Usnesení z jednání č. 12 Zastupitelstva města Dobřany ze dne
20.04.2016
Volí
273 -

Ověřovatele zápisu p. Michala Šaška a p. Michala Trdličku.

Určuje
274 -

Zapisovatelku zápisu p. Ivanu Šusterovou.

Bere na vědomí
275 276 277 -

Zprávu o činnosti Rady města Dobřany v mezidobí.
Informaci finančního výboru o kontrole hospodaření města Dobřany k 31.03.2016.
II. rozpočtové opatření k 24.03.2016.

Schvaluje
278 279 280 -

281 -

282 283 284 -

285 -

286 -

Program jednání Zastupitelstva města Dobřany dne 20.04.2016.
III. rozpočtové opatření města Dobřany k 20.04.2016.
Závěrečný účet města Dobřany za rok 2015, a to bez výhrad i s výrokem auditora za rok
2015, že při přezkoumání hospodaření města Dobřany za rok 2015 jsme nezjistili žádné
chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku, a to včetně
příloh č. 1 – 7.
Účetní závěrku města Dobřany za rok 2015, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty,
příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, inventurní
zpráva, roční zpráva o výsledcích finanční kontroly, účetní závěrka ve zjednodušeném
rozsahu Služby Dobřany s.r.o., komentář nezávislého auditora k ověření účetních závěrek
2015 u příspěvkových organizací , kde zřizovatelem je město Dobřany, zpráva nezávislého
auditora o výsledku ověření účetní závěrky i s výrokem „podle našeho názoru účetní
závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv města Dobřany k 31.12.2015 a nákladů,
výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2015 v souladu
s českými účetními předpisy bez výhrad“ a protokol o schvalování zastupitelstvem.
Hospodaření s Fondem rozvoje bydlení za rok 2015, včetně návrhu hospodaření s Fondem
rozvoje bydlení pro rok 2016.
Hospodaření s Fondem sociálním za rok 2015, včetně návrhu hospodaření s Fondem
sociálním pro rok 2016.
Bezúplatný převod pozemkových parcel parc. č. 2543/42 o výměře 37 m2, druh pozemku
vodní plocha, parc. č. 2543/44 o výměře 209 m2, druh pozemku vodní plocha, parc. č.
2543/45 o výměře 207 m2, druh pozemku vodní plocha, a parc. č. 2543/47 o výměře 25 m2,
druh pozemku trvalý travní porost, vše v k. ú. a obci Dobřany, do vlastnictví města Dobřany
od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město (pozemky jsou součástí kanalizačního systému města
Dobřany).
Uzavření dohody o narovnání vlastnického práva k pozemku parc. č. 27/1 o výměře 126 m2,
zahrada, v obci a k. ú. Dobřany, formou bezplatného převodu pozemku parc. č. 27/1
manželům Karlu a Pavle Vokáčovým, společně trvale bytem Tyršova 59, Dobřany, a návrh
Dohody o narovnání, interní číslo 5024/06920/16, která bude uzavřena mezi městem
Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552 a manžely Vokáčovými, Tyršova 59,
Dobřany.
V návaznosti na usnesení ZM č. 105 ze dne 20.04.2011 a usnesení ZM č. 587 ze dne
12.02.2014 výkup pozemkových parcel parc. č. 2365/3 o výměře 37 m2, parc. č. 2365/26 o
výměře 1679 m2, parc. č. 2365/27 o výměře 594 m2, částí parc. č. 2365/1, z nichž jednu
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zasáhne plánovaná stavba terminálu veřejné integrované dopravy a druhá se nachází
v průmyslové zóně jako plocha výroby a skladování (přesné výměry budou určeny
geometrickým plánem) a stavební parcely st. parc. č. 430 o výměře 186 m2, jejíž součástí je
stavba bez č. p., vše v k. ú. a obci Dobřany, a to v ceně znaleckého odhadu od Českých drah,
a. s. , IČ 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1.
Výkup pozemků parc. č. 1537/12 o výměře 7 m2, ostatní komunikace, parc. č. 2459/16 o
výměře 170 m2, ostatní plocha, parc. č. 3125/9 o výměře 980 m2, ostatní plocha a parc. č.
3703/220 o výměře 1734 m2, ostatní komunikace, vše v obci a k. ú. Dobřany,
od společnosti SEPA CREDIT s. r. o., Náchodská 762/65, Praha – Horní Počernice,
IČ 28395557, v kupní ceně 295 Kč/1 m2 a návrh Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi
městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako kupujícím a SEPA
CREDIT s. r. o., Náchodská 762/65, Praha – Horní Počernice, IČ 28395557.
Výkup pozemku parc. č. 1515/9 o výměře 78 m2, ostatní komunikace, v obci a k. ú.
Dobřany od Elišky Matasové, Habrmannova 655, Dobřany, v kupní ceně pozemku 390 Kč/1
m2 a návrh Kupní smlouvy, interní číslo 5013/06909/16, která bude uzavřena mezi městem
Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako kupujícím a Eliškou Matasovou,
Habrmannova 655, Dobřany, jako prodávajícím.
Výkup parc. č. 1515/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. a obci
Dobřany o výměře 60 m2 od Kamila Krofta, Habrmanova 527, Dobřany, za kupní cenu
390 Kč/m2 (chodník v Habrmanově ul. v Dobřanech) s tím, že město Dobřany uhradí ostatní
náklady, tj. správní poplatek katastru nemovitostí 1.000 Kč a daň z nabytí nemovitých věcí
936 Kč.
Výkup pozemku parc. č. 1515/7 o výměře 74 m2, ostatní komunikace, v obci a k. ú. Dobřany
od manželů Josefa a Marie Štychových, Loudů 1022, Dobřany v kupní ceně pozemku
390 Kč/1 m2 a návrh Kupní smlouvy, interní číslo 5013/06956/16, která bude uzavřena mezi
městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako kupujícím a manžely
Josefem a Marií Štychovými, Loudů 1022, Dobřany, jako prodávajícími.
Výkup pozemku parc. č. 3762/4 o výměře 227 m2, ostatní komunikace, v obci a k. ú.
Dobřany od České republiky, Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, Praha 6,
IČ 60162694, s příslušností k organizační složce Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem MO – Odbor územní správy majetku Praha, Hradební 772/12, Praha,
IČ 60162694-001 v celkové kupní ceně 48.884 Kč.
Výkup pozemků zapsaných na LV 1942 pro obec a k.ú. Dobřany, tj . parc. č. 549/1 o
výměře 1099 m2, orná půda, parc. č. 549/2 o výměře 1112 m2, orná půda, parc. č. 549/3 o
výměře 1328 m2, orná půda, parc. č. 553 o výměře 557 m2, orná půda, parc. č. 588/1 o
výměře 21 m2, trvalý travní porost, parc. č. 588/3 o výměře 58 m2, trvalý travní porost, parc.
č. 588/6 o výměře 917 m2, trvalý travní porost, parc. č. 616/19 o výměře 10556 m2, orná
půda, parc. č. 616/23 o výměře 1855 m2, orná půda, parc. č. 616/24 o výměře 1896 m2, orná
půda, parc. č. 616/26 o výměře 551 m2, orná půda, parc. č. 616/34 o výměře 2050 m2, orná
půda, parc. č. 616/35 o výměře 2050 m2, orná půda, parc. č. 616/42 o výměře 557 m2, orná
půda, parc. č. 621 o výměře 11064 m2, orná půda, parc.č. 624 o výměře 5396 m2, orná půda,
parc. č. 625 o výměře 396 m2 a parc.č. 626 o výměře 2194 m2, vše v obci a k. ú. Dobřany
od spoluvlastníků Františka Svobody, Sídliště 226, Vlkýš, Heřmanova Huť, v podílu ¼ a
Josefy Vopelkové, Střední 861, Nýřany v podílu ¼, v kupní ceně 12 Kč/1 m2 a návrh Kupní
smlouvy, interní číslo 5013/06983/16, která bude uzavřena mezi městem Dobřany, náměstí
T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako kupujícím a Františkem Svobodou, Sídliště 226,
Vlkýš, Heřmanova Huť, a Josefou Vopelkovou, Střední 861, Nýřany, jako prodávajícími.
Výkup pozemků vedených na LV 1987 pro obec a k. ú. Dobřany, tj. parc. č. 520/1 o
výměře 1445 m2, vodní plocha, parc. č. 520/2 o výměře 901 m2, trvalý travní porost, parc.
č. 521 o výměře 838 m2, trvalý travní porost, parc. č. 522/1 o výměře 1345 m2, trvalý travní
porost, parc. č. 522/2 o výměře 958 m2, trvalý travní porost, parc. č. 523/2 o výměře 4836
m2, trvalý travní porost, parc. č. 565 o výměře 26509 m2, orná půda, parc. č. 568/4 o výměře
396 m2, trvalý travní porost, parc. č. 588/20 o výměře 638 m2, trvalý travní porost, parc. č.
616/33 o výměře 39513 m2, orná půda, parc. č. 673/3 o výměře 1209 m2, vodní plocha, parc.
č. 673/4 o výměře 323 m2, vodní plocha, parc. č. 711/31 o výměře 449 m2, orná půda, parc.
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č. 711/40 o výměře 39 m2, orná půda, parc. č. 3864/15 o výměře 80 m2, vodní plocha, vše
v obci a k. ú. Dobřany od Marie Bobotové, Elišky Krásnohorské 737/14, Plzeň, Severní
Předměstí, v kupní ceně 1.111.000 Kč a úhrady nákladů na odvod daně z nabytí nemovitosti
ve výši 44.440 Kč a zprostředkovatelské provize ve výši 158.798 Kč dle Smlouvy o
zprostředkování, interní číslo 5030/06886/16 uzavřené mezi městem Dobřany a Klárou
Syptákovou, Dlouhá 78, Ostrov, IČ 76331351, a dále návrh Kupní smlouvy, interní číslo
5013/06859/16, která bude uzavřena mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany,
IČ 00256552, jako kupujícím a Marií Bobotovou, Elišky Krásnohorské 737/14, Plzeň, jako
prodávajícím a návrh Smlouvy o zprostředkování, interní číslo 5030/06886/16, která bude
uzavřená mezi městem Dobřany, jako zájemcem a Klárou Syptákovou, Dlouhá 78, Ostrov,
IČ 76331351, jako zprostředkovatelem.
Prodej dle geometrického plánu č. 1458-15/2008 nově vytvořené pozemkové parcely parc.
č. 1203/37 o výměře 750 m2 v k. ú. a obci Dobřany v lokalitě „Horní Kotynka“ na výstavbu
rodinného domu za kupní cenu 1.300 Kč/m2 + DPH v zákonné výši panu Tomáši Šleisovi,
Osvračín 1, 345 61 Staňkov, a paní Tereze Zálešákové, Manětínská 1529/45, 323 00 Plzeň
1, Bolevec.
Prodej dle geometrického plánu č. 1458-15/2008 nově vytvořených pozemkových parcel
parc. č. 1203/42 o výměře 638 m2 a parc. č. 1203/64 o výměře 83 m2, obě v k. ú. a obci
Dobřany, v lokalitě „Horní Kotynka“ na výstavbu rodinného domu za kupní cenu
1.300 Kč/m2 + DPH v zákonné výši panu Lukáši Levému, Loudů 949, 334 41 Dobřany, a
paní Lucii Cihlářové, Dešenice 200, 340 22 Nýrsko.
Prodej dle geometrického plánu č. 1458-15/2008 nově vytvořených pozemkových parcel
parc. č. 1203/43 o výměře 394 m2 a parc. č. 1203/65 o výměře 333 m2, obě v k. ú. a obci
Dobřany, v lokalitě „Horní Kotynka“ na výstavbu rodinného domu za kupní cenu
1.300 Kč/m2 + DPH v zákonné výši paní Veronice Berkové, Sokolovská 835, 334 41
Dobřany.
Prodej podle geometrického plánu č. 1458-15/2008 nově vytvořených pozemků parc. č.
1203/44 o výměře 577 m2 a parc. č. 1203/66 o výměře 150 m2, v obci a k. ú. Dobřany,
lokalita „Horní Kotynka“, v kupní ceně 1.300 Kč s připočtením DPH v zákonné výši, za
účelem výstavby rodinného domu Vladislavu Hrdinovi, Brigádnická 1029, Ostrov a Lence
Štychové, Domažlické Předměstí 639, Klatovy, a návrh Kupní smlouvy, interní číslo
5014/06963/16, která bude uzavřena mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany,
IČ 00256552, jako prodávajícím a Vladislavem Hrdinou, Brigádnická 1029, Ostrov, a
Lenkou Štychovou, Domažlické Předměstí 639, Klatovy, jako kupujícími.
Prodej pozemku st. parc. č. 2120/2 o výměře 17 m2, na kterém stojí bytový dům č. p. 1076
v Lidické ul. v Dobřanech, v obci a k. ú. Dobřany, v ceně 450 Kč/1 m2, a to vlastníkům
bytových jednotek domu č. p. 1076 Petře Kotěšovcové v podílu 6343/38805, Gabriele
Fišerové v podílu 4788/38805, manželům Františkovi a Miroslavě Pařízkovým v podílu
6641/38805, Romaně Novotné v podílu 4788/38805, manželům Pavlovi a Pavle Vaníkovým
v podílu 9127/38805 a manželům Miroslavu a Monice Klímovým v podílu 7118/38805,
všichni trvalým pobytem Lidická 1076, Dobřany, a návrh Kupní smlouvy, interní číslo
5014/06982/16, která bude uzavřena mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany,
IČ 00256552, jako prodávajícím a vlastníky bytových jednotek domu č. p. 1076 jako
kupujícími.
V návaznosti na usnesení ZM č. 132 ze dne 24.06.2015 směnu pozemkové parcely parc. č.
2799/9 v k. ú. a obci Dobřany o výměře 84 m2, která vznikne na základě geometrického
plánu č. 2168-34/2016 oddělením od pozemkové parcely parc. č. 2799/1 v k. ú. a obci
Dobřany a ve vlastnictví města Dobřany, IČ 00256552, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, za díl
„b“ o výměře 64 m2 oddělený na základě geometrického plánu č. 2137-250/2015 od
pozemkové parcely parc. č. 2978/57 v k. ú. a obci Dobřany a ve vlastnictví ČR - Státního
pozemkového úřadu, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, Praha, který bude součástí
pozemkové parcely parc. č. 2978/346 v k. ú. a obci Dobřany, která vznikne na základě
geometrického plánu č. 2137-250/2015.
Zřízení věcného břemene – služebnosti zřízení a provozování stavby „Dobřany –
komunikační propojení Stromořadí – Průmyslová“ (SO 101 – zpevněné plochy, propustky,
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vpusti a TÚ, SO 201 – lávka v profilu mostu pod železniční tratí, SO 301 – dešťová
kanalizace) k pozemkovým parcelám v k. ú. a obci Dobřany parc. č. 2365/40, parc. č.
1538/3 a parc. č. 1533/17 ve vlastnictví ČR – Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to v rozsahu,
který bude přesně plošně určený a vymezený příslušným geometrickým plánem, ve
prospěch města Dobřany, IČ 00256552, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany jako
oprávněného ze služebnosti, včetně textu příslušné Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. 35253/2016-OŘ PLZ, dle interní evidence
č. 5036/06988/16.
V návaznosti na usnesení ZM č. 818 ze dne 28.04.2010 zřízení věcného břemene –
služebnosti spočívající v umístění, zřízení a provozování stavby „Program odkanalizování a
čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy – Dobřany, kanalizace“ na části pozemkové
parcely parc. č. 3125/11 v k. ú. a obci Dobřany (dříve GP 3139) v rozsahu geometrického
plánu č. 1483-158/2007, včetně práva spočívajícího v právu vstupovat a vjíždět na tento
pozemek v nezbytné míře z důvodu provádění kontrolních prohlídek, zkoušek, čištění a
oprav, a to v rozsahu ochranného pásma kanalizace daného příslušným zákonem, včetně
textu Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 5026/00525/16, která bude
uzavřena mezi Jaroslavem Pastuchem, Chudeč 37, 330 41 Bezvěrov, jako stranou povinnou
a městem Dobřany, IČ 00256552, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, jako stranou
oprávněnou.
V návaznosti na usnesení ZM č. 10, bod 275 ze dne 18.04.2012 zřízení věcného břemene –
služebnosti spočívající v umístění, zřízení a provozování stavby „Dobřany – vodní zdroj“ na
části pozemkové parcely parc. č. 2978/127 v k. ú. a obci Dobřany (dříve GP 3086/7, GP
3086/8, GP 3084 a GP 3083/2) v rozsahu geometrického plánu č. 1626-227/2010, včetně
práva spočívajícího v právu vstupovat a vjíždět na tento pozemek v nezbytné míře z důvodu
zajištění provozu, údržby a běžných oprav, a to v rozsahu ochranného pásma vodovodního
potrubí daného příslušným zákonem, včetně textu nové Smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. 5026/02596/16, která bude uzavřena mezi Václavem Topinkou,
U Radbuzy 169, 334 41 Dobřany, jako stranou povinnou a městem Dobřany, IČ 00256552,
náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany jako stranou oprávněnou.
Zrušení věcného břemene chůze a jízdy, včetně jízdy těžké techniky (jeřáb, podvalník
apod.), k částem pozemkových parcel parc. č. 4014, parc. č. 4013, parc. č. 1316/30 a parc. č.
1316/16, vše v k. ú. a obci Dobřany a ve vlastnictví města Dobřany, v rozsahu vyznačeném
v geometrickém plánu č. 970-626/2002 ze dne 11.12.2002, které bylo zřízeno na základě
Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene č. 418331310 ze dne 01.06.2004
uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem obrany, IČ 60162694, Tychonova 1,
Praha 6 jako prodávajícím a Petrem Březinou, Barvínková 582/8, Plzeň, jako kupujícím
(V-2374/2004-406). Řízením Z-1883/2013-406 ze dne 20.03.2013 přešlo vlastnictví
předmětných pozemků na město Dobřany.
Doplnění seznamu místních názvů včetně doplnění grafického přehledu pro k. ú. Šlovice u
Plzně, obec Dobřany, o název místní části - chatové osady s názvem Měsíční stráň – viz
příloha č. 1 a č. 2.
Realizaci projektu „Bezpečné Dobřany – měřič rychlosti a MKDS“ a jeho spolufinancování
ze strany města Dobřany ve výši 296.874 Kč (49,74 %) v souvislosti s podáním žádosti o
poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence
kriminality pro rok 2016“.
Poskytnutí dotace ve výši 246.480 Kč k zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského
kraje v roce 2016 na základě žádosti ze dne 29.01.2016 pro žadatele Plzeňský kraj, IČ:
70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, a to včetně textu smlouvy č. o poskytnutí
účelové dotace.
Změnu názvu příspěvkové organizace Městského kulturního střediska Dobřany, okres Plzeň
– jih, na Městské kulturní středisko Dobřany, příspěvková organizace.
Rozšíření předmětu podnikání příspěvkové organizace Městského kulturního střediska
Dobřany, okres Plzeň – jih o tyto předměty podnikání:
Pronájem a půjčování věcí movitých

309 310 311 -

312 313 -

Reklamní činnost, marketing a mediální zastoupení
Hostinská činnost
Dodatek č. 4 zřizovací listiny Městského kulturního střediska Dobřany, příspěvkové
organizace.
Změnu č. 1 pravidel Globálního dotačního titulu města Dobřany na rok 2016.
Logo a jednotný vizuální systém pro potřeby prezentace města Dobřany dle varianty č. 2
vypracované společností SLADKÝ & PARTNERS s.r.o., Projektový ateliér, Nad Šárkou
60, 160 00 Praha 6, dle schválené cenové nabídky radou města usn. č. 477 ze dne
10.02.2015.
Uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 6546/06441/15 o poskytnutí dotace
uzavřené s DIAKONIÍ ČCE – středisko Západní Čechy, IČ: 45331154, se sídlem Prokopova
207/25, 301 00 Plzeň, a to včetně textu dodatku č. 1.
Závazná pravidla pro vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na
území města Dobřany a v částech obce Šlovice a Vodní Újezd na rok 2016.

Mění
314 315 -

Své usnesení č. 264 ze dne 24.02.2016 tak, že kupní cena činí 390 Kč/1 m2 (prodej podílu
8161/52072 na pozemku st. parc. č. 1600/1 manželům Maškovým).
Své usnesení č. 266 ze dne 24.02.2016 tak, že ZM schvaluje prodej dle geometrického plánu
č. 1458-15/2008 nově vytvořené parcely parc. č. 1203/35 o výměře 786 m2 v k. ú. a obci
Dobřany a v lokalitě „Horní Kotynka“ na výstavbu rodinného domu za kupní cenu
1.300 Kč/m2 + DPH v zákonné výši i druhému kupujícímu, a to Veronice Schovánkové,
Vodárenská 481, 330 21 Líně, a zároveň i text kupní smlouvy č. 5014/06691/16.

Zrušuje
316 -

Usnesení ZM č. 494 ze dne 25.09.2013 (výkup pozemků od ČR – Ministerstva obrany –
prodáno P&P Březina servis Dobřany s. r. o.).

Bc. Martin Sobotka
starosta města Dobřany

Ing. Lenka Tomanová
místostarostka města Dobřany

Příloha č. 1

Příloha č. 2

