Usnesení z jednání č. 3 Zastupitelstva města Dobřany ze dne 17.12.2018
Volí
61 -

Ověřovatele zápisu p. Michala Pokorného a MUDr. Martina Straku.

Určuje
62 -

Zapisovatelkou zápisu p. Ivanu Šusterovou.

Bere na vědomí
63 64 65 -

Zprávu o činnosti Rady města Dobřany v mezidobí.
Informaci finančního výboru o kontrole hospodaření města Dobřany k 30.11.2018.
Návrh ceny vodného a stočného na rok 2019 pro město Dobřany.

Schvaluje
66 67 68 69 70 -

71 -

72 -

73 -

74 -

Program jednání Zastupitelstva města Dobřany dne 17.12.2018.
XI. rozpočtové opatření města Dobřany k 17.12.2018.
Rozpočet města Dobřany na rok 2019.
Střednědobý výhled rozpočtu na 2 roky 2020-2021 pro město Dobřany.
Výkup pozemku parc. č. 578/33 o výměře 267 m2, ostatní komunikace, v obci Dobřany a
k. ú. Šlovice u Plzně od Jindřicha Rascheho, Šlovice 125, v podílu ½, a Marty Trepkové,
Lábkova 921/16, Plzeň, Skvrňany, v podílu ½, v kupní ceně 290 Kč/1 m2 a uzavření a text Kupní
smlouvy, interní číslo 5013/09591/18, mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany,
IČ 00256552, jako kupujícím, a Jindřichem Raschem, Šlovice 125 a Martou Trepkovou,
Lábkova 921/16, Plzeň, Skvrňany, jako prodávajícími.
Směnu všech pozemků zapsaných na LV č. 1929 pro obec a k. ú. Dobřany v podílu 7/12
ve vlastnictví města Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, za všechny pozemky
zapsané na LV č. 94 pro obec a k. ú. Dobřany v podílu 1/80; dále za pozemky parc. č. 2978/140
o výměře 4282 m2, parc. č. 2978/141 o výměře 6161 m2, parc. č. 3855/170 o výměře 42 m2 a
parc. č. 3855/171 o výměře 192 m2 zapsané na LV č. 1904 pro obec a k. ú. Dobřany; a dále
za pozemek nově vytvořený geometrickým plánem č. 2366-160/2018 parc. č. 2978/353 o výměře
6375 m2 v obci a k. ú. Dobřany, a to vše ve vlastnictví Ladislava Pošara, Lidická 121, Dobřany; a
uzavření a text Směnné smlouvy, interní číslo 5025/09410/18, mezi městem Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552 a Ladislavem Pošarem, Lidická 121, Dobřany.
Výkup pozemků parc. č. 578/7 o výměře 25 m2, ostatní komunikace, v podílu ½ a parc. č. 578/30
o výměře 219 m2, ostatní komunikace, v podílu ½, vše v obci Dobřany a k. ú. Šlovice u Plzně
od Oty Tomáška, Chotíkov 118, v kupní ceně 290 Kč/1m2 a uzavření a text Kupní smlouvy, interní
číslo 5013/09604/18, mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako
kupujícím, a Otou Tomáškem, Chotíkov 118, jako prodávajícím.
Výkup pozemku parc. č. 226/23 o výměře 149 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, v obci
Dobřany a k. ú. Šlovice u Plzně, od Andrey Novákové, Toužimská 1706/11, Plzeň 1, Bolevec
v podílu 1/8; Daniela Rottenborna, Stará Pasečnice 11, Pasečnice v podílu 1/8 a Marty Tomanové,
Na Chmelnicích 1227, Přeštice v podílu 1/4 v kupní ceně celého pozemku dle znaleckého posudku
č. 1987/2018 ve výši 34.460 Kč a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo 5013/09621/18,
mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako kupujícím, a Andreou
Novákovou, Toužimská 1706/11, Plzeň 1, Bolevec; Danielem Rottenbornem, Stará Pasečnice 11,
Pasečnice, a Martou Tomanovou, Na Chmelnicích 1227, Přeštice, jako prodávajícími.
Výkup pozemků parc. č. 226/24 o výměře 1614 m2, ostatní plocha, manipulační plocha;
parc. č. 559/10 o výměře 37 m2, ostatní komunikace; parc. č. 561/17 o výměře 10 m2, ostatní
komunikace; parc. č. 561/22 o výměře 38 m2, ostatní komunikace; parc. č. 582/5 o výměře 58 m2,
ostatní komunikace; parc. č. 582/6 o výměře 73 m2, ostatní komunikace a parc. č. 582/7 o výměře
34 m2, ostatní komunikace, vše v obci Dobřany a k. ú. Šlovice u Plzně, od Andrey Novákové,
Toužimská 1706/11, Plzeň 1, Bolevec v podílu 1/8 a Daniela Rottenborna, Stará Pasečnice 11,
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Pasečnice, v podílu 1/8 v kupní ceně celého pozemku dle znaleckého posudku č. 1987/2018
v celkové výši 358.870 Kč a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo 5013/09622/18, mezi
městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako kupujícím, a Andreou
Novákovou, Toužimská 1706/11, Plzeň 1, Bolevec a Danielem Rottenbornem, Stará Pasečnice 11,
Pasečnice, jako prodávajícími.
Prodej pozemku parc. č. 2389/15 o výměře 1232 m2 nově vytvořeného podle geometrického plánu
č. 2351-102/2018, v obci a k. ú. Dobřany, v kupní ceně 560 Kč /1 m2 s připočtením DPH v zákonné
výši, Jiřímu Kaderovi, V Úvozu 391, Chlumčany, za účelem výstavby provozovny kovovýroby, a to
v souladu s ÚPD města Dobřany.
Prodej pozemku parc. č. 2409/13 o výměře 3091 m2 nově vytvořeného podle geometrického plánu
č. 2351-102/2018, v obci a k. ú. Dobřany, v kupní ceně 560 Kč/1 m2 s připočtením DPH v zákonné
výši, společnosti Moters s. r. o., K Šancím 50/6, 163 00 Praha 6, IČ 05080126, za účelem výstavby
budovy skladu a servisu tlakové techniky v souladu s ÚPD města Dobřany.
Obecně závaznou vyhlášku města Dobřany č. 2/2018 o regulaci provozování hazardních her.
Uzavření a text Darovací smlouvy, interní číslo 5011/09464/18, mezi společností
PEBAL Invest s. r. o., Štěrboholská 560/73, Praha 10, Hostivař, IČ 05620406, 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 v k. ú. Dobřany ve vlastnictví dárce vždy k 01.01. kalendářního
roku (s výjimkou roku 2018, kdy je výměra vztažena na rozestavěné dílo) a koeficientu 15, a to
na dobu určitou 10 let.
Poskytnutí finančního daru a uzavření darovací smlouvy (int. č. 3011/09613/18) mezi městem
Dobřany a Diakonií ČCE – středisko Západní Čechy, IČ: 45331154, se sídlem Prokopova 207/24,
301 00 Plzeň, včetně textu této smlouvy.
Uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 6546/09556/18 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. 6546/09557/18 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.
Plán činnosti kontrolního výboru na I. pololetí roku 2019.

Zrušuje
83 84 85 -

Své usnesení č. 668 ze dne 25.06.2014 (výkup pozemků vedených ve zjednodušené evidenci
od Ladislava Pošara – pozemky nabídnuty ke směně).
Své usnesení č. 773 ze dne 26.09.2018 (uzavření darovací smlouvy s PEBAL s. r. o.).
Své usnesení č. 42 ze dne 19.11.2018 (prodej parc. č. 2409/13 v k. ú. Dobřany společnosti
Inaircom s. r. o., IČ 27374823).

Zmocňuje

86 -

Radu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, k provádění rozpočtových změn – rozpočtových opatření v přesně dopředu odůvodněných
případech sdělených všem zastupitelům po předchozím projednání finančním výborem do výše 10
mil. Kč. Pro rok 2018 změny související s úpravami na konci kalendářního roku může RM provést i
bez projednání finančním výborem do výše 20 mil. Kč.

Bc. Martin Sobotka
starosta města Dobřany

Ing. Lenka Tomanová
místostarostka města Dobřany

