Usnesení z 2. zasedání
Zastupitelstva města Poběžovice
konaného dne 7. března 2019

om
luv
ena

od 17,00 do 21,30 hodin ve Společenské místnosti Hasič. zbrojnice v Poběžovicích.

Přítomni zastupitelé: Dominka Adamcová, Mgr. Romana Adamcová, Bc. Jindřiška Deckerová, Zdeněk Ďuriš, Mgr. Jakub Jansa, Josef Jansa, Ing. Jana Kochová, Martin Kopecký, Ing. Josef Kučera, Petr Šlegl, Petr Vejvančický, Pavel Veselák, Jiřina Vogeltanzová, Jaroslava Záhořová.
Omluven: Ing. Marie Grösslová (pracovní povinnosti).
Jednání vedl starosta Martin Kopecký.
Usnesení je uvedeno tučně kurzívou:
ZM-02-19.03.07
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ZM schvaluje program 2. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice bez výhrad.
ZM schvaluje zápis a usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice bez připomínek.
ZM volí ověřovateli zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice Bc. Jindřišku
Deckerovou a Mgr. Romanu Adamcovou a zapisovatelem Vojtěcha Kotlana, tajemníka
MěÚ Poběžovice.
ZM bere na vědomí informaci o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola
Poběžovice k 31.12.2018 s výsledkem hospodaření –4.303,53 Kč.
ZM bere na vědomí informaci o hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola
Poběžovice k 31. 12. 2018 s výsledkem hospodaření -21.210,21 Kč.
ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města Poběžovice k 31. 12. 2018 s příjmy
ve výši +62.798.764,17 Kč (po konsolidaci +52.608.948,77 Kč), výdaji ve výši 54.689.242,81 Kč (po konsolidaci -44.499.427,41 Kč) a financováním ve výši
8.109.521,36 Kč, přičemž závazky města k 31. 12. 2018 činily 527.506,14 Kč (po lhůtě
splatnosti 146.269,55 Kč) a pohledávky města k 31. 12. 2018 činily 959.705,74 Kč (po
lhůtě splatnosti 923.476,50 Kč).
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 zlepšení hospodářského výsledku.
ZM ukládá starostovi připravit ve spolupráci s účetní města ………… účetní závěrku
města k projednání v zastupitelstvu města.
ZM schvaluje výsledky inventarizace majetku města provedené k 31.12.2018 a současně schvaluje Inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o provedení řádné inventarizaci majetku města Poběžovice k 31.12.2018.
ZM schvaluje vyřazení majetku města v celkové účetní hodnotě 517.591,41 Kč, a to v
souladu s návrhy na vyřazení předloženými příslušnými inventarizačními komisemi.
ZM schvaluje výsledky inventarizace příspěvkových organizací (Základní školy Poběžovice a Mateřské školy Poběžovice) provedené k 31.12.2018 a současně schvaluje inventarizační zápisy z řádné inventarizace majetku příspěvkových organizací města.
ZM schvaluje vyřazení svěřeného majetku Základní školy Poběžovice v celkové účetní
hodnotě 46.760,00 Kč, a to v souladu s návrhem na vyřazení předloženým inventaristránka 1
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zační komisí.
ZM bere na vědomí vyřazení vlastního majetku Základní školy Poběžovice v celkové
účetní hodnotě 433.648,92 Kč, a to v souladu s návrhem na vyřazení předloženým inventarizační komisí.
ZM schvaluje schodkový rozpočet města Poběžovice na rok 2019 (sestavený po rozpočtových paragrafech) s celkovými příjmy ve výši 50.674.700.- Kč (příjmy po konsolidaci ve výši 50.586.700.-Kč), celkovými výdaji ve výši 52.250.330.-Kč (výdaje po
konsolidaci ve výši 52.162.330.-Kč) a financováním ve výši 1.575.630.-Kč.
ZM ukládá správci rozpočtu provést neprodleně rozpis schváleného rozpočtu města
na rok 2019 a předložit jej následně RM k projednání, současně ZM ukládá správci
rozpočtu po projednání v RM sdělit příspěvkovým organizacím a dalším subjektům
závazné ukazatele rozpočtu, kterými jsou povinni se řídit.
ZM stanovuje pro rozpočtový rok 2019 v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: neomezeně v závazných ukazatelích (paragrafech) v případě, že se jedná o dotace a současně se nezmění rozdíl mezi příjmy a výdaji schváleného rozpočtu.
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 40.000,- Kč
spolku Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Poběžovice (IČ: 18231004), se
sídlem Budovatelů 114, Poběžovice, účelově vázanou na zajištění letního tábora rybářského kroužku, opravu rybářských sádek pod školou a spolkové činnosti
v souladu se žádostí o dotaci na rok 2019 a současně pověřuje starostu uzavřením
veřejnoprávní smlouvy ve smyslu předložené vzorové smlouvy.
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 50.000,- Kč
spolku Spolek Mikuláš, z.s. (IČ: 42320396), se sídlem Šitboř 41, Poběžovice, účelově
vázanou na zajištění činnosti spolku, zejména spojenou s realizací sochařského sympozia v souladu se žádostí o dotaci na rok 2019 a současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy ve smyslu předložené vzorové smlouvy.
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 200.000,- Kč
spolku Sportovní klub Poběžovice, z.s. (IČ: 18230580), se sídlem náměstí Míru 47,
Poběžovice, účelově vázanou na zajištění sportovní činnosti, úhradu energií, údržbu
a opravy majetku spolku, nebo majetku v dlouhodobém pronájmu v souladu se žádostí o dotaci na rok 2019 a současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní
smlouvy ve smyslu předložené vzorové smlouvy.
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 50.000,- Kč
spolku SK JUDO Poběžovice (IČ: 68782802), se sídlem Zahradní 226, Poběžovice,
účelově vázanou na zajištění činnosti spolku v souladu se žádostí o dotaci na rok
2019 a současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy ve smyslu předložené vzorové smlouvy.
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 15.000,- Kč
spolku MTB – SILNÝ KAFE (IČ: 22610791), se sídlem Dobrohostova 231, Poběžovice, účelově vázanou na zajištění závodu horských kol Ledový kafe v souladu se žádostí o dotaci na rok 2019, přičemž podmínkou pro poskytnutí dotace je závazek zorganizování závodu kol pro děti Silný kakao jako v minulých letech, a současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy ve smyslu předložené vzorové
smlouvy.
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 10.000,- Kč
spolku Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Poběžovice (IČ: 70859329),
se sídlem náměstí Míru 3, Poběžovice, účelově vázanou na zajištění spolkové činnosti v souladu se žádostí o dotaci na rok 2019 a současně pověřuje starostu uzavřením
veřejnoprávní smlouvy ve smyslu předložené vzorové smlouvy.
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 30.000,- Kč
spolku Montessori Poběžovice z.s. (IČ: 06094180), se sídlem Horní 150, Poběžovice,
účelově vázanou na nákup nábytku a pomůcek pro potřeby Rodinného a komunitního centra Pelíšek a na zajištění příměstského tábora v souladu se žádostí o dotaci na
rok 2019 a současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy ve smyslu
předložené vzorové smlouvy.
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 30.000,- Kč
neziskové organizaci Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy (IČ: 45331154), se
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sídlem Prokopova 25, Plzeň, 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 2019 a současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy ve smyslu předložené vzorové smlouvy.
ZM schvaluje neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 40.000,- Kč
spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Poběžovice (IČ: 65570111), se sídlem
Žižkova 111, Poběžovice, účelově vázanou na: a) zajištění zájmové činnosti kroužku
mladých hasičů ve výši 15.000,- Kč, b) zajištění činnosti okrsku č.11 SDH ve výši
5.000,- Kč a c) na zajištění další spolkové činnosti ve výši 20.000,- Kč v souladu se
žádostí o dotaci na rok 2019 a současně pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní
smlouvy ve smyslu předložené vzorové smlouvy.
ZM schvaluje poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2019, ve výši 54.670, - Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Poběžovice č. 1/2019, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Poběžovice č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
ZM jmenuje zástupcem města Poběžovice pro projednávání problematiky územního
plánování starostu města Poběžovice, p. Martina Kopeckého.
ZM souhlasí s ukončením členství ve spolku Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a pověřuje starostu provedením nezbytných kroků k ukončení členství.
ZM bere na vědomí informaci starosty ohledně aktuálního stavu rekonstrukce prostor lékárny a pověřuje starostu hledáním vhodného nájemce.
ZM trvá na záměru města prodat část pozemku p.č. 668/1 v k.ú. Poběžovice u Domažlic a ukládá starostovi informovat zájemce o omezeních, plynoucích z umístění
inženýrských sítí na pozemku, či v jeho těsné blízkosti.
ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku p.č. 1153 v k.ú. Zámělíč o výměře 66
m2 a ukládá starostovi zajistit geometrické zaměření a vyhotovení znaleckého posudku.
ZM bere na vědomí zápis z 1. schůze FV ZM ze dne 9.1.2019 a zápis ze 2. schůze FV
ZM ze dne 13.2.2019.
ZM bere na vědomí opakovaný příspěvek ……….., určený k projednání na zasedání
ZM.
ZM souhlasí s udělením čestného občanství in memoriam p. Danielu Mauerhoferovi, dlouholetému starostovi partnerské obce Radelfingen a současně zakladateli partnerského vztahu mezi Poběžovicemi a švýcarským Radelfingenem a ukládá starostovi předložit nezbytné náležitosti pro jeho udělení na příštím zasedání ZM.
ZM schvaluje poskytnutí slevy na nájemném pro provozovnu kadeřnictví …………..,
v nebytových prostorách přízemí domu č.p. 50 na nám. Míru, s účinností od
1.1.2019, do odstranění nepřiměřené vlhkosti stěn pronajatých prostor, ve výši 75%
částky současného nájemného.
3.
Kontrola usnesení z ustavujícího a předchozích zasedání ZM
ZM-01-18.12.06
6
splněno
ZM pověřuje Radu města Poběžovice ke schválení rozpočtových opatření č. 09/2018,
na konci roku 2018.
25 splněno
ZM pověřuje místostarostu města Poběžovice zastupováním města na Shromáždění
členských obcí Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka, konaného dne
12.12.2018 v Domažlicích.
ZM-25-18.09.27
8
splněno
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 291/1 o výměře 14 m2, druh pozemku ostatní
plocha – ostatní komunikace (dle nového GP se jedná o pozemek p.č. 291/4), v k.ú. Šistránka 3

banov zapsaného na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, do spolupodílového vlastnictví …………… za cenu v čase a místě
obvyklou ve výši 50,- Kč za 1 m2 (celkem za cenu 700,- Kč), která je stanovena znaleckým posudkem a ukládá starostovi vypracovat kupní smlouvu podle tohoto usnesení
a tu jménem obce uzavřít, přičemž kupující uhradí poměrné náklady na vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku a za vklad do katastru nemovitostí.
Na kupní smlouvě chybí podpis ………..., který žije v Německu a je obtížně dosažitelný.
9
trvá
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 339 o výměře 113 m2, druh pozemku ostatní plocha – jiná plocha, v k.ú. Poběžovice u Domažlic do spolupodílového vlastnictví
………….., za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 200.-Kč za 1 m2 (celkem za cenu
22.600.-Kč), která je stanovena znaleckým posudkem a ukládá starostovi vypracovat
kupní smlouvu podle tohoto usnesení a tu jménem obce uzavřít, přičemž kupující uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku a za vklad do katastru nemovitostí.
12 trvá
ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku p.č. 789/1 (dle nového GP p.č.
789/28) o výměře 37 m2, druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace, v k.ú.
Šitboř a ukládá starostovi zajistit vyhotovení znaleckého posudku na uvedený pozemek.
Čeká se na vypracování znaleckého posudku.
14 trvá
ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku p.č. 668/1, o výměře cca 25 m2 v k.ú.
Poběžovice u Domažlic, a ukládá starostovi zajistit geometrické zaměření a vyhotovení
znaleckého posudku.
Není objednáno vyhotovení GP - bude tak učiněno v příštím týdnu.
15 splněno
ZM bere na vědomí informaci o činnosti Finančního a Kontrolního výboru ZM Poběžovice s tím, že v zápisu ze společné schůze ze dne 10.9.2018 nejsou všechny body věrohodně doloženy a ukládá starostovi v souladu s projednáním v ZM písemně na zápis
odpovědět.
Odloženo do příštího jednání ZM, kdy budou dodány chybějící podklady.
ZM-24-18.06.27
13 trvá
ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p.č. 1173 o výměře 1100 m2, ostatní plocha, neplodná půda, v k.ú. Zámělíč a ukládá starostovi zajistit vyhotovení geometrického plánu s oddělením pozemků, na kterém se vlastníci přímo sousedících nemovitostí
dohodnou a znalecký posudek.
Geometrický plán je vyhotoven, čeká se na vypracování znaleckého posudku na cenu
pozemku.
14 splněno
ZM schvaluje záměr města prodat pozemky p.č. 57/1 o výměře 395 m2 a p.č. 59/1 o
výměře 918 m2, vše ostatní plocha, neplodná půda, v k.ú. Šibanov a ukládá starostovi
zajistit zpracování znaleckého posudku.
ZM-22-18.02.28
33 trvá
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků: p.č. 144/6 o výměře 19 m2, druh pozemku
zahrada, p.č. 475/13 o výměře 61 m2, druh pozemku ostatní plocha – manipulační plocha, p.č. 936/26 o výměře 92 m2, druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace,
p.č. 938/1 o výměře 187 m2, druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace a p.č.
938/2 o výměře 286 m2, druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace, vše v k.ú.
Poběžovice u Domažlic zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, z majetku Státního pozemkového úřadu ČR do
majetku města a ukládá starostovi podat žádost o převod a současně jej pověřuje podpisem příslušné smlouvy o převodu.
Ze strany města bylo zažádáno o převod, čeká se na reakci.
ZM-11-16.03.23
13 trvá
stránka 4

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.
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.
Město se zavázalo, že nechá vyhotovit GP a bude fungovat jako organizátor celé akce,
což znamená postupně uzavřít před notářem nové smlouvy se všemi vlastníky garáží.
Bohužel někteří z vlastníků trvale žijí v zahraničí a je proto obtížné s nimi smlouvu za
těchto podmínek podepsat. V současnosti se čeká na vyhotovení nového geometrického
plánu.

Dne 12.3.2019 zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.

Ověřovatelé zápisu:

.......................................................
Bc. Jindřiška Deckerová

...................................................
Mgr. Romana Adamcová

........................................................
Martin Kopecký, starosta

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