Usnesení č. 4 Zastupitelstva města Dobřany ze dne 20. 4. 2011
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. 3. 2011.
Harmonogram zadání v koncesním řízení nadlimitní koncesní smlouvy město Dobřany –
výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury.
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II. rozpočtové opatření města Dobřany k 20. 4. 2011.
Závěrečný účet a hospodaření města za rok 2010 bez výhrad i s výrokem auditora, za rok
2010 s tím, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření
územního celku.
Výsledek hospodaření Mikroregionu Radbuza rok 2010, tj. závěrečný účet, inventuru
Mikroregionu Radbuza za rok 2010 a zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření MR Radbuza za rok 2010 i s výrokem auditora, že nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Výkup části pozemkové parcely p.č. 2365/1 v k.ú. Dobřany o výměře cca 1500 m2 (přesná
výměra bude určena geometrickým plánem) od společnosti České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka
Svobody 1222/12, Praha, v ceně znaleckého odhadu.
Prodej pozemkové parcely p.č. 1203/68 o výměře 110 m2, která vznikla na základě GP č.
1658-81/2010 z pozemkové parcely p.č. 1203/45, vše v k.ú. Dobřany, panu Davidu Šmůlovi
na výstavbu RD v lokalitě „Horní Kotynka“.
Na základě usnesení ZM č. 873 ze dne 20.9.2006 darování pozemkové parcely p.č. 1203/45
v k.ú. Dobřany o výměře 800 m2, která vznikla na základě GP č. 1658-81/2010, panu Davidu
Šmůlovi na výstavbu RD v lokalitě „Horní Kotynka“ jako splnění podmínky uvedené
v článku V. kupní smlouvy č. 5013/01665/06.
Zřízení věcného břemene zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na
části pozemkové parcely vedené v ZE-původ PK p.č. 796/2 a na části pozemkové parcely
vedené v KN p.č. 796/36, vše v k.ú. Vodní Újezd, v rozsahu přesně plošně určeném a
vymezeném v příslušném geometrickém plánu, pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8,
Děčín – akce „Vodní Újezd, Chocholoušová, p. st.11 - kNN, IV-12-0005385“, včetně textu
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 5036/01564/11.
Zřízení věcného břemene zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na
části pozemkové parcely vedené v KN p.č. 1524/2 v k.ú. Dobřany, v rozsahu přesně plošně
určeném a vymezeném v příslušném geometrickém plánu, pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická
874/8, Děčín – akce „Dobřany, Podzimek, garáže - kNN, IV-12-0006487“, včetně textu
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 5036/01563/11.
Zřízení věcného břemene umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na
částech pozemkových parcel vedených v ZE-původ PK p.č. 1246, p.č. 1247, 1249, p.č. 1250 a
p.č. 1652/1, vše v k.ú. Šlovice u Plzně, v rozsahu přesně plošně určeném a vymezeném
příslušným geometrickým plánem, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín –
akce „Šlovice, chaty u řeky – DTS, kNN, IE-12-0004248“, včetně textu příslušné Smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 5036/01702/11.
V návaznosti na usnesení ZM č. 177 ze dne 19.9.2007 zřízení věcného břemene zřízení a
provozování zařízení distribuční soustavy v rozsahu přesně plošně určeném a vymezeném
geometrickým plánem č. 1663-26/2011 na částech pozemkových parcel vedených v KN p.č.
799/1, p.č. 799/4, p.č. 1203/56, p.č. 1203/57 a na částech pozemkových parcel vedených
v ZE-původ PK p.č. 799/5, p.č. 3752, vše v k.ú. Dobřany, pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická
874/8, Děčín 4 – akce „Dobřany, Obytná zóna – přeložka vedení VN, EP-12-0001073“ včetně
textu příslušné Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9000/01706/11.
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Zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit, umístit a provozovat zařízení
distribuční soustavy v rozsahu přesně plošně určeném a vymezeném příslušným
geometrickým plánem na části pozemkové parcely vedené v KN p.č. 56/20, na části
pozemkové parcely vedené v ZE-původ PK p.č. 56/18 a na částech pozemkových parcel
vedených v ZE-původ GP p.č. 58/1 a p.č. 58/2, vše v k.ú. a obci Dobřany, pro ČEZ Distribuci,
a.s., Teplická 874/8, Děčín, jako oprávněného z věcného břemene – akce „Dobřany, ul. Loudů
– kNN, IE-12-0001232“, včetně textu příslušné Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene č. 5036/01727/11.
Odepsání pohledávky města Dobřany ve výši 72.747,-Kč dle návrhu (zastavení exekuce).
Nové znění přílohy č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola
Dobřany, Loudů 850, okres Plzeň – jih, ze dne 22.10.2002 v předloženém znění.
Nové znění přílohy č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola
Dobřany, Stromořadí 922, okres Plzeň – jih, ze dne 22.10.2002 v předloženém znění.
Změnovou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška
města Dobřany číslo 6/2010 ze dne 22.12.2010 o místních poplatcích.
Text dodatku č. 1 ke Koncesnímu projektu na provozování vodovodu a kanalizace pro
veřejnou potřebu ve vlastnictví města Dobřany.
Žádost o půjčku z Fondu rozvoje bydlení města Dobřany žadatele p. Jana Švába za
předpokladu, že žadatel bude realizovat pouze udržovací práce.
Přihlášku města Dobřany do MAS Radbuza, o.s., nám. TGM 1, Dobřany.

Pověřuje
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Starostu města Bc. Marka Sýkoru jednáním jako delegovaného zástupce za město Dobřany
v MAS o.s. Radbuza, nám. TGM 1, Dobřany.

Souhlasí
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Se zařazením území města Dobřany do zájmového území MAS Radbuza, o.s., pro období
2011-2021.

Neschvaluje
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Žádost o půjčku z Fondu rozvoje bydlení města Dobřany žadatele p. Mgr. Miroslava
Bukovjana z důvodu neúplné žádosti.

Mění
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Usnesení ZM č. 813 ze dne 28.4.2010 tak, že výkupní cena za pozemkovou parcelu vedenou
v ZE-původ GP p.č. 3215, díl 1 o výměře 15 645 m2 v k.ú. Dobřany bude zvýšena na 160
000,-- Kč.
Usnesení ZM č. 413 ze dne 26.11.2008 tak, že zřízení věcného břemene zřízení, provozování,
údržby a oprav podzemního komunikačního vedení veřejné telekomunikační sítě zemními
kabely bude zřízeno na částech pozemkových parcel vedených v KN v k.ú. Dobřany p.č.
1280/110, p.č. 1280/111 a p.č. 1280/336 v rozsahu přesně plošně určeném geometrickým
plánem č. 1653-241/2010 pro společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou
266/2, Praha 4 – stavba „11010-004086 (dříve J-83-2-0919), Dobřany, Za Stodolami, 8 RD,
ÚPS“.

Zrušuje
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Své usnesení č. 45 ze dne 22.12.2010 (odstoupení od žádosti o prodej pozemků stp.č. 95/2 a
stp.č. 95/3 v k. ú. Šlovice u Plzně, obec Dobřany, paní Jitkou Vokáčovou).

Bc. Marek Sýkora
starosta města Dobřany

Dagmar Terelmešová
místostarostka města Dobřany

