Usnesení č. 21 Zastupitelstva města Dobřany ze dne 12.02.2014
Bere na vědomí
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Zprávu o činnosti Rady města Dobřany v mezidobí.
Informaci finančního výboru o kontrole hospodaření města Dobřany k 31.12.2013.
VII. rozpočtové opatření města Dobřany k 31.12.2013.
Zprávu o činnosti kontrolního výboru ZM za rok 2013.
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Program jednání Zastupitelstva města Dobřany dne 12.02.2014.
I. rozpočtové opatření města Dobřany k 12.02.2014.
Hospodaření s Fondem sociálním za rok 2013 včetně návrhu hospodaření s Fondem
sociálním pro rok 2014.
Hospodaření s Fondem rozvoje bydlení za rok 2013 včetně návrhu hospodaření s Fondem
rozvoje bydlení pro rok 2014.
Pravidla pro přidělování dotací města Dobřany pro rok 2014 z Grantového dotačního titulu
města Dobřany včetně příloh.
Výkup pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr stp.č. 685
o výměře 96 m2 a p.č. 1524/13 o výměře 42 m2, obě v podílu ¼, v obci a k. ú. Dobřany od
Ing. Marty Novotné, Hovorčovická 1717/17, Praha 8, a to v ceně 397 Kč/1 m2, tj. částka
13.697 Kč.
Bezúplatný převod pozemkové parcely p.č. 738/3 o výměře 222 m2 v obci Dobřany a k. ú.
Vodní Újezd od ČR – Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a,
Praha 3, do vlastnictví města Dobřany.
Bezúplatný převod pozemkových parcel nově vytvořených na základě geometrického plánu
č. 1671-63/2011 oddělením z pozemkové parcely p. č. 2365/1, a to pozemkových parcel p.č.
2365/26 o výměře 1.640 m2, p.č. 2365/27 o výměře 633 m2 a p.č. 2365/28 o výměře 1.354
m2, vše v k. ú. a obci Dobřany, od společnosti České dráhy, a. s., IČ 70994226, nábřeží
Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, do vlastnictví města Dobřany.
Úplatný převod pozemkových parcel nově vytvořených na základě geometrického plánu č.
1671-63/2011 oddělením z pozemkové parcely p. č. 2365/1, a to pozemkových parcel p.č.
2365/26 o výměře 1.640 m2, p.č. 2365/27 o výměře 633 m2 a p.č. 2365/28 o výměře 1.354
m2, vše v k. ú. a obci Dobřany, od společnosti České dráhy, a. s., IČ 70994226, nábřeží
Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, do vlastnictví města Dobřany, a to v ceně znaleckého
odhadu.
Prodej podle geometrického plánu č. 1902-127/2013 nově vytvořeného pozemku stp. č. 828
o výměře 38 m2 v obci a k. ú. Dobřany Mysliveckému sdružení Dobřany, U Trati 1014,
Dobřany, IČ 71186174, a to v kupní ceně 150 Kč za pozemek a úhradu souvisejících
nákladů v celkové výši 7.300 Kč (znalečné 3.100 Kč, geometrický plán 3.200 Kč, kolek
1.000 Kč).
Výkup domu č. p. 145 postaveném na stavebním pozemku stp. č. 43/1, stavebního pozemku
stp.č. 43/1 o výměře 673 m2, zemědělské stavby bez č.p. postavené na stavebním pozemku
stp.č. 43/2 a stavebního pozemku stp.č. 43/2 o výměře 233 m2, vše v obci a k. ú. Dobřany a
zapsáno na LV 1852 pro obec a k. ú. Dobřany, od Radka Lecjakse, U Radbuzy 162,
Dobřany, v podílu ¼, Václava Lecjakse, 5. května 1016, Přeštice, v podílu ¼ a Petry
Vaníčkové, náměstí T.G.M. 145, Dobřany, v podílu ½, a to v celkové kupní ceně 4.700.000
Kč. Město Dobřany uhradí správní poplatek 1.000 Kč za vložení návrhu na vklad do
katastru nemovitostí.
Přijetí věcí nalezených (opuštěných), a to hrobových zařízení nacházejících se na p.č. 1286
v k. ú. a obci Dobřany, které jsou uvedeny v příloze č. 1, a to ve smyslu zákona č. 40/1964
Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník), § 135, odst. 1.
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Přijetí věci nalezené (opuštěné) dle § 135, odst. 1, zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, nazvané „Boží muka postavená na pozemkové parcele p. č. 52/2
v obci Dobřany a k. ú. Vodní Újezd“.
Zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy „Šlovice, RD,
p.č. 70 – kNN, IP-12-0003181“, včetně věcného břemene vstupování a vjíždění z titulu
havárie, údržby, oprav a revizí k částem pozemkových parcel vedených v ZE - původ
Pozemkový katastr p. č. 28/1 a p. č. 28/23, obě v obci Dobřany a k. ú. Šlovice u Plzně,
v rozsahu, který bude přesně plošně určen a vymezen příslušným geometrickým plánem,
pro ČEZ Distribuci, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, včetně textu
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 5036/04479/14.
Zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy „Dobřany,
Chlumčanská, par. č. 1280/220 – kNN, IV-12-0009163“, včetně věcného břemene
vstupování a vjíždění z titulu havárie, údržby, oprav a revizí, k části pozemkové parcely p.č.
1280/203 v k. ú. a obci Dobřany, v rozsahu, který bude přesně plošně určen a vymezen
příslušným geometrickým plánem, pro ČEZ Distribuci, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, včetně textu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
5036/04522/14.
V návaznosti na své usnesení č. 42 ze dne 22.12.2010 zřízení věcného břemene umístění,
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy „Dobřany, ul. Stromořadí, Nová – kNN,
IE-12-0004137“ i k části pozemkové parcely p.č. 3703/280 a k budově čp. 306 na stp. č.
420, vše v k. ú. a obci Dobřany, včetně textu smlouvy o zřízení věcného břemene č.
5027/04523/14. Rozsah věcného břemene je přesně plošně vymezen a určen geometrickým
plánem č. 1931-169/2011 a situačním snímkem. Věcné břemeno je zřízeno pro ČEZ
Distribuci, a. s. , IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV.
Aukční řád města Dobřany nahrazující aukční řád z roku 1993.
Prahovou aukční cenu bytové jednotky 397/6 v Sokolovské ul. v Dobřanech včetně podílu
ve výši 1169/6635 na nebytových prostorech a pozemku stp.č. 475, a to ve výši 499.000 Kč
při dražbě konané dne 20.02.2014, kdy řídícím aukce bude Bc. Martin Sobotka a členy
aukční komise JUDr. František Kaftan a Judita Grunská.
Realizaci VI. etapy v rámci projektu Regenerace panelového sídliště Pančava.
Dofinancování akce „RPS Pančava – Dobřany, VI. etapa“ vlastními finančními prostředky
ve výši minimálně 30 % celkových nákladů, tj. 1.091.224 Kč, z rozpočtu města Dobřany v
roce 2014.
Podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků do Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad, Prioritní osy 1 – Dostupnost center, Oblasti podpory 1.5 – Rozvoj
místních komunikací v rámci vyhlášené 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad na akci
„Dobřany, rekonstrukce MK Hornická“, a to včetně předfinancování projektu ve výši 100 %
z celkových výdajů ve výši 5.115.592 Kč včetně DPH předpokládané celkové finanční výše
akce s tím, že finanční krytí předfinancování projektu bude provedeno vlastními finančními
prostředky z rozpočtu města Dobřany.
Zajištění spolufinancování ve výši min. 15 % z celkových výdajů na akci „Dobřany,
rekonstrukce MK Hornická“ v předpokládané výši celkových výdajů 5.115.592 Kč včetně
DPH v rámci podání žádosti města Dobřany o poskytnutí finančních prostředků z
Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, Prioritní osy 1 – Dostupnost center,
Oblasti podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací v rámci vyhlášené 31. výzvy ROP
NUTS II Jihozápad.
Text Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS
II Jihozápad uzavřené mezi městem Dobřany a Regionální radou regionu soudržnosti
Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, České Budějovice, a to na realizaci akce „Dobřany –
rekonstrukce MK ulice Stromořadí – III. etapa, reg. č. CZ.1.14/1.5.00/26.02777 včetně
příloh.
Text smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 1/2014 – FD uzavřenou mezi poskytovatelem
městem Dobřany a příjemcem Tělovýchovnou jednotou Dobřany, Tyršova 728, 334 41
Dobřany.
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Text smlouvy o poskytnutí účelové dotace č.2/2014 – FD uzavřenou mezi poskytovatelem
město Dobřany a příjemcem JUNÁKEM, svazem skautů a skautek ČR, středisko Zelený šíp
Dobřany, Školní ul., Dobřany.
Text smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 3/2014 – FD uzavřenou mezi poskytovatelem
město Dobřany a příjemcem Juniorfest, spolek, Spojovací 827, Dobřany.
Text smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 4/2014 – FD uzavřenou mezi poskytovatelem
město Dobřany a příjemcem Hospic sv. Lazara v Plzni, Sladkovského 66, Plzeň.
Text smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 5/2014 – FD uzavřenou mezi poskytovatelem
město Dobřany a příjemcem Budulínek, spolek, U Trati 1014, 334 41 Dobřany.
Text smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 6/2014 – FD uzavřenou mezi poskytovatelem
město Dobřany a příjemcem Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, Prokopova 25, 301
00 Plzeň.
Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů uzavřenou mezi městem Dobřany a společností
Služby Dobřany s.r.o., náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany, IČ: 16334381, ve věci
společného postupu při zadávání koncesního řízení pod názvem ,,Výběr výrobce a
dodavatele tepelné energie a provozovatele rozvodů tepelné energie ve správním území
města Dobřany“.
Kvalifikační dokumentaci koncesního projektu „Výběr výrobce a dodavatele tepelné
energie a provozovatele rozvodů tepelné energie ve správním území města Dobřany“ včetně
příloh.
Název ulice v trase silnice II/180 od železničního viaduktu po velkosklad společnosti Penny
Market - ulice Osoblaho.
Přejmenování dosavadního názvu ulice Samoty na název ulice Osoblaho pro objekty s čísly
popisnými 803 a 804.

Souhlasí
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S realizací projektu „Dobřany, rekonstrukce MK Hornická“.

Neschvaluje
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Vyplacení odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva v souladu
s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve
znění pozdějších předpisů a dle usnesení ZM č. 29 z 10.11.2010 p. Olze Kapitánové a p.
Lence Šaškové z důvodu, že se svého mandátu vzdaly před složením slibu a svoji funkci
nevykonávaly.

Bc. Marek Sýkora
starosta města Dobřany

Bc. Dagmar Terelmešová
místostarostka města Dobřany

Příloha č. 1
Poř. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Číslo hrobu
3-2-9
5-6-7
5-7-3
5-7-5
6-1-9
6-1-15,16
6-4-15
6-5-17,18
6-6-11,12
6-7-5,6
6-7-10
6-7-19
6-9-2
7-2-9,10
7-2-18
7-7-7,8
8-3-9,10
8-4-11
8-6-13,14
8-6-15,16
8-9-4
10-4-3
11-1-17
15-5

Popis hrobového zařízení
náhrobek
náhrobek, deska, obrubníky
zbytky náhrobku
náhrobek, deska, obrubníky
centrální kříž hřbitova, deska
zbytek náhrobku, obrubníky
náhrobek, obrubníky
zbytek náhrobku, obrubníky
zbytek náhrobku
náhrobek, 3 desky, obrubníky
náhrobek, obrubníky
náhrobek, deska, obrubníky
náhrobek, deska, obrubníky
náhrobek, 3 desky, obrubníky
náhrobek, deska, obrubníky
náhrobek, obrubníky
náhrobek, obrubníky
náhrobek, deska, obrubníky
náhrobek, obrubníky
náhrobek, obrubníky
náhrobek, deska, obrubníky
náhrobek, deska, obrubníky
náhrobek
náhrobek, obrubníky

