Usnesení z jednání č. 20 Zastupitelstva města Dobřany ze dne
14.06.2017
Volí
491 -

Ověřovatele zápisu p. Pavla Sloupa a p. Jaroslavu Umnerovou.

Určuje
492 -

Zapisovatelku zápisu p. Ivanu Šusterovou.

Bere na vědomí
493 494 -

Zprávu o činnosti Rady města Dobřany v mezidobí.
Informaci finančního výboru o kontrole hospodaření města Dobřany k 31.05.2017.

Schvaluje
495 496 497 -

498 -

499 -

500 -

501 -

Program jednání Zastupitelstva města Dobřany dne 14.06.2017.
V. rozpočtové opatření města Dobřany k 14.06.2017.
Bezúplatný převod vlastnického práva k movitým věcem – zařízení vodovodů a kanalizací blíže
specifikovaných v příloze č. 1 vybudovaných v rámci realizace projektu „Odkanalizování a čištění
odpadních vod v povodí řeky Radbuzy“ v celkové pořizovací hodnotě 153.274.939,32 Kč
(zůstatková hodnota činí 137.042.251,32 Kč), od „Mikroregionu Radbuza“, svazku obcí,
IČ 69456101, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, do vlastnictví města Dobřany, IČ 00256552,
náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, včetně uzavření a textu smlouvy o bezúplatném převodu
č. 5024/08330/17.
Bezúplatný převod pozemku parc. č. 683/10 o výměře 400 m2, ostatní komunikace, v obci Dobřany
a k. ú. Šlovice u Plzně, z ČR - Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem
Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy, IČ 00016918, do vlastnictví města Dobřany a text Smlouvy o
bezúplatném převodu č. 5/950/17/B, interní číslo 5010/08402/17, která bude uzavřena mezi ČR Státním statkem Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy, IČ
00016918, jako převádějícím, a městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako
nabyvatelem.
Prodej pozemku parc. č. 786/4 o výměře 74 m2, který byl nově vytvořený geometrickým plánem č.
2221-170/2016, v obci a k. ú. Dobřany, manželům Vladimíru a Janě Hrdonkovým, společně trvale
bytem Krále Jiřího 629, Dobřany, v kupní ceně dle znaleckého odhadu ve výši 46.540 Kč a
s připočtením souvisejících nákladů ve výši 8.800 Kč, tj. úhrada geometrického plánu č. 2221170/2016 ve výši 4.200 Kč, znaleckého posudku ve výši 3.600 Kč a kolku k návrhu na vklad do
katastru nemovitostí 1.000 Kč, a uzavření a text Kupní smlouvy interní číslo 5014/08394/17 mezi
městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako prodávajícím, a manžely
Vladimírem a Janou Hrdonkovými, společně trvale bytem Krále Jiřího 629, Dobřany, jako
kupujícími.
Budoucí zřízení věcného břemene – služebnosti vedení dešťové kanalizace včetně její obsluhy a
údržby v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 2221-170/2016 přes pozemek parc. č.
765/14 a nově vytvořený pozemek podle shodného geometrického plánu parc. č. 786/4, vše v obci a
k. ú. Dobřany, a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti interní číslo
5036/08395/17 mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako
oprávněným a manžely Vladimírem a Janou Hrdonkovými, Krále Jiřího 629, Dobřany, jako
povinnými.
Prodej pozemku st. parc. č. 701/2 o výměře 22 m2, který byl nově vytvořený geometrickým plánem
č. 2241-29/2017, v obci a k. ú. Dobřany, jehož součástí je stavba technického vybavení bez č. p. a
nezapsaná na LV v katastru nemovitostí (trafostanice), společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, v ceně znaleckého posudku č. 5377-97/17 ve výši 7.210

502 -

503 -

504 -

505 -

Kč a uzavření a text Kupní smlouvy interní číslo 5014/08177/17 mezi městem Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako prodávajícím, a ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, Děčín
IV-Podmokly, IČ 24729035, jako kupujícím.
Výkup parc. č. 3703/108 v k. ú. a obci Dobřany o výměře 40 m2 (chodník v Pobřežní ul.) v ceně
znaleckého odhadu ve výši 6.200 Kč od paní Sylvy Koubovské, Revoluční 404, 332 14 Chotěšov –
podíl ½, a od pana Jiřího Koubovského, Osvobození 898, 334 41 Dobřany – podíl 1/2, do vlastnictví
města Dobřany, IČ 00256552, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, s tím, že město Dobřany uhradí
ostatní náklady (znalecký posudek 3.500 Kč, správní poplatek za vklad do KN 1.000 Kč).
Uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě ze dne 24.09.2014 a ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne
11.05.2016, interní číslo 5014/05080/14, uzavřených mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, jako prodávajícím, a společností REKOS Plzeň s. r. o., Žlutická 1839/9,
Plzeň – Bolevec, IČ 02713586, jako kupujícím, kdy předmětem Dodatku č. 2 je změna investora
stavby a změna plánované stavby rodinných řadových domů, a to tak, že investorem nově navržené
stavby, tj. bytového domu s 21 bytovými jednotkami, bude společnost REKOS Plzeň s. r. o., IČ
02713586, a dále je zrušeno sjednané předkupní právo z důvodu, že investor musí být vlastníkem
stavbou dotčených pozemků (bankovní úvěr).
Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 24.09.2014 ve znění jejího
Dodatku č. 1 ze dne 11.05.2016, interní číslo 5036/05081/14, uzavřených mezi městem Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako budoucím kupujícím, a společností REKOS Plzeň
s. r. o., Žlutická 1839/9, Plzeň – Bolevec, IČ 02713586, jako budoucím prodávajícím, kdy
předmětem Dodatku č. 2 je změna investora stavby a změna plánované stavby rodinných řadových
domů, a to tak, že investorem nově navržené stavby bude společnost REKOS Plzeň s. r. o., IČ
02713586, a původní „výstavba 6 rodinných řadových domů“ je změněna na „výstavbu bytového
domu s 21 jednotkami“.
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvách budoucích kupních uzavřené smluvními stranami
dne 12.08.2016 pod číslem 5036/07302/16 (lokalita Malá Strana) se společností CZ STAVEBNÍ
HOLDING, a. s., IČ. 25917773, sídlem Praha, Čakovice, Kostelecká 879/59, včetně textace tohoto
dodatku.

Mění
506 507 -

Usnesení ZM č. 432 ze dne 22.02.2017 tak, že věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500 Kč ve
prospěch povinného města Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552 (původně 1 Kč).
Usnesení ZM č. 433 ze dne 22.02.2017 tak, že věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500 Kč ve
prospěch povinného města Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552 (původně 1 Kč).

Bc. Martin Sobotka
starosta města Dobřany

Ing. Lenka Tomanová
místostarostka města Dobřany

