Usnesení z jednání č. 20 Zastupitelstva města Dobřany ze dne 22.11.2021
Volí
666 667 -

Ověřovatele zápisu p. Petra Vacka a pí Bohumilu Nekolovou.
Do funkce přísedící Okresního soudu Plzeň - jih paní Boženu Malánovou, Osvobození 900, Dobřany.

Určuje
668 -

Zapisovatelkou zápisu Věru Hessovou.

Bere na vědomí
669 670 671 672 -

Zprávu o činnosti Rady města Dobřany z mezidobí.
Informaci finančního výboru o kontrole hospodaření města Dobřany k 30.09.2021
IX. rozpočtové opatření města Dobřany k 26.10.2021.
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 2512/35 o výměře 22 m2, ostatní plocha, která vznikne
na základě geometrického plánu č. 2638-161/2021 ze dne 12.10.2021 vypracovaného společností
Dankovič geodetická kancelář s. r. o., Radobyčická 10, 301 00 Plzeň, oddělením z pozemkové parcely
č. 2512/4 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 „Stavba garáže na parc. č. 2512/35 v k. ú. Dobřany
za podmínek ve vyjádření č. j. 1117903138 ze dne 01.09.2021 ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Děčín IV
–Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035“, s minimální nabídkovou cenou 1.000 Kč/m2
bez DPH.

Schvaluje
673 674 675 -

676 -

677 -

678 -

Program jednání Zastupitelstva města Dobřany dne 22.11.2021.
Pověření Rady města Dobřany ke schválení rozpočtového opatření X/2021 po předchozím projednání
Finančním výborem.
Výkup pozemků parc. č. 50/7 o výměře 2777 m2, orná půda, parc. č. 54/1 o výměře 409 m2, vodní
plocha, parc. č. 215/20 o výměře 468 m2, trvalý travní porost, parc. č. 296/7 o výměře 3631 m2, trvalý
travní porost, parc. č. 296/14 o výměře 76 m2, vodní plocha a parc. č. 826/13 o výměře 91 m2, vodní
plocha, vše v obci Dobřany, k. ú. Vodní Újezd, od Jana Hojdy, Vodní Újezd 69, 334 41 Dobřany,
v celkové kupní ceně 300.000 Kč a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo 5013F/00082/21 mezi
městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552, jako kupujícím a Janem Hojdou,
Vodní Újezd 69, 334 41 Dobřany, jako prodávajícím.
Výkup pozemku parc. č. 3709/4 o výměře 171 m2, ostatní plocha, silnice, v obci a k. ú. Dobřany, od
Jaroslava Nyklese, Chotěšovská 602, 334 41 Dobřany, v kupní ceně 390 Kč/1 m2 a uzavření a text
Kupní smlouvy, interní číslo 5013F/00081/21 mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41
Dobřany, IČ 00256552, jako kupujícím a Jaroslavem Nyklesem, Chotěšovská 602, 334 41 Dobřany,
jako prodávajícím.
Výkup pozemku parc. č. 2232/1 o výměře 16266 m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,
v obci a k. ú. Dobřany, od Miloslava Macána, Vančurova 99, 334 41 Dobřany, v kupní ceně
30,50 Kč/1 m2 a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo 5013F/00083/21 mezi městem Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552, jako kupujícím a Miloslavem Macánem,
Vančurova 99, 334 41 Dobřany, jako prodávajícím.
Výkup pozemků parc. č. 1316/36 o výměře 1536 m2, ostatní plocha, neplodná půda, parc. č. 3758/3
o výměře 28 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 3758/8 o výměře 67 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, vše v obci a k. ú. Dobřany a vše v podílu ½ , od Jaroslavy Úblové, Sokolovská
833, 334 41 Dobřany, v kupní ceně 390 Kč/1 m2 a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo
5013F/00084/21 mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552, jako
kupujícím a Jaroslavou Úblovou, Sokolovská 833, 334 41 Dobřany, jako prodávajícím.
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Výkup pozemkové parcely parc. č. 551/10 o výměře 569 m2, druh pozemku ostatní plocha, silnice,
v k. ú. Šlovice u Plzně a obci Dobřany, od vlastníka České republiky – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Město,
prostřednictvím elektronické aukce konané ode dne 18.11.2021 od 10.00 h do dne 19.11.2021
do 10.00 h za kupní cenu 162.000 Kč a následné uzavření kupní smlouvy mezi městem Dobřany,
IČ 00256552, jako kupujícím, a ČR – ÚZSVM, IČ 69797111, jako prodávajícím.
Prodej 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 to vítězi vyhlášené veřejné
soutěže o nejvhodnější nabídku pod názvem „Obytná zóna Kotynka II – parc. č. 1203/109 v k. ú.
Dobřany“ konané dne 26.10.2021 manželům Pavlu a Lucii Žáčkovým, společně trvale bytem
Nepomucká 177/12, 326 00 Plzeň, za kupní cenu 1.079.793 Kč + DPH v zákonné výši, která je
nejvyšší nabídkou v této soutěži, a uzavření příslušné kupní smlouvy č. 5014F/00168/21.
Prodej 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 to vítězi vyhlášené veřejné
soutěže o nejvhodnější nabídku pod názvem „Obytná zóna Kotynka II – parc. č. 1203/125 v k. ú.
Dobřany“ konané dne 26.10.2021 Martinu Kožíškovi, Na Chmelnicích 1242, 334 01 Přeštice,
za ;kupní cenu 1.700.000 Kč + DPH v zákonné výši, která je nejvyšší nabídkou v této soutěži, a
uzavření příslušné kupní smlouvy č. 5014F/00166/21.
Prodej pozemkových parcel v k. ú. a obci Dobřany:
parc. č. 1203/56 o výměře 441 m2 a parc. č. 1203/120 o výměře 101 m2
parc. č. 1203/119 o výměře 249 m2 a parc. č. 1203/118 o výměře 56 m2
parc. č. 1203/117 o výměře 249 m2 a parc. č. 1203/116 o výměře 57 m2
parc. č. 1203/115 o výměře 249 m2 a parc. č. 1203/114 o výměře 59 m2
parc. č. 1203/113 o výměře 248 m2 a parc. č. 1203/112 o výměře 60 m2
parc. č. 1203/111 o výměře 346 m2 a parc. 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 parc. č. 1203/55 a parc. 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 to vítězi vyhlášené veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku pod
názvem „Obytná zóna Kotynka II – 6 ŘRD“ Antonínu Daňovi, Suttnerové 842/10, 160 00 Praha 6,
za kupní cenu 5.290.000 Kč + DPH v zákonné výši, která je nejvyšší nabídkou v této veřejné soutěži,
a uzavření příslušné kupní smlouvy č. 5014F/00169/21.
Prodej pozemkových parcel v k. ú. a obci Dobřany:
parc. č. 1203/122 o výměře 630 m2,
parc. č. 1203/123 o výměře 328 m2,
parc. 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 parc. č. 1203/55 a parc. 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 to vítězi vyhlášené veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku pod
názvem „Obytná zóna Kotynka II – 3 ŘRD“ Antonínu Daňovi, Suttnerové 842/10, 160 00 Praha 6,
za kupní cenu 3.200.000 Kč + DPH v zákonné výši, která je nejvyšší nabídkou v této veřejné soutěži,
a uzavření příslušné kupní smlouvy č. 5014F/00170/21.
Bezúplatný převod dle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (privatizace)
pozemkových parcel v k. ú. a obci Dobřany parc. č. 3794/5 o výměře 1116 m2, druh pozemku ostatní
plocha, parc. č. 3794/2 o výměře 848 m2, druh pozemku ostatní plocha, a parc. č. 2365/12 o výměře
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27 m2, druh pozemku ostatní plocha, od ČR – Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, do vlastnictví města Dobřany, IČ 00256552.
Směnu pozemkových parcel v k. ú. obci Dobřany, druh pozemku orná půda, parc. č. 3313/18
o výměře 36733 m2, parc. č. 3338/2 o výměře 27568 m2, parc. č. 3307 o výměře 13560 m2 a části
parc. č. 3316 o výměře 24060 m2, ve vlastnictví města Dobřany, IČ 00256552, za pozemky
ve vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00
Praha.
II. Aktualizaci Programu regenerace městské památkové zóny Dobřany pro období 2021-2030
dle přílohy.
Název ulice místní komunikace na pozemku parc. č. 3247/1, v obci a k. ú. Dobřany jako
„K Lesoparku.“
Obecně závaznou vyhlášku města Dobřany č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.

Mění
689 -

Své usnesení č. 615 ze dne 28.06.2021 tak, že kupujícím bytové jednotky 1029/33 je Václav Štych,
Bronzová 1214, 334 41 Dobřany (změna bydliště kupujícího).

Bc. Martin Sobotka
starosta města Dobřany

Ing. Lenka Tomanová
místostarostka města Dobřany

