Usnesení z jednání č. 21 Zastupitelstva města Dobřany ze dne 13.12.2021
Volí
690 -

Ověřovatele zápisu pí Dominiku Boškovou a pí Lucii Stříhavkovou.

Určuje
691 -

Zapisovatelkou zápisu pí Ivanu Šusterovou.

Bere na vědomí
692 693 694 -

Zprávu o činnosti Rady města Dobřany z mezidobí.
Informaci finančního výboru o kontrole hospodaření města Dobřany k 30.11.2021
X. rozpočtové opatření města Dobřany k 30.11.2021.

Schvaluje
695 696 697 698 699 -

700 701 -

702 -

703 -

Program jednání Zastupitelstva města Dobřany dne 13.12.2021.
XI. rozpočtové opatření města Dobřany k 13.12.2021.
Rozpočet města Dobřany na rok 2022.
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 – 2024.
Zmocnění Rady města Dobřany v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, k provedení změn souvisejících s úpravami na konci kalendářního roku
2021 i bez projednání finančním výborem do výše 20 mil. Kč.
Odpis šesti zmařených investic z let 2011 – 2020 v celkové hodnotě 2.272.187,72 Kč dle přílohy.
Prodej nově vytvořeného pozemku parc. č. 1848/24 o výměře 30048 m2 dle geometrického plánu číslo
2364-48/2018 v obci a k. ú. Dobřany, který byl oddělen od původního pozemku parc. č. 1848/2 v obci
a k. ú. Dobřany, za účelem výstavby a provozování zařízení nakládání s odpady, a to společnosti
Západočeské komunální služby a.s., se sídlem Koterovská 522/168, Koterov, 326 00 Plzeň, IČ 252
17 348 v celkové kupní ceně 12.169.440 Kč s připočtením DPH v zákonné výši s tím, že polovina
kupní ceny bude uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a druhá polovina kupní ceny bude
uhrazena do 30 dnů od data platnosti změny územního plánu město Dobřany tak, aby bylo možné
převáděný pozemek použít ke sjednanému účelu a uzavření a text kupní smlouvy, interní číslo
5014F/00048/19 mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552, jako
prodávajícím a společností Západočeské komunální služby a.s., se sídlem Koterovská 522/168,
Koterov, 326 00 Plzeň, IČ 25217348, jako kupujícím.
Uzavření a text Smlouvy budoucí kupní č. 5036F/00136/21 mezi městem Dobřany, IČ 00256552,
náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, jako Budoucím prodávajícím, a manžely Pavlem a Lucií
Žáčkovými, společně trvale bytem Nepomucká 177/12, 326 00 Plzeň, jako Budoucími kupujícími
(zároveň 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), na 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 za kupní cenu 1.079.793 Kč + DPH v zákonné výši, a zároveň schvaluje text
kupní smlouvy č. 5014F/00168/21, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy budoucí kupní č.
5036F/00136/21.
Uzavření a text Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě, interní číslo 5014/09576/18 uzavřené mezi městem
Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552, jako prodávajícím a Pavlem Kudou,
Oty Kovala 1108, 334 41 Dobřany, IČ 70022577, jako kupujícím s předmětem prodeje pozemku parc.
č. 2389/14, k. ú. Dobřany. Dodatkem č. 2 je upraveno ustanovení odst. 4.2. kupní smlouvy tak, že
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termín podání žádosti o povolení umístění hlavní stavby na prodávaném pozemku se prodlužuje
z původních 12 měsíců o 24 měsíců od nabytí vlastnického práva kupujícího k předmětu koupě.
Uzavření a text Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě, interní číslo 5014/09584/18 uzavřené mezi městem
Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552, jako prodávajícím a společností R.P.I.
REAL spol. s r.o., K Vodárně 242, 340 04 Železná Ruda, IČ 25226410, jako kupujícím s předmětem
prodeje pozemku parc. č. 2389/16, k. ú. Dobřany. Dodatkem č. 2 je upraveno ustanovení odst. 4.2.
kupní smlouvy tak, že termín podání žádosti o povolení umístění hlavní stavby na prodávaném
pozemku se prodlužuje z původních 12 měsíců o 24 měsíců od nabytí vlastnického práva kupujícího
k předmětu koupě.
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.
Uzavření a text dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy int. č. 3246F/00095/21 na poskytnutí dotace
z Globálního dárcovského a dotačního titulu města Dobřany – Dotační titul - dotace na jednorázové
akce/projekty a na vybavení v roce 2021 pro TJ Dobřany, z.s., IČ: 18240151, Tyršova 728, 344 41
Dobřany, na pořízení vybavení v roce 2021, z důvodu žádosti o změnu využití části dotace.
Poskytnutí dotace ve výši 1.155.000 Kč na neinvestiční výdaje spojené s poskytováním sociální
služby Jubilata pro osoby potřebující péči v lokalitě Dobřanska pro rok 2022 na základě žádosti ze
dne 03.11.2021 pro žadatele DIAKONIE ČCE - středisko Západní Čechy, se sídlem Prokopova
207/25, 301 00 Plzeň, a to včetně textu veřejnoprávní smlouvy č. 6546F/00007/21 o poskytnutí dotace.
Poskytnutí dotace ve výši 289.000 Kč na neinvestiční výdaje spojené s poskytováním služeb sociální
prevence v lokalitě Dobřanska v roce 2022 na základě žádosti ze dne 03.11.2021 pro žadatele
DIAKONIE ČCE - středisko Západní Čechy, se sídlem Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň, a to včetně
textu veřejnoprávní smlouvy č. 6546F/00008/21 o poskytnutí dotace.
Uzavření a text Smlouvy o spolupráci č. 6639F/00013/21 mezi městem Dobřany a OBČANSKOU
PORADNOU o.p.s., IČ 02163161, se sídlem Koterovská 41, 326 00 Plzeň (na krytí nákladů vzniklých
v období 01.01.2022 – 31.12.2022, a to věcně a časově příslušejících k tomuto období a spojených se
zajištěním poskytování služeb odborného sociálního poradenství ve městě Dobřany, v maximální výši
247.000 Kč).
Obecně závaznou vyhlášku města Dobřany č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství na území města Dobřany včetně částí Šlovice a Vodní Újezd.
Odměnu starostovi Bc. Martinu Sobotkovi, a to v dvojnásobné výši jeho měsíční odměny zastupitele
za Covid 19.
Odměnu místostarostce Ing. Lence Tomanové, a to v dvojnásobné výši její měsíční odměny
zastupitelky za Covid 19.
Odměnu radní Jaroslavě Umnerové, a to v dvojnásobné výši její měsíční odměny zastupitelky za
Covid 19.
Odměnu radnímu Michalu Trdličkovi, a to v dvojnásobné výši jeho měsíční odměny zastupitele za
Covid 19.
Odměnu radnímu Janu Vozárovi, a to v dvojnásobné výši jeho měsíční odměny zastupitele za Covid
19.
Odměnu zastupiteli Michalu Pokornému, a to v dvojnásobné výši jeho měsíční odměny zastupitele
za Covid 19.

Bc. Martin Sobotka
starosta města Dobřany

Ing. Lenka Tomanová
místostarostka města Dobřany

