*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. 25 Zastupitelstva města Dobřany ze dne 01.10.2014
Bere na vědomí
733 734 735 -

Zprávu o činnosti Rady města Dobřany v mezidobí.
Informaci finančního výboru o kontrole hospodaření města Dobřany k 31.08.2014.
Informaci předsedy kontrolního výboru Ing. Josefa Weinreba o činnosti KV za I. pololetí
roku 2014.

Schvaluje
736 737 738 -

739 -

740 -

741 -

742 -

Program jednání Zastupitelstva města Dobřany dne 01.10.2014.
V. rozpočtové opatření města Dobřany k 01.10.2014.
Zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení, provozování,
opravách, údržbě a právu provádět úpravy za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti
podzemního komunikačního vedení „11010-050296, 0023_14 Sklad Penny Dobřany_OK“
k částem pozemkových parcel vedených v KN p. č. 3794/6, p. č. 2433/21 a p.č. 2000/3, vše
v k. ú. a obci Dobřany a ve vlastnictví města Dobřany, v rozsahu, který bude přesně plošně
určen a vymezen příslušným geometrickým plánem, pro O2 Czech Republic a. s. IČ
60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, včetně textu smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 5036/05067/14.
Zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení, a provozování
plynárenského zařízení „STL plynovod a přípojka PENNY Dobřany, 8800074194“ včetně
práva vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním tohoto plynárenského zařízení k části
pozemkové parcely vedené v KN p. č. p.č. 2000/3 v k. ú. a obci Dobřany a ve vlastnictví
města Dobřany v rozsahu, který je přesně plošně určen a vymezen geometrickým plánem č.
1961-22/2014, pro RWE GasNet, s. r. o., IČ 27295567, Klíšská 940, Ústní nad Labem,
včetně textu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 5027/05078/14.
Výkup pozemkových parcel vedených ve zjednodušené evidenci – původ grafický příděl
parc. č. 748 díl 4 o celkové výměře 149 m2, parc. č. 520/1 díl 3 o celkové výměře 583 m2 a
parc. č. 2543 díl 3 o celkové výměře 705 m2, vše vedeno na LV č. 616 pro k. ú. a obec
Dobřany, a to v podílu ½ za celkovou kupní cenu 34.500 Kč od ČR – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha.
Výkup spoluvlastnického podílu o velikosti ½ všech pozemkových parcel vedených na LV
č. 347 pro k. ú. a obec Dobřany (viz příloha č. 2) o celkové výměře 15116 m2 ve vlastnictví
paní Jiřiny Bednářové, Sokolov, formou elektronické dražby konané dne 15.10.2014 v 15.30
h.
V návaznosti na aukční řízení prodeje bytové jednotky 397/5 včetně podílu ve výši
883/6635 na společných částech budovy čp. 397 a stavebního pozemku stp. č. 475,
v Sokolovské ul., Dobřany, prodej této nemovitosti vydražiteli Václavu Maškovi, Dobřany,
ve vydražené ceně 612.000 Kč včetně kupní smlouvy, interní číslo 5014/05130/14, která
bude uzavřena mezi městem Dobřany jako prodávajícím a Václavem Maškem jako
kupujícím.

743 744 745 746 747 -

748 749 -

Stanovy nově vznikajícího Společenství vlastníků domu Sokolovská č. p. 397 v Dobřanech,
které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení, a dále pověřit starostu města Dobřany Bc. Marka
Sýkoru k podpisu notářského zápisu, ve kterém budou tyto stanovy obsaženy.
Text smlouvy uzavřené mezi městem Dobřany a Diakonií ČCE – středisko Západní Čechy,
Prokopova 25, 301 00 Plzeň, IČ: 45331154, na provozování pečovatelské služby
v Dobřanech.
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, a to za rok 2014.
Finanční dar p. Bc. Martinu Sobotkovi dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, ve výši 40.000 Kč za mimořádné práce ve prospěch obce nad
rámec zákonných povinností, vyplývajících z funkce místostarosty města, a to za rok 2014.
Finanční dar p. Mgr. Dagmar Terelmešové dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 35.000 Kč za mimořádné práce ve prospěch
obce nad rámec zákonných povinností vyplývajících z funkce místostarosty města, a to za
rok 2014.
Finanční dar p. Janu Vozárovi dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a to ve výši 20.000 Kč za mimořádné práce ve prospěch obce nad
rámec zákonných povinností, vyplývajících z jeho funkce radního města, a to za rok 2014.
Finanční dar p. MUDr. Jitce Šebestové a dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 10.000 Kč za mimořádné práce ve prospěch
obce nad rámec zákonných povinností, vyplývajících z její funkce radní města, a to za rok
2014.

Mění
750 751 -

Své usnesení č. 698 ze dne 25.06.2014 (vypořádání spoluvlastnictví s Bytovým družstvem
Dobřany), kdy se slova „podle stavu k 30.06.2014“ nahrazují slovy „podle stavu ke dni
podpisu smlouvy o převzetí dluhu“.
Své usnesení č. 699 ze dne 25.06.2014 (vypořádání spoluvlastnictví s Bytovým družstvem
Dobřany), kdy se slova „podle stavu dluhu ke dni 30.06.2014“ nahrazují slovy „podle stavu
dluhu ke dni podpisu smlouvy o převzetí dluhu“.

Zmocňuje
752 -

753 -

Starostu města Dobřany Bc. Marka Sýkoru k účasti na elektronické dražbě
spoluvlastnického podílu o velikosti ½ všech pozemků vedených na LV č. 347 pro k. ú. a
obec Dobřany (viz příloha č. 2) ve vlastnictví paní Jiřiny Bednářové, Sokolov, která se koná
dne 15.10.2014 v 15.30 h prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.exdrazby.cz a zmocnit ho k výkupu spoluvlastnického podílu ½ všech těchto pozemků
v max. celkové výši do 800.000 Kč.
Radu města k tomu, aby v odůvodněných případech u pohledávek souvisejících s užíváním
bytů ve vlastnictví města, jejichž jistina a související náklady jsou plně uhrazené, nahradila
původní sankci ve formě poplatku z prodlení úrokem z prodlení podle nového občanského
zákoníku.

Bc. Marek Sýkora
starosta města Dobřany

Mgr. Dagmar Terelmešová
místostarostka města Dobřany

