
U S N E S E N Í   č. 4
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany

konaného ve čtvrtek  14. dubna  2011 od 20.00 hod. v KD Svrčovec
Zastupitelstvo obce
Vzalo na v  ě  domí:  
•Informace starosty o plnění usnesení z minulé veřejné schůze.
•Všechny body přednesené starostou v bodě „Na vědomí občanům“.
•Záměr pronájmu pozemku parc. č. 223/2 – kultura ostatní plocha, o výměře 524 m2, parc. 
č. 227/3 - kultura trvalý travní porost, o výměře 274 m2 a parc. č. 227/4 – kultura ostatní 
plocha, o výměře 377 m2, vše k. ú. Svrčovec na dobu 5 let. 
•Záměr pronájmu pozemku parc.  č. 1081/7 – kultura ostatní plocha, o výměře 558 m2, 
parc. č. 919/1 - kultura ostatní plocha, o výměře 61 m2 a parc. č. 919/2 – kultura zahrada, 
o výměře 37 m2, vše k. ú. Svrčovec na dobu 5 let. 
•Záměr prodeje části pozemku parc. č. 662 – kultura orná půda, o výměře 870 m2 a části 
pozemku parc. č. 663/1 - kultura orná půda, o výměře 630 m2, vše k. ú. Dolany u Klatov, 
panu  Václavu  Hostašovi,  bytem Nám.  T.  G.  Masaryka  137,  Švihov  340  12  pro  účely 
výstavby truhlářské dílny v plánované výrobní zóně.  

Rozhodlo:
•O odkupu pozemků parc. č. 671/3 - kultura orná půda, o výměře 5 m2, parc. č. 320/2 – 
kultura travní porost, o výměře 757 m2, vše k. ú. Malechov, od p. Václava Křepela, bytem 
Malechov  15,  Klatovy,  339  01  pro  účely  vypořádání  majetkoprávních  vztahů pod 
vybudovanou cyklostezkou č. 38 za vzájemně sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemků parc. č. 672/3 - kultura orná půda, o výměře 5 m2, parc. č. 304/5 – 
kultura  orná  půda,  o  výměře  4  m2,  vše  k.  ú.  Malechov,  od  p.  Karla  Bureše,  bytem 
Malechov  16,  Klatovy,  339  01  pro  účely  vypořádání  majetkoprávních  vztahů pod 
vybudovanou cyklostezkou č. 38 za vzájemně sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2. 
•O odkupu pozemků parc. č. 675/3 - kultura orná půda, o výměře 2 m2, parc. č. 717/2 – 
kultura orná půda, o výměře 27 m2, vše k. ú. Malechov, od SJM Josef Brejcha a  Bohumila 
Brejchová, bytem Malechov 50, Klatovy,  339 01 pro účely vypořádání majetkoprávních 
vztahů pod vybudovanou cyklostezkou  č.  38  za  vzájemně sjednanou kupní  cenu 20,- 
Kč/m2.
•O odkupu pozemků parc. č. 721/2 - kultura orná půda, o výměře 3 m2, parc. č. 691/9 – 
kultura ostatní plocha, o výměře 5 m2, vše k. ú. Malechov, od p. Josefa Jandy, bytem 
Kvapilova  594,  Klatovy III.,  339  01  pro  účely  vypořádání  majetkoprávních  vztahů pod 
vybudovanou cyklostezkou č. 38za vzájemně sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2. 
•O odkupu pozemku parc. č. 720/2 - kultura orná půda, o výměře 9 m2, k. ú. Malechov, od 
p.  Josefa  Zemana,  bytem  Malechov  26,  Klatovy,  339  01  pro  účely  vypořádání 
majetkoprávních  vztahů pod  vybudovanou cyklostezkou  č.  38  za  vzájemně sjednanou 
kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemků parc. č. 718/2 - kultura orná půda, o výměře 18 m2, parc. č. 713/2 – 
kultura orná půda, o výměře 9 m2, parc. č. 712/2 –  kultura orná půda, o výměře 25 m2, 
vše k. ú. Malechov, od p. Josefa Maršálka, bytem Malechov 8, Klatovy, 339 01 pro účely 
vypořádání  majetkoprávních vztahů pod vybudovanou cyklostezkou  č.  38 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemků parc. č. 715/3 - kultura orná půda, o výměře 146 m2, parc. č. 714/2 – 
kultura  orná  půda,  o  výměře  5  m2,  vše  k.  ú.  Malechov,  od  p.  Petra  Hodana,  bytem 
Malechov  6,  Klatovy,  339  01  pro  účely  vypořádání  majetkoprávních  vztahů pod 
vybudovanou cyklostezkou č. 38 za vzájemně sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemku parc. č. 684/10 - kultura orná půda, o výměře 9 m2,  k. ú. Malechov, 



od  p.  Zdeňka  Bálka,  bytem  Žerovice  72,  Přeštice  334  01  pro  účely  vypořádání 
majetkoprávních  vztahů pod  vybudovanou cyklostezkou  č.  38  za  vzájemně sjednanou 
kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu  pozemku  parc.  č.  692/5  -  kultura  ostatní  plocha,  o  výměře  12  m2,  k.  ú. 
Malechov, od Rolnického družstva „Úhlava“,  se sídlem Dolany 80, Klatovy, 339 01 pro 
účely  vypořádání  majetkoprávních  vztahů pod  vybudovanou  cyklostezkou  č.  38  za 
vzájemně sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemků parc.  č. 325/33 – kultura ostatní plocha, o výměře 16 m2,  parc.  č. 
325/34 – kultura orná půda, o výměře 145 m2, vše k. ú. Malechov, od p. Václava Baláka, 
bytem Malechov 30, Klatovy, 339 01 pro účely vypořádání majetkoprávních vztahů pod 
vybudovanou cyklostezkou č. 38. 
•O  odkupu  pozemku  parc.  č.  325/35  –  kultura  orná  půda,  o  výměře  135  m2,  k.  ú. 
Malechov, od p. Jana Kozáka, bytem Malechov 40, Klatovy, 339 01 pro účely vypořádání 
majetkoprávních  vztahů pod  vybudovanou cyklostezkou  č.  38  za  vzájemně sjednanou 
kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemků parc.  č.  325/36 -  kultura orná půda,  o  výměře 142 m2, parc.  č. 
325/39  –  kultura  orná  půda,  o  výměře  54  m2,  vše  k.  ú.  Malechov,  od  p.  Boženy 
Karausové,  bytem  Masarykova  393,  Klatovy  II.,  339  01  pro  účely  vypořádání 
majetkoprávních  vztahů pod  vybudovanou cyklostezkou  č.  38  za  vzájemně sjednanou 
kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O  odkupu  pozemku  parc.  č.  325/37  -  kultura  orná  půda,  o  výměře  137  m2,  k.  ú. 
Malechov, od p. Ing. Jindřicha Kloudy, bytem Na Okraji 914/22, Plzeň 3 – Skvrňany, 318 
00 pro účely vypořádání majetkoprávních vztahů pod vybudovanou cyklostezkou č. 38 za 
vzájemně sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemku parc. č. 325/38 - kultura orná půda, o výměře 71 m2, k. ú. Malechov, 
od p. Karla Piskáčka, bytem Pod Koníčky 449, Klatovy II., 339 01, pro účely vypořádání 
majetkoprávních  vztahů pod  vybudovanou cyklostezkou  č.  38  za  vzájemně sjednanou 
kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O  odkupu  pozemku  parc.  č.  325/40  -  kultura  orná  půda,  o  výměře  145  m2,  k.  ú. 
Malechov, od p. Františka Pojara, bytem V Kamení 623/42, Plzeň 2, Černice, 317 03 pro 
účely  vypořádání  majetkoprávních  vztahů pod  vybudovanou  cyklostezkou  č.  38  za 
vzájemně sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O  odkupu  pozemku  parc.  č.  325/41  -  kultura  orná  půda,  o  výměře  282  m2,  k.  ú. 
Malechov, od p. Bohumila Pajchla, bytem Zborovská 102/3, Plzeň 3 – Doudlevce, 301 34 
pro účely vypořádání majetkoprávních vztahů pod vybudovanou cyklostezkou  č.  38 za 
vzájemně sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemku parc. č. 331/2 - kultura orná půda, o výměře 304 m2, k. ú. Malechov, 
od  p.  Víta  Hodana,  bytem  Svrčovec  74,  Klatovy,  339  01  pro  účely  vypořádání 
majetkoprávních  vztahů pod  vybudovanou cyklostezkou  č.  38  za  vzájemně sjednanou 
kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemku parc. č. 792/5 - kultura orná půda, o výměře 157 m2, k. ú. Malechov, 
od  Plzeňského kraje,  se sídlem  Škroupova 1760/18,  Plzeň 3,  Jižní  předměstí  301 00 
(právo  hospodařit  s majetkem  Správa  a  údržba  silnic  Klatovy)  pro  účely  vypořádání 
majetkoprávních  vztahů pod  vybudovanou cyklostezkou  č.  38  za  vzájemně sjednanou 
kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemku parc. č. 329/23 - kultura orná půda, o výměře 56 m2, k. ú. Malechov, 
od podílových spoluvlastníků p. Václava Bultase, bytem Sokolov Ul. J. z Poděbrad 26, 
jakožto vlastníka ideálního podílu 1/2, za 10,- Kč/m2 a od Anny Bultasové, bytem Dolany 
28,  Klatovy,  339  01,  jakožto  vlastníka  ideálního  podílu  1/2,  za  10,-  Kč/m2,  pro  účely 
vypořádání majetkoprávních vztahů pod vybudovanou cyklostezkou č. 38. 
•O odkupu pozemků parc. č. 329/24 - kultura orná půda, o výměře 127 m2, parc.č. 329/25 
– kultura orná půda, o výměře 121 m2, vše k. ú. Malechov, od podílových spoluvlastníků 



SJM Karel Výleta a Anna Výletová, bytem Dolany 78, Klatovy, 339 01, jakožto vlastníka 
ideálního podílu 1/2, za 10,- Kč/m2 a od p. Anny Výletové, bytem Dolany 78, Klatovy 339 
01,  jakožto  vlastníka  ideálního  podílu   1/2,   za  10,-  Kč/m2,  pro  účely  vypořádání 
majetkoprávních  vztahů pod  vybudovanou cyklostezkou  č.  38  za  vzájemně sjednanou 
kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemku parc. č. 329/26 - kultura orná půda, o výměře 90 m2, k. ú. Malechov, 
od  SJM  Pavel  Bulín  a  Anna  Bulínová,  bytem  Dolany  54,  Klatovy,  339  01  pro  účely 
vypořádání  majetkoprávních vztahů pod vybudovanou cyklostezkou  č.  38 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemků parc. č. 211/3 - kultura orná půda, o výměře 198 m2, parc. č. 210/4 – 
kultura ostatní plocha, o výměře 100 m2, parc. č. 207/3 – kultura ostatní plocha, o výměře 
125 m2, vše k. ú. Dolany u Klatov, od p. Václava Matouška, bytem Dolany 74, Klatovy, 339 
01 pro účely vypořádání majetkoprávních vztahů pod vybudovanou cyklostezkou č. 38 za 
vzájemně sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemků parc.  č. 206/3 - kultura ostatní plocha, o výměře 62 m2, parc.  č. 
224/2 – kultura orná půda, o výměře 71 m2, parc. č. 843/2 – kultura orná půda, o výměře 
134 m2, vše k. ú. Dolany u Klatov, od SJM Josef  Šťastný a Ing. Marie  Šťastná, bytem 
Dolany  128,  Klatovy,  339  01  pro  účely  vypořádání  majetkoprávních  vztahů pod 
vybudovanou cyklostezkou č. 38 za vzájemně sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemku parc.  č. 1176/13 - kultura silnice, o výměře 189 m2, k. ú. Dolany u 
Klatov, od Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1124/11a, Praha Žižkov, 130 00 pro účely 
vypořádání  majetkoprávních vztahů pod vybudovanou cyklostezkou  č.  38 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemku parc. č. 219/2 - kultura orná půda, o výměře 1 053 m2, k. ú. Dolany u 
Klatov, od SJM Josef Walter a Marie Walterová, bytem Dolany 29, Klatovy, 339 01 pro 
účely  vypořádání  majetkoprávních  vztahů pod  vybudovanou  cyklostezkou  č.  38  za 
vzájemně sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemků parc. č. 223/2 - kultura orná půda, o výměře 700 m2,  parc. č. 845/2 
–  kultura  orná  půda,  o  výměře  66  m2,  vše  k.  ú.  Dolany  u  Klatov,  od  podílových 
spoluvlastníků p. Kamila Boublíka, bytem Dolany 51, Klatovy 339 01, jakožto vlastníka 
ideálního podílu 1/2, za 10,- Kč/m2, SJM Kamil Boublík a Ivana Boublíková, bytem Dolany 
51,  Klatovy,  339  01,  jakožto  vlastníka  ideálního  podílu  1/2,  za  10,-  Kč/m2,  pro  účely 
vypořádání majetkoprávních vztahů pod vybudovanou cyklostezkou č. 38.
•O odkupu pozemku parc. č. 831/2 – kultura orná půda, o výměře 81 m2 k. ú. Dolany od 
SJM Kamil  Boublík  a  Ivana Boublíková,  bytem Dolany 51,  Klatovy,  339  01 pro  účely 
vypořádání  majetkoprávních vztahů pod vybudovanou cyklostezkou  č.  38 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2. 
•O odkupu pozemku parc. č. 225/2 - kultura orná půda, o výměře 118 m2, k. ú. Dolany u 
Klatov, od p. Zdeňky Slívové, bytem Palackého 3, Klatovy II., 339 01, pro účely vypořádání 
majetkoprávních  vztahů pod  vybudovanou cyklostezkou  č.  38  za  vzájemně sjednanou 
kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemků parc. č. 832/6 -  kultura orná půda, o výměře 184 m2, parc. č. 834/6 
– kultura orná půda, o výměře 57 m2, parc. č. 835/4 – kultura orná půda, o výměře 57 m2, 
vše k. ú. Dolany u Klatov, od SJM Richard Papež a p. Zdeňka Papežová, bytem Dolany 
132,  Klatovy,  339  01  pro  účely  vypořádání  majetkoprávních  vztahů pod  vybudovanou 
cyklostezkou č. 38 za vzájemně sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemků parc. č. 835/5 - kultura orná půda, o výměře 74 m2, parc. č. 836/2 – 
kultura travní porost, o výměře 48 m2, vše k. ú. Dolany u Klatov, od p. Blanky Salákové, 
bytem Dolany 37,  Klatovy,  339  01  pro  účely  vypořádání  majetkoprávních  vztahů pod 
vybudovanou cyklostezkou č. 38 za vzájemně sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemku parc. č. 836/1 - kultura travní porost, o výměře 49 m2, k. ú. Dolany u 
Klatov, od p. Josefa Pinkavy, bytem Dolany 150, Klatovy, 339 01 pro účely vypořádání 



majetkoprávních  vztahů pod  vybudovanou cyklostezkou  č.  38  za  vzájemně sjednanou 
kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemku parc.  č. 838/2 - kultura orná půda, o výměře 63 m2, k. ú. Dolany u 
Klatov, od p. Boženy Bosákové bytem Dolany 7, Klatovy, 339 01 pro účely vypořádání 
majetkoprávních  vztahů pod  vybudovanou cyklostezkou  č.  38  za  vzájemně sjednanou 
kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemků parc. č. 839/2 - kultura orná půda, o výměře 34 m2,  parc. č. 839/3 - 
kultura orná půda, o výměře 7 m2, parc.  č. 848/2 – kultura orná půda, o výměře 65 m2, 
parc. č. 901/11 – kultura orná půda, o výměře 114 m2, vše k. ú. Dolany u Klatov, od p. Ing. 
Pavla Wachtla, bytem Dolany 22, Klatovy, 339 01 pro účely vypořádání majetkoprávních 
vztahů pod vybudovanou cyklostezkou  č.  38  za  vzájemně sjednanou kupní  cenu 20,- 
Kč/m2.
•O odkupu pozemku parc.  č. 842/2 - kultura orná půda, o výměře 68 m2, k. ú. Dolany u 
Klatov, od SJM Pavel  Altman a Marta Altmanová, bytem Dolany 62, Klatovy, 339 01 pro 
účely  vypořádání  majetkoprávních  vztahů pod  vybudovanou  cyklostezkou  č.  38  za 
vzájemně sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemku parc.  č. 846/2 - kultura orná půda, o výměře 61 m2, k. ú. Dolany u 
Klatov, od podílových spoluvlastníků p. Ing. Jany Melichnové, bytem Zdíkovská 2772/65, 
Praha 5, Smíchov, 150 00, jakožto vlastníka ideálního podílu 1/2, za 10,- Kč a p. Ing. Jiřího 
Etrycha,  bytem  Pertoldova  3316/13,  Praha  12,  Modřany,  143  00,  jakožto  vlastníka 
ideálního podílu 1/2,  za 10,- Kč/m2, pro účely vypořádání majetkoprávních vztahů pod 
vybudovanou cyklostezkou č. 38.
•O odkupu pozemků parc. č. 847/2 - kultura orná půda, o výměře 68 m2, parc. č. 849/3 – 
kultura orná půda, o výměře 79 m2, vše k. ú. Dolany u Klatov, od p. Vladimíra Míška, 
bytem Dolany 25,  Klatovy,  339  01  pro  účely  vypořádání  majetkoprávních  vztahů pod 
vybudovanou cyklostezkou č. 38 za vzájemně sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemku parc. č. 850/3 - kultura orná půda, o výměře 118 m2, k. ú. Dolany u 
Klatov, od p. Vladislava Janečka, bytem Dolany 15, Klatovy, 339 01 pro účely vypořádání 
majetkoprávních  vztahů pod  vybudovanou cyklostezkou  č.  38  za  vzájemně sjednanou 
kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemku parc. č. 855/2 - kultura orná půda, o výměře 204 m2, k. ú. Dolany u 
Klatov, od podílových spoluvlastníků p. Františka Šrámka st., bytem Dolany 4, Klatovy 339 
01, jakožto vlastníka ideálního podílu 1/2, za 10,- Kč/2, a p. Františka Šrámka ml., bytem 
Dolany 4, Klatovy, 339 01, jakožto vlastníka ideálního podílu 1/2, za 10,- Kč/m2, pro účely 
vypořádání majetkoprávních vztahů pod vybudovanou cyklostezkou č. 38.
•O odkupu pozemku parc. č. 858/3 - kultura orná půda, o výměře 753 m2, k. ú. Dolany u 
Klatov,  od  p.  Aleny  Brejchové,  bytem  Osek  40,  Řenče  –  Osek,  334  01,  pro  účely 
vypořádání  majetkoprávních vztahů pod vybudovanou cyklostezkou  č.  38 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemků parc. č. 897/2 - kultura orná půda, o výměře 138 m2, parc. č. 907/6 – 
kultura ostatní plocha, o výměře 31 m2, parc. č. 907/7 – kultura ostatní plocha, o výměře 
56 m2, parc. č. 907/8 – kultura orná půda, o výměře 102 m2, vše k. ú. Dolany u Klatov, od 
p. Karla Kadlece, bytem Dolany 70, Klatovy, 339 01 pro účely vypořádání majetkoprávních 
vztahů pod vybudovanou cyklostezkou  č.  38  za  vzájemně sjednanou kupní  cenu 20,- 
Kč/m2.
•O odkupu pozemku parc.  č. 901/9 - kultura orná půda, o výměře 64 m2, k. ú. Dolany u 
Klatov, od podílových spoluvlastníků p. Jany Valečkové, bytem Dolany 119, Klatovy 33901, 
jakožto vlastníka ideálního podílu 1/4 , za 5,- Kč/m2 a p. Karla Valečky, bytem Dolany 119, 
Klatovy,  339  01,  jakožto  vlastníka  ideálního  podílu  3/4,  za  15,-  Kč/m2,  pro  účely 
vypořádání majetkoprávních vztahů pod vybudovanou cyklostezkou č. 38.
•O odkupu pozemku parc. č. 901/10 - kultura orná půda, o výměře 110 m2, k. ú. Dolany u 
Klatov, od podílových spoluvlastníků p. Stanislava Kohouta, bytem Svrčovec 82, Klatovy 



33901, jakožto vlastníka ideálního podílu 1/2, za 10,- Kč/m2 a p. Marie Kohoutové, bytem 
Svrčovec 82, Klatovy, 339 01, jakožto vlastníka ideálního podílu 1/2, za 10,- Kč/m2, pro 
účely vypořádání majetkoprávních vztahů pod vybudovanou cyklostezkou č. 38.
•O odkupu pozemku parc. č. 901/12 - kultura orná půda, o výměře 123 m2, k. ú. Dolany u 
Klatov, od p. Stanislava Hory,  bytem Dolany 76, Klatovy,  339 01 pro účely vypořádání 
majetkoprávních  vztahů pod  vybudovanou cyklostezkou  č.  38  za  vzájemně sjednanou 
kupní cenu 20,- Kč/m2. 
•O odkupu pozemku parc. č. 237/2 - kultura orná půda, o výměře 171 m2, k. ú. Svrčovec, 
od  p.  Jiřího  Kohouta,  bytem  Svrčovec  10,  Klatovy,  339  01  pro  účely  vypořádání 
majetkoprávních  vztahů pod  vybudovanou cyklostezkou  č.  38  za  vzájemně sjednanou 
kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemku parc. č. 230/2 - kultura orná půda, o výměře 529 m2, k. ú. Svrčovec, 
od  podílových spoluvlastníků p.  Marie  Urbánkové,  bytem Staroveská 462/44,  Plzeň 4, 
Újezd, 312 00, jakožto vlastníka ideálního podílu 1/2, za 10,- Kč a p. Ing. Karla Falouta, 
bytem U Botiče 1391/5, Praha 4, Michle, 140 00, jakožto vlastníka ideálního podílu 1/2, za 
10,- Kč/m2, pro účely vypořádání majetkoprávních vztahů pod vybudovanou cyklostezkou 
č. 38. 
•O odkupu pozemku parc. č. 226/4 - kultura orná půda, o výměře 329 m2, k. ú. Svrčovec, 
od SJM Václav Mach a  Božena Machová, bytem Svrčovec 27, Klatovy, 339 01 pro účely 
vypořádání  majetkoprávních vztahů pod vybudovanou cyklostezkou  č.  38 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2. 
•O odkupu pozemku parc. č. 223/3 - kultura orná půda, o výměře 553 m2, k. ú. Svrčovec, 
od p.  Viktora Holce, bytem Rohozenská 321, Janovice nad Úhlavou 340 21 pro účely 
vypořádání  majetkoprávních vztahů pod vybudovanou cyklostezkou  č.  38 za vzájemně 
sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemků parc. č. 219/10 - kultura orná půda, o výměře 539 m2, parc. č. 213/2 
– kultura orná půda, o výměře 253 m2, vše k. ú. Svrčovec, od p. Ing. Josefa Balína, bytem 
U  Čedíku  772,  Klatovy IV.,  339 01 pro  účely  vypořádání  majetkoprávních  vztahů pod 
vybudovanou cyklostezkou č. 38 za vzájemně sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2. 
•O odkupu pozemků parc.  č. 214/4 - kultura ostatní plocha, o výměře 69 m2, parc.  č. 
214/3  –  kultura  orná  půda,  o  výměře  353  m2,  vše  k.  ú.  Svrčovec,  od  p.  Vlasty 
Chaloupkové, bytem Svrčovec 4, Klatovy, 339 01 pro účely vypořádání majetkoprávních 
vztahů pod vybudovanou cyklostezkou  č.  38  za  vzájemně sjednanou kupní  cenu 20,- 
Kč/m2.
•O odkupu pozemku parc. č. 206/2 - kultura orná půda, o výměře 193 m2, k. ú. Svrčovec, 
od  p.  Čeňka  Streera,  bytem  Drslavice  25,  Klatovy,  339  01  pro  účely  vypořádání 
majetkoprávních  vztahů pod  vybudovanou cyklostezkou  č.  38  za  vzájemně sjednanou 
kupní cenu 20,- Kč/m2.
•O odkupu pozemku parc. č. 86/2 - kultura zahrada, o výměře 7 m2,  k. ú. Svrčovec, od 
SJM Zdeněk Hořký a Emilie Hořká, bytem Svrčovec 66, Klatovy, 339 01 pro účely 
vybudování Protipovodňových opatření lokality Svrčovec za vzájemně sjednanou kupní 
cenu 10,- Kč/m2.
•O odkupu pozemků parc.  č. 677/1 - kultura trvalý travní porost, o výměře 27 609 m2, 
parc.  č. 677/4 – kultura ostatní plocha, o výměře 496 m2 a parc.  č. 678 – kultura vodní 
plocha,  o  výměře  268  m2,  vše  k.  ú.  Svrčovec,  od  podílových  spoluvlastníků p.  Olgy 
Kischerové, bytem Slepá 316, Lety, 252 29, jakožto vlastníka ideálního podílu 1/6, za 5,-
Kč/m2, od Ing. Antonína Krause, bytem Slancova 1259/8, Praha 8 – Kobylisy, 182 00, 
jakožto  vlastníka  ideálního  podílu  4/6,   za  6,66  Kč/m2 a p.  Martina  Krause,  bytem V 
Chaloupkách 430, Všenory 25231, jakožto vlastníka ideálního podílu 1/6, za 5,- Kč/m2, 
pro účely vybudování Protipovodňových opatření lokality Svrčovec.
• O odkupu pozemku parc. č. 114/3 - kultura zahrada, o výměře 45 m2,  k. ú. Svrčovec, od 



p.  Libuše  Čabradové,  bytem  Plzeňská  676,  Klatovy  339  01  pro  účely  vybudování 
Protipovodňových  opatření  lokality  Svrčovec  za  vzájemně sjednanou  kupní  cenu  10,- 
Kč/m2.
•O odkupu pozemků parc.  č. 113/3 - kultura vodní plocha, o výměře 191 m2,  parc.  č. 
113/7 – kultura vodní plocha, o výměře 24 m2,  parc. č. 113/6 – kultura trvalý travní porost, 
o výměře 475 m2, parc. č. 113/5 – kultura trvalý travní porost, o výměře 576 m2,  vše k. ú. 
Svrčovec,  od podílových spoluvlastníků SJM Alois  Cibulka a  Blanka Cibulková,  bytem 
Svrčovec 54, Klatovy 339 01, jakožto vlastníka ideálního podílu 1/2, za 5,- Kč/m2 a SJM 
Zdeněk  Hummel  a  Jiřina  Hummelová,  bytem  Svrčovec  14,  Klatovy  339  01,  jakožto 
vlastníka  ideálního  podílu  1/2,  za  5,-  Kč/m2,  pro  účely  vybudování  Protipovodňových 
opatření lokality Svrčovec.
• O odkupu pozemku parc. č. 123/2 - kultura trvalý travní porost, o výměře 1692 m2,  k. ú. 
Svrčovec, od p. Jiřího Kozáka, bytem Svrčovec 26, Klatovy 339 01 pro účely vybudování 
Protipovodňových  opatření  lokality  Svrčovec  za  vzájemně sjednanou  kupní  cenu  10,- 
Kč/m2.
•O odkupu pozemku parc. č. 126/3 - kultura trvalý travní porost, o výměře 6204 m2,  k. ú. 
Svrčovec,  od  p.  Vlasty  Chaloupkové,  bytem  Svrčovec  4,  Klatovy  339  01  pro  účely 
vybudování  Protipovodňových opatření lokality Svrčovec za vzájemně sjednanou kupní 
cenu 10,- Kč/m2.
•O odkupu pozemků parc. č. 129/2 - kultura trvalý travní porost,  o výměře 424 m2, parc. 
č. 128/1 - kultura trvalý travní porost, o výměre 948 m2, vše k. ú. Svrčovec od Ing. Václava 
Zemana,  bytem Svrčovec 28,  Klatovy 339 01 pro  účely vybudování  Protipovodňových 
opatření lokality Svrčovec za vzájemně sjednanou kupní cenu 10,- Kč/m2.
•O odkupu pozemku parc.  č. 193/3 - kultura trvalý travní porost,  o výměře 4 m2,  k. ú. 
Svrčovec, od p. Viktora Holce, bytem Rohozenská 321, Janovice nad Úhlavou 340 21 pro 
účely vybudování  Protipovodňových opatření  lokality Svrčovec za vzájemně sjednanou 
kupní cenu 10,- Kč/m2.
•O odkupu pozemku parc. č. 195/3 - kultura orná půda, o výměře 461 m2,  k. ú. Svrčovec, 
od  p.  Vladislava  Krále,  bytem  Svrčovec  76,  Klatovy  339  01  pro  účely  vybudování 
Protipovodňových  opatření  lokality  Svrčovec  za  vzájemně sjednanou  kupní  cenu  10,- 
Kč/m2.
•O odkupu pozemku parc. č. 196/3 - kultura orná půda, o výměře 268 m2,  k. ú. Svrčovec, 
od  podílových  spoluvlastníků p.  Vlasty  Špetové,  bytem Svrčovec  19,  Klatovy  339  01, 
jakožto vlastníka ideálního podílu 2/4, za 5,- Kč/m2, od p. Václava Špety, bytem Svrčovec 
19, Klatovy 339 01, jakožto vlastníka ideálního podílu 1/4, za 2,50 Kč/m2 a od p. Josefa 
Špety, bytem Svrčovec 19, Klatovy 339 01, jakožto vlastníka ideálního podílu 1/4, za 2,50 
Kč/m2, pro účely vybudování Protipovodňových opatření lokality Svrčovec.
•O odkupu pozemků parc. č. 699/6 - kultura trvalý travní porost, o výměře 1011 m2, parc. 
č.  698/2  –  kultura  trvalý  travní  porost,  o  výměře  187 m2,  vše   k.  ú.  Svrčovec,  od  p. 
Miroslava  Janečka,  bytem  Svrčovec  3,  Klatovy  339  01  pro  účely  vybudování 
Protipovodňových opatření lokality Svrčovec.
•O odkupu pozemku parc.  č. 888/4 - kultura trvalý travní porost, o výměře 449 m2, k. ú. 
Svrčovec, od Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Plzeň 3, Jižní 
Předměstí, 30100 pro účely vybudování Protipovodňových opatření lokality Svrčovec za 
vzájemně sjednanou kupní cenu 10,- Kč/m2.
•O odkupu pozemku parc. č. 90/1 - kultura trvalý travní porost, o výměře 1211 m2,  k. ú. 
Svrčovec,  od  p.  Václava  Poslíka,  bytem  Svrčovec  39,  Klatovy  339  01  pro  účely 
vybudování  Protipovodňových opatření lokality Svrčovec za vzájemně sjednanou kupní 
cenu 10,- Kč/m2.
•O odkupu pozemků parc. č. 100/2 - kultura trvalý travní porost,  o výměře 34 m2, parc. č. 
104/2-  kultura  trvalý  travní  porost,  o  výměre  157  m2,  vše  k.  ú.  Svrčovec,   od  Jiřího 
Kohouta,  bytem Svrčovec 10,  Klatovy 339 01 pro účely vybudování  Protipovodňových 



opatření lokality Svrčovec za vzájemně sjednanou kupní cenu 10,- Kč/m2.
•O odkupu pozemků parc. č. 110/5 - kultura trvalý travní porost,  o výměře 4 m2,  parc. č. 
110/4 - kultura vodní plocha, o výměre 350 m2,  vše k. ú. Svrčovec, od p. Markéty Hrubé, 
bytem Svrčovec  15,  Klatovy  339  01  pro  účely  vybudování  Protipovodňových  opatření 
lokality Svrčovec za vzájemně sjednanou kupní cenu 10,- Kč/m2.
•O odkupu pozemku parc.  č. 101/2 - kultura trvalý travní porost, o výměře 120 m2, k. ú. 
Svrčovec,  od  podílových  spoluvlastníků p.  Zdeňky  Lachoutové,  bytem  Solopysky  34, 
Sedlčany 264 01, jakožto vlastníka ideálního podílu 1/3, za 3,33 Kč/m2, od p. Jaroslavy 
Bouřilové, bytem Jíno 9,  Švihov 340 12, jakožto vlastníka ideálního podílu 1/3, za 3,33 
Kč/m2 a p. Hany Burešové, bytem Tolstého 127, Horšovský Týn 346 01, jakožto vlastníka 
ideálního podílu  1/3,  za  3,33 Kč/m2,  pro účely vybudování  Protipovodňových opatření 
lokality Svrčovec.
•O odkupu pozemků parc. č. 103/2 - kultura trvalý travní porost,  o výměře 333 m2,   k. ú. 
Svrčovec, od p. Pavla Kozáka, bytem Svrčovec 46, Klatovy 339 01 pro účely vybudování 
Protipovodňových  opatření  lokality  Svrčovec  za  vzájemně sjednanou  kupní  cenu  10,- 
Kč/m2.
•O odkupu pozemků parc. č. 106/2 - kultura trvalý travní porost,  o výměře 308 m2,  k. ú. 
Svrčovec, od podílových spoluvlastníků p.  Václava Kozáka, bytem U Vrbky 596, Horní 
Bříza, 330 12, jakožto vlastníka ideálního podílu 1/2, za 5,- Kč/m2 a p. Jiřiny Kozákové, 
bytem Svrčovec 16, Klatovy 339 01, jakožto vlastníka ideálního podílu 1/2, za 5,- Kč/m2, 
pro účely vybudování Protipovodňových opatření lokality Svrčovec.

Schvaluje:
•Hospodaření  Základní  školy  a  mateřské  školy  Dolany,  okres  Klatovy,  příspěvkové 
organizace,za  kalendářní  rok  2010  s  tím,  že:
a) ztráta z hlavní činnosti  ve výši 4297,83 Kč bude kryta z rezervního fondu, 
b) zisk z hospodářské činnosti ve výši 5177,57 Kč bude převeden do rezervního fondu ke 
krytí ztrát budoucích let. 
•Hospodaření  Obce  Dolany  za  kalendářní  rok  2010  s  tím,  že  zlepšení  hospodářský 
výsledek vykázaný dle účetní závěrky:
a) v rámci hlavní činnosti ve výši  2,946.375,83 Kč
b)  v  rámci  hospodářské  činnosti  ve  výši   6172,19  Kč,  bude  převeden  na  účet  432  - 
nerozdělený zisk minulých let a bude určen ke krytí ztrát let budoucích. 
•Rozpočtová opatření č. 2/2011 a z nich vyplývající upravený rozpočet na rok  2011. 
•Protokol o vyřazení majetku dle inventarizace k 31.12. 2010. 
•Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 639/2 k. ú. Dolany u 
Klatov mezi Obcí Dolany a ČEZ Distribuce, a.s.,  za účelem vedení elektrizační soustavy v 
rámci akce „Dolany, p. Osvald, č.p.146-NN“ 
•Uzavření  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  číslo  IE-12-0002702/006  mezi  Obcí 
Dolany a ČEZ Distribuce, a. s. v rámci akce „Dolany, zámek – kNN, NN“.

Doporu  č  uje:  
•Pronájem nebytových nebytových prostor kuchyně a skladu p. Jance Beránkové, bytem 
Prusíkova 481,  Klatovy  339 01 za měsíční  nájemné 2.000,-  Kč na dobu neurčitou s 
výpovědními podmínkami uvedenými v kupní smlouvě.
•Pronájem nebytových prostor výčepu, sál II., vstupní haly, chodby, WC v Pohostinství v 
KD  Dolany  p.  Milanu  Beránkovi,  bytem  Prusíkova  481,  Klatovy  339  01  za  měsíční 
nájemné 3.000,-  Kč na dobu neurčitou s výpovědními podmínkami uvedenými v kupní 
smlouvě.
•Pronájem nebytových prostor kiosku nacházejícího se na sportovním areálu v Dolanech 
na kalendářní rok 2011 panu Milanu Beránkovi, bytem Prusíkova 481, Klatovy 339 01 za 



měsíční nájem 7.000,- Kč a to na dobu určitou od 1.5.2011 do 30.9.2011

Ve Svrčovci 14.4.2011

Ing. Václav Zeman                                                                       Stanislav Král
starosta obce                                                                              místostarosta obce


