
U S N E S E N Í  č. 17
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany 

konaného ve čtvrtek 16. června 2016 od 20,00 hod. v KD Svrčovec

Zastupitelstvo obce

1. Vzalo na vědomí

1. Informace starosty o plnění usnesení z minulé veřejné schůze.
2. Všechny body přednesené starostou v bodě „Na vědomí občanům“.

2. Schválilo:

1. Rozpočtová opatření č. 3/2016 a z nich vyplývající upravený rozpočet na rok  2016.
2. Změnu pravidel pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2016 na základě individuální

žádosti s tím, že se mění:
a)  odstavec  2)  pravidel  „Předpokládaný  celkový  objem  prostředků  vyčleněný  v  rozpočtu
na  podporu  stanoveného  účelu“  a  to  tak,  že  dojde  k  navýšení  o  částku  100.000,-  Kč,
na konečnou částku 140.000,- Kč v kalendářním roce 2016,
b) odstavec 3) pravidel „Maximální výše dotace“ a to následovně: Maximální výše dotace činí
5000,-  Kč/1  žadatele/1  rok  s  tím,  že  právo  vyjímky  z  pravidel  si  vyhrazuje  ke  schválení
zastupitelstvu obce. 
c)  odstavec  4),  písm.  c)  pravidel  „Způsobilí  žadatelé“,  a  to  následovně:  „Fyzická  osoba
a právnická osoba nepodnikající, v tom případě, že se akce, na kterou je o dotaci žádáno, koná
v územním obvodu Obce Dolany.“ 

3. Uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Obce  Dolany  v  r.  2016  na
základě individuální žádosti ve výši 99.825,00 Kč Římskokatolické farnosti Švihov, Komenského
92, 340 12 Švihov, na opravu hodin a ciferníku na věži kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech, a to
za podmínek uvedených v „Pravidlech pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2016
na základě individiuální žádosti.

4. Přijetí  dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce z dotačního programu „Podpora
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2016“, ve výši 30.000,- Kč
na věcné vybavení.

3. Rozhodlo:

1. O odkupu pozemku parc. č. 139/9 – druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 110 m2, k. ú.
Slatina u Chudenic od Agro Poleň, a.s., Poleň č.p. 13, 339 01 Klatovy, za vzájemně sjednanou
kupní cenu 25,- Kč/m2, z důvodu vybudování vodního díla „Retenční nádrže Balkovy“.

2. O odkupu pozemku parc. č.  139/8 – druh ostatní plocha,  neplodná půda,  o výměře 236 m2,
pozemku st. 42 – druh zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 48 m2, jehož součástí je stavba,
objekt k bydlení, vše k. ú. Slatina u Chudenic, ve výši podílu ½ vzhledem k celku od Jiřího Jukla,
Lobezská 120/46, Východní  Předměstí, 326 00 Plzeň a ve výši podílu ½ vzhledem k celku od p.
Zdeňky Sikstové, Komenského 158,  332 02 Starý Plzenec, za vzájemně sjednanou celkovou
kupní cenu 25,- Kč/m2, z důvodu vybudování vodního díla „Retenční nádrže Balkovy“. 

3. O poskytnutí  dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2016 na základě individuální žádosti ve výši
99.825,00 Kč Římskokatolické farnosti Švihov, Komenského 92, 340 12 Švihov, na opravu hodin
a  ciferníku  na  věži  kostela  sv.  Petra  a  Pavla  v  Dolanech,  a  to  za  podmínek  uvedených
v „Pravidlech pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2016 na základě individiuální
žádosti.

Ve Svrčovci dne 16.6.2016           

                            Ing. Václav Zeman                                            Stanislav Král
                                starosta obce                                            místostarosta obce


