Usnesení z jednání č. 16 Zastupitelstva města Dobřany ze dne 01.03.2021
Volí
413 -

Ověřovatele zápisu pí Dominiku Boškovou a pí Jaroslavu Umnerovou.

Určuje
414 -

Zapisovatelkou zápisu pí Ivanu Šusterovou.

Bere na vědomí
415 416 417 418 -

Zprávu o činnosti Rady města Dobřany z mezidobí.
Informaci finančního výboru o kontrole hospodaření města Dobřany k 31.12.2020.
XII. rozpočtové opatření města Dobřany k 31.12.2020.
I. rozpočtové opatření města Dobřany k 23.02.2021.

Schvaluje
419 420 -

421 -

422 -
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Program jednání Zastupitelstva města Dobřany dne 01.03.2021.
Odpis pohledávky ve výši 69.707 Kč za dlužníkem KRISTIANA DOBŘANY s.r.o. se sídlem náměstí
T.G.M. 116, Dobřany, IČ 27966488, z důvodu likvidace společnosti na návrh Finančního úřadu pro
Plzeňský kraj, k níž došlo usnesením Krajského soudu v Plzni č. 38 Cm 221/2019 a která byla
zahájena 12.03.2020, a usnesení o zastavení exekuce sp. zn. 064 EX 250/15 ze dne 19.01.2021. Jde o
pohledávky z nájemného nebytového prostoru z roku 2013.
Výkup pozemku parc. č. 3818/3 o výměře 88 m2, ostatní plocha, silnice, v obci a k.ú. Dobřany, v
kupní ceně 390 Kč / 1 m2, od Bc. Lukáše Jíchy, Akátová 622, 330 03 Chrást, v podílu ½ a od Hany
Puchtové, Svinná 7, 339 01, Čachrov, v podílu ½ a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo
5013F/00075/21 uzavřené mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552,
jako kupujícím a Bc. Lukášem Jíchou, Akátová 622, 330 03 Chrást, v podílu ½ a Hanou Puchtovou,
Svinná 7, 339 01, Čachrov, v podílu ½, jako prodávajícími.
Výkup pozemků parc. č. 185/8 o výměře 63 m2, trvalý travní porost v kupní ceně 25 Kč / 1 m2, a dále
parc. č. 829/3 o výměře 43 m2, ostatní komunikace a parc. č. 829/7 o výměře 61 m2, ostatní
komunikace, oba v ceně 295 Kč / 1 m2 , vše v obci Dobřany, k. ú. Vodní Újezd, od Václava Maška,
Chlumčanská 992, 334 41 Dobřany a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo 5013F/00076/21
mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552, jako kupujícím a
Václavem Maškem, Chlumčanská 992, 334 41 Dobřany, jako prodávajícím.
Výkup pozemku parc. č. 1500/14 o výměře 128 m2, ostatní komunikace, v obci a k. ú. Dobřany od
Petra Loudy, Hrnčířská 1814, 272 01 Kladno, v kupní ceně 390 Kč / 1 m2 a uzavření a text Kupní
smlouvy, interní číslo 5013F/00074/21 mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany,
IČ 00256552, jako kupujícím a Petrem Loudou, Hrnčířská 1814, 272 01 Kladno, jako prodávajícím.
Prodej pozemků parc. č. 105/2 o výměře 175 m2, zahrada a parc. č. 554/5 o výměře 21 m2, ostatní
plocha, nově vytvořeného dle geometrického plánu č. 734-128/2020, vše v obci Dobřany, k. ú. Šlovice
u Plzně, Michalu Bauerovi, Šlovice 56, 321 00 Plzeň-Litice, v celkové kupní ceně ve výši 78.400 Kč
a úhrady souvisejících nákladů v celkové výši 5.500 Kč (2.000 Kč za kolek k návrhu na vklad do
katastru nemovitostí a 3.500 Kč za vyhotovení ½ znaleckého posudku č. 2202/2021 - druhou polovinu
uhradí sousední kupující) a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo 5014F/00090/21 mezi městem
Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552, jako prodávajícím a Michalem Bauerem,
Šlovice 56, 321 00 Plzeň-Litice, jako kupujícím.
Prodej pozemků nově vytvořených dle geometrického plánu č. 734-128/2020, a to parc. č. 110/2 o
výměře 98 m2, ostatní plocha, parc. č. 110/7 o výměře 36 m2, zastavěná plocha
a
nádvoří, který je součástí stavby bez č.p. jiného vlastníka, vše v obci Dobřany, k. ú. Šlovice u Plzně,
manželům Pavlovi a Blance Brechličukovým, Šlovice 49, 321 00 Plzeň-Litice, v celkové kupní ceně
ve výši 53.600 Kč a úhrady souvisejících nákladů v celkové výši 5.500 Kč (2.000 Kč za kolek
k návrhu na vklad do katastru nemovitostí a 3.500 Kč za vyhotovení ½ znaleckého posudku č.
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2202/2021 - druhou polovinu uhradí sousední kupující) a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo
5014F/00091/21 mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552, jako
prodávajícím a manžely Pavlem a Blankou Brechličukovými, Šlovice 49, 321 00 Plzeň-Litice, jako
kupujícími.
Prodej části parc. č. 1280/112 v k. ú. a obci Dobřany, která bude přesně plošně určena a vymezena
příslušným geometrickým plánem, pod budoucí stavbou nové trafostanice investora ČEZ Distribuce,
a. s., IČ 24729035, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, včetně uzavření a textu Smlouvy o
budoucí kupní smlouvě č. IE-12-0007692, dle interní evidence č. 5036F/00052/21, mezi městem
Dobřany, IČ 00256552, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, jako Budoucím prodávajícím, a ČEZ
Distribucí, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, jako Budoucí
kupující.
Přijetí daru nemovitosti – pozemku parc. č. 2433/114 o výměře 307 m2, orná půda, v obci a k. ú.
Dobřany, který vznikl geometrickým plánem č. 2568-4/2021, a to od manželů Václava a Romany
Maškových, Chlumčanská 992, 334 41 Dobřany, do vlastnictví města Dobřany, náměstí T.G.M. 1,
334 41 Dobřany, IČ 00256552, za podmínky následné úpravy darovaného pozemku a uzavření a text
Darovací smlouvy č. 5010F/00014/21 mezi Václavem a Romanou Maškovými, Chlumčanská 992,
334 41 Dobřany, jako darujícím, a městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ
00256552, jako obdarovaným.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/1 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1028,
která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů
1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného
podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1028/1 Petru Walczyskovi, Loudů
1028, 334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00053/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Petrem Walczyskem, Loudů
1028, 334 41 Dobřany, jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/2 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1028,
která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů
1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného
podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1028/2 Pavle Váňové Černochové,
Na Bílé Husi 1071, 388 01 Blatná a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00054/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Pavlou Váňovou
Černochovou, Na Bílé Husi 1071, 388 01 Blatná, jako budoucí kupující.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/3 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1028,
která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů
1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného
podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1028/3 Anně Kočárkové, Loudů
1028, 334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00055/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Annou Kočárkovou, Loudů
1028, 334 41 Dobřany, jako budoucí kupující.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/4 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1028,
která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů
1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného
podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1028/4 Janě Müllerové, Loudů 1028,
334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo 5036F/00056/21
mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Janou Müllerovou, Loudů 1028, 334 41
Dobřany, jako budoucí kupující.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/5 vymezené podle občanského zákoníku v budově
č. p. 1028, která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na
adrese Loudů 1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a
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příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současným nájemcům bytu 1028/5 manželům Pavlovi
Baštařovi, Loudů 1028, 334 41 Dobřany a Marii Baštařové, Císaře Karla 1139, 334 41 Dobřany a
uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo 5036F/00057/21 mezi městem
Dobřany, jako budoucím prodávajícím a manželi Pavlem Baštařem, Loudů 1028, 334 41 Dobřany a
Marií Baštařovou, Císaře Karla 1139, 334 41 Dobřany, jako budoucími kupujícími.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/6 vymezené podle občanského zákoníku v budově
č. p. 1028, která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na
adrese Loudů 1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a
příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1028/6 Zdeňku Beranovi, Loudů
1028, 334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00058/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Zdeňkem Beranem, Loudů
1028, 334 41 Dobřany, jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/7 vymezené podle občanského zákoníku v budově
č. p. 1028, která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na
adrese Loudů 1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a
příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1028/7 Karlu Flaksovi, Loudů 1028,
334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo 5036F/00059/21
mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Karlem Flaksem, Loudů 1028, 334 41
Dobřany, jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/8 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1028,
která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů
1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného
podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současným nájemcům bytu 1028/8 manželům Václavovi a
Romaně Maškovým, Chlumčanská 992, 334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy o smlouvě
budoucí kupní, interní číslo 5036F/00060/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a
manželi Václavem a Romanou Maškovými, Chlumčanská 992, 334 41 Dobřany, jako budoucími
kupujícími.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/9 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1028,
která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů
1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného
podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1028/9 Věře Šťastné, Loudů 1028,
334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo 5036F/00061/21
mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Věrou Šťastnou, Loudů 1028, 334 41 Dobřany,
jako budoucí kupující.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/10 vymezené podle občanského zákoníku v budově
č. p. 1028, která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na
adrese Loudů 1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a
příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1028/10 Zdeňkovi Balejovi, Loudů
1028, 334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00062/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Zdeňkem Balejem, Loudů
1028, 334 41 Dobřany, jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/12 vymezené podle občanského zákoníku v budově
č. p. 1028, která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na
adrese Loudů 1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a
příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,

439 -

440 -

441 -

442 -

443 -

444 -

Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1028/12 Věře Sosnovcové, Loudů
1028, 334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00064/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Věrou Sosnovcovou, Loudů
1028, 334 41 Dobřany, jako budoucí kupující.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/13 vymezené podle občanského zákoníku v budově
č. p. 1028, která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na
adrese Loudů 1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a
příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1028/13 Ing. Matějovi Abrahamovi,
Loudů 1028, 334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00065/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Ing. Zdeňkem Abrahamem,
Loudů 1028, 334 41 Dobřany, jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/14 vymezené podle občanského zákoníku v budově
č. p. 1028, která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na
adrese Loudů 1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a
příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1028/14 Markovi Zajícovi, Loudů
1028, 334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00066/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Markem Zajícem, Loudů
1028, 334 41 Dobřany, jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/15 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1028, která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a
příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1028/15 Pavle Jelínkové, Loudů
1028, 334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00067/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Pavlou Jelínkovou, Loudů
1028, 334 41 Dobřany, jako budoucí kupující.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/16 vymezené podle občanského zákoníku v budově
č. p. 1028, která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na
adrese Loudů 1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a
příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1028/16 Marcele Šlajsové, 17.
listopadu 809, 334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00068/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Marcelou Šlajsovou, 17.
listopadu 809, 334 41 Dobřany, jako budoucí kupující.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/17 vymezené podle občanského zákoníku v budově
č. p. 1028, která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na
adrese Loudů 1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a
příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1028/17 Markétě Lahodové,
Osvobození 971, 334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00069/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Markétou Lahodovou, Loudů
1028, 334 41 Dobřany, jako budoucí kupující.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/18 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1028, která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a
příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1028/18 Janu Plášilovi, Loudů 1028,
334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo 5036F/00070/21
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mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Janem Plášilem, Loudů 1028, 334 41 Dobřany,
jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/19 vymezené podle občanského zákoníku v budově
č. p. 1028, která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na
adrese Loudů 1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a
příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1028/19 Jiřímu Mírkovi, Koterovská
329/143, 326 00 Plzeň-Božkov a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00071/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Jiřím Mírkou, Koterovská
329/143, 326 00 Plzeň-Božkov, jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/20 vymezené podle občanského zákoníku v budově
č. p. 1028, která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na
adrese Loudů 1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a
příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1028/20 Ing. Šárce Neuschlové,
Loudů 1028, 334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00072/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Ing. Šárkou Neuschlovou,
Loudů 1028, 334 41 Dobřany, jako budoucí kupující.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/21 vymezené podle občanského zákoníku v budově
č. p. 1028, která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na
adrese Loudů 1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a
příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současným nájemcům bytu 1028/21 manželům Milošovi a
Aleně Ježilovým, Františka Křižíka 736/26, 170 00 Praha 7 a uzavření a text Smlouvy o smlouvě
budoucí kupní, interní číslo 5036F/00073/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a
manželi Milošem a Alenou Ježilovými, Františka Křižíka 736/26, 170 00 Praha 7, jako budoucími
kupujícími.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/22 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1028, která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a
příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1028/22 Kamilu Honzíkovi, Spádná
447/9, 321 00 Plzeň-Litice a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00074/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Kamilem Honzíkem, Spádná
447/9, 321 00 Plzeň-litice, jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/23 vymezené podle občanského zákoníku v budově
č. p. 1028, která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na
adrese Loudů 1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a
příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1028/23 Tomáši Bartoníčkovi, Loudů
1028, 334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00075/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Tomášem Bartoníčkem,
Loudů 1028, 334 41 Dobřany, jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/24 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1028, která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a
příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1028/24 Karlu Švarcovi, Loudů 1028,
334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo 5036F/00076/21
mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Karlem Švarcem, Loudů 1028, 334 41
Dobřany, jako budoucím kupujícím.
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Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/25 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1028, která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a
příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1028/25 Zdeňce Jelínkové, Loudů
1028, 334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00077/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Zdeňkou Jelínkovou, Loudů
1028, 334 41 Dobřany, jako budoucí kupující.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/26 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1028, která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a
příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1028/26 Jiřímu Frumertovi, Loudů
1028, 334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00078/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Jiřím Frumertem, Loudů
1028, 334 41 Dobřany, jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1028/11 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1028, která je součástí pozemku st. parc. č. 2028 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1028, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a
příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2028, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4045 a LV 4046 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současným nájemcům bytu 1028/11 Janu Otýsovi, Družstevní
332, 334 42 Chlumčany v podílu ½ a Tomáši Otýsovi, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany v podílu
½ a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo 5036F/00063/21 mezi městem
Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Janem Otýsem, Družstevní 332, 334 42 Chlumčany a
Tomášem Otýsem, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany.
Uzavření a text Smlouvy č. 6639F/00012/21 o spolupráci při zajištění finančních prostředků na projekt
„Zateplení bytového domu Loudů 1029, 334 41 Dobřany“ mezi městem Dobřany, se sídlem náměstí
T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552 a Společenství vlastníků Loudů 1029, Dobřany, se sídlem
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, IČ 08358834.
Změnu Závazných pravidel pro vytvoření a použití účelových prostředků „FONDU ROZVOJE
BYDLENÍ“ na území města Dobřany a v částech obce Šlovice a Vodní Újezd.
Uzavření a text veřejnoprávní smlouvy int. č. 3246F/00080/21 o poskytnutí dotace z Globálního
dárcovského a dotačního titulu města Dobřany – dotace „zázemí“ na rok 2021 TJ Dobřany, z.s., IČ
18240151, Tyršova 728, 334 41 Dobřany, a to ve smyslu usnesení Rady města Dobřany č. 2708 ze
dne 31.12.2020.
Uzavření a text veřejnoprávní smlouvy int. č. 3246F/00078/21 o poskytnutí dotace z Globálního
dárcovského a dotačního titulu města Dobřany – dotace „zázemí“ na rok 2021 pro Budulínek, z.s.,
IČ 27006701, U Trati 1014, 334 41 Dobřany, a to ve smyslu usnesení Rady města Dobřany č. 2708
ze dne 31.12.2020.
Uzavření a text veřejnoprávní smlouvy int. č. 3246F/00071/21 o poskytnutí dotace z Globálního
dárcovského a dotačního titulu města Dobřany – dotace „zázemí“ na rok 2021 pro R.S.T. z.s., IČ
06407331, Plzeňská 1179, 334 41 Dobřany, a to ve smyslu usnesení Rady města Dobřany č. 2708
ze dne 31.12.2020.
Poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč na provoz pro Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.,
Domažlická 261/74, 318 00 Plzeň, IČ 05328586, v rámci Globálního dárcovského a dotačního titulu
města Dobřany - část B. Dary, na základě žádosti, vč. textu darovací smlouvy č. 3011F/00053/21.
Poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč na pořízení léků a zdravotnického materiálu pro Hospic
svatého Lazara, Sladkovského 2472/66a, 326 00 Plzeň, IČ 66361508, v rámci Globálního
dárcovského a dotačního titulu města Dobřany - část B. Dary, na základě žádosti, vč. textu darovací
smlouvy č. 3011F/00055/21.
Poskytnutí dotace ve výši 276.525 Kč na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje pro
rok 2021 na základě žádosti podané Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 18 Plzeň, IČ 70890366,
včetně uzavření smlouvy č. 3046F/00050/21.
Pořízení územní studie „Kasárna Dobřany 2021“.
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Hospodaření Fondu sociálního pro rok 2021.
Hospodaření Fondu pro rozvoj bydlení pro rok 2021.

Zrušuje
465 -

Své usnesení č. 392 ze dne 21.12.2020 (výkup pozemků od p. Papeže) z důvodu prodeje pozemků
jinému zájemci prostřednictvím realitní kanceláře.

Zmocňuje
Radu města ke schválení rozpočtového opatření č. II/2021 za shodných podmínek pro schvalování v
průběhu roku.
467 - Radu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, k provedení změn schváleného rozpočtu v období duben a květen 2021 po projednání
finančním výborem do výše 20 mil. Kč.
466 -

Mění
468 -

Jednací řád Zastupitelstva města Dobřany z 25.05.2020.

Bc. Martin Sobotka
starosta města Dobřany

Ing. Lenka Tomanová
místostarostka města Dobřany

