Usnesení z jednání č. 17 Zastupitelstva města Dobřany ze dne 26.04.2021
Volí
469 -

Ověřovatele zápisu pí Lenku Kesslovou a p. Michala Šaška.

Určuje
470 -

Zapisovatelkou zápisu pí Ivanu Šusterovou.

Bere na vědomí
471 472 473 -

Zprávu o činnosti Rady města Dobřany z mezidobí.
Informaci finančního výboru o kontrole hospodaření města Dobřany k 31.03.2021.
II. rozpočtové opatření města Dobřany k 23.03.2021.

Schvaluje
474 475 476 -
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Program jednání Zastupitelstva města Dobřany dne 26.04.2021.
III. rozpočtové opatření k 26.04.2021.
Závěrečný účet města Dobřany včetně příloh č. 1 – 7 za rok 2020 bez výhrad i s výrokem auditora,
že „Při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku město Dobřany za období 2020
nebyly zjištěny nedostatky.“ Po projednání závěrečného účtu ZM souhlasí s celoročním
hospodařením města Dobřany za rok 2020 bez výhrad.
Účetní závěrku města Dobřany za rok 2020, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha,
přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, inventurní zpráva, roční zpráva
o výsledcích kontrol, účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu Služby Dobřany s. r. o., komentář
nezávislého auditora k ověření účetních závěrek 2020 u příspěvkových organizací, kde zřizovatelem
je město Dobřany a protokol o schvalování zastupitelstvem. Ověření účetní závěrky je součástí zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření.
Prodej pozemků parc. č. 1203/69 o výměře 135 m2 , orná půda, parc. č. 1203/70 o výměře 11561 m2 ,
orná půda, parc. č. 1203/71 o výměře 105 m2 , orná půda a parc. č. 1203/72 o výměře 487 m2 , orná
půda, vše v obci a k. ú. Dobřany, a to vítězi vyhlášené „Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na
uzavření kupní smlouvy o koupi pozemků ve vlastnictví města Dobřany, za účelem realizace
developerského projektu výstavby souboru bytových domů v lokalitě Na Hvízdalce“, tj. společnosti
ARCO reality, s. r. o., Pobřežní 780/8, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí, IČ 26329450, v kupní ceně
nejvyšší nabídky této soutěže 525 Kč/1 m2 bez DPH a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo
5014F/000118/21, uzavřené mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ
00256552, jako prodávajícím a ARCO reality, s. r. o., Pobřežní 780/8, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí,
IČ 26329450, jako kupujícím.
Výkup pozemků parc. č. 2978/19 o výměře 4430 m2 a parc. č. 2978/20 o výměře 124 m2 , vše trvalý
porost, v obci a k. ú. Dobřany od Jiřiny Šebové, Loudů 1022, 334 41 Dobřany, v podílu 1/3, Jiřího
Šticha, Tyršova 50, 334 41 Dobřany, v podílu 1/6, Karla Šticha, Jungmannova 1329, 347 01 Tachov,
v podílu 1/6 a Petra Šticha, Tyršova 50, 334 41 Dobřany, v podílu 1/6, v kupní ceně 25 Kč/1m2
a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo 5013F/00077/21 uzavřené mezi městem Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, jako kupujícím a Jiřinou Šebovou, Loudů 1022, 334 41 Dobřany,
Jiřím Štichem, Tyršova 50, 334 41 Dobřany, Karlem Štichem, Jungmannova 1329, 347 01 Tachov,
a Petrem Štichem, Tyršova 50, 334 41 Dobřany, jako prodávajícími.
Přijetí daru veřejného osvětlení vybudovaného na pozemcích parc. č. 199/10, parc. č. 683/1, parc. č.
200/7, parc. č. 200/9 a parc. č. 200/18 v obci Dobřany, k. ú. Šlovice u Plzně, jehož užívání je schváleno
Kolaudačním souhlasem s užíváním stavby vydaného Městským úřadem Dobřany, č. j.
2902/SO/14/LU dne 01.12. 2014, a to od pana Michala Trdličky, Šlovice 167, 321 00 Plzeň-Litice,
do vlastnictví města Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552, a uzavření a text
Darovací smlouvy, interní číslo 5011F/00013/21 mezi Michalem Trdličkou, Šlovice 167, 321 00
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Plzeň – Litice, jako darujícím a městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552,
jako obdarovaným.
Přijetí daru stavby „Vodovodního řadu na pozemku par. č. 269/92 a 269/28 v k. ú. Šlovice u Plzně“
dle předložené projektové dokumentace stavby vypracované společnosti JS PROJEKT s. r. o., se
sídlem Ruská 2358/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ 26378817, ověřené Odborem životního
prostředí Městského úřadu Stod dne 24.10.2019, od paní Romany Skalové, bytem Lazaretní 1173/22,
312 00 Plzeň. Jedná se o vodní dílo – vybudování nového vodovodního řadu v délce 57 m.
Přijetí daru přívěsu pro přepravu lodí JB PL7B včetně příslušenství od ČR – Hasičského záchranného
sboru Plzeňského kraje, IČ 70883378, Kaplířova 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, v zůstatkové
hodnotě 42.240 Kč včetně uzavření a textu Smlouvy o bezúplatném převodu majetku, dle interní
evidence č. 5011F/00015/21, která bude uzavřena mezi ČR – Hasičským záchranným sborem
Plzeňského kraje, IČ 70883378, Kaplířova 2726/9, 301 00 Plzeň, jako převádějícím, a městem
Dobřany, IČ 00256552, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, jako přejímajícím.
Uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo 5012F/00017/21 mezi městem Dobřany, náměstí
T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552, jako kupujícím a CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s., se
sídlem Praha - Čakovice, Kostelecká 879/59, 196 00 Praha, IČ 25917773, jako prodávajícím,
s předmětem převodu stavebního objektu nazvaného „SO 430 – Rozvody VO Dobřany, obytná zóna
Malá Strana“ v kupní ceně 5.000 Kč vč. DPH.
Uzavření příslušné dohody o zrušení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. j.
S 65 516/2010 – PRÁV., dle interní evidence města Dobřany č. 5036/01301/10, ze dne 22.02.2011,
(zřízení věcného břemene zřízení a provozování stavby „Čistá Radbuza II, Šlovice – vedení
kanalizace“ k části parc. č. PK 1234/2 v k. ú. Šlovice u Plzně), která byla uzavřena mezi ČR – Správou
železniční dopravní cesty, státní organizací, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00
Praha 1, jako budoucím povinným z věcného břemene; „Mikroregionem Radbuza“, IČ 69456101,
náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, a městem Dobřany, IČ 00256552, náměstí T. G. M. 1, 334 41
Dobřany, jako budoucími oprávněnými z věcného břemene.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/1 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029,
která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů
1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného
podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí
T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současným nájemcům bytu 1029/1 manželům Markovi
a Monice Tolarovým, Tyršova 8, 335 61 Spálené Poříčí, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí
kupní, interní číslo 5036F/00079/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a manžely
Markem a Monikou Tolarovými, Tyršova 8, 335 61 Spálené Poříčí, jako budoucími kupujícími.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/2 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029,
která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů
1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného
podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí
T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současným nájemcům bytu 1029/2 manželům Jiřímu a Evě
Blackým, Dolce 64, 334 01 Přeštice, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00080/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a manžely Jiřím a Evou
Blackými, Dolce 64, 334 01 Přeštice, jako budoucími kupujícími.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/3 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029,
která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů
1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného
podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí
T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/3 Zdeňku Žákovi, Plachého
1877/50, 301 00 Plzeň, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00081/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Zdeňkem Žákem, Plachého
1877/50, 301 00 Plzeň, jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/4 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029,
která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů
1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného
podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
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Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí
T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/4 Věře Langové, Loudů
1029, 334 41 Dobřany, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00082/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Věrou Langovou, Loudů
1029, 334 41 Dobřany, jako budoucí kupující.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/5 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029,
která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů
1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného
podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí
T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/5 Martinu Procházkovi,
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00083/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Martinem Procházkou, Loudů
1029, 334 41 Dobřany, jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/6 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029,
která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů
1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného
podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí
T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současným nájemcům bytu 1029/6 manželům Vladimírovi
a Květoslavě Mlnáříkovým, Dobřánky 700, 334 41 Dobřany, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě
budoucí kupní, interní číslo 5036F/00084/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a
manžely Vladimírem a Květoslavou Mlnáříkovými, Dobřánky 700, 334 41 Dobřany, jako budoucími
kupujícími.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/7 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029,
která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů
1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného
podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí
T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/7 Evě Albertové, Loudů
1029, 334 41 Dobřany, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00085/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Evou Albertovou, Loudů
1029, 334 41 Dobřany, jako budoucí kupující.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/8 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029,
která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů
1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného
podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí
T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/8 Romaně Jungrové, Loudů
1029, 334 41 Dobřany, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00086/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Romanou Jungrovou, Loudů
1029, 334 41 Dobřany, jako budoucí kupující.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/9 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029,
která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů
1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného
podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí
T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/9 Ing. Josefovi Malému,
F. X. Nohy 966, 334 41 Dobřany, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00087/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Ing. Josefem Malým,
F. X. Nohy 966, 334 41 Dobřany, jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 102910 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029,
která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů
1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného
podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí
T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/10 Ing. Lucii Šimečkové,
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Loudů 1029, 334 41 Dobřany, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00088/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Ing. Lucií Šimečkovou,
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, jako budoucí kupující.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 102911 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p. 1029,
která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese Loudů
1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a příslušného
podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí
T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/11 Jiřině Ježkové, Loudů
1029, 334 41 Dobřany, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00089/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Jiřinou Ježkovou, Loudů
1029, 334 41 Dobřany, jako budoucí kupující.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/12 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
a příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/12 Petru
Walczyskovi, Loudů 1028, 334 41 Dobřany, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
interní číslo 5036F/00090/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Petrem
Walczyskem, Loudů 1028, 334 41 Dobřany, jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/13 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
a příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/13 Marcele Hessové,
Sokolovská 805, 334 41 Dobřany, a uzavření a text Smlouvy smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00091/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Marcelou Hessovou,
Sokolovská 805, 334 41 Dobřany, jako budoucí kupující.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/14 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a
příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí
T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/14 Jiřímu Flaisigovi, Loudů
1029, 334 41 Dobřany, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00092/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Jiřím Flaisigem, Loudů 1029,
334 41 Dobřany, jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/15 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
a příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/15 Romanu Štětkovi,
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00093/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Romanem Štětkou, Loudů
1029, 334 41 Dobřany, jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/16 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a
příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí
T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současným nájemcům bytu 1029/16 manželům Zdeňkovi
Protivínskému, Železniční 2660/19, 326 00 Plzeň a Věře Protivínské, Útušice 187, 332 09, a uzavření
a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo 5036F/00094/21 mezi městem Dobřany, jako
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budoucím prodávajícím a manžely Zdeňkem Protivínským, Železniční 2660/19, 326 00 Plzeň a Věrou
Protivínskou, Útušice 187, 332 09, jako budoucími kupujícími.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/17 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a
příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí
T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současným nájemcům bytu 1029/17 manželům Antonínovi
a Mileně Protivínským, Suvorovova 2076/24, 326 00 Plzeň, Východní Předměstí, a uzavření a text
Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo 5036F/00095/21 mezi městem Dobřany, jako
budoucím prodávajícím a manžely Antonínem a Milenou Protivínskými, Suvorovova 2076/24, 326
00 Plzeň, Východní Předměstí, jako budoucími kupujícími.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/18 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a
příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí
T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/18 Vladimíru Bazikovi,
Dnešice 136, 334 01 Přeštice, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00096/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Vladimírem Bazikou,
Dnešice 136, 334 01 Přeštice, jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/19 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
a příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/19 Petrovi Malému,
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00097/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Petrem Malým, Loudů 1029,
334 41 Dobřany, jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/20 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
a příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/20 manželům
Václavu a Romaně Maškovým, Chlumčanská 992, 334 41 Dobřany, a uzavření a text Smlouvy
o smlouvě budoucí kupní, interní číslo 5036F/00098/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím
prodávajícím a manžely Václavem a Romanou Maškovými, Chlumčanská 992, 334 41 Dobřany, jako
budoucími kupujícími.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/21 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
a příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/21 Daně Kletečkové,
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00099/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Danou Kletečkovou, Loudů
1029, 334 41 Dobřany, jako budoucí kupující.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/22 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
a příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/22 Michaele
Bláhové, Soběkury 136, 334 01 Přeštice, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní
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číslo 5036F/000100/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Michaelou Bláhovou,
Soběkury 136, 334 01 Přeštice, jako budoucí kupující.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/23 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
a příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany,
náměstí
T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/23 Štěpánu
Biskupovi, Loudů 1029, 334 41 Dobřany, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní
číslo 5036F/00101/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Štěpánem Biskupem,
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/24 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
a příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současným nájemcům bytu 1029/24 manželům
Milanu Pacholíkovi, Západní 1323/14, 323 00 Plzeň 1, Bolevec a Lucii Pacholíkové, Loudů 1029,
334 41 Dobřany, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo 5036F/00102/21
mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a manžely Milanem Pacholíkem, Západní
1323/14, 323 00 Plzeň 1, Bolevec, a Lucií Pacholíkovou, Loudů 1029, 334 41 Dobřany, jako
budoucími kupujícími.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/25 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
a příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/25 Janou Fogli,
Mandlova 450/16, 301 00 Plzeň, Doudlevce, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
interní číslo 5036F/000103/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Janou Fogli,
Mandlova 450/16, 301 00 Plzeň, Doudlevce, jako budoucí kupující.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/26 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
a příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/26 Věře Šourkové,
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, a uzavření text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/000104/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Věrou Šourkovou, Loudů
1029, 334 41 Dobřany, jako budoucí kupující.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/27 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
a příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/27 Jiřímu Kubešovi,
Oplot 108, 334 01 Přeštice, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00105/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Jiřím Kubešem, Oplot 108,
334 01 Přeštice, jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/28 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
a příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současným nájemcům bytu 1029/28 manželům
Bohumíru a Martině Supovým, Protifašistických bojovníků 944, 334 41 Dobřany, a uzavření a text
Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo 5036F/00106/21 mezi městem Dobřany, jako
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budoucím prodávajícím a manžely Bohumírem a Martinou Supovými, Protifašistických bojovníků
944, 334 41 Dobřany, jako budoucími kupujícími.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/29 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
a příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/29 Martině
Štruncové, Jungmannova 1092, 334 41 Dobřany, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
interní číslo 5036F/00107/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Martinou
Štruncovou, Jungmannova 1092, 334 41 Dobřany, jako budoucí kupující.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/30 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
a příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/30 Jiřímu Lindovi,
Tyršova 94, 334 41 Dobřany,a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00108/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Jiřím Lindou, Tyršova 94,
334 41 Dobřany, jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/31 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
a příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současným nájemcům bytu 1029/31 manželům Bc.
Danielovi a Ing. Haně Novotným, F. X. Nohy 963, 334 41 Dobřany, a uzavření a text Smlouvy
o smlouvě budoucí kupní, interní číslo 5036F/00109/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím
prodávajícím a manžely Bc. Danielem a Ing. Hanou Novotnými, F. X. Nohy 963, 334 41 Dobřany,
jako budoucími kupujícími.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/32 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
a příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/32 Markovi Bastlovi,
Plaská 1339/41, 323 00 Plzeň 1, Bolevec, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní
číslo 5036F/00110/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Markem Bastlem, Plaská
1339/41, 323 00 Plzeň 1, Bolevec, jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/33 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti a
příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany, náměstí
T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/33 Václavu Štychovi, Loudů
1029, 334 41 Dobřany, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00111/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Václavem Štychem, Loudů
1029, 334 41 Dobřany, jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/34 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
a příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/34 Marku Uhlíkovi,
Na Stráních 471/35, 318 00 Plzeň, Skvrňany, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
interní číslo 5036F/00112/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Markem
Uhlíkem, Na Stráních 471/35, 318 00 Plzeň, Skvrňany, jako budoucím kupujícím.
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Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/35 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
a příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/35 Věře Cafourkové,
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00113/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Věrou Cafourkovou, Loudů
1029, 334 41 Dobřany, jako budoucí kupující.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/36 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
a příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/36 Ing. Kamilu
Manovi, K Jezu 246, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí
kupní, interní číslo 5036F/00114/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Ing.
Kamilem Manem, K Jezu 246, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec, jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/37 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
a příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/37 manželům Petru
a Jaroslavě Umnerovým, Tyršova 1294, 334 41 Dobřany, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě
budoucí kupní, interní číslo 5036F/00115/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím
a manžely Petrem a Jaroslavou Umnerovými, Tyršova 1294, 334 41 Dobřany, jako budoucími
kupujícími.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/38 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
a příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/38 Lence
Duliškovičové, Loudů 1029, 334 41 Dobřany, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
interní číslo 5036F/00116/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Lenkou
Duliškovičovou, Loudů 1029, 334 41 Dobřany, jako budoucí kupující.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/39 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
a příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/39 Ing. Zdeňkovi
Stadlbauerovi, Školní 945/12, 312 00 Plzeň 4, Doubravka, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě
budoucí kupní, interní číslo 5036F/00117/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím
a Ing. Zdeňkem Stadlbauerem, Školní 945/12, 312 00 Plzeň 4, Doubravka, jako budoucím kupujícím.
Budoucí prodej bytové jednotky č. 1029/40 vymezené podle občanského zákoníku v budově č. p.
1029, která je součástí pozemku st. parc. č. 2027 o výměře 491 m2 , v obci a k. ú. Dobřany, na adrese
Loudů 1029, 334 41 Dobřany, včetně příslušného podílu na společných částech nemovitosti
a příslušného podílu na pozemku st. parc. č. 2027, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň – jih na LV 4047 a LV 4048 pro vlastníka město Dobřany,
náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, a to současnému nájemci bytu 1029/40 Daně Chodlové,
Vstiš 19, 334 41 Dobřany, a uzavření a text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00118/21 mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Danou Chodlovou, Vstiš 19,
334 41 Dobřany, jako budoucí kupující.
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
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Šlovice a Vodní Újezd, Ing. Matěji Abrahamovi, Loudů 1028, 334 41 Dobřany, na úhradu příspěvku
na zateplení bytového domu Loudů 1028, Dobřany, na základě žádosti ze dne 03.03.2021, a to včetně
textu smlouvy o zápůjčce č. 3056F/00007/21.
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, paní Věře Langové, Loudů 1029, 334 41 Dobřany, na úhradu příspěvku na
zateplení bytového domu Loudů 1029, Dobřany, na základě žádosti ze dne 16.04.2021, a to včetně
textu smlouvy o zápůjčce č. 3056F/00008/21.
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 Petru Walczyskovi, Loudů 1028, 334 41 Dobřany, na
úhradu příspěvku na zateplení bytového domu Loudů 1028, Dobřany, na základě žádosti ze dne
22.04.2021, a to včetně textu smlouvy o zápůjčce č. 3056F/00009/21.
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 Miloši Ježilovi, Františka Křížka 736/26, 170 00 Praha
7, na úhradu příspěvku na zateplení bytového domu Loudů 1028, Dobřany, na základě žádosti ze dne
21.04.2021, a to včetně textu smlouvy o zápůjčce č. 3056F/00010/21.

Mění
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Své usnesení č. 439 ze dne 01.03.2021 tak, že text Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, interní číslo
5036F/00065/21, bude uzavřena mezi městem Dobřany, jako budoucím prodávajícím a Ing. Matějem
Abrahamem, Loudů 1028, 334 41 Dobřany, jako budoucím kupujícím (bylo chybně jméno
p. Abrahama).

Zrušuje
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Své usnesení č. 71 ze dne 17.12.2018 o směně pozemků s Ladislavem Pošarem, Lidická 121, 334 41
Dobřany, a městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, z důvodu nerealizované směny.
Své usnesení č. 31 ze dne 10.11.2010 (zřízení věcného břemene zřízení a provozování stavby „Čistá
Radbuza II, Šlovice – vedení kanalizace“ k části pozemkové parcely před obnovou katastrálního
operátu pro k. ú. Šlovice u Plzně vedené ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr
parc. č. PK 1234/2 v k. ú. Šlovice u Plzně a obci Dobřany a ve vlastnictví ČR – Správy železniční
dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1,
včetně textu příslušné Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. j. S 65 516/2010 –
PRÁV., dle interní evidence města Dobřany č. 5036/01301/10, která byla dne 22.02.2011 uzavřena
mezi SŽDC, s. o., IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, jako budoucím
povinným z věcného břemene; „Mikroregionem Radbuza“, IČ 69456101, náměstí T. G. M. 1, 334 41
Dobřany, a městem Dobřany, IČ 00256552, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, jako budoucími
oprávněnými z věcného břemene).

Bc. Martin Sobotka
starosta města Dobřany

Ing. Lenka Tomanová
místostarostka města Dobřany

