Usnesení z 21. jednání
Zastupitelstva města Poběžovice
konaného dne 27.3.2013

nep
řít

om
en

od 17,00 hodin do 20,40 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Jan Doktor, Mgr. Olga Kociánová, Ing. Jindřich
Kohout (17.30), Václav Kohout, Dagmar Krtová, Ing. Zdeněk Linda, PhDr. Petr Mužík, Marie
Nechoďdomů, Mgr. Martin Rozhon, Mgr. Hynek Říha (starosta), Ing. Pavlína Vejvančická
Ph.D. (18.25), Pavel Veselák, Vlastimil Vondraš.
Nepřítomen: JUDr. Josef Lipenský.
Jednání vedl starosta Mgr. Hynek Říha.
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ZM schvaluje navržený program 21. zasedání ZM beze změn.
ZM schvaluje zápis a usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Poběžovice bez
výhrad.
ZM volí ověřovateli zápisu a usnesení z 21. zasedání ZM Poběžovice zastupitele
Dagmar Krtovou a Mgr. Martina Rozhona a zapisovatelem Vojtěcha Kotlana.
ZM schvaluje hospodaření (roční účetní závěrku) příspěvkové organizace Základní
škola Poběžovice, okres Domažlice, se sídlem Masarykova 282, Poběžovice za rok 2012
s hospodářským výsledkem +384.931,93 Kč a souhlasí s využitím přebytku
hospodaření a) na úhradu ztráty minulých let ve výši 289.998,40 Kč, b) na zajištění
projektu Biofeedback ve výši 49.857,- Kč a c) na obnovu počítačového vybavení ve výši
45.076,53 Kč.
ZM schvaluje hospodaření (roční účetní závěrku) příspěvkové organizace Mateřská
škola Poběžovice, okres Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Drahotínská 86,
Poběžovice za rok 2012 s hospodářským výsledkem +51.630,91 Kč a schvaluje
převedení přebytku hospodaření ve výši +51.630,91 Kč do rezervního fondu.
ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 28.02.2013 s příjmy ve výši
+5.291.008,04 Kč, výdaji ve výši -5.114.620,90 Kč a financováním ve výši -176.387,14
Kč, přičemž závazky města k 28.02.2013 činily -3.462.683,54 Kč (po lhůtě splatnosti 769.785,- Kč) a pohledávky města k 28.02.2013 činily +1.859.776,70 (po lhůtě
splatnosti +666.540,71 Kč).
ZM bere na vědomí výsledky inventarizace majetku města provedené k 31. 12.2012 a
současně schvaluje Inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o provedení
řádné periodické inventarizace majetku Města Poběžovice k 31.12.2012.
ZM schvaluje vyřazení majetku města z evidence v celkové účetní hodnotě 118.001,78
Kč, a to v souladu s návrhy na vyřazení předloženými příslušnými inventarizačními
komisemi.
ZM bere na vědomí výsledky inventarizace příspěvkových organizací (Základní školy
Poběžovice a Mateřské školy Poběžovice) provedené k 31.12.2012 a současně bere na
vědomí inventarizační zápisy z inventarizace jednotlivých příspěvkových organizací.
ZM schvaluje vyřazení svěřeného majetku Základní školy Poběžovice z evidence v
celkové účetní hodnotě 57.363,24 Kč, a to v souladu s návrhem na vyřazení
předloženým inventarizační komisí.
ZM bere na vědomí vyřazení vlastního majetku Základní školy Poběžovice z evidence v
celkové účetní hodnotě 91.900,- Kč, a to v souladu s návrhem na vyřazení předloženým
inventarizační komisí.
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ZM bere na vědomí vyřazení vlastního majetku Mateřské školy Poběžovice z
evidence v celkové účetní hodnotě 170.287,60 Kč, a to v souladu s návrhem na
vyřazení předloženým inventarizační komisí.
ZM pověřuje Radu města Poběžovice rozhodnutím o vyplacení jakékoli finanční
odměny nad rámec platných platových výměrů pracovníkům města Poběžovice.
ZM schvaluje přebytkový rozpočet města Poběžovice na rok 2013 (sestavený po
rozpočtových paragrafech) s celkovými příjmy ve výši 36.846.240.- Kč (příjmy po
konsolidaci ve výši 36.811.5640.- Kč), celkovými výdaji ve výši 35.075.420.- Kč
(výdaje po konsolidaci ve výši 35.040.720.- Kč) a financováním ve výši 1.770.820.Kč, přičemž konsolidovanou položkou se rozumí sociální fond.
ZM schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2013 s celkovými příjmy ve výši
34.700,- Kč a celkovými výdaji ve výši 34.700,- Kč.
ZM pověřuje správce rozpočtu rozpisem závazných ukazatelů (jednotlivých
paragrafů) rozpočtu města na rok 2013 do jednotlivých položek (dle projednaného
rozpočtu po položkách) a současně ukládá správci rozpočtu tento rozpis bezodkladně
předložit RM.
ZM pověřuje RM projednáním a schválením provedeného rozpisu závazných
ukazatelů rozpočtu města na rok 2013 do jednotlivých položek v souladu
s projednaným a schváleným rozpočtem města na rok 2013 po položkách.
ZM stanovuje pro rozpočtový rok 2013 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:
a) neomezeně mezi položkami v rámci jednotlivých paragrafů, a to na návrh správce
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;
d) 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 finanční dar ve výši 120.000,- Kč občanskému sdružení Sportovní klub
Poběžovice (IČ: 18230580), se sídlem náměstí Míru 47, Poběžovice, PSČ 345 22
účelově vázaný na zajištění sportovní činnosti, přičemž uvolnění prostředků v čase a
příslušné výši je v kompetenci RM dle vývoje plnění schváleného rozpočtu.
ZM schvaluje finanční dar ve výši 40.000,- Kč občanskému sdružení Sportovní klub
Poběžovice (IČ: 18230580), se sídlem náměstí Míru 47, Poběžovice, PSČ 345 22
účelově vázaný na zajištění projektové dokumentace na přestavbu sportovních kabin
(rekonstrukce resp. nová výstavba), přičemž uvolnění prostředků v čase a příslušné
výši je v kompetenci RM dle vývoje plnění schváleného rozpočtu.
ZM schvaluje finanční dar ve výši 20.000,- Kč občanskému sdružení SK JUDO
Poběžovice (IČ: 68782802), 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 dle vývoje plnění schváleného rozpočtu.
ZM schvaluje finanční dar ve výši 20.000,- Kč občanskému sdružení Sbor
dobrovolných hasičů Poběžovice (IČ: 65570111), se sídlem Žižkova 111, Poběžovice,
PSČ 345 22 účelově vázaný na: a) zajištění činnosti okrsku č. 11 SDH, ve výši 5.000,
- Kč a b) zajištění zájmové činnosti především činnosti kroužku mladých hasičů ve
výši 15.000,- Kč; přičemž uvolnění prostředků v čase a příslušné výši je v kompetenci
RM dle vývoje plnění schváleného rozpočtu.
ZM schvaluje finanční dar ve výši 10.000,- Kč občanskému sdružení DOBROHOST
– POBĚŽOVICE (IČ: 27019250), se sídlem Zámělíč 43, Poběžovice, PSČ 345 22
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 10.000,- Kč občanskému sdružení Občanské
sdružení Abraham (IČ: 27059464), se sídlem Smetanova 119, Poběžovice, PSČ
345 22 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 dar ve výši 10.000,- Kč občanskému sdružení Svaz
postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Poběžovice (IČ:
86553194), se sídlem Budovatelů 387, Poběžovice, PSČ 345 22 účelově
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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 10.000,- Kč občanskému sdružení OBČANSKÉ
SDRUŽENÍ MTB - SILNÝ KAFE (IČ: 22610791), se sídlem Dobrohostova 231,
Poběžovice, PSČ 345 22 účelově vázaný na zajištění činnosti občanského sdružení
spojené s pořádáním sportovních cyklistických akcí v Poběžovicích a okolí, přičemž
uvolnění prostředků v čase a příslušné výši je v kompetenci RM dle vývoje plnění
schváleného rozpočtu.
ZM schvaluje neinvestiční účelový finanční příspěvek ve výši 200.000,- Kč
Římskokatolické farnosti Poběžovice, se sídlem náměstí Míru 54, Poběžovice na
úhradu nákladů spojených s obnovou kulturní památky Kostela Nanebevzetí Panny
Marie v rámci městského programu regenerace v roce 2013 s tím, že 50.000,- Kč je
příspěvkem města a 150.000,- Kč je příspěvkem z Programu regenerace pro rok
2013. Poskytnutí příspěvku v uvedené výši je podmíněno příspěvkem vlastníka
kulturní památky ve výši minimálně 50.000,- Kč.
ZM schvaluje neinvestiční účelový finanční příspěvek ve výši 80.000,- Kč panu Janu
Beckovi, bytem náměstí Generála Píky 35, Plzeň na úhradu nákladů spojených
s obnovou kulturní památky Městského domu č.p. 64 (restř.č. 103448) v rámci
městského programu regenerace v roce 2013 s tím, že 30.000,- Kč je příspěvkem
města a 50.000,- Kč je příspěvkem z Programu regenerace pro rok 2013. Poskytnutí
příspěvku v uvedené výši je podmíněno příspěvkem vlastníka kulturní památky ve
výši minimálně 120.000,- Kč.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 646/5 dle KN o výměře 3 m2, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Poběžovice u Domažlic za cenu 100,- Kč za 1 m2
firmě LB MINERALS s.r.o., IČ: 27994929 se sídlem Horní Bříza 431, 330 12 Horní
Bříza s tím, že kupující uhradí náklady spojené s provedením vkladu vlastnického
práva a pověřuje starostu podpisem příslušné kupní smlouvy.
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků:
- p.č. 890/5 dle KN o výměře 75 m2, druh pozemku ostatní plocha – ostatní
komunikace
- p.č. 890/10 dle KN o výměře 194 m2, druh pozemku ostatní plocha – ostatní
komunikace
- p.č. 901/20 dle KN o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha – silnice
- p.č. 901/21 dle KN o výměře 42 m2, druh pozemku ostatní plocha – silnice
- p.č. 901/24 dle KN o výměře 109 m2, druh pozemku ostatní plocha – silnice
- p.č. 901/30 dle KN o výměře 328 m2, druh pozemku ostatní plocha – silnice
- p.č. 901/31 dle KN o výměře 43 m2, druh pozemku ostatní plocha – silnice
- p.č. 901/33 dle KN o výměře 16 m2, druh pozemku ostatní plocha – silnice
- p.č. 902/3 dle KN o výměře 5 m2, druh pozemku ostatní plocha – ostatní
komunikace
- p.č. 902/5 dle KN o výměře 8 m2, druh pozemku ostatní plocha – ostatní
komunikace
- p.č. 904/3 dle KN o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha – silnice
- p.č. 904/4 dle KN o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha – silnice
- p.č. 904/5 dle KN o výměře 202 m2, druh pozemku ostatní plocha – silnice
- p.č. 936/16 dle KN o výměře 257 m2, druh pozemku ostatní plocha – ostatní
komunikace
- p.č. 936/19 dle KN o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní plocha – ostatní
komunikace
- p.č. 938/3 dle KN o výměře 475 m2, druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace,
vše v k.ú. Poběžovice u Domažlic z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 do
vlastnictví Města Poběžovice; současně ZM schvaluje Smlouvu o bezúplatném
převodu nemovitosti č. UZSVM/PDO/809/2013-PDOM v předloženém znění a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
ZM revokuje své usnesení č. ZM-20-13.02.07-10.
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.
ZM souhlasí se zřízením věcného břemene práva vedení a údržby kanalizace ve
prospěch oprávněného Města Poběžovice na pozemku p.č. 83/2 dle KN o výměře 549
m2, druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Poběžovice u Domažlic, který je ve
vlastnictví Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00
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Praha 3, a to v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 717-57/2012 ze dne
8.8.2012 z důvodu vedení kanalizační stoky ve vlastnictví města a nutného
ochranného pásma a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy o zřízení
věcného břemene.
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.
ZM schvaluje bezúplatný převod (dar) osobního automobilu značky Peugeot 307, r.
výr. 2006, z vlastnictví firmy HESTI GROUP, s.r.o., se sídlem Na sadech 12,
Zbuzany, do vlastnictví města Poběžovice.
ZM schvaluje vyřazení osobního automobilu značky ŠKODA FELICIA, RZ DOC 68
-24, inv.č. 61710038 v účetní hodnotě 175.000.-Kč a osobního automobilu ŠKODA
120, RZ DOB 34-61, inv.č. 61710035, v účetní hodnotě 68.131.-Kč z majetku města.
ZM bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Poběžovice
za rok 2012 s výrokem ‚bez výhrad‘ a ukládá hlavní účetní p. Konopíkové připravit
Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2012 tak, aby mohl být vyvěšen a následně
projednán v zastupitelstvu města nejpozději do 31.5.2012.
ZM revokuje své usnesení č. ZM-18-12.10.22-15.
ZM schvaluje přeřazení 1/3 části svěřeného majetku, inventární číslo ZP-4-7,
v účetní hodnotě 14.940,- Kč, z příspěvkové organizace Mateřská škola Poběžovice,
se sídlem Drahotínská 86, Poběžovice do majetku města Poběžovice a současně
souhlasí s bezúplatným převodem (darem) tohoto majetku občanskému sdružení
Mateřské centrum Litínek, o.s., se sídlem Větrná 345, 321 00 Plzeň.
ZM ukládá Radě města Poběžovice připravit pro projednání v ZM návrh na možné
využití městského domu č.p. 55 na náměstí Míru.
ZM souhlasí s umístěním materiálu SDH Poběžovice, pořízeného z dotace
(velkokapacitní stan s vybavením a pódium) v první garáži v objektu Služeb města
Poběžovice.
ZM ukládá RM předložit ZM varianty možného refinacování úvěru, čerpaného na
vybudování kanalizace.

Dne 28.3.2013 zapsal Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Ověřovatelé zápisu:

...................................................
Dagmar Krtová

......................................................
Mgr. Martin Rozhon

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

......................................................
Pavel Veselák, místostarosta
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Kontrola usnesení z 19. a předchozích zasedání ZM.
ZM-19-12.12.13
8
splněno
ZM ukládá RM předložit nejpozději do 31.3.2013 ZM návrh úpravy obecně závazné
vyhlášky č. 03/2012 a to v článku 7, odst. 2), týkající se diferenciace sankcí za pozdní
úhradu poplatku.
11 splněno
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 942 dle KN o výměře 86 m2, druh pozemku
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Zámělič, dle připraveného geometrického
plánu se jedná o stavební parcelu p.č. 93 dle KN o výměře 15 m2, druh pozemku
zastavěná plocha, a pozemek p.č. 942/2, o výměře 71 m2, druh pozemku, druh
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, panu Michalu Šírkovi, bytem
Majakovského 40, Plzeň, za cenu 80.-Kč/m2 s tím, že nabyvatel uhradí náklady
spojené s vkladem do katastru nemovitostí a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
12 splněno
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 10/2, dle GP, o výměře 118 m2, v k.ú. Zámělič,
panu Michalu Šírkovi, bytem Majakovského 40, Plzeň, za cenu 80.-Kč/m2 s tím, že
nabyvatel uhradí náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí a pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.
14 splněno
ZM schvaluje změnu katastrální hranice mezi k.ú. Ohnišťovice a k.ú. Meclov, která
spočívá v zarovnání výběžku hranice k.ú. Meclov do k.ú. Ohnišťovice v místě Černého
potoka, přičemž parcela p.č. 952 dle KN a p.č. 1232 dle KN a části parcel p.č. 968/1
dle KN a p.č. 1141 dle KN z k.ú. Meclov budou v rámci komplexních pozemkových
úprav převedeny do k.ú. Ohnišťovice a současně pověřuje starostu podpisem příslušné
dohody o změně katastrální hranice.
15 splněno
ZM schvaluje změnu katastrální hranice mezi k.ú. Zámělič a k.ú. Ohnišťovice, dle
připraveného geometrického plánu č. 103, 68-61/2012, která spočívá v zarovnání
(úpravě) katastrální hranice na vodním toku Pivoňka a pověřuje starostu podpisem
příslušného souhlasu se změnou katastrální hranice.
18 splněno
ZM schvaluje prodloužení splatnosti kontokorentního úvěru ve výši 600.000,- Kč s
pohyblivou úrokovou sazbou, poskytnutého na základě Smlouvy o kontokorentním
úvěru č. 0762088379_12 ze dne 16.7.2012 do 30.6.2013, který je využit na překlenutí
rozdílů mezi aktuálními příjmy a výdaji, přičemž důvodem tohoto rozdílu je poskytnutí
krátkodobé půjčky občanskému sdružení Sbor dobrovolných hasičů Poběžovice, se
sídlem Žižkova 111, Poběžovice za účelem profinancování projektu „Zázemí pro
spolkovou činnost v Poběžovicích a okolí“ a pověřuje starostu podpisem příslušného
dodatku.
19 splněno
ZM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o půjčce ze dne 29.5.2012 uzavíraný mezi
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Městem Poběžovice a občanským sdružením Sbor dobrovolných hasičů Poběžovice, se
sídlem Žižkova 111, Poběžovice, jehož předmětem je prodloužení splatnosti
poskytnuté půjčky ve výši 585.972,- Kč, za účelem profinancování projektu
„Zázemí pro spolkovou činnost v Poběžovicích a okolí,“ do 15.6.2013 a pověřuje
starostu jeho podpisem. Pokud půjčka nebude v plné výši doplacena do 15.6.2013, je
dlužník povinen hradit od 16.6.2013 zákonný úrok z prodlení. V případě prodlení
dlužníka s úhradou dohodnuté půjčky ke stanovenému datu 15.6.2013 je dlužník
povinen kromě zákonného úroku z prodlení uhradit věřiteli i smluvní pokutu ve výši
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
ZM-18-12.10.22
5
splněno
ZM bere na vědomí informaci Finančního výboru ZM o projednání návrhu nového
kontrolního a finančního systému Základní školy Poběžovice s tím, že ZM ukládá
Finančnímu výboru ZM provést kontrolu plnění vnitřního kontrolního a finančního
systému ZŠ Poběžovice do 30.11.2012.
Předseda Finančního výboru ZM požádal o prodloužení termínu předložení zprávy o
plnění vnitřního kontrolního a finančního systému v ZŠ na příští jednání ZM. Dne
7.2.2013 bylo předsedou FV ZM konstatováno, že směrnice v ZŠ jsou upraveny
dodatky tak, aby mohl systém kontroly dobře fungovat. Skutečné fungování však bude
moci být prověřeno s odstupem času.
Do jednání se v 17,20 dostavil JUDr. Josef Lipenský a počet zastupitelů stoupl na 11.
Hlasování o zprávě FV ZM
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ZM bere na vědomí informaci Finančního výboru Zastupitelstva města Poběžovice o
výsledku kontroly plnění vnitřního kontrolního systému Základní školy Poběžovice,
při které nebyly zjištěny žádné nedostatky.
16 splněno
ZM schvaluje přeřazení svěřeného majetku, inventární číslo ZP-4-8 (dodávkový
automobil VW Transportér), v účetní hodnotě 60.000.-Kč, z příspěvkové organizace
Mateřská škola Poběžovice, se sídlem Drahotínská 86, Poběžovice, do majetku města
Poběžovice a ukládá RM předložit ZM návrh způsobu naložení tímto majetkem,
včetně podkladových materiálů (kalkulace nákladů na opravu).
ZM-31-10.03.17
15 trvá
ZM ukládá správci rozpočtu blokovat finanční prostředky získané z prodeje pozemků v
průmyslové zóně a jiných nahodilých příjmů nad rámec rozpočtu, na účtu města s tím,
že jediné právo disponovat s nimi bude mít Zastupitelstvo města 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 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.
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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 manžele
Kolajovy, 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. Vilém Kolaja 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. Vilém Kolaja 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.
ZM-26-05.02.24
8
trvá
ZM uložilo RM pravidelně informovat zastupitelstvo o aktuální finanční situaci města
na každém jednání ZM, až do odvolání.
4.
Zásobování pitnou vodou v lokalitě Šitboř.
Starosta představil přítomným zástupce provozovatele vodovodu a kanalizace v
Poběžovicích, p. Pavla Moryska z firmy CHVAK, a.s., Domažlice. Poté přítomným
připomněl problémy, které se zásobováním pitnou vodou město v Šitboři dlouhodobě
má. Současní vodní zdroj má malou vydatnost a v létě, kdy je nízká srážková činnost,
dochází pravidelně k nedostatku vody ve veřejném vodovodu, což je řešeno dovážením
pitné vody do vodojemu a s tím jsou spojeny další náklady na provoz vodního zdroje.
Morysek uvedl, že v Šitboři je jako vodní zdroj kopaná studna, pažená betonovými
půlkruhovými skružemi. Nenachází se zde voda puklinová, suťová nebo podzemní, ale
voda z prohlubně nad vodojemem, kde se sbírá při deštích. Tato voda je jednak
nekvalitní (rychle dochází ke zhoršování jejích vlastností) a jednak je jí při delších
dešťových absencích nedostatek. Upozornil na skutečnost, že tento zdroj ve stávající
podobě nikdy nebude fungovat jinak a je proto třeba přijmout řešení, které pro Šitboř
zajistí trvalý dostatek vody. Poté nastínil možnosti řešení:
1.
Provedení průzkumného vrtu a čerpací zkoušky, aby bylo jasné, zda touto cestou
bude možno zajistit potřebný nátok vody nebo bude nutno využít jiné alternativy.
Existuje riziko, že se ukáže nedostatek vody a vložené náklady (cca 70.000.-Kč)
město vynaloží zbytečně.
2.
Připojení šitbořského vodojemu na vodovodní řad z Poběžovic.
a) Propojení z konce nově zbudovaného vodovodního řadu za zahradami ve Slovanské ulici, kde by se jednalo o trasu cca 1100 m s protlakem pod silnicí.
b) Propojení z čerpací stanice ve Vranovské ulici novým vedení podél silnice na
Mnichova a následně kolem šitbořských skalek, což by obnášelo délku vedení
cca 1150 m a protlak pod potokem Pivoňka.
c) Propojení ze stávajícího vodovodního řadu na konci Vranovské ulice s vedením kolem koupaliště, což se jeví jako nejvýhodnější varianta.
Všechny tyto varianty napojení by však vyžadovaly nejen dlouhý čas na přípravu
a průběh stavebního řízení, ale i náklady cca 1100.-Kč/m potrubí v případě kopání a asi polovinu v místech, kde by bylo možno využít techniky pluhování.
Na základě těchto skutečností pak p. Morysek doporučil zastupitelům variantu č. 1 i s
tím rizikem, že se dostatek vody průzkumným vrtem neprokáže a město přijde o
investici cca 70.000.-Kč. Bude tím však prokázáno, že jediným možným řešením je
napojení vodojemu v Šitboři na vodovodní řad v Poběžovicích. Souběžně s tím by bylo
vhodné připravovat i podklady pro provedení napojení vodovodu na Poběžovice,
protože by v případě vyhlášení vhodného dotačního titulu nebo získání financí z jiných
zdrojů bylo možno tuto variantu řešení kdykoli realizovat.
Vondraš upozornil, že v minulosti byla voda pro poběžovický zámek vedena potrubím
ze studny v Šitboři a na jižním okraji města byly kdysi objeveny zbytky potrubí.
Starosta dodal, že napojení na zámek bylo vedeno ze studny, která se nachází pod
šitbořskými skalkami u nemovitosti pí. Ireny Kaslové.
Vondraš oponoval, že vedení bylo položeno za nemovitostí čp. 249 ve Slovanské ulici
a že tudíž musel být zdroj někde blízko Šitboře nebo přímo v ní.
Morysek dodal, že podle šetření pracovníků CHVAK, a.s., Domažlice je zřejmé, že
poběžovický zámek byl napojen v místě, které identifikoval starosta, tedy pod
skalkami. Pokud se jedná o uvedené potrubí na jižním okraji města, je možné, že tato
část byla zásobována vodou nějakého zdroje v Šitboři. Uvedl, že louky kolem
Poběžovic jsou příliš zamořeny dusičnany na to, aby se na nich daly objevit vhodné
zdroje pitné vody a bude trvat několik desítek let, než úroveň dusičnanů klesne na
přijatelnou hranici.
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Starosta se vrátil k aktuálnímu problému a to zda udělat zkušební vrt s čerpací
zkouškou a riskovat investici cca 70.000.-Kč, či zvolit jiné řešení pro zásobování
Šitboře vodou.
Morysek opakovaně prohlásil, že z jeho pohledu je nejlepším řešením vrt a čerpací
zkouška, protože jedině takto bude jasno jakým způsobem pokračovat dále. Celková
investice v případě dostatku vody (nátok 80 litrů na osobu a den) by se pohybovala
kolem 300.000.-Kč, zatímco další varianty si vyžádají investice 1,4-2,2 mil. Kč bez
DPH.
Hlasování i provedení průzkumného vrtu v Šitboři
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ZM schvaluje realizaci geologických prací a průzkumného vrtu v Šitboři, za účelem
zajištění stabilního zdroje pitné vody pro plánovaný počet 100 trvale žijících osob s
předpokládaným odběrem 80 litrů na osobu a den, s celkovými náklady ve výši
220.000.-Kč bez DPH s tím, že náklady budou hrazeny z fondu obnovy.
ZM rozhodlo, že neprokáže-li se čerpací zkouškou z průzkumného vrtu v Šitboři
dostatečná vydatnost zdroje, budou ostatní práce zastaveny, aby celkové náklady
dosáhly maximálně 35% z celkem kalkulované částky (220.000.-Kč bez DPH).
5.
Koupě, prodej a směna městského majetku.
Starosta informoval zastupitele o:
1. Bezúplatném převodu osobního automobilu HYUNDAI TUCSON, RZ 6A1 1118
pro potřeby JPO II Poběžovice.
Na základě nabídky neupotřebitelného majetku České inspekce životního prostředí a
potřeby JPO II byl projednán bezúplatný převod majetku – výše uvedeného osobního
automobilu HYUNDAI TUCSON 2.0 CVVT, RZ 6A1 1118. Jedná se o vozidlo s
pohonem 4x4, rok výroby 2006 s najetými 170.000 km (dle prohlášení vlastníka,
protože tachometr byl měněn). Tento automobil by byl po malé úpravě (náklady
řádově cca 20.000,- Kč) využíván jako technické zásahové vozidlo na zásahy typu
odstranění stromů, nehody, vyprošťování osob, otvírání zámků a podobné technické
zásahy.
Vondraš se dotázal, jak bude automobil využíván?
Doktor odpověděl, že vůz bude využíván k technickým zásahům a ve voze budou
cestovat 4 osoby, v kufru bude motorová pila, vybavení na otvírání dveří a lékárnička,
což je dostatečné vybavení pro tyto zásahy. Je třeba zajistit pouze barevné provedení v
souladu s platnými právními předpisy a instalování drátěné vestavby. Ostatní potřebné
úpravy si zajistí hasiči z vlastních zdrojů a vlastními silami.
Hlasování o bezúplatném převodu automobilu
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ZM schvaluje bezúplatný převod movitého majetku – osobního automobilu
HYUNDAI TUCSON 2.0 CVVT, RZ 6A1 1118 z majetku ČR – České inspekce
životního prostředí, se sídlem Na břehu 267/1a, 190 00 Praha 9 do majetku Města
Poběžovice; současně ZM schvaluje příslušnou Smlouvu o bezúplatném převodu
nepotřebného movitého majetku v předloženém znění a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy s tím, že vedlejší náklady budou pouze na převod vozidla, barevnou
úpravu v souladu s platnými předpisy a drátěnou vestavbu, zatímco ostatní materiál
a práci si zajistí hasiči svépomocí.
Záměru města prodat část pozemek p.č. 646/5 dle KN o výměře 3 m2, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Poběžovice u Domažlic.
Uvedl, že při digitalizaci intravilánu města bylo zjištěno, že uvedený pozemek, který se
nachází uvnitř areálu závodu LB Minerals s.r.o. v Poběžovicích, je ve vlastnictví
města. Navíc tento pozemek je pod stavbou, která je ve vlastnictví firmy LB Minerals
s.r.o. Na tuto skutečnost bylo vedení firmy upozorněno a dne 16.1.2013 byla městu
doručena žádost o odkoupení uvedeného pozemku. RM doporučuje ZM schválit záměr
města tento pozemek prodat.
ZM je předkládána tato žádost k posouzení a případnému schválení záměru města
prodat uvedený pozemek. Navržená cena 100,- Kč za 1 m2 je v souladu se schválenou
Směrnicí města 02/2011 pro stanovení kupní ceny pozemků. Podmínkou odkupu je, že
žadatel zaplatí i náklady spojené se vkladem vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Hlasování o záměru města prodat pozemek p.č. 646/5
10:0:1
2.
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ZM schvaluje záměr města prodat pozemek p.č. 646/15 dle KN o výměře 3 m2, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Poběžovice u Domažlic za cenu 100,- Kč
za 1 m2.
Prodeji části pozemku p.č. 74/13 dle KN o výměře 50 m2, druh pozemku jiná
plocha – ostatní plocha v k.ú. Zámělíč.
ZM projednalo na minulém 19. zasedání dne 13.12.2012 žádost o prodej výše uvedené
části pozemku od pana Radka Chlubny, bytem Zámělíč 7, Poběžovice. Tato část
pozemku se nachází mezi cestou a pozemkem v jeho vlastnictví (pozemek p.č. st. 47
dle KN). V souladu se zákonem o obcích byl záměr města prodat uvedený městský
majetek vyvěšen na úřední desce (i elektronicky) po dobu 15 dní. O tento pozemek
projevil nakonec zájem pouze původní žadatel.
ZM je předkládána ke schválení prodej výše uvedeného pozemku. Kupní cena byla v
souladu se schválenou Směrnicí města 02/2011 pro stanovení kupní ceny pozemků
schválena na minulém jednání ZM ve výši 80,- Kč/m2.
Hlasování o prodeji pozemku p. Chlubnovi
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ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 74/13 dle KN o výměře 50 m2, druh
pozemku jiná plocha – ostatní plocha v k.ú. Zámělíč za cenu 80,- Kč za 1 m2, do
SJM pana Radka Chlubny a paní Radky Chlubnové, oba bytem Zámělíč 7,
Poběžovice a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
4.
Bezúplatném převodu pozemků p.č. 83/1 a p.č. 83/2 od PF ČR.
Jedná se o pozemky v Žižkově ulici mezi stávajícími zahrádkami a komunikací, resp.
potokem. Vlastník pozemků přistoupil k odprodeji pozemků pod zahrádkami
jednotlivým uživatelům a prostor před a za zahrádkami nabídl k bezúplatnému převodu
městu. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky potřebné k zajištění obslužnosti
potoka Pivoňka a pozemky pod nimiž je uloženo hlavní potrubí kanalizačního potrubí.
Proto by město mělo nabídku na převod přijmout.
V 18,55 odešla Ing. Vejvančická a počet zastup. klesl na 10.
Hlasování o bezúplatném převodu pozemků na město
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ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 83/1 dle KN o výměře 625 m2, druh
pozemku trvalý travní porost a p.č. 83/2 dle KN o výměře 549 m2, druh pozemku
trvalý travní porost, z vlastnictví Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví
města Poběžovice a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy o převodu.
6.
Rozpočtová opatření k 31.12.2012, č. 11/2012.
Starosta uvedl, že se jedná o rozpočtová opatření, provedená ke konci roku 2012,
jejichž schválení delegovalo ZM do pravomoci RM. Poté podstatu opatření vysvětlil.
V 19,00 se vrátila Ing. Vejvančická a počet zastup. stoupl na 11.
Hlasování o RO č. 11/2012
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ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 11/2012 schválená RM a provedená
k 31.12.2012.
7.
Plnění rozpočtu města k 31.12.2012.
Starosta podrobně okomentoval závazky a pohledávky s tím, že základní ukazatele jsou
následující: Příjmy činily +40.831.261,44 Kč, výdaje činily -98.930.604,72 Kč a
financování činilo celkem +58.099.343,28 Kč; z toho uhrazené splátky dlouhodobých
závazků, tzn. splátky půjček a úvěrů činily -431.810,00 Kč; čerpání úvěru na projekt
„Modernizace MŠ Poběžovice“ činilo +57.593.130,00 Kč a změna na bankovních
účtech činila +476.775,15 Kč.
Závazky města: -3.302.005,44 Kč, z toho byly závazky města po lhůtě splatnosti stránka 9

467.937,00 Kč.
Pohledávky města: +689.493,16 Kč, z toho byly pohledávky města po lhůtě splatnosti
+654.469,96 Kč.
Dodal, že světlým jevem je mírné snižování pohledávek města, které by mělo
pokračovat, neboť město při vymáhání pohledávek využije nových nástrojů, které
poskytuje legislativa.
Kohout V. snižování výše pohledávek hodnotil vzhledem k podmínkám dnešní doby
velmi příznivě.
Hlasování o plnění rozpočtu města k 31.12.2013
11:0:0
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ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 31.12.2012 s příjmy ve výši
+40.831.261,44 Kč, výdaji ve výši -98.930.604,72 Kč a financováním ve výši
+58.099.343,28 Kč, přičemž závazky města k 31.12.2012 činily -3.302.005,44 Kč (po
lhůtě splatnosti -467.937,00 Kč) a pohledávky města k 31.12.2012 činily +689.493,16
Kč (po lhůtě splatnosti +654.469,96 Kč).
8.
Návrh doplnění OZV č. 3/2012 o místním poplatku za odvoz odpadu.
Starosta připomněl přítomným úkol, který ZM uložilo při posledním jednání a to
přípravu návrhu na zmírnění sankcí při pozdní úhradě poplatku za svoz odpadů.
Předložený návrh obsahuje dva stupně navýšení poplatku a to při úhradě do 31.7. (tedy
měsíc po vyhláškou stanoveném termínu) o 10% a při delším prodlení úhrady o 30%
částky poplatku.
Kohout V. uvedl, že navržené znění „Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky
nebo část těchto poplatků, uhrazené do 31.7. běžného roku, zvýší správce poplatku o
10% nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků, uhrazené po
31.7., zvýší správce poplatku o 30%; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku,“ se mu
jeví jako nepřesné, protože termín ‚včas nezaplacené‘ nic nevypovídá o termínu, do
kdy má být poplatek uhrazen.
Tajemník odpověděl, že termín splatnosti poplatku je v OZV č. 3/2012 jasně dán čl. 5,
kde je v odst. 1 uvedeno, že poplatek je splatný do 30.6. příslušného kalendářního
roku.
Po delší diskuzi se zastupitelé jednomyslně shodli na tom, že předložený návrh není
jednoznačný, aby uložila RM, aby navržené znění přepracovala a zachovala v něm dva
stupně navýšení poplatku při pozdní úhradě.
Hlasování o úpravě znění změny OZV č. 3/2012
11:0:0
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ZM ukládá Radě města Poběžovice připravit do příštího jednání ZM upravené znění
návrhu na změnu čl. 7 odst. 2, Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 tak, aby bylo
naprosto jednoznačné.
9.
Různé.
Starosta připomněl, že na posledním jednání ZM byl projednáván automobil
Volkswagen Transportér, který užívala MŠ pro přepravu obědů z Poběžovic do
Mnichova, ale přestěhováním do nové budovy školky tato potřeba zanikla a vozidlo je
nevyužívané. Bylo konstatováno, že je třeba zjistit výši nákladů na opravu potřebnou k
absolvování technické prohlídky vozidla. Náklady byly vyčísleny na cca 22.000.-Kč,
ale je třeba počítat s tím, že při opravě můžou vyvstat další problémy a cena by se
mohla navýšit. Je tedy třeba počítat raději s 30.000.-Kč. Otázkou zůstává, zda bude
vozidlo natolik využité, aby se uvažovaná investice vyplatila.
Ing. Vejvančická uvedla, že členové Divadelního souboru Poběžovice již téměř rok
toto vozidlo nevyužívají a nemají s tím problém.
Veselák dodal, že je budou moci využívat Služby města Poběžovice, když v něm
mohou převážet sekačky a další nástroje do okolních obcí, včetně obsluhy, může být
využíváno pro přepravu stanu včetně pracovníků na stavbu, neboť má tažné zařízení o
nosnosti 2000 kg.
Starosta doplnil, že může být poskytováno dalším složkám a organizacím ve městě.
Hlasování o opravě VW Transportér
11:0:0
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ZM souhlasí s provedením opravy dodávkového automobilu Volkswagen
Transportér, RZ 3P1 5164 s tím, že po provedení technické prohlídky bude vozidlo
stránka 10

sloužit Službám města Poběžovice a dalším složkám a organizacím.
Starosta otevřel problematiku osadních výborů.
Kohout V. uvedl, že komunikace a spolupráce města s osadními výbory v současnosti
nefunguje. V předešlých jednáních bylo mnoho naslibováno a ne vše bylo splněno, ale
s osadními výbory již dlouho nikdo nejednal, aby je informoval o plánovaném postupu
další přislíbených prací. On sice může se zástupci osadních výborů být v kontaktu, ale
bez účasti starosty a místostarosty jsou podobná jednání zbytečná. Za loňský rok se
udělalo poměrně dost práce a je škoda, že to město nedokáže patřičně „prodat.“
Starosta odpověděl, že jemu by více než setkávání všech osadních výborů najednou v
Poběžovicích vyhovovalo objíždět jednotlivé obce a diskutovat s jejich osadními
výbory tam.
Místostarosta oponoval s tím, že je vhodnější svolávat neformální jednání všech
výborů do Poběžovic, protože to je časově méně náročné a během jednoho jednání je
možné vyřešit více problémů než s jednotlivými výbory.
Nakonec došlo k dohodě, že starosta navrhne termín setkání starosty, místostarosty a p.
V. Kohouta, na kterém se připraví další postup pro obnovení komunikace s osadními
výbory.
Kocián Jan se dotázal na problematiku územního plánu, připravované studie centra
města, zámeckého parku, mateřské školy, průmyslové zóny a zámku. Jeho dotazy
směřovaly k důvodům, proč byla k přípravám projektových dokumentací a studií
vyzvána jediná firma, proč se budovala průmyslová zóna, když nejsou investoři, zda je
připravován nový územní plán, jaká budoucnost čeká zámek atd.
Starosta postupně odpovídal a zodpověděl všechny dotazy p. Kociána. Na dotaz o
zámku odpověděl, že v současnosti si netroufne odhadnout co bude dál s areálem
zámku. U průmyslové zóny zdůraznil, že se začala budovat za zcela jiných
ekonomických podmínek ve společnosti a v době, kdy byl hlad po podnikání v ČR,
který však v průběhu budování zóny s nástupem celosvětové ekonomické postupně
krize zmizel. U studie na střed města zmínil fakt, že se jedná o práce studentů odborné
vysoké školy, kteří předloží osm různých návrhů zpracovaných pohledem mladé
generace a za příznivou cenu.
Poté starosta vyzval k další diskuzi, ale nikdo z přítomných se již nepřihlásil, proto
poděkoval všem za účast a jednání ZM ukončil.

Zapsal dne 8.2.2013 Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ Poběžovice.

Ověřovatelé zápisu:

.........................................
Ing. Pavlína Vejvančická Ph.D.

...........................................
Jan Doktor

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

...........................................
Pavel Veselák, místostarosta
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4.
Kontrola usnesení z 15. a předchozích zasedání ZM.
ZM-14-12.04.25
8
splněno
ZM vyjadřuje souhlas s uzavřením dohody formou notářského zápisu s doložkou
vykonatelnosti, jejímž předmětem bude uznání závazku ve výši 244.080.-Kč s
příslušenstvím, firmou O.K. Okna, s.r.o., Domažlice, se sídlem Na Milotově 399, 344
01 Domažlice, jakož i závazek uhrazení dlužné částky jednorázově do 15.5.2012 a
pověřuje starostu jejím uzavřením.
9
splněno
ZM vyjadřuje souhlas s uzavřením dohody formou notářského zápisu s doložkou
vykonatelnosti, s firmou O.K. OKNA s.r.o., se sídlem Na Milotově 399, 344 01
Domažlice, IČ:26318164, jakožto dlužníkem, jejímž předmětem bude uznání závazku
ve výši 244.080.-Kč s příslušenstvím, jakožto i závazek dlužníka uhradit dlužné částky
ve výši 244.080.-Kč nejpozději do 30.6.2012 a ručitelské prohlášení jednatele
společnosti O.K. OKNA s.r.o. p. Josefa Herlíka, týkající se tohoto závazku s tím, že v
případě že dlužník uhradí celou jistinu dluhu ve výši 244.080.-Kč nejpozději do
30.6.2012 a nebude v prodlení ani se zaplacením žádného jiného závazku,
vyplývajícího z nájemních smluv, pak město Poběžovice se vzdává práva na zaplacení
veškerého úroku z prodlení a smluvní pokuty a pověřuje starostu jejím uzavřením.
12 splněno
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. st. 69/1 dle KN o výměře 106 m2, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Zámělíč za cenu 80,- Kč za 1 m2, paní Vieře
Kunešové, bytem Zámělíč 48, Poběžovice a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
13 splněno
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 122/7 dle KN o výměře 40 m2, druh pozemku
zahrada, p.č. 129/2 dle KN o výměře 118 m2, druh pozemku zahrada a p.č. 907/3 dle
KN o výměře 170 m2, druh pozemku ostatní plocha - manipulační plocha v k.ú.
Poběžovice u Domažlic za cenu 100,- Kč za 1 m2, panu Janu Duffkovi (nar. r. 1983),
bytem Krátká 123, Poběžovice a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
14 splněno
ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 1374/16 dle KN o výměře 21 m2, druh
pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Ohnišťovice, ve vlastnictví města
Poběžovice za část pozemku p.č. 1375 dle KN o výměře 13 m2, druh pozemku ostatní
plocha – ostatní komunikace v k.ú. Ohnišťovice, ve vlastnictví pana Petra Eichlera,
bytem Ohnišťovice 29, Poběžovice s tím, že náklady spojené se zápisem do katastru
nemovitostí ponese žadatel a pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy. stránka 12

15 splněno
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 376/2 dle KN, o výměře 210 m2, druh
pozemku trvalý travní porost v k.ú. Ohnišťovice za cenu 72 ,- Kč za 1 m2, paní Evě
Wagnerové, bytem Želivecká 2801/26, Praha – Záběhlice a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.
17 splněno
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 224/1 – a to bytu č. 224/1 v budově Slovanská
ulice č.p. 224, Poběžovice, na p.p.č. 225, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu
ideálních 4732/23764 ve vztahu k celku na společných částech budovy a včetně
spoluvlastnického podílu v rozsahu ideálních 4732/23764 ve vztahu k celku pozemku
p.č. 225 – zastavěné ploše a nádvoří o výměře 331 m2, vše zapsáno v katastru
nemovitostí na LV č. 946 a 947 pro k.ú. Poběžovice u Domažlic, obec Poběžovice,
okres Domažlice, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrálního pracoviště
Domažlice panu Michalovi Mrázovi, bytem Slovanská 224, Poběžovice za cenu
83.460,- Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
18 splněno
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 224/2 – a to bytu č. 224/2 v budově Slovanská
ulice č.p. 224, Poběžovice, na p.p.č. 225, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu
ideálních 5787/23764 ve vztahu k celku na společných částech budovy a včetně
spoluvlastnického podílu v rozsahu ideálních 5787/23764 ve vztahu k celku pozemku
p.č. 225 – zastavěné ploše a nádvoří o výměře 331 m2, vše zapsáno v katastru
nemovitostí na LV č. 946 a 947 pro k.ú. Poběžovice u Domažlic, obec Poběžovice,
okres Domažlice, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrálního pracoviště
Domažlice panu Vladimírovi Nesterskému, bytem Slovanská 224, Poběžovice za cenu
103.025,- Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
19 splněno
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 224/3 – a to bytu č. 224/3 v budově Slovanská
ulice č.p. 224, Poběžovice, na p.p.č. 225, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu
ideálních 6297/23764 ve vztahu k celku na společných částech budovy a včetně
spoluvlastnického podílu v rozsahu ideálních 6297/23764 ve vztahu k celku pozemku
p.č. 225 – zastavěné ploše a nádvoří o výměře 331 m2, vše zapsáno v katastru
nemovitostí na LV č. 946 a 947 pro k.ú. Poběžovice u Domažlic, obec Poběžovice,
okres Domažlice, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrálního pracoviště
Domažlice panu Karlovi Mrázovi, bytem Slovanská 224, Poběžovice za cenu 112.223,
- Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
20 splněno
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 224/4 – a to bytu č. 224/4 v budově Slovanská
ulice č.p. 224, Poběžovice, na p.p.č. 225, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu
ideálních 6948/23764 ve vztahu k celku na společných částech budovy a včetně
spoluvlastnického podílu v rozsahu ideálních 6948/23764 ve vztahu k celku pozemku
p.č. 225 – zastavěné ploše a nádvoří o výměře 331 m2, vše zapsáno v katastru
nemovitostí na LV č. 946 a 947 pro k.ú. Poběžovice u Domažlic, obec Poběžovice,
okres Domažlice, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrálního pracoviště
Domažlice paní Anně Streckerové, bytem Slovanská 224, Poběžovice za cenu
123.955,-Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
ZM-13-12.03.20
4
trvá
ZM ukládá Finančnímu výboru Zastupitelstva města Poběžovice připravit návrh
přehlednějšího účtování dopravy autobusem.
23 splněno
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.
ZM-12-12.03.05
6
splněno
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1381 dle KN o výměře 248 m2, druh pozemku
ostatní plocha - ostatní komunikace a části pozemku p.č. 130/1 dle PK o výměře 785
m2 (dle připraveného GP se jedná o pozemek p.č. 130/18 dle KN o celkové výměře
1.033 m2, druh pozemku ostatní plocha - jiná plocha) v k.ú. Ohnišťovice panu Hansi
Reinholdu Steinmüllerovi, bytem An Rohleiber 16, Guxhagen, SRN za cenu 80,- Kč
za 1 m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
19 trvá
ZM schvaluje koupi pozemků p.č. 669/22 dle KN o výměře 42 m2, druh pozemku
ostatní plocha – neplodná půda a p.č. 669/55 dle KN o výměře 36 m2, druh pozemku
stránka 13

ostatní plocha – neplodná půda v k.ú. Poběžovice u Domažlic za cenu 80,- Kč/m2, od
Ing. Miroslava Bartoše, bytem JUDr. A. Žlábka, Domažlice a pí. Drahomíry
Kotroušové, bytem Pražská 1149/57, Praha a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
20 trvá
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1489 dle KN o výměře 12 m2, druh
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Poběžovice u Domažlic od Pozemkového fondu ČR
a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
ZM-11-11.12.19
5
trvá
ZM ukládá řediteli Základní školy Poběžovice předložit návrh nového kontrolního
finančního systému školy v písemné podobě, s patřičnými doporučeními, po
projednání s Finančním výborem ZM a Kontrolním výborem ZM, včetně jejich
stanovisek, do 29.2.2012. Starosta uvedl, že zpráva spolu s přílohami byla předložena,
ale po dohodě s předsedou FV ZM byla vrácena řediteli k doplnění, který jej předložil
starostovi v termínu 29.2.2012. Zpráva byla dále postoupena FV ZM k vyjádření. Dle
sdělení předsedy FV ZM, p. Jana Doktora, bude tato předložena ZM na příštím
zasedání.
ZM-08-11.06.29
15 trvá
ZM schvaluje koupi pozemků p.č. 1543/1 dle KN o výměře 7.642 m2, druh pozemku
ostatní plocha - silnice, p.č. 1543/2 dle KN o výměře 127 m2, druh pozemku ostatní
plocha - jiná plocha, p.č. 1543/3 dle KN o výměře 988 m2, druh pozemku orná půda,
p.č. 1543/4 dle KN o výměře 25 m2, druh pozemku orná půda, p.č. 1543/5 dle KN o
výměře 1.546 m2, druh pozemku orná půda a p.č. 1543/6 dle KN o výměře 7 m2, druh
pozemku orná půda vše v k.ú. Poběžovice u Domažlic (pozemky dle GP č. 675-911277/2010) za cenu 50,- Kč za 1 m2 od Římskokatolické farnosti Poběžovice, se
sídlem náměstí Míru 54, Poběžovice; pověřuje RM přípravou kupní smlouvy a
následně pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Jsou dohodnuty platební podmínky (polovina částky bude městem uhrazena do konce
měsíce července 2012 a druhá polovina do konce roku 2012), kupní smlouva by měla
být podepsána v 18. týdnu.
ZM-31-10.03.17
15 trvá
ZM ukládá správci rozpočtu blokovat finanční prostředky získané z prodeje pozemků v
průmyslové zóně a jiných nahodilých příjmů nad rámec rozpočtu, na účtu města s tím,
že jediné právo disponovat s nimi bude mít Zastupitelstvo města 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 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 manžele
Kolajovy, 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
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vše konečně dořešeno. Bohužel ve slíbeném termínu se p. Vilém Kolaja 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. Vilém Kolaja přislíbil podepsat plnou moc pro zastupování,
která mu byla do Irska zaslána a čeká se na její vrácení s podpisem.
ZM-26-05.02.24
8
trvá
ZM uložilo RM pravidelně informovat zastupitelstvo o aktuální finanční situaci města
na každém jednání ZM, až do odvolání.
V 18,20 hodin se jednání dostavil Mgr. Martin Rozhon a počet zastupitelů stoupl
na 14.
5.
Modernizace MŠ Poběžovice
Starosta oznámil, že Sdružení POHL a FISA, Domažlická 168, 318 00 Plzeň, které je
dodavatelem stavby Modernizace MŠ Poběžovice podalo žádost o prodloužení termínu
dokončení stavby. Dne 14.10.2011 byla uzavřena smlouva s termínem předání stavby
k 13.6.2012. V zimě však vlivem deštivého počasí a následně silných mrazů nebylo
možno ve stavebních pracích plynule pokračovat a výpadek činil více než 2 měsíce.
Tento skluz se nepodařilo, částečně i vlivem nutných technologických přestávek,
vyrovnat. Město v řádném termínu požádalo poskytovatele dotace o posunutí termínu
fyzického ukončení projektu o dva měsíce, tedy do 30.10.2012, takže zde časová
rezerva pro závěrečné vyúčtování akce vůči poskytovateli dotace existuje. Město má
dvě možnosti, jak na žádost dodavatele o prodloužení termínu předání stavby reagovat.
Buďto bude trvat na striktním dodržení smluvních podmínek a penalizovat dodavatele
za nedodržení termínu předání díla nebo na prodloužení termínu přistoupit. V případě
neprodloužení smlouvy by se zřejmě dodavatelská firma obrátila na soud, aby rozhodl
o případné povinnosti uhradit penále a argumentovala by prokazatelně nepříznivým
počasím v průběhu měsíců prosince 2011, ledna, února a března 2012, které stavební
práce přerušilo. Pokud se zastupitelé rozhodnou pro schválení prodloužení termínu,
bude takto stanovené datum již neměnné a jakékoli jeho nedodržení bude mít za
následek striktní uplatnění smluvních pokut.
Ing. Kohout J. doplnil, že pokud by město trvalo na uplatnění sankcí, ze získaných
peněz by stejně nic nezískalo, protože o tuto částku by byla snížena konečná výše
poskytnuté dotace.
Adamcová se dotázala, kdy se bude školka do objektu stěhovat?
Starosta odpověděl, že podle všech předpokladů by k tomu mělo dojít v prvním týdnu
měsíce října 2012.
Adamcová se dále zeptala, zda bude za měsíc září možné rodičům snížit školné?
Starosta uvedl, že to je zcela v kompetenci ředitelky mateřské školy.
Ing. Kohout J. dodal, že se na první pohled zdá a je to i součástí veřejného mínění, že
budovaný objekt je zbytečně veliký, ale vše je dáno platnými předpisy, které stanoví
minimální prostor v m2 na jedno umístěné dítě. A aby byla tato právní norma
dodržena, bylo třeba pro předpokládaný počet 90 dětí vybudovat takto rozsáhlý objekt.
Nechoďdomů se zeptala co bude s objektem, pokud se nepodaří školku naplnit dětmi?
Starosta odpověděl, že se uvažuje o alternativním využívání jednotlivých pavilonů pro
mateřské centrum nebo jesle, avšak až po uplynutí doby udržitelnosti projektu.
Součástí projektu je rovněž zřízení jedné zvláštní třídy pro cca 15 dětí.
Ing. Kohout J. dodal, že díky členění stavby na jednotlivé pavilony, se naskýtají v
budoucnu velké možnosti využití jednotlivých částí objektu.
Hlasování o posunutí termínu dokončení stavby do 31.8.2012
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ZM schvaluje posunutí termínu dokončení stavby nové budovy Mateřské školy
Poběžovice v rámci projektu „Modernizace MŠ Poběžovice“ do 31.8.2012.
6.
Prodej, koupě a směna městského majetku.
Starosta informoval přítomné o:
4
skutečnosti, že město obdrželo dne 6.6.2012 žádost pí. Jaroslavy Berné, bytem
Žižkova 330, Poběžovice o prodej pozemku p.č. 127/3 dle KN o výměře 19 m2,
druh pozemku trvalý travní porost v k.ú. Poběžovice u Domažlic, který se
nachází vedle její nemovitosti a který užívá dlouhodobě na základě nájemní
smlouvy. Následně obdrželo město dne 13.6.2012 žádost o prodej stejného
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pozemku od p. Jana Duffka, bytem ul. Krátká, který nedávno koupil od města
sousední pozemky. ZM je předkládán ke schválení záměr města prodat uvedený
pozemek, což doporučila i RM. Navrhovaná cena je 100,- Kč za 1 m2 v souladu
se směrnicí města. Zastupitelé vzali v úvahu skutečnost, že žadatelka Berná by v
případě prodeje pozemku p. Duffkovi neměla kolem své nemovitosti zcela žádný
prostor pro uskladnění paliva a ani přístup ke své nemovitosti. Žadatel Duffek
nabyl všechny ostatní pozemky kolem nemovitosti pí. Berné a v jeho případě je
jasné, že pro něj tento pozemek není strategicky důležitý. Proto se zastupitelé
shodli na tom, že pozemek prozatím město neprodá.
Hlasování o neschválení záměru prodat pozemek p.č. 127/3
13:0:1
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ZM neschvaluje záměr města prodat pozemek p.č. 127/3 dle KN o výměře 19 m2,
druh pozemku trvalý travní porost, v k.ú. Poběžovice u Domažlic.
4

Skutečnosti, že ZM projednalo a schválilo na svém jednání dne 5.10.2011 záměr
města prodat pozemek p.č. 475/1 dle KN o výměře cca 4 m2 (dle nového GP p.č. st. 1573 dle KN) v k.ú. Poběžovice u Domažlic, na základě žádosti
Stavebního bytového družstva, IČ: 00040088, se sídlem Masarykova 486,
Domažlice, které zastupuje vlastníky bytových jednotek domu č.p. 382, za
účelem výstavby vstupního schodiště do technického podlaží domu čp. 382 v ul.
Budovatelů v Poběžovicích, a to v souvislosti s přechodem na plynové vytápění
tohoto bytového domu. Cena pro prodej byla stanovena na částku 100,- Kč za
1 m2. ZM je předkládána ke schválení žádost o odkoupení uvedené části
pozemku poté, co žadatelé předložili geometrické zaměření stavby. V souladu se
schválenou Směrnicí města 02/2011 pro stanovení kupní ceny pozemků uhradí
kupující i náklady na vklad vlastnického práva.
Ing. Kohout J. se dotázal, kdo je vlastníkem bytového domu č.p. 382, zda SBD
Domažlice nebo vlastníci bytových jednotek?
Starosta odpověděl, že podle výpisu z katastru nemovitostí je dům ve společném
vlastnictví vlastníků jednotek bytového domu č.p. 382. Prodej dotčeného
pozemku bude tedy směrován k těmto vlastníkům.
Hlasování o prodeji části pozemku p.č. 475/1
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ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 475/1 dle KN o výměře 4 m2, druh pozemku
ostatní plocha – manipulační plocha (dle nového GP - p.č. st. 1573 dle KN, druh
pozemku zastavěná plocha) v k.ú. Poběžovice u Domažlic vlastníkům bytových
jednotek bytového domu Budovatelů č.p. 382, Poběžovice, za cenu 100,- Kč za 1 m2,
přičemž kupující uhradí i náklady za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
4
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Možnosti využití probíhajícího rozšiřování koryta potoka Pivoňka, v jehož druhé
etapě budou prováděny mimo jiné práce na zajištění stability kolem mostu ve
Slovanské ulici. Naskýtá se tím jedinečná příležitost k realizaci dlouho
diskutované stavby lávky pro pěší podél mostu. V současnosti je, v souvislosti s
hustou dopravou, pro pěší velmi nebezpečné přecházení mostu a jiná možnost
přejít na druhou stranu potoka není. V této souvislosti je třeba rozhodnout o
učinění prvního kroku, to znamená odkoupení pozemku nebo části pozemku p.č.
224 dle KN v k.ú. Poběžovice o výměře 328 m2 od Pozemkové fondu ČR. Tento
pozemek je jediný vhodný pro budoucí realizaci záměru vybudování lávky pro
pěší.
Hlasování o odkoupení pozemku ve Slovanské ulici
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ZM schvaluje koupi pozemku p.č. 224 dle KN o výměře 328 m2, druh pozemku
zahrada, příp. jeho části, od Pozemkového fondu ČR.
4

Žádosti p. Miloslava Homonaje o odkoupení části pozemku p.č. 5 dle KN o
výměře cca 37 m2, druh pozemku ostatní plocha - jiná plocha v k.ú.
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Ohnišťovice. Pan Homonaj pro zajištění přístupu ke své nemovitosti odkoupil od
soukromého vlastníka část pozemku, který využívá jako příjezdovou cestu k
domu. Pozemek, o který žádá město leží rovněž pod příjezdovou cestou k jeho
domu a proto jej chce odkoupit, aby vlastnicky vyřešil příjezd k nemovitosti.
Jedná se část staré, nepoužívané cesty, kterou nelze nijak využít.

Hlasování o záměru města prodat část pozemku p.č. 5
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ZM schvaluje záměr města prodat část pozemku p.č. 5 dle KN o výměře cca 37 m2,
druh pozemku ostatní plocha - jiná plocha v k.ú. Ohnišťovice, za cenu 80.-Kč/m2.
7.
Hospodaření města k 30.6.2012.
Starosta seznámil zastupitele se základními ukazateli hospodaření města k 30.6.2012:
Příjmy činily +18.913.194,03 Kč, výdaje činily -44.640.332,79 Kč a financování
činilo celkem +25.727.138,76 Kč; z toho uhrazené splátky dlouhodobých závazků,
tzn. splátky půjček a úvěrů činily -231.116,37 Kč; čerpání úvěru na projekt
„Modernizace MŠ Poběžovice“ činilo +25.581.719,- Kč a změna na bankovních
účtech činila +376.536,13 Kč (čerpání přebytku hospodaření minulých let).
Závazky města: -4.100.992,80 Kč. Z toho byly závazky města po lhůtě splatnosti 754.245,- Kč.
Pohledávky města: +2.280.691,18 Kč. Z toho byly pohledávky města po lhůtě
splatnosti +1.579.913,45 Kč.
Poté podrobně probral jednotlivé položky rozpočtu, u kterých se projevuje výraznější
odchylka plnění oproti plánu upozornil na špatné plnění příjmové části rozpočtu v
kapitole daně z přidané hodnoty s tím, že pokud by tento trend trval do konce roku,
znamenalo by to propad ve výši cca 1,1 mil. Kč. Tuto situaci a návrh řešení projedná
RM s členy FV ZM a poté bude informovat ZM. Následně starosta zodpověděl na
některé dotazy zastupitelů.
Hlasování o informaci o hospodaření města k 30.6.2012
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ZM bere na vědomí informaci o hospodaření města k 30.6.2012 s příjmy ve výši
+18.913.194,03 Kč výdaji ve výši -44.640.332,79 Kč a financováním ve výši
+25.727.138,76 Kč, přičemž závazky města k 30.6.2012 činily -4.100.992,80 Kč (po
lhůtě splatnosti -754.245,- Kč) a pohledávky města k 30.6.2012 činily +2.280.691,18
(po lhůtě splatnosti +1.579.931,45 Kč).
8.
Schválení rozpočtových opatření.
Starosta uvedl, že zastupitelé obdrželi v materiálech k jednání soupis rozpočtových
změn č. 02/2012 a 03/2012, které v rámci svých kompetencí schválila Rada města
Poběžovice a vysvětlil některé jejich položky. Poté podrobně rozebral rozpočtová
opatření č. 04/2012, předložená ke schválení v ZM.
Hlasování o rozpočtových opatřeních
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ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 02/2012 a č. 03/2012 schválená RM.
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 04/2012 v předloženém znění.
9.

Různé.
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Starosta informoval přítomné o:
4
skutečnosti, že proběhl převod akcií firmy CHVAK, a.s., Domažlice ze
zaknihovaných na listinné a ty je třeba všemi akcionáři vyzvednout. K tomu, aby
mohl akcie města vyzvednout potřebuje pověření ZM Poběžovice.
Hlasování o pověření k vyzvednutí akcií
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ZM pověřuje starostu města Mgr. Hynka Říhu, nar. 9.6.1970, bytem Šandova 275,
Poběžovice k převzetí listinných akcií společnosti Chodské vodárny a kanalizace a.s.,
se sídlem Bezděkovské předměstí 388, Domažlice.
4
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Návrhu obecně závazné vyhlášky č. 01/2012, kterou se ruší OZV č. 10/1992 o
úpravě pouličního a podomního obchodu a poskytování služeb na území obce
Poběžovice. Návrh vyhlášky byl projednáván na minulém zasedání ZM s tím, že
Mgr. Martin Rozhon prostuduje příslušný nález Ústavního soudu ČR, na základě
kterého Ministerstvo vnitra doporučuje všem obcím podobné vyhlášky pro
rozpor se zákonem zrušit a ZM ke schválení uvedené vyhlášky přistoupí na
základě jeho vyjádření na dalším zasedání.
Mgr. Rozhon uvedl, že prostudoval návrh Ústavního soudu ČR, který napadl
podobnou vyhlášku města Liberec s tím, že odporuje současné právní úpravě,
protože se jedná o výkon přenesené působnosti, který nelze řešit obecně závaznými vyhláškami. Doporučil ZM schválit OZV č. 1/2012, kterou se vyhláška č.
10/1992 zruší.
Hlasování o schválení OZV č. 1/2012
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ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná
vyhláška č. 10/1992 o úpravě pouličního a podomního obchodu a poskytování služeb
na území obce Poběžovice, v předloženém znění.
4

Uvažované spolupráci města s Mendelovou univerzitou v Brně, Fakultou
zahradnickou, jejíž studenti by mohli v rámci výuky během podzimního
semestru pomoci městu při zpracování studie budoucí podoby náměstí Míru a
přilehlých ulic (tedy širšího centra města), která by se stala výchozím
dokumentem pro všechny budoucí úpravy lokality. Předběžně vyčíslené náklady
jsou cca 150.000.-Kč především na cesty, ubytování, stravování a odměnu
studentům. Za to by město získalo v rámci seminárních prací studentů 6-8
různých studií, ze kterých by bylo možno vybrat nejvhodnější řešení pro další
realizaci, resp. na základě kterých by bylo možno specifikovat zadání pro
výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace tak, aby se v dalším
plánovacím období dalo požádat o dotaci.
PhDr. Mužík upozornil na špatnou zkušenost s marketingovou studií, kterou
měla pro město zpracovat Západočeská univerzita v Plzni a město nejen že nic
neobdrželo, ale dosud nezískalo zpět ani vloženou finanční částku.
Veselák dodal, že nejprve by mělo být zpracováno dopravní řešení náměstí a
přilehlých ulic a teprve na základě toho by měla být zpracována urbanistická
studie.
PhDr. Mužík se dotázal, zda univerzita může studii opatřit razítkem, které by
zaručilo dostatečnou odbornost dokumentu?
Starosta odpověděl, že se univerzita podílela na některých velkých projektech a
prokázat dostatečnou odbornost prací by neměl být problém.
Ing. Kohout J. poukázal na to, že v současné době stojí město před propadem
příjmové části rozpočtu o cca 800.000.-Kč a jakýmkoli dalším výdajem nad
plánovaný rozpočet by se tento propad zbytečně prohluboval. Vytvoření studie
na úpravu náměstí není v současnosti takovou prioritou, aby město v letošním
roce neuváženými výdaji dále ohrozilo plnění rozpočtu. Nejprve by bylo třeba
vidět některé realizované práce studentů pro jiná města ve formě prezentace a
potom se rozhodnout o případné formě spolupráce.
Kohout V. se přidal s tím, že město není časově tlačeno k uspěchaným
rozhodnutím, je třeba mít dostatek času na zvážení všech okolností a ke
spolupráci přistoupit až v příštím roce. To že vytvoření studie o další podobě
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