Usnesení z jednání č. 15 Zastupitelstva města Dobřany ze dne 21.12.2020
Volí
383 -

Ověřovatele zápisu Mgr. Dagmar Terelmešovou a p. Zuzanu Štychovou.

Určuje
384 -

Zapisovatelkou zápisu p. Ivanu Šusterovou.

Bere na vědomí
385 386 387 -

Zprávu o činnosti Rady města Dobřany z mezidobí.
Informaci finančního výboru o kontrole hospodaření města Dobřany k 30.11.2020.
Předkládací zprávu k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Dobřany, předloženou
pořizovatelem - Městským úřadem Dobřany, stavebním odborem.

Schvaluje
388 389 390 391 392 -

393 -

394 -

395 -

396 397 -

Program jednání Zastupitelstva města Dobřany dne 21.12.2020.
XI. rozpočtové opatření města Dobřany k 21.12.2020.
Rozpočet města Dobřany na rok 2021.
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 a 2023.
Výkup pozemků parc. č. 2654/22 o výměře 9916 m2, trvalý travní porost, parc. č. 2654/38 o výměře
219 m2, vodní plocha, parc. č. 2654/39 o výměře 168 m2, vodní plocha, parc. č. 2743 o výměře 2823
m2, trvalý travní porost a parc. č. 3855/41 o výměře 163 m2, vodní plocha, vše v obci a k.ú. Dobřany
a v podílu ½, v celkové kupní ceně 199.320 Kč, od Milana Papeže, Dobré Štěstí 751, 334 41 Dobřany,
prostřednictvím realitní kanceláře.
Výkup pozemků parc. č. 372/30 o výměře 10 m2, trvalý travní porost, v podílu 1/76 a parc. č. 3864/8
o výměře 23 m2, vodní plocha, v podílu 1/76, vše v obci a k.ú. Dobřany, v celkové kupní ceně 13 Kč
od Jiřiny Brdlíkové, Dlouhá 380, 373 67 Borek, a v podílu 1/76 na stejných pozemcích a ve stejné
ceně od Jany Oberfalzerové, Májová 728, 363 01 Ostrov, a uzavření a text Kupní smlouvy, interní
číslo 5013F/00073/20, uzavřené mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ
00256552, jako kupujícím a Jiřinou Brdlíkovou, Dlouhá 380, 373 67 Borek, a Janou Oberfalzerovou,
Májová 728, 363 01 Ostrov, jako prodávajícími.
Výkup pozemků zapsaných na LV 3644 v obci a k. ú. Dobřany, LV 1896 v obci Dobřany , k. ú. Vodní
Újezd a LV 3908 v podílu 120870/125881 v obci a k. ú. Dobřany, vše od JUDr. Luboše Grossmanna,
Čechova 2402/20, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, v celkové ceně 11.755.439 Kč a uzavření a text
Kupní smlouvy, interní číslo 5013F/00072/20 mezi městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41
Dobřany, IČ 00256552, jako kupujícím a JUDr. Lubošem Grossmannem, Čechova 2402/20, Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň, jako prodávajícím.
Prodej části veřejného osvětlení v k. ú. Dobřany a k. ú. Šlovice u Plzně, v obci Dobřany, okr. Plzeňjih, blíže specifikovaného znaleckým posudkem č. 1681-005/20 vypracovaným Ing. Ivanem Čiperou,
Klostermannova 20467, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí, IČ 6787881, společnosti ČEZ Energetické
služby, s. r. o., Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 27804721, v kupní ceně shodné
v uvedeném znaleckém posudku, tj. 6.126.270 Kč bez DPH (dle zák. 235/2004 Sb. o DPH je plnění
osvobozeno od DPH) a uzavření a text Kupní smlouvy, interní číslo 5012F/00015/20 uzavřené mezi
městem Dobřany, náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552, jako prodávajícím a společností
ČEZ Energetické služby, s. r. o., Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 27804721, jako
kupujícím.
Řád veřejné soutěže města Dobřany včetně textu, který upravuje postup při prodeji nemovité věci ve
vlastnictví města formou veřejné soutěže.
Uzavření a text Smlouvy č. 6639F/00011/20 o spolupráci při zajištění finančních prostředků na projekt
„Zateplení bytového domu Loudů 1028, 334 41 Dobřany“ mezi městem Dobřany, se sídlem náměstí
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T. G. M. 1, 334 41 Dobřany, IČ 00256552 a Společenství vlastníků Loudů 1028, Dobřany, se sídlem
Loudů 1028, 334 41 Dobřany, IČ 083597501.
Úpravu bodu č. 5 pravidel určujících tvorbu a čerpání Fondu sociálního doplněním textu na konec
současného znění: „V případě schválení novely § 6 odst. 9 písm. b) zákona 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, se od okamžiku účinnosti nového znění zaměstnancům poskytuje peněžitý příspěvek na
stravování ve výši souhrnu úhrady organizace a úhrady z FS, tj. 44,50 Kč.“
Poskytnutí dotace ve výši 1.100.000 Kč na neinvestiční výdaje spojené s poskytováním sociální
služby Jubilata pro osoby potřebující péči v lokalitě Dobřanska pro rok 2021 na základě žádosti ze
dne 02.12.2020 pro žadatele DIAKONIE ČCE - středisko Západní Čechy, se sídlem Prokopova
207/25, 301 00 Plzeň, a to včetně textu veřejnoprávní smlouvy č. 6546F/00005/20 o poskytnutí dotace.
Poskytnutí dotace ve výši 275.000 Kč na neinvestiční výdaje spojené s poskytováním služeb sociální
prevence v lokalitě Dobřanska v roce 2021 na základě žádosti ze dne 11.11.2020 pro žadatele
DIAKONIE ČCE - středisko Západní Čechy, se sídlem Prokopova 207/25, 301 00 Plzeň, a to včetně
textu veřejnoprávní smlouvy č. 6546F/00006/20 o poskytnutí dotace.
Uzavření a text Smlouvy o spolupráci č. 6639F/00010/20 mezi městem Dobřany a OBČANSKOU
PORADNOU o.p.s., IČ 02163161, se sídlem Koterovská 41, 326 00 Plzeň (na krytí nákladů vzniklých
v období 01.01.2021 – 31.12.2021, a to věcně a časově příslušejících k tomuto období a spojených se
zajištěním poskytování služeb odborného sociálního poradenství ve městě Dobřany, v maximální výši
247.000 Kč).
Nové názvy ulic v nové obytné zóně v místě bývalého autoparku v Dobřanech dle přiložené situace
(příloha č. 1). Jsou to ulice: Stlukova, Novákova a Noskova.
Nový název ulice v nové obytné zóně Malá Strana v Dobřanech dle přiložené situace (příloha č. 2).
Je to ulice: Langlova.
Za použití ustanovení § 55 odst. 1 a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu Dobřany, jejíž
součástí jsou pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 Územního plánu Dobřany, která je přílohou
č. 3 tohoto usnesení.
Odměnu starostovi Bc. Martinu Sobotkovi, a to v dvojnásobné výši jeho měsíční odměny zastupitele
za Covid 19.
Odměnu místostarostce Ing. Lence Tomanové, a to v dvojnásobné výši její měsíční odměny
zastupitelky za Covid 19.
Odměnu radní Jaroslavě Umnerové, a to v dvojnásobné výši její měsíční odměny zastupitelky za
Covid 19.
Odměnu radnímu Michalu Trdličkovi, a to v dvojnásobné výši jeho měsíční odměny zastupitele za
Covid 19.
Odměnu radnímu Janu Vozárovi, a to v dvojnásobné výši jeho měsíční odměny zastupitele za Covid
19.
Odměnu zastupiteli Michalu Pokornému, a to v dvojnásobné výši jeho měsíční odměny zastupitele
za Covid 19.

Zrušuje
411 -

Usnesení ZM č. 382 ze dne 23.11.2020 (názvy nových ulic v nové obytné zóně v areálu bývalých
kasáren v Dobřanech).

Zmocňuje
412 -

Radu města Dobřany v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, k provedení změn souvisejících s úpravami na konci kalendářního roku 2020 i
bez projednání finančním výborem do výše 20 mil. Kč.

Bc. Martin Sobotka
starosta města Dobřany

Ing. Lenka Tomanová
místostarostka města Dobřany

