*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. 19 Zastupitelstva města Dobřany ze dne 13.11.2013
Bere na vědomí
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Zprávu o činnosti Rady města Dobřany v mezidobí.
Informaci finančního výboru o kontrole hospodaření města Dobřany k 31.10.2013.

Schvaluje
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Program jednání Zastupitelstva města Dobřany dne 13.11.2013.
V. rozpočtové opatření města Dobřany k 25.09.2013.
V návaznosti na své usnesení č. 82 ze dne 23.02.2011 zřízení věcného břemene zřízení a
provozování plynárenského zařízení včetně práva vstupovat a vjíždět na předmětné
pozemky v souvislosti se zřízením, úpravami, opravami a provozováním distribuční
soustavy a plynovodních přípojek také na části pozemkové parcely p.č. 1280/273 v k.ú.
Dobřany, včetně textu smlouvy o zřízení věcného břemene č. 5027/04185/13. Rozsah
věcného břemene je plošně určen a vymezen geometrickým plánem č. 1896-72/2013 a
věcné břemeno je zřízeno pro RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940, Ústí nad
Labem – akce „STL plynovod a přípojka Dobřany, lokalita Hnízdo.“
Zřízení věcného břemene zřízení a provozování plynárenského zařízení „Rekonstrukce MS
Dobřany – Habrmanova a Habrmanova II.etapa“ včetně věcného břemene spočívajícího v
právu vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti se zřízením, úpravami,
opravami a provozováním této distribuční soustavy a plynovodních přípojek k částem
pozemkových parcel vedených v ZE – původ PK p.č. 1515/1 a pč. 1507 a k části
pozemkové parcely vedené v KN pč. 1511/7, vše v k. ú. a obci Dobřany, v rozsahu přesně
plošně určeném a vymezeném geometrickým plánem č. 1879-66/2013 pro RWE GasNet,
s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem, včetně textu smlouvy o zřízení věcného
břemene č. 5027/04184/13.
V návaznosti na své usnesení č. 658 ze dne 30.09.2009 zřízení věcného břemene zřízení,
umístění a provozování distribuční soustavy „Dobřany, Stromořadí, bytovky, kNN, NN –
IE-12-0003688/001 – zemní kabel NN, rozpojovací skříně“, včetně zřízení věcného
břemene spočívajícím v právu přetínat pozemky vodiči a umísťovat v nich vedení, také na
části pozemkových parcel vedených v katastru nemovitostí p.č. 1280/367 a p. č. 1280/368,
vše v k. ú. Dobřany, včetně textu smlouvy o zřízení věcného břemene č. 5027/04224/13.
Rozsah věcného břemene je plošně určen a vymezen geometrickým plánem č. 168781/2013 a věcné břemeno je zřízeno pro ČEZ Distribuci, a. s., IČ 24729035, Teplická
874/8, Děčín IV- Podmokly.
Výkup vlastnického podílu 2/3 u všech pozemkových parcel vedených na LV č. 2106 pro k.
ú. Dobřany, konkrétně pozemkových parcel vedených ve zjednodušené evidenci – původ
grafický příděl pč. 2782 o výměře 2662 m2, pč. 2783 o výměře 2895 m2, pč. 2784 o výměře
2320 m2, pč. 2787 o výměře 3291 m2, pč. 2798/1 díl 2 o výměře 2100 m2, pč. 2785 o
výměře 108 m2 a pč. 2786 o výměře 126 m2 (celkem 13502 m2) za kupní cenu 13 Kč/m2 od
paní Anny Bolechové, Liberec (podíl 1/3) a pana Zdeňka Nového, Horní Bříza (podíl 1/3).
Prodej pozemkové parcely p.č. 1203/9 v k. ú. Dobřany o výměře 728 m2 v lokalitě „Horní
Kotynka“ za účelem výstavby RD panu Martinu Jelínkovi, Plzeň, včetně textu kupní
smlouvy č. 5014/04256/13.
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Darovací smlouvu, interní číslo 5010/04259/13, uzavřenou mezi městem Dobřany, náměstí
T.G.M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 256552, jako obdarovaným a A+R s r.o., Počernická 257,
Radonice, IČ 26746000, jako dárcem, kdy předmětem převodu jsou pozemky nově
vytvořené geometrickým plánem č. 1900-128/2013, a to p.č. 2000/3 o výměře 4643 m2,
orná půda a p.č. 2452/3 o výměře 1796 m2, ostatní plocha, vše v obci a k. ú. Dobřany a dále
projektová dokumentace na stavbu okružní křižovatky, propojovací komunikace a
autobusové zastávky.
Odměny členům výborů dle § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 1 usnesení.
Dohodu o uznání dluhu mezi městem Dobřany a společností KRISTIANA DOBŘANY,
s.r.o., IČ 27966488, náměstí T.G.M. 116, Dobřany, která obsahuje splátkový kalendář na
částku 67.294 Kč.
Smlouvu o půjčce společnosti Služby Dobřany, s.r.o. na úhradu zbytkové části investičního
úvěru.
Minimální nájemné podle článku V. 3. Smlouvy o nájmu a provozování vodohospodářské
infrastruktury pro veřejnou potřebu ve výši 4,794 milionů Kč, a to tak, že nájemné za vodné
i za stočné se snižují o stejnou absolutní částku 100.000 Kč oproti hodnotě v příloze 7 této
smlouvy.
Podle ust. § 64 odst. 6 stavebního zákona zadání Regulačního plánu – Malá Strana
v předloženém znění, které je přílohou č. 2 usnesení.

Neschvaluje
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Žádost Pavla Pánka, Žírovice, o prodej pozemku p.č. 567 (ve zjednodušené evidenci se
jedná o části pozemků Pozemkového katastru p.č. 1653/2 a PK 1652/2) v obci Dobřany, k.
ú. Šlovice u Plzně ve vlastnictví města Dobřany, a to z důvodu, že požadovaný pozemek je
jedinou přístupovou cestou k navazujícím pozemkům ve vlastnictví města Dobřany.

Odvolává
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Pana Jana Košťála z funkce člena Finančního výboru, a to k 13.11.2013.

Volí
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Pana Josefa Smolu členem Finančního výboru, a to od 13.11.2013.
Pana Karla Langa členem Kontrolního výboru, a to od 13.11.2013.

Bc. Marek Sýkora
starosta města Dobřany
v.r.

Bc. Dagmar Terelmešová
místostarostka města Dobřany
v.r.

