Usnesení č. 9 Zastupitelstva města Dobřany ze dne 29. 2. 2012
Bere na vědomí
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Zprávu o činnosti Rady města Dobřany v mezidobí.
Informaci finančního výboru o kontrole hospodaření města Dobřany k 31. 12. 2011.
VII. rozpočtové opatření města Dobřany k 30. 12. 2011.
Zprávu předsedy kontrolního výboru o činnosti kontrolního výboru ZM za rok 2011 a k 28. 2.
2012.
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I. rozpočtové opatření města Dobřany k 29. 2. 2012.
Vyřazení hmotného a nehmotného majetku města Dobřany předaného k hospodaření Základní
škole Dobřany na základě provedené inventarizace v ZŠ v celkové hodnotě 971.540,65 Kč dle
předloženého soupisu – majetek je opotřebený, zastaralý a poškozený.
Hospodářský výsledek za rok 2011 příspěvkové organizace Mateřská škola Dobřany, Loudů
850, okres Plzeň-jih, ve výši 173.540,40 a jeho přerozdělení do fondů takto: 19,9% fond
odměn, tj. 34.500,-Kč a fond rezervní 80,1 %, tj. 139.040,40 Kč.
Žádost MŠ Dobřany, Loudů 850, okres Plzeň-jih, o převod částky 150.000,-Kč z Rezervního
fondu do Investičního fondu a zároveň zřizovatel nařizuje odvod této částky do rozpočtu
města k částečnému krytí investičních výdajů na rekonstrukci herních prvků MŠ Loudů –
školní zahrada.
Hospodářský výsledek za rok 2011 příspěvkové organizace Mateřská škola Dobřany,
Stromořadí 922, okres Plzeň-jih, ve výši 11.350,87 Kč a jeho přerozdělení do fondů takto:
26,4 % fond odměn, tj. 3.000,-Kč a fond rezervní 73,6%, tj. 8.350,87 Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2011 příspěvkové organizace Základní škola Dobřany, okres
Plzeň-jih, tř. 1. máje 618, Dobřany, ve výši 87.444,61,-Kč a jeho přerozdělení do fondů takto:
50% fond odměn, tj. 43.722,-Kč a fond rezervní 50%, tj. 43.722,61 Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2011 příspěvkové organizace Základní umělecká škola J. S.
Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih, Stromořadí 439, Dobřany, ve výši 0,- Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2011 příspěvkové organizace Městské lesy Dobřany, Nám.
TGM 1, Dobřany, ve výši 76.115,86 Kč a jeho přerozdělení do fondů takto: 65,7% fond
odměn, tj. 50.000,-Kč a fond rezervní 34,3%, tj. 26.115,86 Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2011 příspěvkové organizace Městské kulturní středisko
Dobřany, okres Plzeň-jih, Náměstí TGM 5, Dobřany, ve výši 303.882,42 Kč a jeho
přerozdělení takto: 200.000,-Kč – k vykrytí účtu 432 – schváleno ZM 23. 2. 2011 č. usn. 74,
9,7 % fond odměn, tj. 10.000,-Kč, 90,3 % fond rezervní, tj. 93.882,42 Kč.
Hospodaření s Fondem rozvoje bydlení za rok 2011 včetně návrhu hospodaření s Fondem
rozvoje bydlení pro rok 2012.
Hospodaření s Fondem sociálním za rok 2011 včetně návrhu hospodaření s Fondem sociálním
pro rok 2012.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o zrušení obecně závazných vyhlášek č. 1/2005 ze dne
16.3.2005 a č. 5/2010 ze dne 22.12.2010.
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány
loterie a jiné podobné hry na území města.
Pravidla pro přidělování dotací města Dobřany z Grantového dotačního titulu města Dobřany
včetně příloh pro rok 2012.
Závazná pravidla pro vytvoření a použití účelových prostředků "FONDU ROZVOJE
BYDLENÍ" na území města Dobřany a v částech obce Šlovice a Vodní Újezd včetně příloh
pro rok 2012.
Směnu části pozemkové parcely vedené v ZE-původ PK p.č. 2791 v k.ú. Dobřany o výměře
40 m2 ve vlastnictví města Dobřany za pozemkovou parcelu p.č. 2978/7 v k.ú. Dobřany o
výměře 40 m2, která vznikla na základě geometrického plánu č. 1686-167/2011 oddělením od
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pozemkové parcely vedené v ZE-původ GP p.č. 3041/2 v k.ú. Dobřany a která je ve
vlastnictví ČR-Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024a, Praha.
Nabytí pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr p.č. 1282/6
o výměře 205 m2 v obci Dobřany, k.ú. Šlovice u Plzně, a to darem od Aleny Schmidtové.
Zřízení věcného břemene zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy
„Dobřany, Hlavsa, p. 765/2 – kNN, IV-12-0007942“ na části pozemkové parcely vedené
v ZE-původ PK p.č. 765/13 v k.ú. Dobřany v rozsahu, který bude přesně plošně určený a
vymezený příslušným geometrickým plánem, pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, Děčín
IV – Podmokly, včetně textu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. 5036/02432/12.
Zřízení věcného břemene zřízení a provozování plynárenského zařízení „Dobřany, propojení
ul. Žižkova a Sokolovská – STL plynovod a STL přípojky“ včetně věcného břemene vstupu a
vjezdu v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na části stavební parcely stp. č. 470/1 v k.ú.
Dobřany v rozsahu přesně plošně určeném a vymezeném příslušným geometrickým plánem,
pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, včetně textu Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. 5036/02446/12.
Prodej pozemkové parcely p.č. 1203/19 o výměře 845 m2 v obci a k. ú. Dobřany za účelem
výstavby RD manželům Jiřímu Vojvodíkovi a Petře Vojvodíkové Mikešové za stanovených
podmínek pro prodej pozemků v lokalitě Ústavní ul., Dobřany.
Návrh rozpočtu bytového a nebytového hospodářství města Dobřany na rok 2012 včetně
investic a oprav majetku města.
Vydání aktualizovaného znění zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města
Dobřany.
Text smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 1/2012 – FD uzavřenou mezi poskytovatelem
městem Dobřany a příjemcem Tělovýchovnou jednotou Dobřany, Tyršova 728, Dobřany.
Text smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 2/2012 – FD uzavřenou mezi poskytovatelem
městem Dobřany a příjemcem Tělovýchovnou jednotou Dobřany, Tyršova 728, Dobřany.
Text smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 3/2012 – FD uzavřenou mezi poskytovatelem
městem Dobřany a příjemcem JUNÁKEM, svazem skautů a skautek ČR, středisko Zelený šíp
Dobřany, Školní ul., Dobřany.
Text smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 13/2012 – FD uzavřenou mezi poskytovatelem
městem Dobřany a příjemcem Juniorfest, o.s., Spojovací 827, Dobřany.
Odpis pohledávek v celkové výši 172.944,-Kč na základě žádosti správce bytového a
nebytového fondu města Dobřany - firmy Triumfa s.r.o., Masarykova 448/90, Plzeň
(nevymahatelné pohledávky z důvodu úmrtí nájemce, dodání nedostatečných podkladů pro
žalobu předané původním správcem).
Finanční dar ve výši 30.000,- Kč žadateli Hospic sv. Lazara v Plzni, Sladkovského 66, Plzeň,
IČ: 66361508, a to na základě zajištění stávající kvality služeb v roce 2012.
Plán činnosti Kontrolního výboru ZM pro rok 2012, konkrétně:
A) Plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města pro rok 2012, konkrétně provedení
kontroly všech veřejných zakázek ve výši nad 5 mil. Kč včetně DPH vyhlášených a
realizovaných městem Dobřany jako veřejným zadavatelem v období od 1.1.2008 do
31.12.2011 dle seznamu veřejných zakázek (viz. příloha usnesení ) v termínu provedení
nejpozději do 30.11. 2012 s tím, že v rámci kontroly se kontrolní výbor zaměří na:
- čestná prohlášení o nepodjatosti členů hodnotících komisí v souladu s § 74 odst. 7 zák.
č. 137/2006 Sb.
- na skutečnost, zda byla vybrána nejvýhodnější nabídka
- na skutečnost, zda některý vyloučený uchazeč nebyl vyloučen neoprávněně
B) Kontrola provozu mateřských školek, příspěvkových organizací města Dobřany, a to
zejména kontrola vyřízení případných zjištění stížností rodičů na zajištění péče o děti ze
strany vedení školek a vyřizování agendy žádostí spojených se zápisy do mateřských
školek (přijetí/nepřijetí) v roce 2012, v termínu provedení kontroly do 31. 5. 2012 a

předložení zprávy o výsledku kontroly na jednání Zastupitelstva města Dobřany v červnu
2012.
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Usnesení ZM č. 168 ze dne 21.9.2011 tak, že prodej p.č. 1203/21 v k.ú. Dobřany je schválen
manželům Jaroslavu a Darině Khásovým – SJM.

Bc. Marek Sýkora
starosta města Dobřany
v.r.

Dagmar Terelmešová
místostarostka města Dobřany
v.r.

Příloha č. 1 usnesení Zastupitelstva města Dobřany ze dne 29.2. 2012
Seznam veřejných zakázek zadaných a realizovaných městem Dobřany ve výši nad 5 mil.Kč včetně
DPH od 1.1. 2008 do 31.12. 2011 pro zajištění kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Dobřany včetně podmínek realizace kontroly
Rok 2011:
 Výstavba sběrného dvora odpadů města Dobřany (dotace EU - OPŽP)
 ZŠ - modernizace gastroprovozu školní jídelny
 Dobřany-Průmyslová ulice - infrastruktura pro výstavbu průmyslové zóny, SO
100 Komunikace
Rok 2010
 Rekonstrukce objektu ZUŠ - dokončení
 Rekonstrukce MK ul.Široká, Stromořadí křižovatka, část ul.Chlumčanská,
Dobřany-1.část
 Dobřany, obytná zóna Ústavní, Komunikace
 Centrum Šlovice - sportovně-kulturní objekt (výstavba budovy)
Rok 2009
 Přírodní koupací biotop Dobřany
 Rekonstrukce objektu ZUŠ
 Dobřany-Rekonstrukce úpravny vody a napojení nového zdroje podzemní
vody (dotace MZE)
Rok 2008
 Víceúčelové zařízení Dobřany
 Vybavení digitálního kina DCI
 Dobřany-Na Hvízdalce-rekonstrukce komunikace a dešťové kanalizace-SO 1
komunikace, SO 2 dešťová kanalizace, SO 3 vodovod
 Dobřany - kanalizace a vodovod pro obytnou zónu v Ústavní ulici
 Rekonstrukce náměstí T.G.M. (dotace EU - ROP NUTS II Jihozápad)
 Dobřany, MŠ Loudů 850 - projekt úspory energií - dotace EU - OPŽP
Podmínky realizace kontroly:
-

Kontrola bude prováděna pouze ve vyčleněných prostorách Městského úřadu Dobřany
Kontrolním výborem schválenou kontrolní (pracovní) skupinou v souladu s jednacím řádem
kontrolního výboru, a to v předem dohodnutých dobách.
Všechny archivované veřejné zakázky (dokumentace k veřejným zakázkám) budou
kontrolovány jednotlivě a postupně dle pořadí stanoveného kontrolním výborem.
Členové kontrolního výboru - jmenované kontrolní skupiny nejsou oprávněni mimo
vymezené prostory vynášet jakékoli části kontrolované dokumentace výběrového řízení či
pořizovat jakoukoli formu fotodokumentace či jiné formy dokumentování.
Výsledky kontroly budou prezentovány ze strany Kontrolního výboru na řádném
Zastupitelstvu města Dobřany v prosinci roku 2012 v souladu s jednacím řádem kontrolního
výboru.

