
U S N E S E N Í   č. 8
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany

konaného ve čtvrtek 15.září 2011 od 20.00 hod. v sále č. II KD Dolany
Zastupitelstvo obce
I.Vzalo na v  ě  domí:  

1. Informace starosty o plnění usnesení z minulé veřejné schůze.
2. Všechny body přednesené starostou v bodě „Na vědomí občanům“.
3. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1086/2 – kultura zahrada, o výměře 122 a pozemku parc. 

č. 1086/3 - kultura orná půda, o výměře 66 m2, vše k. ú. Svrčovec, panu Josefu Lukášovi, 
bytem Andělice 10, Klatovy 339 01, za účelem výstavby rodinného domu v Andělicích.

4. Záměr odkupu pozemkové parcely st. 45 – kultura zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
201 m2, pozemku parc. č. 226/1 – ostatní plocha, o výměře 2280 m2, pozemku parc. č. 
226/3 - kultura ostatní plocha, o výměře 9348 m2, pozemku parc. č. 226/9 - kultura ostatní 
plocha, o výměře 2773 m2, pozemku parc. č. 226/10 - kultura ostatní plocha o výměře 1144 
m2, pozemku parc. č. 226/12 -  kultura ostatní plocha, o výměře 1852 m2, pozemku parc. 
č. 226/14 - kultura ostatní plocha, o výměře 3674 m2,  pozemku parc. č. 228/2 – kultura 
ostatní plocha, o výměře 780 m2, pozemku parc. č. 229 – kultura ostatní plocha, o výměře 
1119 m2, pozemku parc. č. 324/2 - kultura ostatní plocha, o výměře 270 m2, pozemku parc. 
č. 791/2 - kultura ostatní plocha, o výměře 385 m2, pozemku parc. č. 791/7 - kultura ostatní 
plocha, o výměře 400 m2, pozemku parc. č. 791/8 – ostatní plocha, o výměře 346 m2, 
pozemku parc. č. 227/1 – kultura ostatní plocha, o výměře 9259 m2, pozemku parc. č. 
227/3 - kultura ostatní plocha,  o výměře 620 m2, vše k. ú. Malechov, od Rolnického 
družstva „Úhlava“ Dolany, se sídlem Dolany 80, Klatovy 339 01.

5. Koncept dohody mezi Obcí Dolany a manžely Petrášovými v souvislosti s vybudováním 
Protipovodňových opatření Svrčovec. 

II. Schválilo:
1. Rozpočtová opatření č. 4,5,6,7/2011 a z nich vyplývající rozpočet na r. 2011.
2. Realizaci projektu „Odvodňovací kanál obce Výrov“.
3. Sazbu jízdného vozidla PEUGEOT ve výši 10,- Kč/km +  DPH.
4. Poskytnutí finančního příspěvku na zajištění autobusové dopravy místnímu spolku 

Pytlováček ve výši 10.000,- Kč ročně.

III. Rozhodlo:
1. O prodeji  části pozemku parc. č. 647 a části pozemku parc. č. 646/1, vše k. ú. Svrčovec, 

označených  nově dle  geometrického  plánu  č.  215-157/2011,  zpracovaného firmou 
Geodézie Bohemia,  s. r. o., Slovanská třída 231/29, Plzeň, 326 00, jako pozemek parc. č. 
647/3 – kultura orná půda,  o výměře 1187 m2,  k.  ú.  Svrčovec,  manželům Holubovým, 
bytem Pod Hůrkou 490, Klatovy 339 01 s tím, že při dodržení podmínek uvedených v kupní 
smlouvě kupující uhradí pouze 450,- Kč/m2 při podpisu kupní smlouvy. 

2. O odkupu pozemku parc. č. 792/4 – kultura orná půda, o výměře 58 m2 a pozemku parc. č. 
792/3 – kultura orná půda, o výměře 75m2, vše k. ú. Malechov od p. Bc. Josefa Ticháčka, 
bytem  Mezihoří  5,  Švihov,  340  12,  pro  účely  vypořádání  majetkoprávních  vztahů pod 
vybudovanou cyklostezkou č. 38, za vzájemně sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2. 

3. O odkupu pozemku parc.  č. 836/1 – kultura trvalý travní porost, o výměře 49 m2, k. ú. 
Dolany  u  Klatov,  od  pana  Josefa  Pinkavy,  Dolany  150,  Klatovy  339  01,  pro  účely 
vypořádání  majetkoprávních vztahů pod vybudovanou cyklostezkou  č.  38,  za vzájemně 
sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2. 



IV. Doporu  č  uje:  
1. Pronájem pozemku parc. č. 677/1 - kultura trvalý travní porost, o výměře 27 609m2, 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, panu Čeňku Streerovi,  bytem Drslavice 25, Klatovy, 
339 01 na dobu 1 roku za 1.000,- Kč/ha. 

IV. Zamítlo:
1. Nabídku Fondu Czech Haus, O. Sihelský, Sady 5. května, Plzeň 301 00 k prodeji pozemku 

parc.  č. 127/3 - kultura zahrada, o výměře 1.408 m2 a parc.  č. 128 - kultura zahrada, o 
výměře 4561 m2, vše k. ú. Dolany u Klatov. 

IV. Souhlasí
1. S vybudováním komunikace ke stavebním parcelám v lokalitě  U Pěšinky v k. ú. Svrčovec, 

na pozemku  parc. č. 649/1 - kultura zahrada, o výměře 1936 m2, a na části pozemku parc. 
č.  886 - ostatní plocha, ostatní komunikace a na  části  pozemku parc.  č.  651 vše k.  ú. 
Svrčovec.

v Dolanech dne 15.9.2011

                     
                            Ing. Václav Zeman                                            Stanislav Král
                              starosta obce                                               místostarosta obce


