Usnesení č. 2 Zastupitelstva města Dobřany ze dne 22. 12. 2010
Bere na vědomí
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Zprávu o činnosti Rady města Dobřany v mezidobí.
Informaci finančního výboru o kontrole hospodaření města Dobřany k 30. 11. 2010.

Schvaluje
34 35 36 37 38 -

39 40 41 -

42 -

43 -

44 -

45 -

46 -

VII. rozpočtové opatření města Dobřany.
Rozpočet města Dobřany na rok 2011.
Rozpočtový výhled města Dobřany na roky 2012 a 2013 pro město Dobřany.
Návrh rozpočtu bytového a nebytového hospodářství města Dobřany na rok 2011 včetně
investic a oprav majetku města.
Obecně závaznou vyhlášku města Dobřany č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu.
Obecně závaznou vyhlášku města Dobřany č. 6/2010 o místních poplatcích.
Obecně závaznou vyhlášku města Dobřany č. 7/2010 o odpadech.
Prodej podle geometrického plánu č. 455-53/2010 nově vytvořených pozemků stp.č. 226/12 o
výměře 11 m2, p.č. 226/13 o výměře 4 m2, p.č. 226/14 o výměře 19 m2 a p.č. 226/15 o výměře
5 m2 , vše v k. ú. Šlovice u Plzně, obec Dobřany, manželům Hynkovi a Jarmile Šlechtovým,
Šlovice u Plzně 126, 321 00 Plzeň, a to v ceně obvyklé v celkové výši 19 500,- Kč v souladu
se znaleckým posudkem č. 943/2010 + souvisejících nákladů, tj. znalečné ve výši 2.650,-Kč,
kolek k návrhu na vklad ve výši 500,-Kč a nákladů na daň z převodu nemovitostí ve výši
600,-Kč.
Zřízení věcného břemene umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy
„Dobřany, ul. Stromořadí, Nová – kNN, IE-12-0004137“ na částech pozemkových parcel
vedených v ZE-původ PK p.č. 3703/4, p.č. 3762/1 a p.č. 1515/1 a na částech pozemkových
parcel vedených v KN p.č. 3703/45, p.č. 3703/147, p.č. 3762/3, p.č. 4016 a p.č. 1511/7, vše
v k.ú. a obci Dobřany, které budou přesně plošně vymezeny příslušným geometrickým
plánem, pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, včetně textu Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 5036/01317/10.
Zřízení věcného břemene umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy „Šlovice,
Šteiner, p. 269/61 – kNN, IV-12-0005989“ na částech pozemkových parcel vedených v KN
p.č. 269/64 a p.č. 269/65 a na části pozemkové parcely vedené v ZE-původ PK p.č. 1656, vše
v k.ú. Šlovice u Plzně, které budou přesně určeny příslušným geometrickým plánem, pro ČEZ
Distribuci, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, včetně textu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene č. 5036/01327/10.
Prodej podle geometrického plánu č. 1307-94/2007 nově vytvořeného pozemku stp. č. 2260 o
výměře 19 m2 v k. ú. a obci Dobřany p. Václavu Křížkovi, Jungmannova 1088, Dobřany,
v ceně 160,- Kč / 1 m2 + související náklady ( kolek 500,- Kč a náklady na odvod daně
z převodu nemov. 93,- Kč).
Prodej stavebního pozemku stp. č. 95/3 o výměře 43 m2 v k. ú. Šlovice u Plzně, obec
Dobřany, manželům Františkovi Vokáčovi, Kaplířova 2304/12, Plzeň 3, Jižní Předměstí, a
Jitce Vokáčové, Šlovice u Plzně č.p. 38, a to v ceně dle znaleckého posudku č. 931/2010 ve
výši 21 441,- Kč a souvisejících nákladů, tj. 500,- Kč za kolek k návrhu na vklad, náklady na
znalecký odhad ve výši 2 550,- Kč a náklady na daň z převodu nemovitostí ve výši 645,- Kč.
Prodávajícímu městu Dobřany přináleží náhrada za užívání pozemků ve výši nájemného dle
výměru MF č. 01/2010, tj. 9,- Kč / 1 m2 za užívání pozemku dva roky zpětně.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.
5036/00739/10 uzavřené mezi ČEZ Distribucí, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 a městem
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Dobřany na akci „Dobřany, ul. Široká – NN, kNN, IE-12-0004080/VB001“ z důvodu změny
trasy kabelu NN v některých místech.
Text dodatku č. 13 Smlouvy o pronájmu a provozování veřejných vodovodů a kanalizací
v Dobřanech ze dne 29. 12. 1994 ve znění dodatku č. 12 uzavřeného mezi městem Dobřany a
firmou ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice.
Uzavření MŠ Loudů, Dobřany, a to po dobu školních vánočních prázdnin od 23. 12. 2010 do
2. 1. 2011.
Dofinancování akce „RPS Pančava – Dobřany, IV. etapa“ vlastními finančními prostředky ve
výši 30 % celkových nákladů, tj. 1 550 203 Kč, z rozpočtu města Dobřany v roce 2011.
Odpisový plán Základní školy Dobřany na rok 2011 ve výši 758.547,-Kč s tím, že zřizovatel
nařídí odvod odpisů ve stejné výši zpět zřizovateli do 31.12.2011.
Odpisový plán Městského kulturního střediska Dobřany na rok 2011 ve výši 26.160,-Kč
s tím, že zřizovatel nařídí odvod odpisů ve stejné výši zpět zřizovateli do 31. 12. 2011.
Odpisový plán Mateřské školy Stromořadí, Dobřany, na rok 2011 ve výši 127.368,-Kč s tím,
že zřizovatel nařídí odvod odpisů ve stejné výši zpět zřizovateli do 31. 12. 2011.
Odpisový plán Mateřské školy Loudů, Dobřany, na rok 2011 ve výši 204.940,-Kč s tím, že
zřizovatel s tím, že zřizovatel nařídí odvod odpisů ve stejné výši zpět zřizovateli do 31. 12.
2011.
Odpisový plán Základní umělecké školy J. S. Bacha Dobřany na rok 2011 ve výši 47.854,-Kč
a zároveň nařízení odvodu odpisů ve stejné výši zpět zřizovateli do 31. 12. 2011.
Pořízení změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Dobřany.
Pořízení Územní studie Greenways Radbuza, část Dobřany, dle zadání, které je přílohou
tohoto usnesení.
Na základě projednání s provozovatelem vodohospodářské infrastruktury města Dobřany,
společností ČEVAK, a.s., výši vodného a stočného ve městě Dobřany pro rok 2011 – výše
vodného je včetně DPH 29,21 Kč/m3, výše stočného včetně DPH je 26,83 Kč/m3.
Jednací řád finančního výboru Zastupitelstva města Dobřany.
Jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva města Dobřany.

Ruší
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Usnesení ZM č. 556 ze dne 29. 4. 2009.

Určuje
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Dle § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, zastupitele p. Bc. Marka Sýkoru ke spolupráci s pořizovatelem územního
plánu města Dobřany.
Dle § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů zastupitele p. Bc. Marka Sýkoru ke spolupráci s pořizovatelem změny č.
4 Územního plánu sídelního útvaru Dobřany.

Zmocňuje
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Radu města Dobřany v souladu s § 102 odst. 2 písm.a) zákona 128/2000 Sb.,o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, k provedení rozpočtových změn – VIII. rozpočtového opatření - do
výše 10 mil. Kč v roce 2010.

Mění
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Usnesení ZM č. 886 ze dne 22.9.2010 tak, že číslo Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby u akce „Centrum Šlovice – STL plynovod a
plynovodní přípojka“ má číslo 9009/01084/10.

Bc. Marek Sýkora
starosta města Dobřany

Dagmar Terelmešová
místostarostka města Dobřany

