
U S N E S E N Í   č. 12
z veřejného zasedání zastupitelstva obce 

konaného v pondělí 14.12. 2015 od 20.00 hod.ve Svrčovci

Zastupitelstvo obce

I. Vzalo na v  ě  domí:
1. Informace starosty o plnění usnesení z minulé veřejné schůze.
2. Záměr pronájmu nebytových prostor určených k provozování restaurace, a to v budově

Dolany  č.p.  33  (kulturní  dům)  nacházející  se  na  pozemku p.č.  st.  53/1  v katastrálním
území Dolany u Klatov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Plzeňský kraj, a to za následujících podmínek: 

a) nájem 5000,00 Kč/měsíc bez elektrické energie a spotřeby vody
b) otevírací doba 7 dní v týdnu
c) zajištění vaření teplých jídel minimálně 5 dnů v týdnu
d) po předchozí  domluvě zajištění  občerstvení  pro pronajímatele – Obec Dolany,  a místní
spolky i mimo dny dohodnuté v nájemní smlouvě jako dny, kdy bude zajištěno vaření teplých
jídel.

II. Schválilo:
 

1. Rozpočtový výhled na r. 2014 - 2021.
2. Program podpory „Pořízení ekologického vytápění v r. 2016“.
3. Program podpory „Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2016“.
4. Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2016 na základě individuální

žádosti.
5. Žádost  p.  Václava Kovaříka,  Svrčovec 17,  o řádné vydržení  pozemku parc.č.863/3 k.ú.

Svrčovec – druh pozemku zahrada, o výměře 39 m2.
6. Přijetí daru v rozsahu podílu ideálních 15/20 pozemku parc.č.671 – druh pozemku lesní

pozemek,  o  výměře 2534 m2,  k.ú.  Dolany u Klatov,  od Branicha Jiřího,  Střední  504/3,
Šumbark,  736  01  Havířov,  jako  spoluvlastníka  pozemku  v  rozsahu  ideálních  3/20,
Eignerové  Růženy,  Pod  Hůrkou  504,  Klatovy  339  01,  jako  spoluvlastníka  pozemku  v
rozsahu ideálních 3/20, Kacerovské Marie, Dehtín 15, 339 01 Klatovy,  jako spoluvlastníka
pozemku v rozsahu ideálních 3/20, MVDr. Václava Klouda, Kyjov, třída Palackého 187/44,
697 01,  jako spoluvlastníka pozemku v rozsahu ideálních 3/20, a Papežové Anny, Dolany
132, Klatovy 339 01,  jako spoluvlastníka pozemku v rozsahu ideálních 3/20.

7. Dodatek  č.  2  k  nájemní  smlouvě  uzavřené  mezi  Obcí  Dolany  a  Rolnickým družstvem
Úhlava o pronájmu zemědělských pozemků.

8. Smlouvu  na  odvoz  a  likvidaci  odpadu  uzavřenou  mezi  Obcí  Dolany  a  fi  Šumavské
vodovody a kanalizace a.s., Klatovy, Čsl.legií 37/I, 339 01, platnou od 1.1.2016.

9. Žádost Pošumavského Auto Moto Klubu v AČR Klatovy o povolení rychlostní zkoušky v
územním  obvodu  obce  Dolany  rámci  51.ročníku  Rallye  Šumava  Klatovy  a  XV.ročníku
Historic Vltavy Rallye ve dnech 29. a 30.4. 2016, a to v oblasti Řakom -  Andělice – Tupadly
-  Drslavice – Svrčovec.  

10. Uzavření smlouvy o poskytování bankovních služeb s Českou spořitelnou a.s. s platností
od 1.1.2016.

11. Nabídku dodávky elektřiny od firmy ČEZ Prodej a.s.na období 1.1.2016-31.12.2016.

Ve Svrčovci 14.12. 2015

                          Ing. Václav Zeman                                          Stanislav Král
                   starosta obce                                           místostarosta obce


