Usnesení z jednání č. 18 Zastupitelstva města Dobřany ze dne 28.06.2021
Volí
532 -

Ověřovatele zápisu Zuzanu Štychovou a MUDr. Jitku Šebestovou.

Určuje
533 -

Zapisovatelkou zápisu pí Ivanu Šusterovou.

Bere na vědomí
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Zprávu o činnosti Rady města Dobřany z mezidobí.
Informaci finančního výboru o kontrole hospodaření města Dobřany k 31.05.2021.
IV. rozpočtové opatření města Dobřany k 18.05.2021.
Zprávu o průběhu kontroly bytového fondu prováděné Kontrolním výborem ZM.
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 1203/107 o výměře 529 m2, která vznikne na základě
geometrického plánu č. 2530-60/2020 ze dne 28.08.2020 vypracovaného společností KORECKÝ s.
r. o., IČ 05206855, Barákova 505/70, 326 00 Plzeň, oddělením z pozemkové parcely č. 1203/55 v k.
ú. a obci Dobřany formou veřejné soutěže dle Řádu veřejné soutěže města Dobřany schváleného
usnesením Zastupitelstva města Dobřany č. 396 ze dne 21.12.2020, a vyhlášení Veřejné soutěže o
nejvhodnější nabídku pod názvem „Obytná zóna Kotynka II – parc. č. 1203/107 v k. ú. Dobřany“
s minimální nabídkovou cenou 1.269.600 Kč, schválené usnesením Rady města Dobřany č. 3383 dne
23.06.2021.
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 1203/109 o výměře 441 m2, která vznikne na základě
geometrického plánu č. 2530-60/2020 ze dne 28.08.2020 vypracovaného společností KORECKÝ s.
r. o., IČ 05206855, Barákova 505/70, 326 00 Plzeň, oddělením z pozemkové parcely č. 1203/55 v k.
ú. a obci Dobřany formou veřejné soutěže dle Řádu veřejné soutěže města Dobřany schváleného
usnesením Zastupitelstva města Dobřany č. 396 ze dne 21.12.2020, a vyhlášení Veřejné soutěže o
nejvhodnější nabídku pod názvem „Obytná zóna Kotynka II – parc. č. 1203/109 k. ú. Dobřany“
s minimální nabídkovou cenou 1.058.400 Kč, schválené usnesením Rady města Dobřany č. 3384 dne
23.06.2021.
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 1203/125 o výměře 480 m2, která vznikne na základě
geometrického plánu č. 2530-60/2020 ze dne 28.08.2020 vypracovaného společností KORECKÝ s.
r. o., IČ 05206855, Barákova 505/70, 326 00 Plzeň, oddělením z pozemkové parcely č. 1203/55 v k.
ú. a obci Dobřany formou veřejné soutěže dle Řádu veřejné soutěže města Dobřany schváleného
usnesením Zastupitelstva města Dobřany č. 396 ze dne 21.12.2020, a vyhlášení Veřejné soutěže o
nejvhodnější nabídku pod názvem „Obytná zóna Kotynka II – parc. č. 1203/125 k. ú. Dobřany“
s minimální nabídkovou cenou 1.152.000 Kč, schválené usnesením Rady města Dobřany č. 3385 dne
23.06.2021.
Záměr prodeje pozemkových parcel č. 1203/56 o výměře 441 m2, č. 1203/120 o výměře 101 m2, č.
1203/119 o výměře 249 m2, č. 1203/118 o výměře 56 m2, č. 1203/117 o výměře 249 m2, č. 1203/116
o výměře 57 m2, č. 1203/115 o výměře 249 m2, č. 1203/114 o výměře 59 m2, č. 1203/113 o výměře
248 m2, č. 1203/112 o výměře 60 m2, č. 1203/111 o výměře 346 m2 a č. 1203/110 o výměře 87 m2,
které vzniknou na základě geometrického plánu č. 2530-60/2020 ze dne 28.08.2020 vypracovaného
společností KORECKÝ s. r. o., IČ 05206855, Barákova 505/70, 326 00 Plzeň, oddělením
z pozemkových parcel č. 1203/55 a č. 1203/56, obě v k. ú. a obci Dobřany, formou veřejné soutěže
dle Řádu veřejné soutěže města Dobřany schváleného usnesením Zastupitelstva města Dobřany č. 396
ze dne 21.12.2020, a vyhlášení Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku pod názvem „Obytná
zóna Kotynka II – 6ŘRD“ s minimální nabídkovou cenou 5.284.800 Kč, schválené usnesením Rady
města Dobřany č. 3386 dne 23.06.2021.
Záměr prodeje pozemkových parcel č. 1203/122 o výměře 630 m2, č. 1203/123 o výměře 328 m2 a č.
1203/124 o výměře 375 m2, které vzniknou na základě geometrického plánu č. 2530-60/2020 ze dne
28.08.2020 vypracovaného společností KORECKÝ s. r. o., IČ 05206855, Barákova 505/70, 326 00
Plzeň, oddělením z pozemkových parcel č. 1203/55 a č. 1203/56, obě v k. ú. a obci Dobřany, formou
veřejné soutěže dle Řádu veřejné soutěže města Dobřany schváleného usnesením Zastupitelstva města

Dobřany č. 396 ze dne 21.12.2020, a vyhlášení Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku pod názvem
„Obytná zóna Kotynka II – 3ŘRD“ s minimální nabídkovou cenou 3.199.200 Kč, schválené
usnesením Rady města Dobřany č. 3387 dne 23.06.2021.
Schvaluje
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Program jednání Zastupitelstva města Dobřany dne 28.06.2021.
V. rozpočtové opatření k 28.06.2021.
Směnu pozemků ve vlastnictví Ladislava Pošara, Lidická 121, Dobřany parc. č. 595/6 o výměře 145
m2, orná půda, parc. č. 598/3 o výměře 3 m2, trvalý travní porost, parc. č. 600/6 o výměře 1554 m2,
orná půda, parc. č. 603/15 o výměře 3072 m2, trvalý travní porost a parc. č. 1475/3 o výměře 6168
m2, orná půda, vše v podílu 1/4 a zapsaných na LV 1929 pro obec a k. ú. Dobřany, pozemků parc. č.
2978/340 o výměře 31 m2, trvalý travní porost, parc. č. 3134/11 o výměře 410 m 2, ostatní plocha,
parc. č. 3134/45 o výměře 24 m2, ostatní plocha a parc. č. 3134/55 o výměře 213 m2, ostatní plocha,
vše v podílu 1/80 a zapsaných na LV 94 pro obec a k. ú. Dobřany, pozemků parc. č. 3855/170 o
výměře 42 m2, vodní plocha a parc. č. 3855/171 o výměře 192 m2, vodní plocha, zapsaných na LV
1904 pro obec a k. ú. Dobřany a pozemku parc. č. 2978/353 o výměře 6375 m2, trvalý travní porost
nově vytvořeného geometrickým plánem č. 2366-160/2018 v obci a k. ú. Dobřany, vše ve vlastnictví
Ladislava Pošara, Lidická 121, 334 41 Dobřany, a to vše za pozemek parc. č. 2039/2 o výměře 9353
m2, nově vytvořeným geometrickým plánem č. 2590-41/2021, v obci a k. ú. Dobřany a ve vlastnictví
města Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552, v cenové rovnosti směňovaných
parcel a uzavření a text Směnné smlouvy, interní číslo 5025F/00021/21 uzavřené mezi Ladislavem
Pošarem, Lidická 121, 334 41 Dobřany, a městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany.
Směnu nově vytvořených pozemků geometrickým plánem č. 688-81/2018, a to parc. č. 122/11 o
výměře 6 m2, ostatní plocha a parc. č. 122/12 o výměře 4 m2, ostatní plocha, vše v k. ú. Šlovice u
Plzně a ve vlastnictví města Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552 a parc. č.
124/3 o výměře 5 m2, ostatní plocha, v k. ú. Šlovice u Plzně a ve spoluvlastnictví Jindřicha Hrabáka
v podílu ½ a Jany Hrabákové v podílu ½, společně bytem F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany, v jednotné
ceně parcel 295 Kč/1 m2 a úhrady souvisejících nákladů v celkové výši 2.950 Kč manžely
Hrabákovými (tj. ½ nákladů na kolek k návrhu na vklad do katastru nemovitostí a část nákladů na
vyhotovení GP 688-81/2018 ve výši 1.950 Kč a uzavření a text Směnné smlouvy, interní číslo
5025F/00022/21 uzavřenou mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552
a manžely Jindřichem a Janou Hrabákovými, F. X. Nohy 962, 334 41 Dobřany.
Směnu pozemků nově vytvořených geometrickým plánem č. 2275-99/2017, a to parc. č. 1507/7 o
výměře 28 m2, ostatní plocha, v k. ú. Dobřany a ve vlastnictví města Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
334 41 Dobřany, IČ 00256552 a parc. č. 1489/4 o výměře 35 m2, orná půda, v k. ú. Dobřany a ve
vlastnictví manželů Petra a Jany Hradiských, Studniční 614, 334 41 Dobřany, v cenové rovnosti
směňovaných parcel a úhrady souvisejících nákladů v celkové výši 3.250 Kč, což je ½ celkových
nákladů na vypracování GP 2275-99/2017 ve výši 4.500 Kč a kolek k návrhu na vklad do katastru
nemovitostí 2.000 Kč a uzavření a text Směnné smlouvy, interní číslo 5025F/00023/21 mezi městem
Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552 a manžely Petrem a Janou Hradiskými,
Studniční 614, 334 41 Dobřany.
Prodej pozemků parc. č. 4345, ostatní plocha, o výměře 109 m2 a parc. č. 4346, ostatní plocha, o
výměře 112 m2, vše v obci a k. ú. Dobřany, v celkové kupní ceně 43.146 Kč a v souladu s uzavřenou
Smlouvou o smlouvě budoucí, interní číslo 5036/06341/15, Janu Košťálovi, Přeštická 741, 334 41
Dobřany a uzavření Kupní smlouvy, interní číslo 5014F/00162/21 mezi městem Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, 334 41 Dobřany, jako prodávajícím a Janem Košťálem, Přeštická 741, 334 41 Dobřany, jako
kupujícím.
Prodej pozemku parc. č. 554/6 o výměře 21 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nově vytvořeného dle
geometrického plánu č. 734-128/2020, v obci Dobřany a k. ú. Šlovice u Plzně, Michalu Bauerovi,
Šlovice 56, 321 00 Plzeň - Litice, v kupní ceně ve výši 400 Kč/1 m2 a úhrady souvisejících nákladů
ve výši 2.000 Kč (kolek k návrhu na vklad do katastru nemovitostí) a uzavření a text Kupní smlouvy,
interní číslo 5014F/00161/21, 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 pozemku nově vytvořeného dle geometrického plánu č. 743-128/2020, a to st. parc. č. 110/8
o výměře 16 m2, který je součástí stavby bez č. p. jiného vlastníka, v obci Dobřany a k. ú. Šlovice u

Plzně, manželům Pavlu a Blance Brechličukovým, Šlovice 49, 321 00 Plzeň - Litice, v kupní ceně
400 Kč/1 m2.
551 - Prodej pozemku parc. č. 3244/16 o výměře 58 m2, zahrada, v obci a k. ú. Dobřany nově vytvořeného
dle geometrického plánu č. 2554-212/2020, manželům Jaroslavovi a Pavle Krákorovým, Spojovací
811, 334 41 Dobřany v kupní ceně shodné se znaleckým posudkem č. 2071/2019 ve výši 9.140 Kč a
úhrady souvisejících nákladů v celkové výši 4.350 Kč (tj. 1/2 nákladů na vypracování znaleckého
posudku č. 2071/2019 ve výši 2.350 Kč a kolku ke vkladu do katastru nemovitostí ve výši 2.000 Kč)
a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo 5014F/00163/21 mezi městem Dobřany, náměstí T. G.
M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552, jako prodávajícím a manžely Jaroslavem a Pavlou Krákorovými,
Spojovací 811, 334 41 Dobřany, jako kupujícími.
552 - Prodej pozemku parc. č. 3758/10 o výměře 37 m2, ostatní plocha, v obci a k. ú. Dobřany, nově
vytvořeného dle geometrického plánu č. 2460-163/2019, manželům Pavlovi a Evě Boučkovým,
Chlumčanská 897, 334 41 Dobřany, v kupní ceně shodné s cenou obvyklou (tržní) dle znaleckého
posudku č. 2238/2021 vypracovaného soudním znalcem Vladislavem Titlem, Vilová 229, 330 03
Chrást, IČ 10366075 ve výši 30.960 Kč, úhrady souvisejících nákladů v celkové výši 13.750 Kč a
náhrady za užívání pozemku bez právního důvodu za dva roky zpětně ve výši nájemného 666 Kč a
uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo 5014F/00164/21 mezi městem Dobřany, náměstí T. G.
M. 1, 334 41 Dobřany, jako prodávajícím a manžely Pavlem a Evou Boučkovými, Chlumčanská 897,
334 41 Dobřany, jako kupujícími.
553 - Prodej pozemku parc. č. 2409/16 o výměře 84 m2 v obci a k. ú. Dobřany nově vytvořeného dle
geometrického plánu č. 2611-42/2021, za účelem rozšíření vjezdu pro nákladní auta k pozemku parc.
č. 2409/13, v obci a k. ú. Dobřany, který je ve vlastnictví společnosti Moters s.r.o., K šancím 50/6,
163 00 Praha – Řepy, IČ 05080126 v kupní ceně 1.000 Kč / 1 m2 s připočtením DPH v zákonné výši
a úhrady souvisejících nákladů ve výši 2.000 Kč (kolek k návrhu na vklad do katastru nemovitostí) a
uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo 5014F/00165/21 mezi městem Dobřany, náměstí T. G.
M. 1, 334 41 Dobřany, jako prodávajícím a společností Moters s.r.o., K šancím 50/6, 163 00 Praha –
Řepy, IČ 05080126, jako kupujícím.
554 - Prodej pozemku st. parc. č. 1971 o výměře 15 m2, který je součástí stavby bez č.p./č.e. ve vlastnictví
společnosti Vysoká, a.s., se sídlem Vysoká č. p. 1035, 334 41 Dobřany, IČ 45359288, v obci a k. ú.
Dobřany, v ceně znaleckého posudku č. 2211/2021 ve výši 8.060 Kč a souvisejících nákladů
v celkové výši 7.000 Kč (tj. kolek k návrhu na vklad do katastru nemovitostí 2.000 Kč a náklady na
vypracování znaleckého posudku č. 2211/2021 ve výši 5.000 Kč) a uzavření a text Kupní smlouvy,
interní číslo 5014F/00119/21 mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, jako
prodávajícím a společností Vysoká, a.s., se sídlem Vysoká č. p. 1035, 334 41 Dobřany, IČ 45359288,
jako kupujícím.
555 - Výkup pozemků parc. č. 738/20 o výměře 39 m2, parc. č. 748/11 o výměře 4 m2 a parc. č. 751/10 o
výměře 99 m2, vše ostatní plocha, ostatní komunikace, v obci a k.ú. Dobřany, nově vytvořených
geometrickým plánem č. 2544-271/2020 v kupní ceně 195 Kč/ 1 m2 od Jana Košťála, Přeštická 741,
334 41 Dobřany a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo 5013F/00079/21 uzavřené mezi
městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552, jako kupujícím a Janem
Košťálem, Přeštická 741, 334 41 Dobřany, jako prodávajícím.
556 - Výkup pozemku parc. č. 750/3 o výměře 5 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v obci a k.ú.
Dobřany, nově vytvořeného geometrickým plánem č. 2544-271/2020 v kupní ceně 195 Kč/1 m2 od
Karla Kříže, F. X. Nohy 963, 334 41 Dobřany, a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo
5013F/00078/21, která bude uzavřena mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany,
IČ 00256552, jako kupujícím, a Karlem Křížem, F. X. Nohy 963, 334 41 Dobřany, jako prodávajícím.
557 - V návaznosti na uzavření Plánovací smlouvy č. 5052/08788/17 ze dne 26.10.2017, ve znění jejích
Dodatků č. 1 a č. 2, která byla uzavřena mezi městem Dobřany, IČ 00256552, náměstí T. G. M. 1,
334 41 Dobřany, a společností PEBAL Invest s. r. o., IČ 05620406, Vysoká 1297, 334 41 Dobřany
(nyní Dobřany PARK s. r. o.), výkup nové veřejné infrastruktury uvedené v článku IV, v odstavcích
d) a e) této plánovací smlouvy, tj. chodník pro pěší a cyklisty, chodník v rámci stavby „Výrobní hala
PEBAL – Dobřany“, část vybudované komunikace od ústí napojení ze silnice III/18033 k hranici
areálu „Výrobní hala PEBAL – Dobřany“, a dále výkup pozemku pod touto komunikací parc. č.
2008/2 o výměře 642 m2, a to vše za celkovou kupní cenu 1.530 Kč vč. DPH, vč. uzavření a textu
Kupní smlouvy č. 5013F/00080/21.
558 - 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,

559 -

560 -

561 -

562 -

563 -

564 -

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 kupní, interní číslo 5014F/00092/21 mezi městem Dobřany,
jako prodávajícím a Petrem Walczyskem, Loudů 1028, 334 41 Dobřany, jako kupujícím.
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 kupní, interní číslo 5014F/00093/21 mezi městem
Dobřany, jako prodávajícím a Pavlou Váňovou Černochovou, Na Bílé Husi 1071, 388 01 Blatná, jako
kupující.
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 kupní, interní číslo 5014F/00094/21 mezi městem Dobřany, jako
prodávajícím a Annou Kočárkovou, Loudů 1028, 334 41 Dobřany, jako kupující.
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 kupní, interní číslo 5014F/00095/21 mezi městem Dobřany, jako
prodávajícím a Janou Müllerovou, Loudů 1028, 334 41 Dobřany, jako kupující.
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 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 kupní, interní číslo 5014F/00096/21 mezi městem Dobřany, jako prodávajícím a manžely
Pavlem Baštařem, Loudů 1028, 334 41 Dobřany a Marií Baštařovou, Císaře Karla 1139, 334 41
Dobřany, jako kupujícími.
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 kupní, interní číslo 5014F/00097/21 mezi městem Dobřany,
jako prodávajícím a Zdeňkem Beranem, Loudů 1028, 334 41 Dobřany, jako kupujícím.
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 kupní, interní číslo 5014F/00098/21 mezi městem Dobřany, jako
prodávajícím a Karlem Flaksem, Loudů 1028, 334 41 Dobřany, jako kupujícím.
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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 kupní, interní číslo
5014F/00099/21 mezi městem Dobřany, jako prodávajícím a manžely Václavem a Romanou
Maškovými, Chlumčanská 992, 334 41 Dobřany, jako kupujícími.
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 kupní, interní číslo 5014F/00100/21 mezi městem Dobřany, jako
prodávajícím a Věrou Šťastnou, Loudů 1028, 334 41 Dobřany, jako kupující.
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 kupní, interní číslo 5014F/00101/21 mezi městem Dobřany,
jako prodávajícím a Zdeňkem Balejem, Loudů 1028, 334 41 Dobřany, jako kupujícím.
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, 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 kupní, interní číslo 5014F/00103/21 mezi městem Dobřany,
jako prodávajícím a Věrou Sosnovcovou, Loudů 1028, 334 41 Dobřany, jako kupující.
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 kupní, interní číslo 5014F/00104/21 mezi městem
Dobřany, jako prodávajícím a Ing. Matějem Abrahamem, Loudů 1028, 334 41 Dobřany, jako
kupujícím.
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 kupní, interní číslo 5014F/00105/21 mezi městem Dobřany,
jako prodávajícím a Markem Zajícem, Loudů 1028, 334 41 Dobřany, jako kupujícím.
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
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Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00106/21 mezi městem Dobřany, jako
prodávajícím a Pavlou Jelínkovou, Loudů 1028, 334 41 Dobřany, jako kupující.
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 kupní, interní číslo 5014F/00107/21 mezi městem
Dobřany, jako prodávajícím a Marcelou Šlajsovou, 17. listopadu 809, 334 41 Dobřany, jako kupující.
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 kupní, interní číslo 5014F/00108/21 mezi městem
Dobřany, jako prodávajícím a Markétou Lahodovou, Loudů 1028, 334 41 Dobřany, jako kupující.
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 kupní, interní číslo 5014F/00109/21 mezi městem Dobřany, jako
prodávajícím a Janem Plášilem, Loudů 1028, 334 41 Dobřany, jako kupujícím.
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 kupní, interní číslo 5014F/00110/21 mezi městem
Dobřany, jako prodávajícím a Jiřím Mírkou, Koterovská 329/143, 326 00 Plzeň-Božkov, jako
kupujícím.
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 kupní, interní číslo 5014F/00111/21 mezi městem
Dobřany, jako prodávajícím a Ing. Šárkou Neuschlovou, Loudů 1028, 334 41 Dobřany, jako kupující.
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 kupní, interní číslo
5014F/00112/21 mezi městem Dobřany, jako prodávajícím a manžely Milošem a Alenou Ježilovými,
Františka Křižíka 736/26, 170 00 Praha 7, jako kupujícími.
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,
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Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1028/22 Kamilu Honzíkovi, Spádná 447/9,
321 00 Plzeň-Litice a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00113/21 mezi městem
Dobřany, jako prodávajícím a Kamilem Honzíkem, Spádná 447/9, 321 00 Plzeň-Litice, jako
kupujícím.
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 kupní, interní číslo 5014F/00114/21 mezi městem
Dobřany, jako prodávajícím a Tomášem Bartoníčkem, Loudů 1028, 334 41 Dobřany, jako kupujícím.
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 kupní, interní číslo 5014F/00115/21 mezi městem Dobřany, jako
prodávajícím a Karlem Švarcem, Loudů 1028, 334 41 Dobřany, jako kupujícím.
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 kupní, interní číslo 5014F/00116/21 mezi městem Dobřany,
jako prodávajícím a Zdeňkou Jelínkovou, Loudů 1028, 334 41 Dobřany, jako kupující.
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 kupní, interní číslo 5014F/00117/21 mezi městem Dobřany,
jako prodávajícím a Jiřím Frumertem, Loudů 1028, 334 41 Dobřany, jako kupujícím.
Prodej bytové jednotky č. 1029/1 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která je
součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současným nájemcům bytu 1029/1 manželům Markovi a Monice
Tolarovým, Tyršova 8, 335 61 Spálené Poříčí a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo
5014F/00120/21 mezi městem Dobřany, jako prodávajícím a manžely Markem a Monikou
Tolarovými, Tyršova 8, 335 61 Spálené Poříčí, jako kupujícími.
Prodej bytové jednotky č. 1029/2 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která je
součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současným nájemcům bytu 1029/2 manželům Jiřímu a Evě Blackým,
Dolce 64, 334 01 Přeštice a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00121/21 mezi městem
Dobřany, jako prodávajícím a manžely Jiřím a Evou Blackými, Dolce 64, 334 01 Přeštice, jako
kupujícími.
Prodej bytové jednotky č. 1029/3 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která je
součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
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na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/3 Zdeňkovi Žákovi, Plachého 1877/50,
301 00 Plzeň a uzavření a text Smlouvy o smlouvě kupní, interní číslo 5014F/00122/21 mezi městem
Dobřany, jako prodávajícím a Zdeňkem Žákem, Plachého 1877/50, 301 00 Plzeň, jako kupujícím.
Prodej bytové jednotky č. 1029/4 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která je
součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/4 Věře Langové, Loudů 1029, 334 41
Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00123/21 mezi městem Dobřany, jako
prodávajícím a Věrou Langovou, Loudů 1029, 334 41 Dobřany, jako kupující.
Prodej bytové jednotky č. 1029/5 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která je
součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/5 Martinu Procházkovi, Loudů 1029,
334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00125/21 mezi městem
Dobřany, jako prodávajícím a Martinem Procházkou, Loudů 1029, 334 41 Dobřany, jako kupujícím.
Prodej bytové jednotky č. 1029/6 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která je
součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti příslušného podílu na
pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současným nájemcům bytu 1029/6 manželům Vladimírovi a Květoslavě
Mlnáříkovým, Dobřánky 700, 334 41 Dobřany, a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo
5014F/00126/21 mezi městem Dobřany, jako prodávajícím a manžely Vladimírem a Květoslavou
Mlnáříkovými, Dobřánky 700, 334 41 Dobřany, jako kupujícími.
Prodej bytové jednotky č. 1029/7 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která je
součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/7 Evě Albertové, Loudů 1029, 334 41
Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00127/21 mezi městem Dobřany, jako
budoucím prodávajícím a Evou Albertovou, Loudů 1029, 334 41 Dobřany, jako budoucí kupující.
Prodej bytové jednotky č. 1029/8 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která je
součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/8 Romaně Jungrové, Loudů 1029, 334
41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00128/21 mezi městem Dobřany,
jako prodávajícím a Romanou Jungrovou, Loudů 1029, 334 41 Dobřany, jako kupující.
Prodej bytové jednotky č. 1029/9 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která je
součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/9 Ing. Josefovi Malému, F. X. Nohy
966, 334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00129/21 mezi městem
Dobřany, jako prodávajícím a Ing. Josefem Malým, F. X. Nohy 966, 334 41 Dobřany, jako kupujícím.
Prodej bytové jednotky č. 1029/10 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
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a příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/10 Ing. Lucii
Šimečkové, Loudů 1029, 334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo
5014F/00130/21 mezi městem Dobřany, jako prodávajícím a Ing. Lucií Šimečkovou, Loudů 1029,
334 41 Dobřany, jako kupující.
Prodej bytové jednotky č. 102911 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
a
příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/11 Jiřině Ježkové, Loudů 1029,
334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00131/21 mezi městem
Dobřany, jako prodávajícím a Jiřinou Ježkovou, Loudů 1029, 334 41 Dobřany, jako kupující.
Prodej bytové jednotky č. 1029/12 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/12 Petru Walczyskovi, Loudů 1028, 334
41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00132/21 mezi městem Dobřany,
jako prodávajícím a Petrem Walczyskem, Loudů 1028, 334 41 Dobřany, jako kupujícím.
Prodej bytové jednotky č. 1029/13 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/13 Marcele Hessové, Sokolovská 805,
334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00133/21 mezi městem
Dobřany, jako prodávajícím a Marcelou Hessovou, Sokolovská 805, 334 41 Dobřany, jako kupující.
Prodej bytové jednotky č. 1029/14 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/14 Jiřímu Flaisigovi, Loudů 1029, 334
41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00134/21 mezi městem Dobřany,
jako prodávajícím a Jiřím Flaisigem, Loudů 1029, 334 41 Dobřany, jako kupujícím.
Prodej bytové jednotky č. 1029/15 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/15 Romanu Štětkovi, Loudů 1029, 334
41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00135/21 mezi městem Dobřany,
jako prodávajícím a Romanem Štětkou, Loudů 1029, 334 41 Dobřany, jako kupujícím.
Prodej bytové jednotky č. 1029/16 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současným nájemcům bytu 1029/16 manželům Zdeňkovi Protivínskému,
Železniční 2660/19, 326 00 Plzeň a Věře Protivínské, Útušice 187, 332 09 a uzavření a text Smlouvy
kupní, interní číslo 5014F/00136/21 mezi městem Dobřany, jako podávajícím a manžely Zdeňkem
Protivínským, Železniční 2660/19, 326 00 Plzeň a Věrou Protivínskou, Útušice 187, 332 09, jako
kupujícími.
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Prodej bytové jednotky č. 1029/17 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současným nájemcům bytu 1029/17 manželům Antonínovi a Mileně
Protivínským, Suvorovova 2076/24, 326 00 Plzeň, Východní Předměstí a uzavření a text Smlouvy
kupní, interní číslo 5014F/00137/21 mezi městem Dobřany, jako prodávajícím a manžely Antonínem
a Milenou Protivínskými, Suvorovova 2076/24, 326 00 Plzeň, Východní Předměstí, jako kupujícími.
Prodej bytové jednotky č. 1029/18 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/18 Vladimíru Bazikovi, Dnešice 136,
334 01 Přeštice a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00138/21 mezi městem Dobřany,
jako prodávajícím a Vladimírem Bazikou, Dnešice 136, 334 01 Přeštice, jako kupujícím.
Prodej bytové jednotky č. 1029/19 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/19 Petrovi Malému, Loudů 1029, 334
41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00139/21 mezi městem Dobřany,
jako prodávajícím a Petrem Malým, Loudů 1029, 334 41 Dobřany, jako kupujícím.
Prodej bytové jednotky č. 1029/20 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/20 manželům Václavovi a Romaně
Maškovým, Chlumčanská 992, 334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo
5014F/00140/21 mezi městem Dobřany, jako prodávajícím a manžely Václavem a Romanou
Maškovými, Chlumčanská 992, 334 41 Dobřany, jako kupujícími.
Prodej bytové jednotky č. 1029/21 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/21 Daně Kletečkové, Loudů 1029, 334
41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00141/21 mezi městem Dobřany,
jako prodávajícím a Danou Kletečkovou, Loudů 1029, 334 41 Dobřany, jako kupující.
Prodej bytové jednotky č. 1029/22 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/22 Michaele Bláhové, Soběkury 136,
334 01 Přeštice a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00142/21 mezi městem Dobřany,
jako prodávajícím a Michaelou Bláhovou, Soběkury 136, 334 01 Přeštice, jako kupující.
Prodej bytové jednotky č. 1029/23 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/23 Štěpánu Biskupovi, Loudů 1029, 334
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41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00143/21 mezi městem Dobřany,
jako prodávajícím a Štěpánem Biskupem, Loudů 1029, 334 41 Dobřany, jako kupujícím.
Prodej bytové jednotky č. 1029/24 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současným nájemcům bytu 1029/24 manželům Milanu Pacholíkovi,
Západní 1323/14, 323 00 Plzeň 1, Bolevec a Lucii Pacholíkové, Loudů 1029, 334 41 Dobřany a
uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00144/21 mezi městem Dobřany, jako
prodávajícím a manžely Milanem Pacholíkem, Západní 1323/14, 323 00 Plzeň 1, Bolevec a Lucií
Pacholíkovou, Loudů 1029, 334 41 Dobřany, jako kupujícími.
Prodej bytové jednotky č. 1029/25 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/25 Janou Fogli, Mandlova 450/16, 301
00 Plzeň, Doudlevce a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00145/21 mezi městem
Dobřany, jako prodávajícím a Janou Fogli, Mandlova 450/16, 301 00 Plzeň, Doudlevce, jako kupující.
Prodej bytové jednotky č. 1029/26 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/26 Věře Šourkové, Loudů 1029, 334 41
Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00146/21 mezi městem Dobřany, jako
prodávajícím a Věrou Šourkovou, Loudů 1029, 334 41 Dobřany, jako kupující.
Prodej bytové jednotky č. 1029/27 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/27 Jiřímu Kubešovi, Oplot 108, 334 01
Přeštice, zastoupeným opatrovníkem Ondřejem Kubešem, nar. 04. 03. 1987, Dnešice 279, 334 01
Přeštice, na základě Listiny o jmenování opatrovníka Okresním soudem Plzeň-jih, č.j. 3 P 222/20 a
uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00147/21 mezi městem Dobřany, jako
prodávajícím a Jiřím Kubešem, Oplot 108, 334 01 Přeštice, zastoupeným opatrovníkem Ondřejem
Kubešem, jako kupujícím.
Prodej bytové jednotky č. 1029/28 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současným nájemcům bytu 1029/28 manželům Bohumírovi a Martině
Supovým, Protifašistických bojovníků 944, 334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní
číslo 5014F/00148/21 mezi městem Dobřany, jako prodávajícím a manžely Bohumírem a Martinou
Supovými, Protifašistických bojovníků 944, 334 41 Dobřany, jako kupujícími.
Prodej bytové jednotky č. 1029/29 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/29 Martině Štruncové, Jungmannova
1092, 334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00149/21 mezi městem
Dobřany, jako prodávajícím a Martinou Štruncovou, Jungmannova 1092, 334 41 Dobřany, jako
kupující.
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Prodej bytové jednotky č. 1029/30 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/30 Jiřímu Lindovi, Tyršova 94, 334 41
Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00150/21 mezi městem Dobřany, jako
prodávajícím a Jiřím Lindou, Tyršova 94, 334 41 Dobřany, jako kupujícím.
Prodej bytové jednotky č. 1029/31 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současným nájemcům bytu 1029/31 manželům Bc. Danielovi a Ing.
Haně Novotným, F. X. Nohy 963, 334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo
5014F/00151/21 mezi městem Dobřany, jako prodávajícím a manžely Bc. Danielem a Ing. Hanou
Novotnými, F. X. Nohy 963, 334 41 Dobřany, jako kupujícími.
Prodej bytové jednotky č. 1029/32 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/32 Markovi Bastlovi, Plaská 1339/41,
323 00 Plzeň 1, Bolevec a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00152/21 mezi městem
Dobřany, jako prodávajícím a Markem Bastlem, Plaská 1339/41, 323 00 Plzeň 1, Bolevec, jako
kupujícím.
Prodej bytové jednotky č. 1029/33 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/33 Václavu Štychovi, Loudů 1029, 334
41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00153/21 mezi městem Dobřany,
jako prodávajícím a Václavem Štychem, Loudů 1029, 334 41 Dobřany, jako kupujícím.
Prodej bytové jednotky č. 1029/34 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/34 Markovi Uhlíkovi, Na Stráních
471/35, 318 00 Plzeň, Skvrňany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/0154/21 mezi
městem Dobřany, jako prodávajícím a Markem Uhlíkem, Na Stráních 471/35, 318 00 Plzeň,
Skvrňany, jako kupujícím.
Prodej bytové jednotky č. 1029/35 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/35 Věře Cafourkové, Loudů 1029, 334
41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00155/21 mezi městem Dobřany,
jako prodávajícím a Věrou Cafourkovou, Loudů 1029, 334 41 Dobřany, jako kupující.
Prodej bytové jednotky č. 1029/37 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/37 manželům Petrovi a Jaroslavě
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Umnerovým, Tyršova 1294, 334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo
5014F/00157/21 mezi městem Dobřany, jako prodávajícím a manžely Petrem a Jaroslavou
Umnerovými, Tyršova 1294, 334 41 Dobřany, jako kupujícími.
Prodej bytové jednotky č. 1029/38 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/38 Lence Duliškovičové, Loudů 1029,
334 41 Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00158/21 mezi městem
Dobřany, jako prodávajícím a Lenkou Duliškovičovou, Loudů 1029, 334 41 Dobřany, jako kupující.
Prodej bytové jednotky č. 1029/39 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/39 Ing. Zdeňkovi Stadlbauerovi, Školní
945/12, 312 00 Plzeň 4, Doubravka a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00159/21
mezi městem Dobřany, jako prodávajícím a Ing. Zdeňkem Stadlbauerem, Školní 945/12, 312 00
Plzeň 4, Doubravka, jako kupujícím.
Prodej bytové jednotky č. 1029/40 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029, která
je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2, v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů 1029,
334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného podílu
na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního
pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/40 Daně Chodlové, Vstiš 19, 334 41
Dobřany a uzavření a text Smlouvy kupní, interní číslo 5014F/00160/21 mezi městem Dobřany, jako
prodávajícím a Danou Chodlovou, Vstiš 19, 334 41 Dobřany, jako kupující.
Názvy ulic místních komunikací v lokalitě „podnikatelského inkubátoru“ v Dobřanech dle přiložené
situace tak, že místní komunikace na pozemku parc. č. 2409/2, k. ú. Dobřany ponese název Šlovická,
místní komunikace na pozemku parc. č. 2389/10, k. ú. Dobřany ponese název Lhotecká a místní
komunikace na pozemku parc. č. 2389/11, k. ú. Dobřany ponese název Litická.
Uzavření a text Dodatku č. 1 k Dohodě o novaci závazku ze Smlouvy na uložení sypaniny, interní
číslo 5019/09366/18 uzavřeného mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ
00256552, a společností STRABAG, a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČ
60838744, kdy předmětem Dodatku č. 1 je změna trvání smlouvy.
Uzavření a text Plánovací smlouvy, interní číslo 5052F/00003/21 mezi městem Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552, jako oprávněným a Zdeňkem Pokorným, Lipová 153, 334
41 Dobřany, jako povinným. Předmětem smlouvy je stanovení vzájemných závazků a práv při
realizaci rozšíření veřejné a dopravní infrastruktury pro budoucí bytové domy na pozemcích parc.č.
4199/23 a parc. č. 4199/24, k. ú. Dobřany.
Poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč pro RuKa JUDO z.s., IČ: 05927820, Lipová 1287, 344
41 Dobřany, v rámci Globálního dárcovského a dotačního titulu města Dobřany - část B. Dary, B.1.
Dary na základě doporučení firem v rámci systému 15 x m2, vč. textu darovací smlouvy č.
3011F/00057/21.
Poskytnutí finančního daru ve výši 200.000 Kč pro TJ Dobřany, z.s., oddíl hokejbalu, IČ: 18240151,
Tyršova 728, 334 41 Dobřany, v rámci Globálního dárcovského a dotačního titulu města Dobřany část B. Dary, B.1. Dary na základě doporučení firem v rámci systému 15 x m2, vč. textu darovací
smlouvy č. 3011F/00060/21.
Poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč pro TJ Dobřany, z.s., pétanque club, IČ: 18240151,
Tyršova 728, 334 41 Dobřany, v rámci Globálního dárcovského a dotačního titulu města Dobřany část B. Dary, B.1. Dary na základě doporučení firem v rámci systému 15 x m2, vč. textu darovací
smlouvy č. 3011F/00058/21.
Uzavření a text veřejnoprávní smlouvy int. č. 3246F/00095/21 o poskytnutí dotace z Globálního
dárcovského a dotačního titulu města Dobřany – dotace na jednorázové akce/projekty a na vybavení
v roce 2021 pro TJ Dobřany, z.s., IČ: 18240151, Tyršova 728, 334 41 Dobřany, na nákup vybavení,
a to ve smyslu usnesení Rady města Dobřany č. 3327 ze dne 01.06.2021.
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Uzavření a text veřejnoprávní smlouvy int. č. 3246F/00097/21 o poskytnutí dotace z Globálního
dárcovského a dotačního titulu města Dobřany – dotace na jednorázové akce/projekty a na vybavení
v roce 2021 pro TJ Dobřany, z.s. – oddíl fourcrossu, IČ: 18240151, Tyršova 728, 334 41 Dobřany,
na pořádání závodu světové série 4x Pro Tour „4x Bike Madness“, a to ve smyslu usnesení Rady
města Dobřany č. 3328 ze dne 01.06.2021.
Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení, v souladu se Závaznými pravidly pro vytvoření a
použití účelových prostředků „FONDU ROZVOJE BYDLENÍ“ na území města Dobřany a v částech
obce Šlovice a Vodní Újezd, paní Daně Kletečkové, Loudů 1029, 334 41 Dobřany, na úhradu
příspěvku na zateplení bytového domu Loudů 1029, Dobřany, na základě žádosti ze dne 02.06.2021,
a to včetně textu smlouvy o zápůjčce č. 3056F/00012/21.
Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení, v souladu se Závaznými pravidly pro vytvoření a
použití účelových prostředků „FONDU ROZVOJE BYDLENÍ“ na území města Dobřany a v částech
obce Šlovice a Vodní Újezd, panu Petru Walczyskovi, Loudů 1028, 334 41 Dobřany, na úhradu
příspěvku na zateplení bytového domu Loudů 1029, Dobřany, na základě žádosti ze dne 14.05.2021,
a to včetně textu smlouvy o zápůjčce č. 3056F/00011/21.
Finanční dar ve výši 50.000 Kč pro obec Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky, IČ: 00283185,
číslo účtu 4420651/0100.
Finanční dar ve výši 50.000 Kč pro městys Moravská Nová Ves, náměstí Republiky 107, 691 55
Moravská Nová Ves, IČ: 00283363, číslo účtu 1382079379/0800.
Finanční dar ve výši 50.000 Kč pro obec Mikulčice, Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice, IČ: 00285102,
číslo účtu 111084083/0300.
Finanční dar ve výši 50.000 Kč pro obec Lužice, Česká 592/1, 696 18 Lužice, IČ: 44164343, číslo
účtu 27125671/0100.
Finanční dar ve výši 50.000 Kč pro město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín, IČ:
00284891, číslo účtu 424671/0100.
Finanční dar ve výši 50.000 Kč pro město Kryry, Hlavní 1, 439 81 Kryry, IČ: 00265080, číslo účtu
1927481/0100.
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Své usnesení č. 456 ze dne 26.04.2017 z důvodu, že ke schválenému výkupu pozemků nedošlo
(nezájem vlastníka).

Bc. Martin Sobotka
starosta města Dobřany

Ing. Lenka Tomanová
místostarostka města Dobřany

