Usnesení č. 14 Zastupitelstva města Dobřany ze dne 19.12.2012
Bere na vědomí
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Zprávu o činnosti Rady města Dobřany v mezidobí.
Informaci finančního výboru o kontrole hospodaření města Dobřany k 30.11.2012.

Schvaluje
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VI. rozpočtové opatření města Dobřany k 19.12.2012.
Rozpočet města Dobřany na rok 2013.
Rozpočtový výhled na roky 2014 a 2015 pro město Dobřany.
Zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního
vedení „11010-042670, BH2C_P_PJDOB_OK“ na částech pozemkových parcel vedených
v KN p. č. 2505/83, p. č. 2505/134, p. č. 2505/8, p. č. 2482/14, p. č. 3703/218, p. č. 3703/209,
p. č. 2463/4, p. č. 2463/5, p. č. 3703/212, p. č. 3882/4, p. č. 3703/211, p. č. 3703/210, p. č.
3882/8 a p. č. 3703/139, vše v k. ú. a obci Dobřany, v rozsahu přesně plošně určeném a
vymezeném příslušným geometrickým plánem pro akciovou společnost Telefónica Czech
Republic, a. s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4-Michle, včetně textu Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen č. 5036/03195/12.
Zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav distribuční soustavy „IV-120007693, Dobřany, Vysoká, Němec – DTS, vVN, kNN“, na částech pozemkových parcel
vedených v ZE-původ PK 3786, PK 1851/1 díl 1, PK 1851/1 díl 2, PK 3767 díl 2, PK 1942 a
PK 1700, vše v k. ú. a obci Dobřany, v rozsahu přesně plošně určeném a vymezeném
příslušným geometrickým plánem pro ČEZ Distribuci, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, včetně textu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen č.
5036/03200/12.
Převod pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr p. č.
1533/3 o výměře 8.916 m2 – vodní tok, v obci a k. ú. Dobřany, vzniklé z původního pozemku
vedeného ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr p. č. 1533/3 o výměře 9.496
m2 dle geometrického plánu č. 1764-214/2012, a to záznamem do katastru nemovitostí na
základě Souhlasného prohlášení, kdy město Dobřany je převodcem a Česká republika
s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik, IČ 70889953, Holečkova 8, Praha 5,
je nabyvatelem.
Výkup pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr p. č. 2434/1
o výměře 5.501 m2 a p. č. 2434/2 o výměře 6.474 m2 v ceně 250 Kč/1 m2, vše v obci a k. ú.
Dobřany, od Anny Kvíderové.
Prodej pozemku p.č. 1524/20 o výměře 84 m2 v obci a k. ú. Dobřany manželům Zdeňku a
Andree Konečným, a to v ceně 10 Kč/1 m2 a souvisejících nákladů v celkové výši 3.000 Kč
(tj. 1.000 Kč návrh na vklad, 2.000 Kč za geodetické vytýčení pozemku).
Úhradu finanční náhrady ve výši 405.010 Kč stanovenou na základě znaleckého posudku č.
3633-444/2012 Pozemkovému fondu České republiky, IČ 45797072, Husinecká 1024/11a,
Praha 3, za porušení podmínky smlouvy č. 1002991074 ze dne 15.09.2010 o bezúplatném
převodu částí pozemkových parcel vedených v ZE - původ GP pč. 1278/1, pč. 1278/2 a pč.
1280/3, vše v k.ú. Dobřany, z důvodu převedení částí těchto pozemků na soukromý subjekt
Tenisová hala Dobřany s. r. o.
Společnou dohodu města Dobřany a Tělovýchovné jednoty Dobřany nad principy a
mechanismy podpory sportu na území města Dobřany uzavřené mezi městem Dobřany a
Tělovýchovnou jednotou Dobřany, občanským sdružením, Tyršova 728, Dobřany, IČ:
18240151.
Směrnici města Dobřany, určující tvorbu a čerpání fondu sociálního, jako vnitřní předpis
města Dobřany.
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Obecně závaznou vyhlášku města Dobřany č. 5/2012, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Dobřany, včetně částí Šlovice a Vodní Újezd.
Přípravu Integrované strategie území (ISÚ) MAS Radbuza, o.s.
Finanční dar p. Bc. Dagmar Terelmešové dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, ve výši 25.000 Kč za mimořádné práce ve prospěch obce nad
rámec zákonných povinností vyplývajících z funkce místostarosty města.
Finanční dar p. Bc. Martinu Sobotkovi dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, ve výši 30.000 Kč za mimořádné práce ve prospěch obce nad
rámec zákonných povinností, vyplývajících z funkce místostarosty města.
Finanční dar p. MUDr. Jitce Šebestové a p. Janu Vozárovi, dle § 102 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a to každému ve výši 15.000 Kč za
mimořádné práce ve prospěch obce nad rámec zákonných povinností, vyplývajících z jejich
funkcí radních města.
Finanční dar p. Bc. Marku Sýkorovi dle § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, ve výši 60.000 Kč za mimořádné práce ve prospěch obce nad
rámec zákonných povinností vyplývajících z funkce starosty města.
Odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou členy rady města
Dobřany, v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. o) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v maximální výši souhrnu odměn a
příplatku za jednotlivé funkce, jak jsou uvedeny ve sloupcích 10 až 14 přílohy č. 1 nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., s platností od 01.01.2013
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Prodlužuje
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Kontrolnímu výboru města Dobřany termín předložení závěrečné zprávy o jeho činnosti za
rok 2012 do příštího jednání Zastupitelstva města Dobřany v roce 2013.

Ukládá
385 -

Kontrolnímu výboru předložit návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru pro rok
2013.
Zodpovídá: předseda KV ing. Weinreb
Termín: příští jednání ZM
Kontrola: ZM

Zmocňuje
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Radu města Dobřany v souladu s § 102 odst. 2 písm.a) zákona 128/2000 Sb.,o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, k provedení rozpočtových změn – VII. rozpočtového opatření - do
výše 10 mil. Kč v roce 2012.

Bc. Marek Sýkora
starosta města Dobřany
v.r.
Vyvěšeno: 10.01.2013
Sňato:

Bc. Dagmar Terelmešová
místostarostka města Dobřany
v.r.

