Usnesení z jednání č. 6 Zastupitelstva města Dobřany ze dne 24.06.2019
Volí
150 -

Ověřovatele zápisu p. Petra Vacka, DiS., a p. Michala Šaška.

Určuje
151 -

Zapisovatelkou zápisu p. Ivanu Šusterovou.

Bere na vědomí
152 153 154 155 -

Zprávu o činnosti Rady města Dobřany v mezidobí.
Informaci finančního výboru o kontrole hospodaření města Dobřany k 31.05.2019.
IV. rozpočtové opatření města Dobřany k 21.05.2019.
Zápis o výsledku provedené kontroly Kontrolním výborem Zastupitelstva města Dobřany
předložený předsedou KV.

Schvaluje
156 157 158 -

159 -

160 161 -

162 -

Program jednání Zastupitelstva města Dobřany dne 24.06.2019.
V. rozpočtové opatření města Dobřany k 24.06.2019.
Prodej pozemků parc. č. 2515/12 o výměře 521 m2, parc. č. 2515/10 o výměře 425 m2, parc. č.
2515/1 o výměře 427 m2, parc. č. 2515/70 o výměře 328 m2, parc. č. 2515/71 o výměře 328 m2,
parc. č. 2515/72 o výměře 328 m2, parc. č. 2515/73 o výměře 328 m2, parc. č. 2515/74 o výměře
328 m2, parc. č. 2515/75 o výměře 328 m2, parc. č. 2515/76 o výměře 328 m2, parc. č. 2515/77 o
výměře 328 m2, parc. č. 2515/78 o výměře 328 m2 a parc. č. 2515/79 o výměře 328 m2, vše v obci
a k. ú. Dobřany, a to společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s., Kostelecká 879/59, Praha –
Čakovice, IČ 25917773, za účelem stavby rodinných domů, a to na základě uzavřené Smlouvy o
smlouvách budoucích kupních mezi touto společností, jako budoucím kupujícím a městem
Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako budoucím prodávajícím, v kupní ceně
vypočtené dle této smlouvy ve znění jejích dodatků, a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo
5014F/00022/19, mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako
prodávajícím, a společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s., Kostelecká 879/59, Praha –
Čakovice, IČ 25917773, jako kupujícím.
Výkup pozemku parc. č. 24/7 o výměře 16 m2 v obci Dobřany a k. ú. Vodní Újezd podle
geometrického plánu číslo 205-52/2019 v kupní ceně 20.000 Kč od Ivany Preisové, Mohylová
344/39, Plzeň-Doubravka; zřízení služebnosti stezky a cesty přes služebný pozemek parc. č. 24/4 v
k. ú. Vodní Újezd, který je ve vlastnictví Ivany Preisové, Mohylová 344/39, Plzeň - Doubravka, za
účelem ošetření stromů na panujícím pozemku parc. č. 24/7 v k. ú. Vodní Újezd; a zřízení
služebnosti doživotního užívacího práva k pozemku parc. č. 24/7 v k. ú. Vodní Újezd pro Růženu a
Antonína Moravcovy, společně trvale bytem Vodní Újezd 60, Dobřany; a uzavření a text Kupní
smlouvy se zřízením výše uvedených služebností, interní číslo 5013F/00023/19, mezi Ivanou
Preisovou, Mohylová 344/39, Plzeň - Doubravka, jako prodávající a povinnou ze služebnosti stezky
a cesty, a městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako kupujícím,
oprávněným ze služebnosti stezky a cesty a povinným ze služebnosti doživotního užívacího práva.
Poskytnutí finančního daru ve výši 400.000 Kč pro Základní školu a Mateřskou školu TRIVIUM
PLUS o.p.s., Dobřany 2, 518 01 Dobruška, IČ: 64829804, na rekonstrukci objektu základní školy.
Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení, v souladu se Závaznými pravidly pro vytvoření a
použití účelových prostředků „FONDU ROZVOJE BYDLENÍ“ na území města Dobřany a
v částech obce Šlovice a Vodní Újezd, panu Františku Strejcovi, Plzeňská 69, 334 41 Dobřany, ve
výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s nástavbou rodinného domu (nová střecha, krov) č.
p. 69 v Plzeňské ulici v Dobřanech na základě žádosti ze dne 29.05.2019, a to včetně textu smlouvy
o zápůjčce č. 3056F/00005/19.
Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení, v souladu se Závaznými pravidly pro vytvoření a
použití účelových prostředků „FONDU ROZVOJE BYDLENÍ“ na území města Dobřany a
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167 168 169 -
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v částech obce Šlovice a Vodní Újezd, panu Martinu Trdličkovi, Šlovice 162, 321 00 Dobřany, ve
výši 175.000 Kč na úhradu nákladů na dodávku a montáž předokenních žaluzií na RD na základě
žádosti ze dne 09.06.2019, a to včetně textu smlouvy o zápůjčce č. 3056F/00006/19.
Poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč pro TJ Dobřany, z. s., oddíl hokejbalu, IČ: 18240151,
Tyršova 728, 334 41 Dobřany, vč. textu darovací smlouvy int. č. 3011F/00030/19.
Poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč pro TJ Dobřany, z. s., oddíl hokejbalu, IČ: 18240151,
Tyršova 728, 334 41 Dobřany, vč. textu darovací smlouvy int.č. 3011F/00031/19.
Poskytnutí fin. darů dle směrnice č. 1/2019, o poskytování individuálních darů ze systému „15 x
m2“ pro rok 2019, včetně textů darovacích smluv.
Financování včetně zajištění vlastních zdrojů na pořízení cisternové automobilové stříkačky a
realizaci akce „Dobřany – pořízení CAS pro JSDH Dobřany“ v rámci programu „Účelové investiční
dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“ vyhlášeného Ministerstvem vnitra – GŘ HZS
ČR.
Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města výši 29.900 Kč na projekt
„město Dobřany: JSDHO Šlovice, kat. V“.
Aktualizaci projektu s názvem „RS – Dobřany, RPS Pančava, IX. etapa“, dle nařízení vlády
390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Dofinancování Projektu s názvem“ RS – Dobřany, RPS Pančava, IX. etapa“ dle nařízení vlády
390/2017 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných
nákladů a plné výši nákladů neuznatelných.
Uzavření a text Memoranda o vzájemné spolupráci při realizaci výstavby Střeleckého areálu
v katastru obce Dobřany „Vysoká“ uzavřeného mezi Českým olympijským výborem, Benešovská
1925/6, 101 00 Praha 10, IČ 48546607, Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ
70890366, a městem Dobřany, náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552.
Plán činnosti Kontrolního výboru ZM na II. pololetí r. 2019 – 1. část, a to:
 provoz nového fotbalového stadionu Dobřany

Bc. Martin Sobotka
starosta města Dobřany

Ing. Lenka Tomanová
místostarostka města Dobřany

