Usnesení z jednání č. 10 Zastupitelstva města Dobřany ze dne
27.01.2016
Volí
241 -

Ověřovatele zápisu p. Pavla Sloupa a MUDr. Jitku Šebestovou.

Určuje
242 -

Zapisovatelku zápisu p. Ivanu Šusterovou.

Schvaluje
243 244 -

245 -

246 -

247 248 -

Program jednání Zastupitelstva města Dobřany dne 27.01.2016.
Výkup pozemkových parcel uvedených na LV č. 670 pro k. ú. a obec Dobřany, a to parc. č.
2978/222 o výměře 104 m2 (ostatní plocha), parc. č. 2978/230 o výměře 27 m2 (trvalý travní
porost), parc. č. 2978/237 o výměře 4428 m2 (trvalý travní porost), parc. č. 3855/66 o
výměře 76 m2 (vodní plocha) v celkové kupní ceně 73.200 Kč, která byla stanovena dle
znaleckého posudku č. 1627/2016 vyhotoveném znalcem Vladislavem Titlem, Vilová 229,
Chrást, od paní Hany Veverové, sady Pětatřicátníků 20/7, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň –
vlastnický podíl ½, a od paní Petry Vnoučkové, Guldenerova 1317/21, Východní Předměstí,
326 00 Plzeň – vlastnický podíl ½.
Výkup pozemkových parcel uvedených na LV č. 214 pro k. ú. a obec Dobřany, a to parc. č.
372/12 o výměře 824 m2 (ostatní plocha), parc. č. 372/30 o výměře 10 m2 (trvalý travní
porost) a parc. č. 3864/8 o výměře 23 m2 (vodní plocha), v celkové kupní ceně 720 Kč,
která byla stanovena dle znaleckého posudku č. 1627/2016 vyhotoveném znalcem
Vladislavem Titlem, Vilová 229, Chrást, od paní Hany Veverové, sady Pětatřicátníků 20/7,
Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň – vlastnický podíl 1/38, a od paní Petry Vnoučkové,
Guldenerova 1317/21, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň – vlastnický podíl 1/38.
Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 939.800 Kč spolku TJ Dobřany, z. s., IČ: 18240151,
se sídlem Tyršova 728, 334 41 Dobřany, na základě žádosti ze dne 18.01.2016, v návaznosti
na Společnou dohodu města Dobřany a Tělovýchovné jednoty Dobřany (od 1.1.2016
zapsáno TJ Dobřany, z.s.) nad principy a mechanismy podpory sportu na území města
Dobřany uzavřenou na léta 2015 až 2018 dne 06.02.2015, a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace na činnosti spojené s podporou sportu na území města
Dobřany.
Text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 90.000 Kč z Globálního dotačního
titulu města Dobřany pro rok 2016, výzva č. 1 (dotace na celoroční provoz), s žadatelem
Budulínek z. s., IČ: 27006701, se sídlem U Trati 1014, 334 41 Dobřany.
Výzvu č. 2 k podávání žádostí o dotace z Globálního dotačního titulu města Dobřany na rok
2016.

Mění
249 -

Text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (int. č. 6546/06441/15, žadateli Diakonie
ČCE – středisko Západní Čechy, IČ: 45331154, se sídlem Prokopova 207/5, 301 00 Plzeň),
která byla schválena usnesením ZM č. 232 ze dne 16.12.2015, a to z důvodu upřesnění
žádosti o dotaci na poskytování služeb sociální prevence Diakonie Západ v lokalitě
Dobřanska pro rok 2016.

Deklaruje
250 -

Připravenost města Dobřany vybudovat v rámci výstavby 26 rodinných domů v lokalitě
Malá strana v Dobřanech prováděné právnickou či fyzickou osobou jako investorem na své

náklady potřebnou technickou infrastrukturu v souladu s podmínkami danými územním
rozhodnutím a stavebním povolením, a to ve lhůtách umožňujících tuto výstavbu a současně
připravenost města Dobřany uzavřít s vybranou právnickou či fyzickou osobou jako
investorem samostatnou smlouvu o spolupráci, v rámci které budou sjednány konkrétní
podmínky této výstavby technické infrastruktury.

Bc. Martin Sobotka
starosta města Dobřany

Ing. Lenka Tomanová
místostarostka města Dobřany

