se sídlem náměstí Míru 47, 345 22
Poběžovice, IČ 00253669 za rok 2015 a konstatuje, že nezjistilo, že by účetní závěrka
neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.“
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 50.000,- Kč
spolku POBĚŽOVICE - RONSPERG, z.s. (IČ: 04317637), se sídlem náměstí Míru
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210, Poběžovice, PSČ 345 22, účelově vázanou na obnovu a zlepšení stavu nemovité
památky Zámek (rejstř. č. 39815/4-2177) v k.ú. Poběžovice u Domažlic v souladu se
žádostí o dotaci na rok 2016 a účelem spolku, současně ZM schvaluje veřejnoprávní
smlouvu VPS č. 08/2016 v upraveném znění a pověřuje starostu podpisem této veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje poskytnutí mimořádného členského příspěvku ve výši 20,- Kč za obyvatele (tj. celkem 30.900,- Kč) DSO Svazek Domažlicko, se sídlem Babylon 27, Domažlice, jako účelově vázaný finanční příspěvek města na zajištění sociálních služeb
na Domažlicku poskytovaných Diecézní charitou Plzeň v roce 2016.
ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 01/2016 schválená RM dne 25. 4. 2016 a
rozpočtová opatření č. 02/2016 schválená RM dne 30. 5. 2016.
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 03/2016 v upraveném znění (položka 3322-5222
ponížena na 50.000.-Kč).
ZM schvaluje koupi pozemků p.č. 1547/1 dle KN o výměře 1.476 m2, druh pozemku
ostatní plocha – silnice, p.č. 1547/2 dle KN o výměře 397 m2, druh pozemku ostatní
plocha – neplodná půda, p.č. 1547/3 dle KN o výměře 142 m2, druh pozemku vodní
plocha – koryto vodního toku umělé a p.č. 1547/4 dle KN o výměře 30 m2, druh pozemku ostatní plocha – jiná plocha (celková výměra 2.045 m2) od p. ………………
za dohodnutou jednotnou kupní cenu ve výši 50,- Kč/m2 (celková kupní cena
102.250,- Kč), současně ZM schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím podpisem.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p.č. 1144/3 dle KN, o výměře 232 m2,
druh pozemku ostatní plocha - ostatní komunikace v k.ú. Poběžovice u Domažlic a
ukládá starostovi zajistit zpracování znaleckého posudku na uvedený pozemek.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p.č. 227/3 dle KN, o výměře 262 m2,
druh pozemku zahrada v k.ú. Poběžovice u Domažlic a ukládá starostovi zajistit
zpracování znaleckého posudku na uvedený pozemek.
ZM neschvaluje záměr města prodat pozemek p.č. 227/6 dle KN, o výměře 146 m2,
druh pozemku ostatní plocha – manipulační plocha v k.ú. Poběžovice u Domažlic.
ZM schvaluje záměr města prodat pozemky p.č. 1036 dle KN, o výměře 745 m2, druh
pozemku ostatní plocha – jiná plocha a pozemek p.č. 46 o výměře 262 m2, druh pozemku
zahrada, vše v k.ú. Zámělíč a ukládá starostovi zajistit zpracování znaleckého posudku na uvedený pozemek.
ZM bere na vědomí možnost podání správní žaloby ve věci neproplacení části dotace
z projektu Modernizace MŠ Poběžovice ve výši 12.125.632,17 Kč a rozhodnutím o
podání správní žaloby pověřuje Radu města Poběžovice s ohledem na názor znalce
resp. s ohledem na znalecký posudek, na základě kterého bude nějaká naděje na
úspěch v soudním sporu.
ZM bere na vědomí informaci o současné situaci v Základní škole Poběžovice, včetně informace o rezignaci ……………….. na funkci ředitele k 6.6.2016, ukončení jeho pracovního poměru dohodou ke dni 31. 8. 2016 a současně bere na vědomí pověření řízením školy ………………... do doby jmenování nového ředitele vzešlého
z konkursního řízení.
ZM schvaluje novým přísedícím Okresního soudu v Domažlicích …………….
ZM souhlasí se zákazem provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
na území města a ukládá radě města, aby připravila návrh příslušné vyhlášky
k projednání na dalším jednání ZM.
ZM bere na vědomí informaci o současném stavu v JSDHO Poběžovice a zároveň
bere na vědomí s účinností od 1.7.2016 jmenování p. ………………. velitelem JSDHO Poběžovice a p. ……………... zástupcem velitele JSDHO Poběžovice.
ZM souhlasí se zabezpečením akceschopnosti jednotky JSDHO Poběžovice zařazené
do kategorie JPO II/1 v roce 2017 a zavazuje se, že v rozpočtu města Poběžovice na
rok 2017 vyčlení potřebné prostředky pro financování nákladů s tím spojených,
v souladu s platnými právními předpisy.
ZM bere na vědomí Závěrečný účet DSO Svazek Domažlicko za rok 2015 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 s výrokem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ZM bere na vědomí Závěrečný účet DSO spolek pro odpadové hospodaření obcí Lazce za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
s výrokem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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ZM bere na vědomí zápis č. 8/2016 Kontrolního výboru ZM a ukládá starostovi zaslat písemnou odpověď na žádost p. …………... o pronájem pozemku v Zámělíči.
3.
Kontrola usnesení z 11. a předchozích zasedání ZM
ZM-11-16.03.23
5
splněno
ZM ukládá starostovi ve spolupráci s účetní města p. Helenou Konopíkovou připravit
účetní závěrku města k projednání v zastupitelstvu města.
8
splněno
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.
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.
19 splněno
ZM ukládá správci rozpočtu provést neprodleně rozpis schváleného rozpočtu města na
rok 2016 a předložit jej následně RM k projednání a současně ukládá správci rozpočtu
po projednání v RM sdělit příspěvkovým organizacím a dalším subjektům závazné
ukazatele rozpočtu, kterými jsou povinni se řídit.
23 trvá
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 25.000,- 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 a spolkové činnosti v souladu se žádostí o dotaci na rok 2016
a v souladu se stanovami spolku a současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní
smlouvy ve smyslu předložené vzorové smlouvy.
24 trvá
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 15.000,- Kč
spolku Občanské sdružení Abraham, z.s. (IČ: 27059464), se sídlem Smetanova 119,
Poběžovice, PSČ 345 22 účelově vázanou na zajištění činnosti spolku, zejména spojenou s obnovou židovského hřbitova v Poběžovicích v souladu se žádostí o dotaci na
rok 2016 a v souladu se stanovami spolku a současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy ve smyslu předložené vzorové smlouvy.
25 trvá
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 22.000,- Kč
spolku Spolek Mikuláš, z.s. (IČ: 42320396), se sídlem Šitboř 41, Poběžovice, PSČ
345 22 účelově vázanou na zajištění činnosti spolku, zejména spojenou s výrobou a
umístěním informačního panelu „knihy“ k připomenutí historické postavy Jana ze Žatce a Šitboře v souladu se žádostí o dotaci na rok 2016 a v souladu se stanovami spolku
a současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy ve smyslu předložené
vzorové smlouvy.
26 trvá
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 180.000,- Kč
spolku Sportovní klub Poběžovice, z.s. (IČ: 18230580), se sídlem náměstí Míru 47,
Poběžovice, PSČ 345 22 účelově vázanou na zajištění sportovní činnosti spolku
v souladu se žádostí o dotaci na rok 2016 a v souladu se stanovami spolku a současně
pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy ve smyslu předložené vzorové
smlouvy.
27 splněno
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 40.000,- Kč
spolku SK JUDO Poběžovice (IČ: 68782802), se sídlem Zahradní 226, Poběžovice,
PSČ 345 22 účelově vázaný na zajištění sportovní činnosti spolku v souladu se žádostí
o dotaci na rok 2016 a v souladu se stanovami spolku a současně pověřuje starostu
uzavřením veřejnoprávní smlouvy ve smyslu předložené vzorové smlouvy.
28 trvá
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 10.000,- Kč
spolku OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MTB - SILNÝ KAFE (IČ: 22610791), se sídlem
Dobrohostova 231, Poběžovice, PSČ 345 22 účelově vázanou na zajištění činnosti
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spolkové činnosti spojené s pořádáním sportovních cyklistických akcí v Poběžovicích
a okolí pro veřejnost v souladu se žádostí o dotaci na rok 2016 a v souladu se stanovami spolku a současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy ve smyslu
předložené vzorové smlouvy.
29 trvá
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 15.000,- Kč
spolku Český svaz chovatelů, z.s. místní 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 2016 a v souladu se stanovami spolku a
současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy ve smyslu předložené
vzorové smlouvy.
30 trvá
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 15.000,- Kč
spolku Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Poběžovice (IČ: 86553194), se sídlem Budovatelů 387, Poběžovice, PSČ 345 22 účelově vázanou na zajištění spolkové činnosti v souladu se žádostí o dotaci na rok 2016 a
v souladu se stanovami spolku a současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní
smlouvy ve smyslu předložené vzorové smlouvy.
31 trvá
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 20.000,- 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 „Klub Uličník pro děti
a mládež“ v souladu se žádostí o dotaci na rok 2016 a současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy ve smyslu předložené vzorové smlouvy.
23 trvá
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 30.000,- Kč
spolku Sbor dobrovolných hasičů Poběžovice (IČ: 65570111), se sídlem Žižkova 111,
Poběžovice, PSČ 345 22 účelově vázanou na: a) zajištění činnosti okrsku č. 11 SDH,
ve výši 5.000,- Kč, b) zajištění zájmové činnosti kroužku mladých hasičů ve výši
15.000,- Kč a c) na činnost další spolkové činnosti v souladu se žádostí o dotaci na rok
2016 a v souladu se stanovami spolku a současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy ve smyslu předložené vzorové smlouvy.
35 trvá
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 323/5 dle KN o výměře 38 m2, druh pozemku
ostatní plocha - jiná plocha v k.ú. Poběžovice u Domažlic za cenu 85,- Kč za 1 m2,
………………..., současně schvaluje návrh kupní smlouvy v předloženém znění a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
36 trvá
ZM schvaluje koupi pozemku p.č. 317/20 dle KN v k.ú. Poběžovice, o výměře 3m2 od
vlastníků, …………………., za cenu 85.-Kč za 1m2 a současně pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy v souladu s tímto usnesením, popř. uzavřením směnné smlouvy
ve vztahu k předchozímu usnesení č. 35.
37 trvá
ZM ukládá starostovi zajistit předložení žádosti na odkoupení pozemku p.č. 1415/4 dle
KN, v k.ú. Ohnišťovice od všech vlastníků sousedních nemovitostí nebo jejich ověřený
písemný souhlas s prodejem jednomu žadateli.
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 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.
39 splněno
ZM bere na vědomí dopis pana ………... ze dne 15. 2. 2016 a dopis …………... ze
dne 29. 2. 2016, plně se ztotožňuje se stanoviskem právní zástupkyně města v této věci
ze dne 29. 2. 2016 (pod zn. 090120) a potvrzuje své rozhodnutí – usnesení ZM č. 4 ze
dne 12. 6. 2014 (ZM-29-14.06.12-4) ve věci prodeje pozemků p. …………………. a
současně ukládá starostovi města odpovědět oběma pisatelům ve smyslu tohoto usnesení.
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42 splněno
ZM bere na vědomí Zápis č. 07/2016 z jednání KV dne 16. 2. 2016, včetně vyjádření
starosty města k jednotlivým projednávaným bodům a ukládá starostovi zaslat toto vyjádření KV ZM v písemné podobě.
ZM-08-15.11.04
10 splněno
ZM schvaluje prodej pozemků a) p.č. 501/3 KN o výměře 100 m2 a dále části pozemků p.č. 501/1 KN o výměře 22 m2, p.č. 936/3 KN o výměře 8 m2, p.č. 936/4 KN o výměře 79 m2, p.č. 936/5 KN o výměře 122 m2, p.č. 936/6 KN o výměře 8 m2 (dle připraveného geometrického plánu se jedná o pozemek p.č. 501/3 KN o výměře 339 m2)
a b) části pozemků p.č. 502/2 KN o výměře 649 m2 a p.č. 502/15 KN o výměře 20 m2
(dle připraveného geometrického plánu se jedná o pozemek p.č. 502/16 KN o výměře
669 m2), vše v k.ú. Poběžovice u Domažlic za cenu 100,- Kč/m2, stavebnímu bytovému družstvu Bytové družstvo „Poběžovice - družstvo“, IČ: 26344475, se sídlem náměstí Míru 47, Poběžovice a současně schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
ZM-28-14.05.21
24 trvá
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.
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 s nájemným ve výši 2500.-Kč/ha. S nájemníky, kteří užívají pozemky na základě dříve uzavřených smluv bude postupně jednáno s tím, že smlouvy budou vypovězeny a uzavřeny
nové za tutéž cenu.
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.
34 splněno
ZM schvaluje nájem pozemku p.č. 1274 dle KN o výměře 28.349 m2, druh pozemku
ostatní plocha – skládka v k.ú. Poběžovice u Domažlic ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, a pověřuje starostu podpisem příslušné nájemní smlouvy.
40 trvá
ZM ukládá Radě města Poběžovice připravit pro projednání v ZM návrh na možné využití městského domu č.p. 55 na náměstí Míru.
V současné době byly zahájeny práce (dne 19.5.2015 proběhla první konzultace s nastíněním požadavků města) na přípravě studie využití domu č.p. 55, kterou zpracovává
p. Zbyněk Wolf z Domažlic. Využití se počítá pro potřeby MěÚ Poběžovice.
ZM-08-07.10.25
12 trvá
ZM ukládá RM zajistit:
c) v termínu do dvou měsíců zajistit další kroky vedoucí k převodu zbývajících pozemků, dotčených plánovanou přeložkou komunikace, na
Město Poběžovice tak, aby mohly být bezúplatně převedeny následně na
Plzeňský kraj.
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.
V současnosti jsou garáže nově geodeticky zaměřeny, podklady byly poskytnuty notářce, která sepíše notářský zápis o zamýšlené nápravě vlastnických vztahů, ten
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pak bude předložen jednotlivým majitelům pozemků k podpisu. Na základě tohoto notářského zápisu pak bude provedena změna v katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu,
že na 3 garáže byla uvalena exekuce, je třeba záležitost projednat s příslušnými exekutory, aby mohl převod pozemků proběhnout i pro tyto garáže.
Garáže, na které jsou vyhlášeny exekuce budou z akce vyjmuty a pro ostatní budou dokumenty připraveny do 31.1.2010. Situace je k dnešku (17.3.2010) taková, že je nutno
celý celek garáží rozdělit na 4 díly a při převodu vlastnických vztahů postupovat u každé části samostatně.
Dne 31.3.2011 bylo na zasedání ZM starostou konstatováno, že do 14 dnů dojde k podpisu smluv před notářem.
29.6.2011 - při závěrečné kontrole dokumentů bylo zjištěno, že součástí notářského zápisu je i část pozemku o výměře 3 m2, který je napsán na vlastníky ………., kteří však
zesnuli. Bylo nutno zjistit dědice, kterým je jejich syn Vilém, trvale žijící v Irsku. Nakonec se podařilo jej kontaktovat s tím, že v nejbližším možném termínu dodá podepsanou plnou moc k jednání o uvedeném pozemku, aby mohlo být vše konečně dořešeno.
Bohužel ve slíbeném termínu se p. …………. do České republiky nedostavil a pokud nedojde z jeho strany k podpisu plné moci do 31.10.2011, upraví se geometrické plány
celé řízení proběhne bez dotčených tří garáží, které budou řešeny samostatně. P.
……….. přislíbil podepsat plnou moc pro zastupování, která mu byla do Irska zaslána.
Tato se sice vrátila s podpisem, ale nyní je třeba, aby podepsal notářský zápis a to je,
vzhledem k jeho špatné komunikační dostupnosti další problém. Dne 25.6.2013 konstatoval starosta, že je připraven geometrický plán k odsouhlasení. Dne 1.10.2013 starosta informoval o dalším problému, který se objevil a to o společném jmění manželů a to
v případě, že jsou rozvedeni a v jednom případě již žijí ve svazku s jiným partnerem.
Pokud nedojde k urychlenému majetkovému vyrovnání mezi nimi (cca do 14 dnů) bude
notářský zápis sepsán podle získaných podkladů.
Vzhledem k zásadní změně Občanského zákoníku k 1.1.2014, bude třeba notářský zápis
ještě upravit v souladu s těmito změnami.
Ověřením současného stavu a zajištěním dalších nutných kroků bude pověřen p. Zdeněk Prajzent, referent Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Poběžovice
(projednáno na ZM-04-15.05.19).

Dne 27.6.2016 zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.
Ověřovatelé:

…………………………………….
Jiřina Vogeltanzová

……………………………………….
Ing. Jindřich Kohout

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

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