Usnesení z jednání č. 10 Zastupitelstva města Dobřany ze dne
16.12.2019
Volí
241 242 243 -

Ověřovatele zápisu p. Zuzanu Štychovou a Ing. Josefa Weinreba.
Členy volební a návrhové komise ve složení: Bc. Michal Pokorný, MUDr. Martin Straka, MUDr.
Jitka Šebestová, Mgr. Dagmar Terelmešová, Ing. Josef Weinreb.
Členku finančního výboru p. Mirku Fišerovou.

Určuje
244 -

Zapisovatelkou zápisu p. Ivanu Šusterovou.

Bere na vědomí
245 246 247 -

Zprávu o činnosti Rady města Dobřany v mezidobí.
Informaci finančního výboru o kontrole hospodaření města Dobřany k 30.11.2019.
Návrh ceny pro vodné a stočné na rok 2020.

Schvaluje
248 249 250 251 252 253 -

254 -

255 -

Program jednání Zastupitelstva města Dobřany dne 16.12.2019.
Způsob volby člena finančního výboru tajným hlasováním.
XI. rozpočtové opatření města Dobřany k 16.12.2019.
Střednědobý výhled rozpočtu města Dobřany na roky 2021-2022.
Rozpočet města Dobřany na rok 2020.
Směnu pozemků parc. č. 2127/10 o výměře 9 m2, lesní pozemek; parc. č. 2127/11
o
výměře 9 m2, lesní pozemek; parc. č. 2127/12 o výměře 344 m2, lesní pozemek; parc. č. 2132/12 o
výměře 81 m2, ostatní plocha; parc. č. 2132/14 o výměře 79 m2, ostatní plocha; parc. č. 2132/15 o
výměře 9 m2, ostatní plocha; parc. č. 2132/18 o výměře 13 m2, ostatní plocha; parc. č. 2136/1 o
výměře 951 m2, trvalý travní porost; parc. č. 2136/2 o výměře 425 m2, trvalý travní porost; parc. č.
2136/3 o výměře 513 m2, trvalý travní porost; parc. č. 2136/4 o výměře 1409 m2, trvalý travní
porost; parc. č. 2136/6 o výměře 70 m2, trvalý travní porost; parc. č. 3794/12 o výměře 85 m2,
ostatní plocha; parc. č. 3794/15 o výměře 13 m2, ostatní plocha; parc. č. 3794/17 o výměře 15 m2,
ostatní plocha a parc. č. 3794/18 o výměře 5 m2, ostatní plocha; vše v obci a k. ú. Dobřany a ve
vlastnictví Zdeňka Sedláčka, Masarykovo nám. 110, 334 01 Přeštice; a pozemku parc. č. 1553/24 o
výměře 4030 m2 nově vytvořeného dle geometrického plánu č. 2468-185/2019 ve vlastnictví města
Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552, a to v cenové rovnosti směňovaných
parcel a uzavření a text Směnné smlouvy, interní číslo 5025F/00014/19, která bude uzavřena mezi
městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552 a Zdeňkem Sedláčkem,
Masarykovo nám. 110, 334 01 Přeštice.
Prodej dílu „b“ o výměře 1 m2 a dílu „d“ o výměře 14 m2, které vznikly na základě geometrického
plánu č. 2132-145/2015 oddělením z pozemkové parcely parc. č. 3703/58 v k. ú. a obci Dobřany a
ve vlastnictví Dobřany, IČ 00256552, za účelem majetkového narovnání panu Milanu Dvořákovi,
nar. 13.10.1975, trvale bytem Zahradní 285, 334 41 Dobřany, za kupní cenu stanovenou dle
znaleckého posudku č. 2103/2019 vypracovaném Vladislavem Titlem, IČ 10366075, ve výši 16.920
Kč + DPH 21 % a úhradu ostatních nákladů, tj. správního poplatku příslušnému katastru nemovitostí
ve výši 1.000 Kč.
Výkup pozemků parc. č. 3802/81 o výměře 126 m2, ostatní komunikace, v obci a k. ú. Dobřany,
v podílu ½ od Aleny Baumrukrové, Revoluční 518, 334 01 Přeštice, v kupní ceně 390 Kč/1 m2 a
uzavření a text Kupní smlouvy 5013F/00053/19 mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, jako kupujícím, a Alenou Baumrukrovou, Revoluční 518, 334 01 Přeštice,
jako prodávající.

256 -

257 258 259 260 -

261 -

262 -

263 -

Obecně závaznou vyhlášku města Dobřany č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území města Dobřany, včetně částí Šlovice a Vodní Újezd.
Obecně závaznou vyhlášku města Dobřany č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Obecně závaznou vyhlášku města Dobřany č. 3/2019 o místních poplatcích.
Obecně závaznou vyhlášku města Dobřany č. 4/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství ve městě Dobřany.
Poskytnutí dotace ve výši 1.000.000 Kč na neinvestiční výdaje spojené s poskytováním sociální
služby Jubilata pro osoby potřebující péči v lokalitě Dobřanska pro rok 2020 na základě žádosti ze
dne 11.11.2019 pro žadatele DIAKONIE ČCE - středisko Západní Čechy, se sídlem Prokopova
207/25, 301 00 Plzeň, a to včetně textu veřejnoprávní smlouvy č. 6546F/00003/19 o poskytnutí
dotace.
Poskytnutí dotace ve výši 250.000 Kč na neinvestiční výdaje spojené s poskytováním služeb
sociální prevence v lokalitě Dobřanska v roce 2020 na základě žádosti ze dne 11.11.2019 pro
žadatele DIAKONIE ČCE - středisko Západní Čechy, se sídlem Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň, a
to včetně textu veřejnoprávní smlouvy č. 6546F/00004/19 o poskytnutí dotace.
Uzavření a text Smlouvy o spolupráci č. 6639F/00004/19 mezi městem Dobřany a OBČANSKOU
PORADNOU o.p.s., IČ 02163161, se sídlem Koterovská 41, 326 00 Plzeň (na krytí nákladů
vzniklých v období 01.01.2020 – 31.12.2020, a to věcně a časově příslušejících k tomuto období a
spojených se zajištěním poskytování služeb odborného sociálního poradenství ve městě Dobřany
v maximální výši 247.000 Kč).
Plán činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2020.

Zmocňuje
264 -

V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, k
provedení změn souvisejících s úpravami na konci kalendářního roku 2019 i bez projednání
finančním výborem do výše 20 mil. Kč.

Bc. Martin Sobotka
starosta města Dobřany

Ing. Lenka Tomanová
místostarostka města Dobřany

