Usnesení z jednání č. 24 Zastupitelstva města Dobřany ze dne
20.12.2017
Volí
554 555 -

Ověřovatele zápisu p. Zuzanu Štychovou a p. Jana Smolu.
Na základě písemné rezignace radního Marka Sýkory na funkci člena Rady města Dobřany
k 19.12.2017 člena Rady města Dobřany p. Michala Trdličku, a to od 20.12.2017.

Určuje
556 -

Zapisovatelkou zápisu p. Ivanu Šusterovou.

Bere na vědomí
557 558 -

Zprávu o činnosti Rady města Dobřany v mezidobí.
Informaci finančního výboru o kontrole hospodaření města Dobřany k 30.11.2017.

Schvaluje
559 560 561 562 563 -
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Program jednání Zastupitelstva města Dobřany dne 20.12.2017.
XI. rozpočtové opatření města Dobřany k 20.12.2017.
Rozpočet města Dobřany na rok 2018.
Střednědobý výhled rozpočtu na 2 roky 2019-2020 pro město Dobřany.
Prodej pozemku parc. č. 3703/83 o výměře 15 m2, zahrada, v obci a k. ú. Dobřany, manželům Josefu
a Václavě Černákovým, Široká 239, Dobřany, v kupní ceně 700 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 na uzavření Kupní
smlouvy, interní číslo 5014/08808/17, mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ
00256552, jako prodávajícím, a manžely Josefem a Václavou Černákovými, Široká 239, Dobřany,
jako kupujícími.
Prodej stavebních parcel st. parc. č. 2508 o výměře 4 m2 a st. parc. č. 2509 o výměře 3 m2, které
vzniknou oddělením od pozemkové parcely parc. č. 1172/65, vše v k. ú. a obci Dobřany, na základě
geometrického plánu č. 2279-41/2017 a které se nachází pod stavbami garáží, Ing. Zdeňku Baxovi,
Tichá ul. 1160, 334 41 Dobřany, vlastníkovi obou garáží, za kupní cenu 1.300 Kč/m2 a úhradu
ostatních nákladů ve výši 1.000 Kč za správní poplatek katastru nemovitostí.
Prodej pozemku parc. č. 4249/3 o výměře 10 m2, ostatní plocha, v obci a k. ú. Dobřany nově
vytvořeného geometrickým plánem č. 2309-6/2017 ve výši kupní ceny 390 Kč/1 m2 a pozemků
parc. č. 1316/38 o výměře 322 m2, ostatní plocha, a parc. č. 4261/2 o výměře 19 m2, ostatní plocha,
nově vytvořených geometrickým plánem č. 2310-7/2017 v obci a k. ú. Dobřany, ve výši kupní ceny
243 Kč/1 m2, vše manželům Václavu a Romaně Maškovým, společně trvale bytem Chlumčanská
992, Dobřany, kdy manželé Maškovi s kupní cenou uhradí zároveň náklady na kolek k návrhu na
vklad do katastru nemovitostí ve výši 1.000 Kč a návrh na uzavření Kupní smlouvy, interní číslo
5014/08915/17, mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako
prodávajícím, a manžely Václavem a Romanou Maškovými, společně trvale bytem Chlumčanská
992, Dobřany, jako kupujícími.
Výkup pozemku parc. č. 556/7 o výměře 167 m2, ostatní komunikace, v obci Dobřany, k. ú. Šlovice
u Plzně, od Jaromíra Štycha, Partyzánská 830/20, Plzeň, Lobzy v kupní ceně 300 Kč/1 m2 a návrh
na uzavření Kupní smlouvy, interní číslo 5013/08820/17, mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M.
1, Dobřany, IČ 00256552, jako kupujícím, a Jaromírem Štychem, Partyzánská 830/20, Plzeň,
Lobzy, jako prodávajícím.
Výkup vlastnického podílu 1/12 z pozemkových parcel vedených na LV č. 1929 pro obec a k. ú.
Dobřany parc. č. 595/6 o výměře 145 m2, druh pozemku orná půda; parc. č. 598/3 o výměře 3 m2,
druh pozemku trvalý travní porost; parc. č. 600/6 o výměře 1554 m2, druh pozemku orná půda;
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parc. č. 603/15 o výměře 3072 m2, druh pozemku trvalý travní porost a parc. č. 1475/3 o výměře
6168 m2, druh pozemku orná půda, za kupní cenu 16 Kč/m2 s tím, že město Dobřany uhradí ostatní
náklady (správní poplatek katastru nemovitostí 1.000 Kč) od paní Albíny Pošarové, Loudů 1022,
334 41 Dobřany.
Výkup pozemků parc. č. 818/8 o výměře 452 m2 a parc. č. 818/9 o výměře 64 m2, vše ostatní
komunikace, v obci Dobřany a k. ú. Vodní Újezd, které byly nově vytvořeny geometrickým plánem
č. 198-151/2017, od manželů Stanislava a Milady Krištofových, společně trvale bytem Vodní Újezd
67, Dobřany v celkové kupní ceně 146.255 Kč a návrh Kupní smlouvy, interní číslo 5013/08668/17,
která bude uzavřena mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako
kupujícím, a manžely Stanislavem a Miladou Krištofovými, společně trvale bytem Vodní Újezd 67,
Dobřany, jako prodávajícími.
Výkup pozemků v rámci „Výběrového řízení s následnou aukcí č. SKUP/PL/2015/0103 - k. ú.
Dobřany “ parc. č. 2295 o výměře 1241 m2, druh pozemku ostatní plocha; parc. č. 2442/4 o výměře
192 m2, druh pozemku ostatní plocha; parc. č. 2442/5 o výměře 589 m2, druh pozemku ostatní
plocha; parc. č. 2442/6 o výměře 241 m2, druh pozemku ostatní plocha; parc. č. 2442/7 o výměře
821 m2, druh pozemku ostatní plocha; parc. č. 2442/8 o výměře 2242 m2, druh pozemku ostatní
plocha; parc. č. 2442/9 o výměře 704 m2, druh pozemku ostatní plocha a parc. č. 2442/11 o výměře
381 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše v obci a k. ú. Dobřany, zapsaných na listu vlastnictví č.
60000 pro katastrální území Dobřany, obec Dobřany, okres Plzeň - jih, v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Plzeň – jih, od ČR –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha, které se bude konat dne 06.03.2018 v 10:00 h na Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Územním pracovišti Plzeň, Radobyčická 14, Plzeň, v max. výši ceny
do 5.000.000 Kč za všechny nabízené pozemky.
Směnu pozemků parc. č. 734/10 o výměře 26 m2, vodní plocha; parc. č. 734/11 o výměře 114 m2,
vodní plocha; parc. č. 738/8 o výměře 4874 m2, trvalý travní porost; parc. č. 760/10 o výměře 60
m2, ostatní plocha a parc. č. 4024 o výměře 120 m2, ostatní plocha, vše v obci a k. ú. Dobřany a
zapsané na LV č. 583 pro Arcibiskupství pražské, Hradčanské náměstí 56/16, Praha, Hradčany, IČ
00445100, a pozemků parc. č. 860/6 o výměře 2026 m2, orná půda; parc. č. 860/7 o výměře 1989
m2, orná půda a parc. č. 860/16 o výměře 850 m2, orná půda, vše v obci a k. ú. Dobřany a ve
vlastnictví města Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to v cenové rovnosti
směňovaných parcel a uzavření Směnné smlouvy, interní číslo 5025/08798/17, mezi městem
Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a Arcibiskupstvím pražským,
Hradčanské náměstí 56/16, Praha, Hradčany, IČ 00445100.
Směnu pozemku parc. č. 553/11 o výměře 41 m2, ostatní plocha, v obci Dobřany a k. ú. Šlovice u
Plzně ve vlastnictví Zdeňka Karause, U Porcelánky 859, Chodov, a pozemků nově vytvořených
geometrickým plánem č. 679-54/2017 parc. č. 227/16 o výměře 3 m2, ostatní plocha, a dále
pozemků parc. č. 227/20 o výměře 3 m2, zastavěná plocha, jehož součástí je stavba jiného vlastníka,
parc. č. 227/21 o výměře 8 m2, jehož součástí je stavba jiného vlastníka, a parc. č. 227/17 o výměře
2 m2, vše v obci Dobřany a k. ú. Šlovice u Plzně, a to v cenové rovnosti směňovaných parcel a
návrh na uzavření Směnné smlouvy, interní číslo 5025/08932/17, mezi městem Dobřany, náměstí T.
G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552 a Zdeňkem Karausem, U Porcelánky 859, Chodov.
Směnu pozemků parc. č. 2571/3 o výměře 9303 m2, trvalý travní porost; parc. č. 2602/5 o výměře
315 m2, vodní plocha; parc. č. 3804/3 o výměře 22 m2, ostatní komunikace; parc. č. 3804/4 o
výměře 14 m2, ostatní komunikace; parc. č. 3806/2 o výměře 11 m2, ostatní komunikace; parc. č.
3991/1 o výměře 100 m2, ostatní komunikace; parc. č. 3991/3 o výměře 13 m2, ostatní komunikace;
parc. č. 3991/4 o výměře 151 m2, ostatní komunikace a parc. č. 3991/6 o výměře 5 m2, ostatní
komunikace; vše v obci a k. ú. Dobřany a ve vlastnictví WARTOV a. s., Pod Chalupami 20/9,
Koterov, Plzeň, IČ 26394154 a pozemků parc. č. 3534/3 o výměře 8804 m2, lesní pozemek; parc. č.
3856/8 o výměře 250 m2, vodní plocha a parc. č. 3819/2 o výměře 148 m2, ostatní komunikace; vše
v obci a k. ú. Dobřany a ve vlastnictví města Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552,
v cenové rovnosti směňovaných pozemků a uzavření Směnné smlouvy, interní číslo 5025/08799/17,
mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552 a WARTOV a. s., Pod
Chalupami 20/9, Koterov, Plzeň, IČ 26394154.
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Směnu pozemku st. parc. č. 350 o výměře 185 m2, jehož součástí je stavba zemědělské budovy bez
č. p., vše v obci a k. ú. Dobřany a zapsané na LV č. 1690 pro Jana Košťála, Přeštická 741, Dobřany
a pozemku st. parc. č. 358 o výměře 135 m2, jehož součástí je stavba zemědělské budovy; parc. č.
748/10 o výměře 200 m2, ostatní plocha; parc. č. 748/5 o výměře 149 m2 v podílu ½ , ostatní
plocha a parc. č. 3703/365 o výměře 840 m2, ostatní plocha, nově vytvořeného geometrickým
plánem č. 2290-143/2016, vše v obci a k. ú. Dobřany a ve vlastnictví města Dobřany, náměstí T. G.
M. 1, Dobřany, IČ 00256552, tak, že Jan Košťál uhradí městu Dobřany rozdíl v kupních cenách
pozemků ve výši 126.743 Kč, náklady na úhradu kolku k návrhu na vklad do katastru nemovitostí
ve výši 1.000 Kč, ½ nákladů na vypracování znaleckých posudků č. 1865/2017 a č. 1873/2017 ve
výši 3.900 Kč, a dále náhradu za užívání pozemků parc. č. 748/10 a parc. č. 748/5 v podílu ½, v obci
a k. ú. Dobřany bez právního důvodu za dva roky zpětně ve výši nájemného 9 Kč/1 m2/1 rok, což
činí 4.941 Kč, a návrh na uzavření Směnné smlouvy interní číslo 5025/08847/17 mezi městem
Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552 a Janem Košťálem, Přeštická 741, Dobřany.
Uzavření Budoucí smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo 5036/06341/15, o prodeji
pozemků parc. č. 4345 o výměře 109 m2, ostatní plocha a parc. č. 4346 o výměře 112 m2, ostatní
plocha, vše v obci a k. ú. Dobřany, mezi Janem Košťálem, Přeštická 741, Dobřany, jako budoucím
kupujícím, a městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako budoucím
prodávajícím, a to v ceně dle znaleckého posudku č. 1865/2017 ve výši 43.146 Kč.
Právo stavby „Dobřany, MK OZ Šlovice“ na pozemkových parcelách parc. č. 515/31 a parc. č.
561/16, obě v k. ú. Šlovice u Plzně a obci Dobřany a ve vlastnictví Jany Volfové, Nepomucká
378/17, Koterov, Plzeň, včetně uzavření a textu Smlouvy o právu provést stavbu č. 5034/08919/17,
která bude uzavřena mezi městem Dobřany, IČ 00256552, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, jako
stavebníkem, a Janou Volfovou, Nepomucká 378/17, Koterov, Plzeň, jako vlastníkem dotčených
pozemků.
Právo stavby „Dobřany, MK OZ Šlovice“ na pozemkových parcelách parc. č. 515/50 a parc. č.
578/23, vedených na LV č. 539 pro k. ú. Šlovice u Plzně a obec Dobřany; a na pozemkových
parcelách parc. č. 561/17 (vlastnický podíl ½) a parc. č. 561/22 (vlastnický podíl ½), vedených na
LV č. 556 pro k. ú. Šlovice u Plzně a obec Dobřany, vše ve vlastnictví společnosti AGROFARMA
Litice s. r. o., IČ 47717998, Zemědělská 713/11, Litice, Plzeň, včetně uzavření a textu Smlouvy o
právu provést stavbu č. 5034/08861/17, která bude uzavřena mezi městem Dobřany, IČ 00256552,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, jako stavebníkem, a společností AGROFARMA Litice s. r. o., IČ
47717998, Zemědělská 713/11, Litice, Plzeň, jako vlastníkem dotčených pozemků.
Právo stavby „Dobřany, MK OZ Šlovice“ na pozemkové parcele parc. č. 269/70 v k. ú. Šlovice u
Plzně a obci Dobřany a ve vlastnictví Tomáše Bartoně, Sokolovská 1139, Nýřany, včetně uzavření a
textu Smlouvy o právu provést stavbu č. 5034/08862/17, která bude uzavřena mezi městem
Dobřany, IČ 00256552, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, jako stavebníkem, a Tomášem Bartoněm,
Sokolovská 1139, Nýřany, jako vlastníkem dotčeného pozemku.
Právo stavby „Dobřany, MK OZ Šlovice“ na pozemkových parcelách parc. č. 561/18, parc. č.
515/49 a parc. č. 578/22, vše v k. ú. Šlovice u Plzně a obci Dobřany a ve vlastnictví Marie Strakové,
Bzenecká 1056/5, Plzeň, včetně uzavření a textu Smlouvy o právu provést stavbu č. 5034/08863/17,
která bude uzavřena mezi městem Dobřany, IČ 00256552, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, jako
stavebníkem, a Marií Strakovou, Bzenecká 1056/5, Plzeň, jako vlastníkem dotčených pozemků.
Právo stavby „Dobřany, MK OZ Šlovice“ na pozemkových parcelách parc. č. 561/17 a parc. č.
561/22, obě v k. ú. Šlovice u Plzně a obci Dobřany a ve vlastnictví Andrey Novákové
ve vlastnickém podílu 1/8, Toužimská 1706/11, Bolevec, Plzeň, včetně uzavření a textu Smlouvy
o právu provést stavbu č. 5034/08864/17, která bude uzavřena mezi městem Dobřany, IČ 00256552,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, jako stavebníkem, a Andreou Novákovou, Toužimská 1706/11,
Bolevec, Plzeň, jako vlastníkem dotčených pozemků.
Právo stavby „Dobřany, MK OZ Šlovice“ na pozemkových parcelách parc. č. 561/17 a parc. č.
561/22, obě v k. ú. Šlovice u Plzně a obci Dobřany a ve vlastnictví Václava Pacha, nar. 27.10.1975,
ve vlastnickém podílu 3/40, Šlovice 103, Litice, Plzeň,, včetně uzavření a textu Smlouvy o právu
provést stavbu č. 5034/08865/17, která bude uzavřena mezi městem Dobřany, IČ 00256552,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, jako stavebníkem, a Václavem Pachem, nar. 27.10.1975, Šlovice 103,
Litice, Plzeň, jako vlastníkem dotčených pozemků.
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Právo stavby „Dobřany, MK OZ Šlovice“ na pozemkových parcelách parc. č. 561/17 a parc. č.
561/22, obě v k. ú. Šlovice u Plzně a obci Dobřany a ve vlastnictví Václava Pacha, nar. 05.07.1947,
ve vlastnickém podílu 1/40, Šlovice 103, Litice, Plzeň, včetně uzavření a textu Smlouvy o právu
provést stavbu č. 5034/08866/17, která bude uzavřena mezi městem Dobřany, IČ 00256552,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, jako stavebníkem, a Václavem Pachem, nar. 05.07.1947, Šlovice 103,
Litice, Plzeň, jako vlastníkem dotčených pozemků.
Právo stavby „Dobřany, MK OZ Šlovice“ na pozemkových parcelách parc. č. 561/17 a parc. č.
561/22, obě v k. ú. Šlovice u Plzně a obci Dobřany a ve vlastnictví Ireny Pachové ve vlastnickém
podílu 3/40, Šlovice 103, Litice, Plzeň, včetně uzavření a textu Smlouvy o právu provést stavbu č.
5034/08867/17, která bude uzavřena mezi městem Dobřany, IČ 00256552, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, jako stavebníkem, a Irenou Pachovou, Šlovice 103, Litice, Plzeň, jako vlastníkem
dotčených pozemků.
Právo stavby „Dobřany, MK OZ Šlovice“ na pozemkových parcelách parc. č. 561/17 a parc. č.
561/22, obě v k. ú. Šlovice u Plzně a obci Dobřany a ve vlastnictví Aleny Palečkové ve vlastnickém
podílu 3/40, Šlovice 139, Litice, Plzeň, včetně uzavření a textu Smlouvy o právu provést stavbu
č. 5034/08868/17, která bude uzavřena mezi městem Dobřany, IČ 00256552, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, jako stavebníkem, a Alenou Palečkovou, Šlovice 139, Litice, Plzeň, jako vlastníkem
dotčených pozemků.
Právo stavby „Dobřany, MK OZ Šlovice“ na pozemkových parcelách parc. č. 561/17 a parc. č.
561/22, obě v k. ú. Šlovice u Plzně a obci Dobřany a ve vlastnictví Daniela Rottenborna
ve vlastnickém podílu 1/8, Staré Pasečnice 11, 344 01 Pasečnice, včetně uzavření a textu Smlouvy
o právu provést stavbu č. 5034/08869/17, která bude uzavřena mezi městem Dobřany, IČ 00256552,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, jako stavebníkem, a Danielem Rottenbornem, Staré Pasečnice 11,
344 01 Pasečnice, jako vlastníkem dotčených pozemků.
Právo stavby „Dobřany, MK OZ Šlovice“ na pozemkové parcele parc. č. 515/3 v k. ú. Šlovice
u Plzně a obci Dobřany a ve vlastnictví manželů Stanislava a Aleny Palečkových – každý vlastní
podíl 1/2, společně trvale bytem Šlovice 139, 321 00 Plzeň - Litice, včetně uzavření a textu Smlouvy
o právu provést stavbu č. 5034/08924/17, která bude uzavřena mezi městem Dobřany, IČ 00256552,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, jako stavebníkem, a Stanislavem a Alenou Palečkovými, společně
trvale bytem Šlovice 139, 321 00 Plzeň - Litice, jako vlastníky dotčeného pozemku.
Právo stavby „Dobřany, MK OZ Šlovice“ na pozemkové parcele parc. č. 561/3 v k. ú. Šlovice
u Plzně a obci Dobřany a ve vlastnictví Martina Koželuha, Šlovice 142, 321 00 Plzeň - Litice,
včetně uzavření a textu Smlouvy o právu provést stavbu č. 5034/08925/17, která bude uzavřena
mezi městem Dobřany, IČ 00256552, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, jako stavebníkem, a Martinem
Koželuhem, Šlovice 142, 321 00 Plzeň - Litice, jako vlastníkem dotčeného pozemku.
Právo stavby „Dobřany, MK OZ Šlovice“ na pozemkových parcelách parc. č. 515/7 a parc. č. 561/4,
obě v k. ú. Šlovice u Plzně a obci Dobřany a ve vlastnictví manželů Róberta a Petry Zozulakových –
každý vlastní podílu 1/2, společně trvale bytem Šlovice 154, 321 00 Plzeň - Litice, včetně uzavření a
textu Smlouvy o právu provést stavbu č. 5034/08926/17, která bude uzavřena mezi městem
Dobřany, IČ 00256552, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, jako stavebníkem, a Róbertem a Petrou
Zozulakovými, společně trvale bytem Šlovice 154, 321 00 Plzeň - Litice, jako vlastníky dotčených
pozemků.
Právo stavby „Dobřany, MK OZ Šlovice“ na pozemkové parcele parc. č. 561/5 v k. ú. Šlovice
u Plzně a obci Dobřany a ve vlastnictví Karla Ryšavého, Plachého 1877/50, Jižní Předměstí, 301 00
Plzeň, včetně uzavření a textu Smlouvy o právu provést stavbu č. 5034/08927/17, která bude
uzavřena mezi městem Dobřany, IČ 00256552, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, jako stavebníkem, a
Karlem Ryšavým, Plachého 1877/50, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, jako vlastníkem dotčeného
pozemku.
Uzavření a text Smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky „Okružní křižovatka ChotěšovskáKomenského“ uzavřené mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ: 00256552,
a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p. o., IČ 72053119, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.
Uzavření Darovací smlouvy, interní číslo 5011/08962/17, mezi společností Ensinger s. r. o.,
Průmyslová 991, Dobřany, IČ 48365831, jako dárcem, a městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, jako obdarovaným, s předmětem daru každoročního poskytování pravidelné
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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 určitou deseti let.
Uzavření Darovací smlouvy, interní číslo 5011/08963/17, mezi společností BOHEMIA ASFALT, s.
r. o., Na Švadlačkách 478, Soběslav II, IČ 25186183, 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 určitou deseti let.
Uzavření Darovací smlouvy, interní číslo 5011/08965/17, mezi společností AVAS EXPORTIMPORT spol. r. o., Alšova 694, Dobřany, IČ 25240510, 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
určitou deseti let.
Uzavření Darovací smlouvy, interní číslo 5011/08899/17, mezi společností STROM PRAHA a. s.,
Praha 9 - Vinoř, Lohenická 607, IČ 25751069, 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 a koeficientu 15 vždy k 01.01. daného kalendářního roku, a to na dobu určitou deseti let.
Uzavření Smlouvy o spolupráci, interní číslo 5011/08969/17, mezi společností A+R s. r. o.,
Počernická 257, Radonice, IČ 26746000, na straně jedné, a městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, na straně druhé, s předmětem spolupráce peněžitého plnění každoročního
poskytování pravidelné peněžní částky, která se bude rovnat součinu výměr zastavěných ploch
pozemků m2 ve vlastnictví A+R s. r. o., Počernická 257, Radonice, IČ 26746000, vždy k 01.01.
kalendářního roku a koeficientu 15, a to na dobu určitou deseti let.
Směrnici o rozpisu rozpočtu a jeho změnách.
Směrnici o poskytování cestovních náhrad v souvislosti s výkonem funkce uvolněných i
neuvolněných členů Zastupitelstva města Dobřany.
Obecně závaznou vyhlášku města Dobřany č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Uzavření Dodatku č. 1 ke Společné dohodě města Dobřany a Tělovýchovné jednoty Dobřany (nyní
TJ Dobřany, z. s.) nad principy a mechanismy podpory sportu na území města Dobřany uzavřené na
léta 2015 až 2018, na základě žádosti o vydání souhlasu se změnou účelu využití části neinvestiční
dotace poskytnuté spolku TJ Dobřany, z. s., IČ: 18240151, Tyršova 728, 334 41 Dobřany, na rok
2017.
Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvách budoucích kupních uzavřené smluvními stranami
dne 12.08.2016 (lokalita Malá Strana) mezi městem Dobřany a společností CZ STAVEBNÍ
HOLDING, a. s., IČ: 25917773, se sídlem Praha, Čakovice, Kostelecká 879/59, včetně textace
tohoto dodatku.
Poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2018 ve výši 1.048.800 Kč spolku TJ Dobřany, z. s., IČ:
18240151, se sídlem Tyršova 728, 334 41 Dobřany, na základě žádosti ze dne 01.11.2017,
v návaznosti na Společnou dohodu města Dobřany a Tělovýchovné jednoty Dobřany (od 01.01.2016
zapsáno TJ Dobřany, z. s.) nad principy a mechanismy podpory sportu na území města Dobřany
uzavřenou na roky 2015 až 2018 dne 06.02.2015, a uzavření veřejnoprávní smlouvy, interní číslo
3046/08841/17 o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2018 na činnosti spojené s podporou sportu
na území města Dobřany.
Uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 6546/08875/17 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 veřejnoprávní smlouvy.
Uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 6546/08876/17 o poskytnutí dotace na poskytování služeb
sociální prevence s DIAKONIÍ ČCE – středisko Západní Čechy, IČ: 45331154, se sídlem
Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň, a to včetně textu veřejnoprávní smlouvy.
Podle ust. § 62 stavebního zákona upuštění od pořízení regulačního plánu Malá Strana, jehož
pořízení bylo schváleno usnesením č. 464 ze dne 26.06.2013.
Do funkce přísedící Okresního soudu Plzeň - jih paní Boženu Malánovou, Osvobození 900,
Dobřany.
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Finanční dary dle § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve
výši 15.000 Kč za mimořádné práce ve prospěch města nad rámec zákonných povinností
vyplývajících z funkce člena zastupitelstva města předsedovi finančního výboru panu Michalu
Šaškovi, předsedovi kontrolního výboru panu Josefu Šeflovi a předsedovi osadního výboru Šlovice
panu Michalu Trdličkovi.
Finanční dar panu Bc. Martinu Sobotkovi dle § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, ve výši 60.000 Kč za mimořádné práce ve prospěch města nad rámec
zákonných povinností, vyplývajících z funkce starosty města.
Finanční dar paní Ing. Lence Tomanové dle § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, ve výši 50.000 Kč za mimořádné práce ve prospěch města nad rámec
zákonných povinností vyplývajících z funkce místostarostky města.
Finanční dar paní Mgr. Dagmar Terelmešové dle § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, ve výši 50.000 Kč za mimořádné práce ve prospěch města nad rámec
zákonných povinností vyplývajících z funkce místostarostky města.
Finanční dar panu Janu Vozárovi dle § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a to ve výši 25.000 Kč za mimořádné práce ve prospěch města nad rámec
zákonných povinností, vyplývajících z jeho funkce radního města.
Finanční dar panu Bc. Marku Sýkorovi dle § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a to ve výši 15.000 Kč za mimořádné práce ve prospěch města nad rámec
zákonných povinností, vyplývajících z jeho funkce radního města.

Zmocňuje
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Starostu města Dobřany Bc. Martina Sobotku (v případě nepřítomnosti starosty místostarostku Ing.
Lenku Tomanovou) k účasti na „Výběrovém řízení s následnou aukcí č. SKUP/PL/2015/0103 - k. ú.
Dobřany “ na prodej pozemků parc. č. 2295 o výměře 1241 m2, druh pozemku ostatní plocha; parc.
č. 2442/4 o výměře 192 m2, druh pozemku ostatní plocha; parc. č. 2442/5 o výměře 589 m2, druh
pozemku ostatní plocha; parc. č. 2442/6 o výměře 241 m2, druh pozemku ostatní plocha; parc. č.
2442/7 o výměře 821 m2, druh pozemku ostatní plocha; parc. č. 2442/8 o výměře 2242 m2, druh
pozemku ostatní plocha; parc. č. 2442/9 o výměře 704 m2, druh pozemku ostatní plocha a parc. č.
2442/11 o výměře 381 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše v obci a k. ú. Dobřany a zapsané na
listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Dobřany, obec Dobřany, okres Plzeň - jih, v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Plzeň – jih,
které se koná dne 06.03.2018 v 10:00 h na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Územním pracovišti Plzeň, Radobyčická 14, Plzeň, a zmocnit ho k výkupu těchto pozemků v max.
výši do 5.000.000 Kč za všechny nabízené pozemky.

Zrušuje
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Usnesení Zastupitelstva města Dobřany č. 31 ze dne 05.11.2014.

Stanovuje
613 - Odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva města Dobřany v souladu s Nařízením
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územně samosprávných celků a v souladu s
§ 84 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako souhrn odměn
za výkon maximálně tří funkcí, přičemž za funkci s nejvyšší odměnou je přiznána odměna ve výši
100 % dle přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., za funkci s druhou nejvyšší odměnou je přiznána
odměna ve výši 40 % dle přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., za funkci s třetí nejvyšší odměnou
je přiznána odměna ve výši 20 % dle přílohy k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Měsíční odměny za
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se dle tohoto usnesení budou poskytovat od
01.01.2018. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne
složení slibu.

Bc. Martin Sobotka
starosta města Dobřany

Ing. Lenka Tomanová
místostarostka města Dobřany

