Usnesení z jednání č. 23 Zastupitelstva města Dobřany ze dne
18.10.2017
Volí
532 -

Ověřovatele zápisu p. MUDr. Jitku Šebestovou a p. Ing. Josefa Weinreba.

Určuje
533 -

Zapisovatelkou zápisu p. Ivanu Šusterovou.

Bere na vědomí
534 535 536 -

Zprávu o činnosti Rady města Dobřany v mezidobí.
Informaci finančního výboru o kontrole hospodaření města Dobřany k 30.09.2017.
Výsledky „Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o smlouvách budoucích o
koupi pozemků ve vlastnictví města Dobřany a zřízení práva stavby“ ze dne 18.09.2017.

Schvaluje
537 538 539 -

540 -

541 -

542 -
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Program jednání Zastupitelstva města Dobřany dne 18.10.2017.
IX. rozpočtové opatření města Dobřany k 18.10.2017.
Výkup pozemků nově vytvořených geometrickým plánem č. 2274-101/2017 parc. č. 3749/10
o výměře 776 m2, ostatní plocha, parc. č. 3749/29 o výměře 1015 m2, ostatní plocha, parc. č.
3703/364 o výměře 19 m2, ostatní plocha, parc. č. 3749/36 o výměře 623 m2, ostatní plocha a
parc. č. 3749/37 o výměře 379 m2, ostatní plocha, vše v obci a k. ú. Dobřany, od společnosti
SEPA CREDIT s. r. o., Náchodská 762/65, Praha 20, Horní Počernice, IČ 28395557, v ceně 295
Kč/1 m2, a návrh Kupní smlouvy, interní číslo 5013/08714/17, která bude uzavřena mezi městem
Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako kupujícím, a společností SEPA CREDIT
s. r. o., Náchodská 762/65, Praha 20, Horní Počernice, IČ 28395557, jako prodávajícím.
Výkup pozemků nově vytvořených geometrickým plánem č. 2299-91/2017 parc. č. 3725/52
o výměře 217 m2, ostatní plocha; parc. č. 3725/53 o výměře 66 m2, ostatní plocha; parc. č. 3725/54
o výměře 78 m2, ostatní plocha a parc. č. 3725/55 o výměře 122 m2 a pozemků parc. č. 3719/1
o výměře 770 m2, ostatní plocha a parc. č. 3719/2 o výměře 420 m2, ostatní plocha, vše v obci a
k. ú. Dobřany, od společnosti SEPA CREDIT s. r. o., Náchodská 762/65, Praha - Horní Počernice,
IČ 28395557, v ceně 295 Kč/1 m2 a návrh Kupní smlouvy, interní číslo 5013/08783/17, 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, jako
prodávajícím.
Výkup pozemku nově vytvořeného geometrickým plánem č. 2300-89/2017 parc. č. 3783/50
o výměře 1167 m2, ostatní plocha; a parc. č. 3783/46 o výměře 14 m2, ostatní plocha; a
parc. č. 3783/47 o výměře 21 m2, ostatní plocha; vše v obci a k. ú. Dobřany, od společnosti
SEPA CREDIT s. r. o., Náchodská 762/65, Praha Horní Počernice, IČ 28395557, v ceně
295 Kč/1 m2 a návrh Kupní smlouvy, interní číslo 5013/08793/17, 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, jako prodávajícím.
Výkup pozemku parc. č. 197 o výměře 223 m2, ostatní plocha, v obci Dobřany a
k. ú. Šlovice u Plzně, do majetku města Dobřany, IČ 00256552, náměstí T. G. M. 1, Dobřany,
od České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu Povodí Vltavy, státní podnik,
Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5, IČ 70889953, v kupní ceně dle znaleckého posudku
č. 1859/2017 ve výši 22.200 Kč s připočtením souvisejících nákladů 1.000 Kč za kolek k návrhu
na vklad do KN a 3.500 Kč s připočtením DPH za vyhotovení znaleckého posudku č. 1859/2017.
Výkup pozemků parc. č. 551/15 o výměře 110 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, a
parc. č. 551/29 o výměře 30 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v obci Dobřany a
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k. ú. Šlovice u Plzně, z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, IČ 69797111, do majetku města
Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552.
Bezúplatný převod pozemků parc. č. 551/5 o výměře 5592 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace;
parc. č. 551/77 o výměře 123 m2, ostatní plocha, silnice; a parc. č. 551/11 o výměře 243 m2, ostatní
plocha, silnice; vše v obci Dobřany a k. ú. Šlovice u Plzně, z vlastnictví České republiky – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město,
IČ 69797111, do majetku města Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552.
Prodej pozemku parc. č. 51/3 o výměře 12 m2, ostatní plocha, v obci Dobřany a k. ú. Šlovice
u Plzně, manželům Ottovi a Jiřině Obrovským, společně trvale bytem Šlovice 116, Plzeň – Litice
v kupní ceně 600 Kč/1 m2, úhrady souvisejících nákladů ve výši 1.000 Kč za kolek k návrhu
na vklad do KN a náhrady za užívání pozemku bez právního důvodu za dva roky zpětně ve výši
nájemného 9 Kč/1 m2/1 rok a návrh a uzavření Kupní smlouvy interní číslo 5014/08780/17 mezi
městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako prodávajícím, a manžely Ottou
a Jiřinou Obrovských, společně trvale Šlovice 116, Plzeň – Litice, jako kupujícími.
Uzavření Darovací smlouvy interní číslo 5011/08713/17 mezi společností COMTES FHT a. s.,
Průmyslová 995, Dobřany, IČ 26316919, 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 m2 ve vlastnictví
dárce vždy k 01.01. kalendářního roku a koeficientu 15, a to na dobu deseti let.
Uzavření Plánovací smlouvy interní číslo 5052/08788/17 mezi městem Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a PEBAL Invest s. r. o., Štěrboholská 560/73, Praha 15
– Hostivař, IČ 05620406, k akci „Výrobně skladová hala PEBAL – Dobřany“.
Návratnou finanční výpomoc města Dobřany Mikroregionu Radbuza ve výši 1.700.000 Kč na
předfinancování projektu s názvem „Prevence vzniku odpadů na území Mikroregionu Radbuza.“
Podání žádosti na rekonstrukci bytového domu čp. 145, náměstí T.G.M. Dobřany z programu ITI
Strategie plzeňské metropolitní oblasti, nositel statutární město Plzeň –„Výzva č. 19. – Sociální
bydlení“. V případě přidělení finančních prostředků se město Dobřany zavazuje dofinancovat
zbylou část nákladů akce.
Podání žádosti o dotaci do 74. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu - „Rozvoj
infrastruktury polyfunkčních komunitních center“, specifického cíle 2.1 IROP – Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi na akci „Komunitní centrum Dobřany“. V případě
přidělení finančních prostředků se město Dobřany zavazuje dofinancovat zbylou část nákladů akce.
Obecně závaznou vyhlášku města Dobřany č. 2/2017 o regulaci provozování hazardních her.
Odměny členům výborů ZM Dobřany dle návrhu.

Zmocňuje
553 -

Radu města Dobřany ke konání aukčního řízení v souladu s vyhlášenou soutěží „Veřejná soutěž o
nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o smlouvách budoucích o koupi pozemků ve vlastnictví
města Dobřany a zřízení práva stavby“ ze dne 18.09.2017.

Bc. Martin Sobotka
starosta města Dobřany

Ing. Lenka Tomanová
místostarostka města Dobřany

