*Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení
s omezeným rozsahem zpřístupněných osobních údajů

Usnesení č. 16 Zastupitelstva města Dobřany ze dne 24.04.2013
Bere na vědomí
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Zprávu o činnosti Rady města Dobřany v mezidobí.
Informaci finančního výboru o kontrole hospodaření města Dobřany k 31.03.2013.

Schvaluje
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Program jednání Zastupitelstva města Dobřany dne 24.04.2013.
II. rozpočtové opatření města Dobřany k 24.04.2013.
Závěrečný účet, účetní závěrku a celoroční hospodaření města Dobřany za rok 2012, a to bez
výhrad i s výrokem auditora za rok 2012 s tím, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv
a pasiv města Dobřany k 31.12.2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních
toků za rok končící 31.12.2012 v souladu s českými účetními předpisy bez výhrad, a to včetně
příloh č. 1 – 9.
Závěrečný účet, účetní závěrku a celoroční hospodaření Mikroregionu Radbuza za rok 2012 i s
výrokem auditora, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Závěrečný účet, účetní závěrku a celoroční hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové
hospodářství za rok 2012 i s výrokem auditora, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Nabytí pozemků p.č. 3977 o výměře 189 m2, p.č. 3979 o výměře 254 m2, p.č. 4229 o výměře 115
m2, p.č. 4013 o výměře 1142 m2, p.č. 4014 o výměře 3032 m2, dle geometrického plánu č. 145146/2008 nově vytvořeného pozemku p.č. 1316/30 o výměře 2135 m2 a parcely vedené ve
Zjednodušené evidenci – původ PK p.č. 2328 o výměře 7085 m2, vše v obci a k. ú. Dobřany,
z vlastnictví ČR- Ministerstva obrany, Tychonova 1, Praha 6, do vlastnictví města Dobřany formou
Souhlasného prohlášení.
Darování pozemkové parcely p. č. 630/1 o výměře 1374 m2 v k. ú. Šlovice u Plzně do vlastnictví
města Dobřany od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, včetně textu darovací smlouvy č. 5010/03543/13 (dle evidence dárce č. 2/13/33100/Ry).
Zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes část pozemkové parcely pč. 796/36 v k. ú. Vodní Újezd
(rozsah bude přesně plošně vymezen geometrickým plánem), která je ve vlastnictví města Dobřany,
pro paní Stanislavu Chocholoušovou, Dobřany, a to na dobu neurčitou.
Darování pozemkových parcel p. č. 678/2 o výměře 84 m2, p. č. 678/3 o výměře 350 m2, p. č. 678/5
o výměře 52 m2, p. č. 678/6 o výměře 12 m2, p. č. 678/7 o výměře 12 m2, p. č. 678/9 o výměře 1165
m2, p. č. 678/10 o výměře 72 m2, p. č. 678/12 o výměře 68 m2 a p. č. 678/13 o výměře 3 m2, vše
v k. ú. Šlovice u Plzně, do vlastnictví města Dobřany od Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ
65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle, včetně textu darovací smlouvy č. 5010/03613/13
(dle evidence dárce č. 5/13/33100/Ry).
Darování pozemkových parcel p. č. 677/1 o výměře 1173 m2, p. č. 677/2 o výměře 20 m2, p. č.
677/3 o výměře 363 m2, p. č. 677/5 o výměře 1872 m2, p. č. 677/7 o výměře 752 m2, p. č. 677/8 o
výměře 61 m2, p. č. 677/9 o výměře 3 m2, p. č. 677/10 o výměře 218 m2, p. č. 677/11 o výměře 482
m2, p. č. 677/12 o výměře 356 m2 a p. č. 677/14 o výměře 11 m2, vše v k. ú. Šlovice u Plzně, do
vlastnictví města Dobřany od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci
546/56, Praha 4-Nusle, včetně textu darovací smlouvy č. 5010/03614/13 (dle evidence dárce č.
4/13/33100/Ry).
Bezúplatný převod stavby nazvané „Výstavba komunikace a inženýrských sítí pro 8 řadových
domů, Dobřany, lokalita Za stodolami – Komunikace I. etapa“ nacházející se na pozemcích p. č.
1280/375 a p. č. 1280/376 v obci a k. ú. Dobřany v hodnotě díla 748.896 Kč bez DPH, a to

z vlastnictví OZ Trading s. r. o., IČ 26322528, Studniční 520, Dobřany, do vlastnictví města
Dobřany.
Návrh rozpočtu bytového a nebytového hospodářství města Dobřany na rok 2013 včetně investic a
oprav majetku města na rok 2013.
Realizaci projektu „Rozšíření MKDS v Dobřanech, II. etapa“ a jeho spolufinancování ze strany
města Dobřany ve výši 69.855 Kč (20 %) v souvislosti s podáním žádosti o poskytnutí dotace
v rámci dotačního programu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality na rok 2013“.
Text Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů uzavřené mezi městem Dobřany a příspěvkovou
organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, pro veřejnou zakázku na
stavební úpravy průtahu silnici II/180 (tř. 1. máje) v Dobřanech.
Seznam osobností a kolektivů dle přílohy usnesení ZM, které budou oceněny na slavnostním
zasedání Zastupitelstva města Dobřany dne 14.06.2013.
Způsob volby nového člena Výboru pro strategické otázky teplárenství města Dobřany formou
veřejné volby.
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Odvolává
433 -

Pana Jana Košťála z funkce člena Výboru pro strategické otázky teplárenství města Dobřany, a to
k 24.04.2013.

Volí
434 -

Pana Ing. Václava Hrdonku členem Výboru pro strategické otázky teplárenství města Dobřany, a to
k 24.04.2013.

Mění
435 -

Své usnesení č. 272 ze dne 18.04.2012 tak, že citovaný text „část pozemkové parcely p.č. 91/2
označené jako díl „a“ o výměře 7 m2 nahrazuje textem „pozemkové parcely p.č. 91/5 o výměře 7
m2“ a text „ části pozemkové parcely p.č. 92/1 označené jako díl „b“ o výměře 22 m2“ nahrazuje
textem „pozemkové parcely p.č. 92/6 o výměře 22 m2 dle geometrického plánu č. 514-30/2013“ .

Zrušuje
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Své usnesení č. 305 ze dne 27.06.2012 (úplatný převod stavby komunikace v ceně 1 Kč).

Ukládá
437 -

Výboru pro strategické otázky teplárenství města Dobřany do příštího jednání Zastupitelstva města
Dobřany zpracovat jasnou strategii budoucího rozvoje CZT z nabízených a výborem
prezentovaných variant, a to z důvodu zatím nerealizovatelných doporučení.
Zodpovídá: předseda výboru Michal Šašek
Termín: jednání ZM v červnu 2013
Kontrola: zastupitelstvem města

Bc. Marek Sýkora
starosta města Dobřany

v.r.

Bc. Dagmar Terelmešová
místostarostka města Dobřany

v.r.

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva města Dobřany ze dne 24.04.2013 je k nahlédnutí v sekretariátu MěÚ
(I. patro, č. dv. 9).

