Usnesení z jednání č. 11 Zastupitelstva města Dobřany ze dne
24.02.2020
Volí
265 -

Ověřovatele zápisu p. Bohumilu Nekolovou a p. Petra Vacka.

Určuje
266 -

Zapisovatelkou zápisu p. Ivanu Šusterovou.

Bere na vědomí
267 268 269 270 -

Zprávu o činnosti Rady města Dobřany v mezidobí.
Informaci finančního výboru o kontrole hospodaření města Dobřany k 31.12.2019.
XII. rozpočtové opatření města Dobřany k 31.12.2019.
Zápis o výsledku provedené kontroly provozu nového fotbalového stadionu Dobřany předloženého
Kontrolním výborem ZM.

Schvaluje
271 272 273 274 275 -

276 -

277 -

278 -

279 -

Program jednání Zastupitelstva města Dobřany dne 24.02.2020.
I. rozpočtové opatření města Dobřany k 24.02.2020.
Hospodaření s Fondem sociálním za rok 2019 včetně návrhu hospodaření s Fondem sociálním pro
rok 2020.
Hospodaření s Fondem rozvoje bydlení za rok 2019 včetně návrhu hospodaření s Fondem rozvoje
bydlení pro rok 2020.
V návaznosti na usnesení ZM č. 234 ze dne 25.11.2019 výkup pozemků parc. č. 2337 o výměře
378 m2, ostatní plocha, parc. č. 2338 o výměře 1043 m2, ostatní plocha, parc. č. 2339 o výměře
396 m2, ostatní plocha, parc. č. 2340 o výměře 2194 m2, ostatní plocha, parc. č. 2341 o výměře 360
m2, ostatní plocha a parc. č. 2342 o výměře 5431 m2, ostatní plocha, vše v obci a k. ú. Dobřany,
lokalita Šlovický vrch, v celkové kupní ceně 320.000 Kč, od ČR – Ministerstva obrany, Tychonova
221/1, Praha 6, IČ: 60162694, a to v rámci výběrového řízení vyhlášeného Ministerstvem obrany
ČR, Odborem nakládání s nepotřebným majetkem, nám. Svobody 471/14, Praha 6.
Výkup pozemku parc. č. 2389/2 o výměře 6 m2, ostatní plocha, v obci a k. ú. Dobřany, od
společnosti T-investment s. r. o., Staniční 795/33, 312 00 Plzeň - Doubravka, IČ 26375397, v kupní
ceně 650 Kč/1 m2 a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo 5013F/00055/20 mezi městem
Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552, jako kupujícím a společností T-investment s.
r. o., Staniční 795/33, IČ 26375397, 312 00 Plzeň – Doubravka, jako prodávajícím.
Výkup pozemků parc. č. 2360/8 o výměře 94 m2, orná půda; parc. č. 2365/22 o výměře 92 m2,
ostatní plocha; parc. č. 2679/2 o výměře 537 m2, trvalý travní porost; parc. č. 2679/3 o výměře 211
m2, trvalý travní porost a dle geometrického plánu č. 2482-13/2020 nově vytvořených pozemků
parc. č. 2360/9 o výměře 1467 m2, orná půda a parc. č. 3802/120 o výměře 393 m2, ostatní plocha;
vše v obci a k. ú. Dobřany, od manželů Václava a Romany Maškových, společně trvale bytem
Chlumčanská 992, Dobřany, v jednotné kupní ceně 42 Kč/1 m2 a uzavření a text Kupní smlouvy,
interní číslo 5013F/00050/19, mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany, IČ 00256552,
jako kupujícím, a manžely Václavem a Romanou Maškovými, Chlumčanská 992, Dobřany, jako
prodávajícími.
Výkup parc. č. 2000/40 v k. ú. a obci Dobřany o výměře 3806 m2, druh pozemku orná půda, od
Danuše Válkové, Uhelná 80, 354 91 Lázně Kynžvart, v podílu ½ a od Vincence Hudolina, Rybova
1060, 334 01 Přeštice, v podílu ½ za kupní cenu 35 Kč/m2 s tím, že správní poplatek katastru
nemovitostí uhradí město Dobřany, IČ 00256552.
Prodej parc. č. 1537/7 v k. ú. a obci Dobřany o výměře 13 m2 paní Ivaně Dolejšové, Vstiš 197, 334
41 Dobřany, z důvodu majetkového narovnání za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č.
2104/2019 ze dne 09.12.2019 vypracovaném Vladislavem Titlem, IČ 10366075, Vilová 229, 330 03
Chrást, za kupní cenu 2.880 Kč. Kupující uhradí i ostatní náklady ve výši 7.000 Kč (znalecký
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posudek 5.000 Kč + správní poplatek katastru nemovitostí 2.000 Kč) a za vydání bezdůvodného
obohacení za užívání pozemku bez právního důvodu za 2 roky zpětně částku ve výši 234 Kč.
Směnu pozemkové parcely parc. č. 4364 o výměře 155 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná
plocha, která vznikne na základě geometrického plánu č. 2454-48/2019 oddělením od st. parc. č.
48/1, druh pozemku zastavěná plocha, která je ve vlastnictví města Dobřany, náměstí T. G. M. 1,
Dobřany, IČ 00256552, za parc. č. 3986/1 o výměře 71 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná
plocha, která vznikla na základě geometrického plánu č. 2454-48/2019 oddělením z parc. č. 3986/1
a st. parc. č. 48/2; dále za parc. č. 3984 o výměře 8 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha a
za parc. č. 3987/2 o výměře 44 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, které jsou všechny
ve vlastnictví společnosti QUINS spol. s r. o., IČ 14705192, Lidická 139, 334 41 Dobřany, vše
v obci a k. ú. Dobřany, a to v cenové rovnosti směňovaných parcel s tím, že společnost QUINS spol.
s r. o., IČ 14705192, uhradí veškeré ostatní náklady (správní poplatek katastru nemovitostí,
geometrický plán).
Směnu pozemkové parcely parc. č. 3228 o výměře 5696 m2, druh pozemku orná půda, nově
vytvořené na základě geometrického plánu č. 2479-8/2020 oddělením od pozemkové parcely parc.
č. 3228 o výměře 5719 m2, druh pozemku orná půda, která je ve vlastnictví města Dobřany, IČ
00256552, za pozemkovou parcelu parc. č. 3212 o výměře 5413 m2, druh pozemku ostatní plocha,
neplodná půda, která je vedená na LV č. 737; dále za parc. č. 2721/81 o výměře 933 m2 v podílu
2/20, druh pozemku trvalý travní porost, která je vedená na LV č. 966; za parc. č. 2978/340 o
výměře 31 m2 v podílu 1/40, druh pozemku trvalý travní porost; parc. č. 3134/11 o výměře 410 m2
v podílu 1/40, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace; parc. č. 3134/45 o výměře 24 m2 v
podílu 1/40, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace; a za parc. č. 3134/55 o výměře 213
m2 v podílu 1/40, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou všechny 4 vedeny na
LV č. 94; vše v k. ú. a obci Dobřany a ve vlastnictví Zdeňka Hájka, Pod Slovany 788, 334 41
Dobřany, a to v cenové rovnosti směňovaných pozemků s tím, že ostatní náklady (GP, správní
poplatek katastru nemovitostí) uhradí město Dobřany, IČ 00256552.
Uzavření a text Dohody o narovnání mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany,
IČ 00256552, a OZ Trading s. r. o., Studniční 520, Dobřany, IČ 26322528, a to ve sporné věci
vybudované dešťové kanalizace dle Plánovací smlouvy interní číslo 5052/04681/14, ve znění jejích
Dodatků č. 1 a č. 2, uzavřené mezi městem Dobřany a společností OZ Trading s. r. o. Dohodou je
spor narovnán závazkem společnosti OZ Trading s. r. o. vybudovat bezplatně stavební dílo nazvané
„I. etapa oplocení areálu FC Dobřany“.
Poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč pro TJ Dobřany, z. s., IČ 18240151, Tyršova 728,
334 41 Dobřany, oddíl hokejbalu, vč. textu darovací smlouvy int. č. 3011F/00039/20.
Poskytnutí dotace z Globálního dárcovského a dotačního titulu města Dobřany – dotace „zázemí“
na rok 2020 pro TJ Dobřany, z. s., IČ 18240151, Tyršova 728, 334 41 Dobřany, vč. uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace int. č. 3246F/00035/20.
Poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje pro rok 2020 na základě
žádosti podané Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 18 Plzeň, IČ 70890366, včetně uzavření
smlouvy č. 3046F/00031/20.
Podání žádosti o dotaci do dotačního programu Ministerstva obrany „Zachování a obnova
historických hodnot“ na projekt „Pomník obětem I. světové války na hřbitově v Dobřanech“, včetně
investičního záměru.

Mění
287 -

Usnesení ZM č. 254 ze dne 16.12.2019 tak, že kupující uhradí správní poplatek příslušnému katastru
nemovitostí ve výši 2.000 Kč a náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 4.900 Kč, tj.
celkem ostatní náklady ve výši 6.900 Kč.

Bc. Martin Sobotka
starosta města Dobřany

Ing. Lenka Tomanová
místostarostka města Dobřany

