Usnesení z jednání č. 14 Zastupitelstva města Dobřany ze dne
21.09.2016
Volí
347 -

Ověřovatele zápisu Mgr. Martu Weinrebovou a p. Jana Smolu.

Určuje
348 -

Zapisovatelku zápisu p. Ivanu Šusterovou.

Bere na vědomí
349 350 351 352 -

Zprávu o činnosti Rady města Dobřany v mezidobí.
Informaci finančního výboru o kontrole hospodaření města Dobřany k 31.08.2016.
VI. rozpočtové opatření města Dobřany k 26.07.2016.
VII. rozpočtové opatření města Dobřany k 23.08.2016.

Schvaluje
353 354 355 -

356 -

357 -

358 -

359 -

360 -

Program jednání Zastupitelstva města Dobřany dne 21.09.2016.
VIII. rozpočtové opatření města Dobřany k 21.09.2016.
Výkup pozemku parc. č. 1509/15 o výměře 43 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v obci a k. ú.
Dobřany, za kupní cenu 390 Kč/m2 od Jiřího Housera, Fučíkova 207, 349 53 Bezdružice, v podílu ¼
a od Miroslava Noska, Sokolovská 518, 334 41 Dobřany v podílu ¾ a návrh Kupní smlouvy, interní
číslo 5013/07324/16, která bude uzavřena mezi městem Dobřany, IČ 00256552, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, jako kupujícím a Jiřím Houserem, Fučíkova 207, Bezdružice, a Miroslavem Noskem,
Sokolovská 518, Dobřany, jako prodávajícími.
Výkup pozemků parc. č. 3412/19 o výměře 53 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, a parc. č.
3821/12 o výměře 283 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v obci a k. ú. Dobřany v ceně 300
Kč/1 m2 od Jarmily Štýsové, Květná 2145/1, Východní Předměstí, Plzeň, a návrh Kupní smlouvy,
interní číslo 5013/07338/16, která bude uzavřena mezi městem Dobřany, IČ 00256552, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, jako kupujícím a Jarmilou Štýsovou, Květná 2145/1, Východní předměstí, Plzeň,
jako prodávající.
Výkup pozemkové parcely parc. č. 3125/11 o výměře 634 m2 a pozemkové parcely parc. č.
2978/351 o výměře 86 m2, která vznikne na základě geometrického plánu č. 2143-20/2016
oddělením z pozemkové parcely parc. č. 2978/280, vše v k. ú. a obci Dobřany, od Jaroslava
Pastucha, Chudeč 37, 330 41 Bezvěrov, za kupní cenu dle znaleckého odhadu ve výši 39.460 Kč
s tím, že město Dobřany uhradí veškeré ostatní náklady (znalecký posudek 3.500 Kč, geometrický
plán 1.950 Kč, správní poplatek katastru nemovitostí 1.000 Kč a daň z převodu nemovitostí 1580
Kč), včetně textu kupní smlouvy č. 5013/07435/16.
Výkup pozemkové parcely parc. č. 2543/43 o výměře 600 m2 v k. ú. a obci Dobřany od Jindřišky
Ponocné, Ke Kukačce 798/10, Lobzy, 312 00 Plzeň, v ceně znaleckého odhadu. Zároveň bude
prodávající uhrazena částka 16.200 Kč za bezdůvodné obohacení ze strany města Dobřany za
užívání pozemku bez právního důvodu za 3 roky zpět.
Výkup pozemku parc. č. 822/57 o výměře 84 m2, ostatní plocha, v obci Dobřany, k. ú. Vodní Újezd
od společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, v kupní
ceně ve výši 9.700 Kč a návrh Kupní smlouvy interní číslo 5013/07452/16, která bude uzavřena
mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako kupujícím, a ČEZ
Distribucí, a. s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, jako prodávajícím.
Výkup pozemku parc. č. 4334 o výměře 30 m2 v obci a k. ú. Dobřany, který byl nově vytvořený
geometrickým plánem č. 2201-131/2016, od Petry Eichhornové, Guldenerova 2177/37, Plzeň 2 –
Slovany, v ceně 390 Kč/1 m2 a návrh Kupní smlouvy, interní číslo 5013/07509/16, která bude
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uzavřena mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako kupujícím a
Petrou Eichhornovou, Guldenerova 2177/37, Plzeň 2 – Slovany, jako prodávající.
Prodej 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 panu Janu Chocholovi, Petra Bezruče 264, 338 08 Zbůch.
Uzavření a text Dohody o narovnání č. 5019/07508/16 , která bude uzavřena mezi městem Dobřany,
IČ 00256552, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, jako stranou č. 1 a Římskokatolickou farností
Dobřany, IČ 46811966, náměstí T. G. M. 3, 334 41 Dobřany, jako stranou č. 2.
Směnu pozemkových parcel vedených v k. ú. a obci Dobřany a ve vlastnictví města Dobřany, IČ
00256552, na LV č. 10001:
• parc. č. 565 o výměře 26509 m2, druh pozemku orná půda
• parc. č. 568/4 o výměře 396 m2, druh pozemku trvalý travní porost
• parc. č. 588/20 o výměře 638 m2, druh pozemku trvalý travní porost
• parc. č. 343/38 o výměře 1278 m2, druh pozemku trvalý travní porost
• parc. č. 588/13 o výměře 367 m2, druh pozemku trvalý travní porost
• parc. č. 343/79 o výměře 1056 m2, druh pozemku trvalý travní porost
• parc. č. 550/43 o výměře 1429 m2, druh pozemku trvalý travní porost
• parc. č. 550/10 o výměře 47 m2, druh pozemku vodní plocha, koryto vodního toku přirozené
nebo upravené
• parc. č. 3864/24 o výměře 63 m2, druh pozemku vodní plocha, koryto vodního toku
přirozené nebo upravené
• parc. č. 918/36 o výměře 2235 m2, druh pozemku orná půda,
o celkové výměře 34018 m2
za pozemkové parcely vedené v k. ú. a obci Dobřany a ve vlastnictví Římskokatolické farnosti
Dobřany, IČ 46811966, na LV č. 917:
•
•
•
•
•
•
•

parc. č. 1530/1 o výměře 896 m2, druh pozemku ostatní plocha, sportoviště a rekreační
plocha
parc. č. 1553/23 o výměře 4363 m2, druh pozemku orná půda
parc. č. 3878/4 o výměře 82 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha
parc. č. 718 o výměře 1259 m2, druh pozemku trvalý travní porost
parc. č. 714/21 o výměře 957 m2, druh pozemku trvalý travní porost
parc. č. 714/4 o výměře 392 m2, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda
parc. č. 3703/320 o výměře 71 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace

o celkové výměře 8020 m2,
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a to v cenové rovnosti, včetně textu Směnné smlouvy č. 5025/07444/16, která bude uzavřena mezi
městem Dobřany, IČ 00256552, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany jako prvním směňujícím, a
Římskokatolickou farností Dobřany, IČ 46811966, náměstí T. G. M. 3, 334 41 Dobřany, jako
druhým směňujícím.
Realizaci VIII. etapy v rámci projektu Regenerace panelového sídliště Pančava pro rok 2017.
Dofinancování akce „RPS Pančava – Dobřany, VIII. etapa“ vlastními finančními prostředky ve výši
minimálně 30 % celkových nákladů, tj. 1.044.174 Kč, z rozpočtu města Dobřany v roce 2017.
Pravidla Globálního dotačního titulu města Dobřany na rok 2017.
Ukončení funkce přísedícího u Okresního soudu Plzeň-jih k 21.09.2016 na základě žádosti p.
Jakuba Kapice, Boženy Němcové 8, 353 01 Mariánské Lázně.
Žádost města Dobřany o provedení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. a obci Dobřany.

Neschvaluje
369 -

370 -

371 -

Prodej 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 manželům Drahomíru a Ivaně Hajdúkovým, společně bytem
Jungmannova 1087, 334 41 Dobřany.
Prodej 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, na výstavbu RD v lokalitě „Horní Kotynka“ za kupní cenu 1.300 Kč/m2
+ DPH v zákonné výši Adéle Zábranské, Sokolovská 1144/129, Plzeň, Bolevec, a Martinu
Černému, Sokolovská 1144/129, Plzeň, Bolevec.
Žádost o půjčku z Fondu rozvoje bydlení města Dobřany ve výši 400.000 p. Milanu Pojarovi,
Politických vězňů 21, Plzeň.

Mění
372 -

Usnesení ZM č. 77 ze dne 25.02.2015 tak, že se schvaluje nový text příslušné Smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě nyní pod č. 5026/05554/16, který je upraven v závislosti na změnách
některých právních předpisů.

Zrušuje
373 -

Usnesení ZM č. 818 ze dne 28.04.2010 a usnesení ZM č. 301 ze dne 20.04.2016 (zřízení služebnosti
inž. sítě – vedení kanalizace – vlastník dotčených pozemků Jaroslav Pastuch, z důvodu výkupu
předmětných pozemků).

Bc. Martin Sobotka
starosta města Dobřany

Ing. Lenka Tomanová
místostarostka města Dobřany

