Usnesení z jednání č. 22 Zastupitelstva města Dobřany ze dne
13.09.2017
Volí
512 -

Ověřovatele zápisu p. Mgr. Martu Weinrebovou, p. Michala Šaška

Určuje
513 -

Zapisovatele zápisu p. Ing. Davida Šefla.

Bere na vědomí
514 515 516 517 -

Zprávu o činnosti Rady města Dobřany v mezidobí.
Informaci finančního výboru o kontrole hospodaření města Dobřany k 31.08.2017.
VI. rozpočtové opatření města Dobřany k 25.07.2017.
VII. rozpočtové opatření města Dobřany k 22.08.2017.

Schvaluje
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Program jednání Zastupitelstva města Dobřany dne 13.09.2017.
VIII. rozpočtové opatření města Dobřany k 13.09.2017.
Prodej pozemkových parcel parc. č. 1812/8 o výměře 25838 m2, parc. č. 1815/4 o výměře 179 m2,
parc. č. 1825/7 o výměře 12058 m2 a parc. č. 1851/19 o výměře 8019 m2, celkem 46094 m2, vše
druh pozemku – lesní pozemek a vše v k. ú. a obci Dobřany a ve vlastnictví města Dobřany,
IČ 00256552, z důvodu přeložky stavby „Přeložka silnice I/27 Šlovice – Přeštice“ Ředitelství silnic
a dálnic ČR, příspěvkové organizaci, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha - Nusle, za
kupní cenu stanovenou dohodou smluvních stran v celkové výši 13.980.216 Kč vč. DPH 21%, a to
za podmínky dodržení požadavků odborného lesního hospodáře Městských lesů Dobřany ze dne
04.08.2017, a dále schvaluje uzavření a text příslušné kupní smlouvy č. 23/2017/Vt (dle interní
evidence č. 5014/08596/17).
Prodej pozemkových parcel v k. ú. a obci Dobřany a ve vlastnictví města Dobřany, IČ 00256552,
druh pozemku – ostatní plocha a orná půda, uvedených v příloze č. 1 z důvodu přeložky stavby
„Přeložka silnice I/27 Šlovice – Přeštice“ Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvkové organizaci,
IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha - Nusle, za kupní cenu stanovenou dohodou
smluvních stran v celkové výši 863.670 Kč vč. DPH 21%, a za podmínky dodržení požadavků
odborného lesního hospodáře Městských lesů Dobřany ze dne 04.08.2017, a dále schvaluje uzavření
a text příslušné kupní smlouvy č. 22/2017/Vt (dle interní evidence č. 5014/08595/17).
Výkup pozemku parc. č. 3802/90 o výměře 48 m2, ostatní komunikace, v obci a k. ú. Dobřany, od
Ivanky Tajblové, Plzeňská 668, Dobřany, v kupní ceně 390 Kč/1 m2 a návrh Kupní smlouvy interní
číslo 5013/08445/17, která bude uzavřena mezi Ivankou Tajblovou, Plzeňská 668, Dobřany, jako
prodávajícím, a městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako kupujícím.
Výkup pozemku parc. č. 773/6 o výměře 71 m2, ostatní komunikace, v obci a k. ú. Dobřany,
v podílu ½ od Josefa Turečka, Hluboká 205/8, Plzeň - Doudlevce, v kupní ceně 390 Kč/1 m2 a
návrh Kupní smlouvy interní číslo 5013/08531/17, která bude uzavřena mezi Josefem Turečkem,
Hluboká 205/8, Plzeň – Doudlevce, jako prodávajícím, a městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, jako kupujícím.
Výkup všech pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště
Plzeň - jih na LV č. 1929 pro obec a k. ú. Dobřany v podílu ½, na LV č. 94 pro obec a k. ú.
Dobřany v podílu 1/40 a na LV č. 2449 pro obec a k. ú. Dobřany v podílu 1/2 od Boženy Kubové,
Komenského 539, Dobřany v kupní ceně 16 Kč/1 m2 a návrh Kupní smlouvy interní číslo
5013/08532/17, která bude uzavřena mezi Boženou Kubovou, Komenského 539, Dobřany, jako
prodávajícím, a městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako kupujícím.
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Směnu pozemků parc. č. 3115/5 o výměře 1341 m2 nově vytvořeného geometrickým plánem
č. 2242-24/2017, parc. č. 3855/300 o výměře 1 m2, parc. č. 3703/135 o výměře 93 m2,
parc. č. 3855/301 o výměře 21 m2 a parc. č. 6/16 o výměře 133 m2, vše v obci a k. ú. Dobřany a
ve vlastnictví města Dobřany, IČ 00256552, v kupní ceně dle znaleckého odhadu ve výši
303.190 Kč, a pozemku parc. č. 2978/352 o výměře 194 m2 nově vytvořeného
geometrickým plánem č. 2247-28/2017, parc. č. 2232/34 o výměře 1343 m2 a parc. č. 2232/12
o výměře 532 m2, zapsaných na LV č. 666 pro obec a k. ú. Dobřany, parc. č. 2978/350 o výměře
82 m2 v podílu ½ a parc. č. 3125/16 o výměře 68 m2 v podílu ½ nově vytvořených geometrickým
plánem č. 2143-20/2016, parc. č. 1318/1 o výměře 1798 m2 v podílu ¼, parc. č. 2350/3 o výměře
9 m2 v podílu ¼ , parc. č. 2350/5 o výměře 96 m2 v podílu ¼, parc. č. 2385/2 o výměře 276 m2
v podílu ¼ , parc. č. 2978/159 o výměře 158 m2 v podílu ¼ , parc. č. 3036/2 o výměře 36 m2
v podílu ¼ parc. č. 3802/105 o výměře 832 m2 v podílu ¼ , parc. č. 3855/121 o výměře 151 m2
v podílu ¼ , zapsaných na LV č. 1668 pro obec a k. ú. Dobřany a ve vlastnictví Josefa Krafta,
Mánesova 21, Dobřany, v kupní ceně 294.830 Kč, a to za podmínky úhrady rozdílu v kupních
cenách ve výši 8.360 Kč a souvisejících nákladů v celkové výši 16.502 Kč (tj. geometrický plán č.
2240-21/2017 ve výši 5.929 Kč, geometrický plán č. 2242-24/2017 ve výši 7.623 Kč a ½ nákladů
na vyhotovení znaleckého posudku č. 1849/2017 ve výši 2.950 Kč) panem Kraftem ve prospěch
města Dobřany a uzavření Směnné smlouvy, interní číslo 5025/08660/17, která bude uzavřena
mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 0025652 a Josefem Kraftem,
Mánesova 21, Dobřany.
Uzavření Darovací smlouvy, interní číslo 5011/08528/17, mezi společností RINGFEDER POWER
TRANSMISSION s. r. o., Oty Kovala 1172, Dobřany, IČ 25216589, jako dárcem, a městem
Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako obdarovaným, s předmětem daru
každoročního poskytování pravidelné peněžní částky, která se bude rovnat součinu výměr
zastavěných ploch pozemků v m2 ve vlastnictví dárce vždy k 01.01. kalendářního roku a koeficientu
15, a to na dobu deseti let.
Změny podmínek veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, na základě níž bude vyhlášeno 2. kolo
veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku smlouvy o smlouvách budoucích kupních o koupi pozemku
ve vlastnictví města Dobřany a zřízení práva stavby – lokalita „Nové Slovany“.
Nový název přístupové ulice k Fotbalovému areálu Dobřany Jiráskova č. p. 1293,1292 Dobřany
na ul. Vodárenská.
Odepsání zmařené investice Rekonstrukce a nástavba části budovy č. p. 1009, ul. Sokolovská,
Dobřany ve výši 63.080 Kč.
Uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 6546/07713/16 o poskytnutí dotace
na poskytování sociální služby - pečovatelská služba s DIAKONIÍ ČCE - středisko Západní Čechy,
IČ 45331154, se sídlem Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň, a to včetně textu Dodatku č. 1
k veřejnoprávní smlouvě.
Pravidla Globálního dotačního titulu města Dobřany na rok 2018.

Bc. Martin Sobotka
starosta města Dobřany

Ing. Lenka Tomanová
místostarostka města Dobřany

