Usnesení z jednání č. 7 Zastupitelstva města Dobřany ze dne 23.09.2019
Volí
172 -

Ověřovatele zápisu p. MUDr. Jitku Šebestovou a p. Lenku Kesslovou.

Určuje
173 -

Zapisovatelkou zápisu p. Ivanu Šusterovou.

Bere na vědomí
174 175 176 177 178 -
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Zprávu o činnosti Rady města Dobřany v mezidobí.
Informaci finančního výboru o kontrole hospodaření města Dobřany k 31.08.2019.
VI. rozpočtové opatření města Dobřany k 30.07.2019.
VII. rozpočtové opatření města Dobřany k 13.08.2019.
Dokument Strategické investiční priority města Dobřany ve střednědobém horizontu do roku 2026
předložený zastupiteli za Sdružení nezávislých Dobřany, ODS, ČSSD, Za ještě lepší Dobřany a
Otevřené město Dobřany s tím, že dokument bude dále projednáván ve výborech zastupitelstva
města a komisích Rady města Dobřany a následně znovu projednán na základě diskuse na prvním
zastupitelstvu města Dobřany v roce 2020.
Rezignaci p. Bohumily Nekolové na členství ve Finančním výboru Zastupitelstva města Dobřany, a
to k 23.09.2019.

Schvaluje
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Program jednání Zastupitelstva města Dobřany dne 23.09.2019.
VIII. rozpočtové opatření města Dobřany k 23.09.2019.
Výkup pozemků parc. č. 3313/31 o výměře 163 m2, orná půda a parc. č. 3321/1 o výměře 17192 m2,
orná půda, vše v obci a k. ú. Dobřany, v celkové kupní ceně 849.000 Kč, od Mgr. Jana Vojty,
Dnešice 53, Dnešice, a to prostřednictvím realitní kanceláře BYTY Západ, s.r.o., Náměstí Republiky
205/31, Plzeň-Vnitřní Město, IČ 01660055 (kupní cena pozemků činí 800.000 Kč a
zprostředkovatelská provize činí 49.000 Kč).
Uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo 5013F/00048/19 mezi městem Dobřany, náměstí T. G.
M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako kupujícím a Mgr. Janem Vojtou, Dnešice č. p. 53, jako
prodávajícím a uzavření a text Smlouvy o úschově, interní číslo 5019F/00026/19 mezi městem
Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako složitelem, Mgr. Janem Vojtou, Dnešice
č. p. 53, jako oprávněným a Mgr. Martinem Šnajdrem, advokátem, Sedláčkova 26a, Plzeň, ev.č.
ČAK 13737, jako schovatelem.
Výkup pozemků parc. č. 2444/10 o výměře 291 m2, orná půda; parc. č. 2444/11 o výměře 632 m2,
orná půda; parc. č. 2446/9 o výměře 77 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 2446/10 o
výměře 107 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace; vše v obci a k. ú. Dobřany a v jednotné kupní
ceně 390 Kč/1 m2; a dále pozemků parc. č. 3790/15 o výměře 40 m2, orná půda; parc. č. 2978/173 o
výměře 45 m2, ostatní plocha, jiná plocha; parc. č. 2978/174 o výměře 38 m2, ostatní plocha, jiná
plocha; parc. č. 2978/175 o výměře 20 m2, ostatní plocha, jiná plocha; parc. č. 2978/176 o výměře
39 m2, ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 2978/177 o výměře 29 m2, ostatní plocha, jiná plocha;
vše v obci a k. ú. Dobřany a v jednotné kupní ceně 25 Kč/1 m2, od Miloslava Lindy, Husova 842,
Dobřany (podíl ½), a Jaroslavy Lindové, Loudů 952, Dobřany (podíl ½).
Uzavření a text Dílčí kupní smlouvy, interní číslo 5012F/00007/19, mezi městem Dobřany, náměstí
T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako kupujícím, a OZ Trading, s. r. o., Studniční 520, Dobřany,
IČ 26322528, jako prodávajícím, a to s předmětem koupě souboru staveb a zařízení nazvaných
„Veřejná infrastruktura v lokalitě Kasárna – vodovod“ v kupní ceně 1.000 Kč s připočtením DPH
v zákonné výši, a to ve smyslu uzavřené Plánovací smlouvy ve znění jejích Dodatků č. 1 a č. 2,
interní číslo 5052/04681/14, mezi městem Dobřany a OZ Trading, s. r. o.
Bezúplatný převod pozemku parc. č. 552/22 o výměře 131 m2, ostatní plocha, silnice, v obci
Dobřany a k. ú. Šlovice u Plzně, z majetku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
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majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, do
majetku města Dobřany; a uzavření a text Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci č. UZSVM/P/19589/2019-HMSU, interní číslo 5024F/00002/19, mezi Českou
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, jako převodcem, a městem Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako nabyvatelem.
Prodej pozemků parc. č. 2515/65 o výměře 291 m2 a parc. č. 2515/66 o výměře 310 m2, a dále parc.
č. 2515/67 o výměře 328 m2, parc. č. 2515/68 o výměře 399 m2 a parc. č. 2515/69 o výměře 469 m2
nově vzniklých dle geometrického plánu č. 2375-180/2018, vše v obci a k. ú. Dobřany 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 a jejich dodatků,
a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo 5014F/00045/19, 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.
Uzavření Směnné smlouvy se smlouvou o zřízení služebnosti stezky a cesty, interní číslo
5025F/00010/19 mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako
vlastníkem pozemků parc. č. 927, trvalý travní porost a parc. č. 929, trvalý travní porost, Lumírem
Sladkým, Vodní Újezd 23, Dobřany, jako vlastníkem pozemku parc. č. 923, trvalý travní porost,
MUDr. Jitkou Šebestovou, Vodní Újezd 9, Dobřany, jako vlastníkem pozemku parc. č. 926, trvalý
travní porost a Václavem Maškem, Chlumčanská 992, Dobřany, jako vlastníkem pozemku parc. č.
928, trvalý travní porost, vše v obci Dobřany, k. ú. Vodní Újezd, a to dle geometrického plánu číslo
203-2/2019.
Uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby s dohodou o zákazu zcizení práva stavby, interní číslo
5034F/00031/19, na stavbu nazvanou „Bytový dům o max. 3 podlažích, zahrnující min. 1 soukromé
parkovací stání na 1 byt v domě“, v souladu s předloženou projektovou studií nazvanou „STUDIE
BD 1 – BYTOVÝ DŮM DOBŘANY. k.ú. Dobřany, parc.č. 4199/23“ vypracované společností
BAXA s.r.o., datované 2/2018, kdy pozemek parc. č. 4199/23 o výměře 1512 m2 vzniká na základě
geometrického plánu č. 2256-14/2017 - 19, v obci a k. ú. Dobřany, a to mezi městem Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako vlastníkem pozemku a Zdeňkem Pokorným,
Lipová 153, Dobřany, jako stavebníkem, na základě Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o
budoucím zřízení práva stavby, interní číslo 5036/09280/18 uzavřené dne 13.06.2018.
Uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby s dohodou o zákazu zcizení práva stavby, interní číslo
5034F/00032/19, na stavbu nazvanou „Bytový dům o max. 3 podlažích, zahrnující min. 1 soukromé
parkovací stání na 1 byt v domě“, v souladu s předloženou projektovou studií nazvanou „STUDIE
BD 2 – BYTOVÝ DŮM DOBŘANY. k.ú. Dobřany, parc.č. 4199/24“ vypracované společností
BAXA s.r.o., datované 2/2018, kdy pozemek parc. č. 4199/24 o výměře 1366 m2 vzniká na základě
geometrického plánu č. 2256-14/2017 - 19, v obci a k. ú. Dobřany, a to mezi městem Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako vlastníkem pozemku a Zdeňkem Pokorným,
Lipová 153, Dobřany, jako stavebníkem, na základě Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o
budoucím zřízení práva stavby, interní číslo 5036/09280/18 uzavřené dne 13.06.2018.
Prodej bytové jednotky č. 827/1 vymezené dle občanského zákoníku v budově č. p. 827 a č. p. 828,
která je součástí pozemku st. parc. č. 1218 o výměře 426 m2, v obci a k. ú. Dobřany, včetně podílu
871/16432 na společných částech budovy č. p. 827 a č. p. 828 a pozemku st. parc. č. 1218,
manželům Miroslavovi a Blance Plačkovým, Spojovací 827, Dobřany, v celkové kupní ceně
306.798 Kč za podmínky její úhrady do 60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy (při úhradě
do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy činí kupní cena 347.038 Kč) a uzavření a text Kupní smlouvy,
interní číslo 5014F/00026/19 mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552,
jako prodávajícím a manžely Miroslavem a Blankou Plačkovými, Spojovací 827, Dobřany. jako
kupujícími.
Prodej bytové jednotky č. 827/2 vymezené dle občanského zákoníku v budově č. p. 827 a č. p. 828,
která je součástí pozemku st. parc. č. 1218 o výměře 426 m2, v obci a k. ú. Dobřany, včetně podílu
658/16432 na společných částech budovy č. p. 827 a č. p. 828 a pozemku st. parc. č. 1218, Jiřině
Faltýnové, Spojovací 827, Dobřany, v celkové kupní ceně 227.532 Kč za podmínky její úhrady do
60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy (při úhradě do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy
činí kupní cena 257.932 Kč) a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo 5014F/00027/19 mezi
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městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako prodávajícím a Jiřinou
Faltýnovou, Spojovací 827, Dobřany, jako kupující.
Prodej bytové jednotky č. 827/3 vymezené dle občanského zákoníku v budově č. p. 827 a č. p. 828,
která je součástí pozemku st. parc. č. 1218 o výměře 426 m2, v obci a k. ú. Dobřany, včetně podílu
644/16432 na společných částech budovy č. p. 827 a č. p. 828 a pozemku st. parc. č. 1218, Pavlu
Vracovskému, Spojovací 827, Dobřany, v celkové kupní ceně 227.410 Kč za podmínky její úhrady
do 60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy (při úhradě do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy
činí kupní cena 257.163 Kč) a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo 5014F/00028/19 mezi
městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako prodávajícím a Pavlem
Vracovským, Spojovací 827, Dobřany, jako kupujícím.
Prodej bytové jednotky č. 827/4 vymezené dle občanského zákoníku v budově č. p. 827 a č. p. 828,
která je součástí pozemku st. parc. č. 1218 o výměře 426 m2, v obci a k. ú. Dobřany, včetně podílu
621/16432 na společných částech budovy č. p. 827 a č. p. 828 a pozemku st. parc. č. 1218, Martinu
Netrvalovi, Spojovací 827, Dobřany a Tomáši Netrvalovi, Pod Drinopolem 1660/2, Praha, v celkové
kupní ceně 214.824 Kč za podmínky její úhrady do 60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy
(při úhradě do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy činí kupní cena 243.514 Kč) a uzavření a text
Kupní smlouvy, interní číslo 5014F/00029/19 mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany,
IČ 00256552, jako prodávajícím a Martinem Netrvalem, Spojovací 827, Dobřany, a Tomášem
Netrvalem, Pod Drinopolem 1660/2, Praha, jako kupujícími.
Prodej bytové jednotky č. 827/5 vymezené dle občanského zákoníku v budově č. p. 827 a č. p. 828,
která je součástí pozemku st. parc. č. 1218 o výměře 426 m2, v obci a k. ú. Dobřany, včetně podílu
625/16432 na společných částech budovy č. p. 827 a č. p. 828 a pozemku st. parc. č. 1218,
Rostislavu Štychovi, Spojovací 827, Dobřany, v celkové kupní ceně 217.229 Kč za podmínky její
úhrady do 60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy (při úhradě do 90 dnů od podpisu kupní
smlouvy činí kupní cena 246.104 Kč) a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo
5014F/00030/19 mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako
prodávajícím a Rostislavem Štychem, Spojovací 827, Dobřany, jako kupujícím.
Prodej bytové jednotky č. 827/6 vymezené dle občanského zákoníku v budově č. p. 827 a č. p. 828,
která je součástí pozemku st. parc. č. 1218 o výměře 426 m2, v obci a k. ú. Dobřany, včetně podílu
644/16432 na společných částech budovy č. p. 827 a č. p. 828 a pozemku st. parc. č. 1218, Libuši
Šaškové, Spojovací 827, Dobřany, v celkové kupní ceně 229.049 Kč za podmínky její úhrady do 60
kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy (při úhradě do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy činí
kupní cena 258.802 Kč) a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo 5014F/00031/19 mezi
městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako prodávajícím a Libuší Šaškovou,
Spojovací 827, Dobřany, jako kupující.
Prodej bytové jednotky č. 827/7 vymezené dle občanského zákoníku v budově č. p. 827 a č. p. 828,
která je součástí pozemku st. parc. č. 1218 o výměře 426 m2, v obci a k. ú. Dobřany, včetně podílu
621/16432 na společných částech budovy č. p. 827 a č. p. 828 a pozemku st. parc. č. 1218, Bc. Ladě
Menčík Smolové, Spojovací 827, Dobřany, v celkové kupní ceně 224.500 Kč za podmínky její
úhrady do 60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy (při úhradě do 90 dnů od podpisu kupní
smlouvy činí kupní cena 253.190 Kč) a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo
5014F/00032/19 mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako
prodávajícím a Bc. Ladou Menčík Smolovou, Spojovací 827, Dobřany, jako kupující.
Prodej bytové jednotky č. 827/8 vymezené dle občanského zákoníku v budově č. p. 827 a č. p. 828,
která je součástí pozemku st. parc. č. 1218 o výměře 426 m2, v obci a k. ú. Dobřany, včetně podílu
625/16432 na společných částech budovy č. p. 827 a č. p. 828 a pozemku st. parc. č. 1218, Martině
Zrůstkové, Spojovací 827, Dobřany, v celkové kupní ceně 217.229 Kč za podmínky její úhrady do
60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy (při úhradě do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy
činí kupní cena 246.104 Kč) a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo 5014F/00033/19 mezi
městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako prodávajícím a Martinou
Zrůstkovou, Spojovací 827, Dobřany, jako kupující.
Prodej bytové jednotky č. 827/9 vymezené dle občanského zákoníku v budově č. p. 827 a č. p. 828,
která je součástí pozemku st. parc. č. 1218 o výměře 426 m2, v obci a k. ú. Dobřany, včetně podílu
644/16432 na společných částech budovy č. p. 827 a č. p. 828 a pozemku st. parc. č. 1218,
manželům Janovi a Kateřině Husárovým, Spojovací 827, Dobřany, v celkové kupní ceně 232.721
Kč za podmínky její úhrady do 60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy (při úhradě do 90
dnů od podpisu kupní smlouvy činí kupní cena 262.474 Kč) a uzavření a text Kupní smlouvy,
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interní číslo 5014F/00034/19 mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552,
jako prodávajícím a manžely Janem a Kateřinou Husárovámi, Spojovací 827, Dobřany, jako
kupujícími.
Prodej bytové jednotky č. 827/10 vymezené dle občanského zákoníku v budově č. p. 827 a č. p. 828,
která je součástí pozemku st. parc. č. 1218 o výměře 426 m2, v obci a k. ú. Dobřany, včetně podílu
621/16432 na společných částech budovy č. p. 827 a č. p. 828 a pozemku st. parc. č. 1218,
Miroslavě Polívkové, Spojovací 827, Dobřany, v celkové kupní ceně 216.715 Kč za podmínky její
úhrady do 60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy (při úhradě do 90 dnů od podpisu kupní
smlouvy činí kupní cena 245.405 Kč) a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo
5014F/00035/19 mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako
prodávajícím a Miroslavou Polívkovou, Spojovací 827, Dobřany, jako kupující.
Prodej bytové jednotky č. 827/11 vymezené dle občanského zákoníku v budově č. p. 827 a č. p. 828,
která je součástí pozemku st. parc. č. 1218 o výměře 426 m2, v obci a k. ú. Dobřany, včetně podílu
625/16432 na společných částech budovy č. p. 827 a č. p. 828 a pozemku st. parc. č. 1218, Heleně
Šimáňové, Spojovací 827, Dobřany, v celkové kupní ceně 221.783 Kč za podmínky její úhrady do
60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy (při úhradě do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy
činí kupní cena 250.658 Kč) a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo 5014F/00036/19 mezi
městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako prodávajícím a Helenou
Šimáňovou, Spojovací 827, Dobřany, jako kupující.
Prodej bytové jednotky č. 828/1 vymezené dle občanského zákoníku v budově č. p. 827 a č. p. 828,
která je součástí pozemku st. parc. č. 1218 o výměře 426 m2, v obci a k. ú. Dobřany, včetně podílu
655/16432 na společných částech budovy č. p. 827 a č. p. 828 a pozemku st. parc. č. 1218,
Františkovi Tupému, Spojovací 828, Dobřany, v celkové kupní ceně 231.263 Kč za podmínky její
úhrady do 60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy (při úhradě do 90 dnů od podpisu kupní
smlouvy činí kupní cena 261.524 Kč) a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo
5014F/00037/19 mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako
prodávajícím a Františkem Tupým, Spojovací 828, Dobřany, jako kupujícím.
Prodej bytové jednotky č. 828/2 vymezené dle občanského zákoníku v budově č. p. 827 a č. p. 828,
která je součástí pozemku st. parc. č. 1218 o výměře 426 m2, v obci a k. ú. Dobřany, včetně podílu
874/16432 na společných částech budovy č. p. 827 a č. p. 828 a pozemku st. parc. č. 1218,
manželům Josefu a Olze Kapitánovým, Spojovací 828, Dobřany, v celkové kupní ceně 309.677 Kč
za podmínky její úhrady do 60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy (při úhradě do 90 dnů
od podpisu kupní smlouvy činí kupní cena 350.056 Kč) a uzavření a text Kupní smlouvy, interní
číslo 5014F/00038/19 mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako
prodávajícím a manžely Josefem a Olgou Kapitánovými, Spojovací 828, Dobřany, jako kupujícími.
Prodej bytové jednotky č. 828/3 vymezené dle občanského zákoníku v budově č. p. 827 a č. p. 828,
která je součástí pozemku st. parc. č. 1218 o výměře 426 m2, v obci a k. ú. Dobřany, včetně podílu
867/16432 na společných částech budovy č. p. 827 a č. p. 828 a pozemku st. parc. č. 1218, Heleně
Málkové, Spojovací 828, Dobřany, v celkové kupní ceně 301.236 Kč za podmínky její úhrady do
60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy (při úhradě do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy
činí kupní cena 341.291 Kč) a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo 5014F/00039/19 mezi
městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako prodávajícím a Helenou
Málkovou, Spojovací 828, Dobřany, jako kupující.
Prodej bytové jednotky č. 828/4 vymezené dle občanského zákoníku v budově č. p. 827 a č. p. 828,
která je součástí pozemku st. parc. č. 1218 o výměře 426 m2, v obci a k. ú. Dobřany, včetně podílu
649/16432 na společných částech budovy č. p. 827 a č. p. 828 a pozemku st. parc. č. 1218, Alžbětě
Boublíkové, Spojovací 828, Dobřany, v celkové kupní ceně 224.950 Kč za podmínky její úhrady do
60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy (při úhradě do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy
činí kupní cena 254.934 Kč) a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo 5014F/00040/19 mezi
městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako prodávajícím a Alžbětou
Boublíkovou, Spojovací 828, Dobřany, jako kupující.
Prodej bytové jednotky č. 828/5 vymezené dle občanského zákoníku v budově č. p. 827 a č. p. 828,
která je součástí pozemku st. parc. č. 1218 o výměře 426 m2, v obci a k. ú. Dobřany, včetně podílu
867/16432 na společných částech budovy č. p. 827 a č. p. 828 a pozemku st. parc. č. 1218, Martině
Čapkové, Spojovací 828, Dobřany, v celkové kupní ceně 303.948 Kč za podmínky její úhrady do
60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy (při úhradě do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy
činí kupní cena 344.003 Kč) a uzavření text Kupní smlouvy, interní číslo 5014F/000341/19 mezi
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městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako prodávajícím a Martinou
Čapkovou, Spojovací 828, Dobřany, jako kupující.
Prodej bytové jednotky č. 828/6 vymezené dle občanského zákoníku v budově č. p. 827 a č. p. 828,
která je součástí pozemku st. parc. č. 1218 o výměře 426 m2, v obci a k. ú. Dobřany, včetně podílu
649/16432 na společných částech budovy č. p. 827 a č. p. 828 a pozemku st. parc. č. 1218,
Bohuslavě Poslední, Spojovací 828, Dobřany, v celkové kupní ceně 224.950 Kč za podmínky její
úhrady do 60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy (při úhradě do 90 dnů od podpisu kupní
smlouvy činí kupní cena 254.934 Kč) a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo
5014F/000342/19 mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako
prodávajícím a Bohuslavou Poslední, Spojovací 828, Dobřany, jako kupující.
Prodej bytové jednotky č. 828/7 vymezené dle občanského zákoníku v budově č. p. 827 a č. p. 828,
která je součástí pozemku st. parc. č. 1218 o výměře 426 m2, v obci a k. ú. Dobřany, včetně podílu
867/16432 na společných částech budovy č. p. 827 a č. p. 828 a pozemku st. parc. č. 1218,
manželům Jaroslavu a Kateřině Rosovým, Spojovací 828, Dobřany, v celkové kupní ceně 301.436
Kč za podmínky její úhrady do 60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy (při úhradě do 90
dnů od podpisu kupní smlouvy činí kupní cena 341.491 Kč) a uzavření a text Kupní smlouvy,
interní číslo 5014F/00043/19 mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552,
jako prodávajícím a manžely Jaroslavem a Kateřinou Rosovými, Spojovací 828, Dobřany, jako
kupujícími.
Prodej bytové jednotky č. 828/8 vymezené dle občanského zákoníku v budově č. p. 827 a č. p. 828,
která je součástí pozemku st. parc. č. 1218 o výměře 426 m2, v obci a k. ú. Dobřany, včetně podílu
649/16432 na společných částech budovy č. p. 827 a č. p. 828 a pozemku st. parc. č. 1218, Adrianě
Kaslové, Spojovací 828, Dobřany, v celkové kupní ceně 222.937 Kč za podmínky její úhrady do 60
kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy (při úhradě do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy činí
kupní cena 252.922 Kč) a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo 5014F/000344/19 mezi
městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako prodávajícím a Adrianou
Kaslovou, Spojovací 828, Dobřany, jako kupující.
Pravidla Globálního dárcovského a dotačního titulu města Dobřany.
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků Globálního dárcovského a dotačního titulu
(G2DT) pro rok 2020, který činí 4 528 000 Kč.

Ukládá
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Finančnímu výboru ZM a Kontrolnímu výboru ZM projednat materiál Vize moderního města
Dobřany představeného na jednání ZM dne 23.09.2019.

Pověřuje
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Vedením finančního výboru p. Michala Trdličku do doby zvolení nového předsedy.

Mění
214 -

Jednací řád Zastupitelstva města Dobřany ze dne 29.04.2015 – viz příloha č. 1.

Bc. Martin Sobotka
starosta města Dobřany

Ing. Lenka Tomanová
místostarostka města Dobřany

