
                   
PROGRAM VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLANY,

které se koná ve čtvrtek  31.5.2018 od 20.00 hod. v KD Svrčovec
1.Zahájení.
2.Seznámení s plněním usnesení z minulé veřejné schůze.
3. Na v  ě  domí ob  č  an  ů  m:
1. Do 30.6.2018 je nutno uhradit  místní popl. za odpad na rok 2018.
2. V rámci povinnosti stanovené kanalizačním řádem vydaným Obcí Dolany apelujeme na občany, 
aby předložili alespoň 1 x ročně doklad o vývozu jímky či žumpy, případně doklad o rozboru 
odpadní vody z domovní čističky odpadních vod.
3. Při objednávce vývozu jímky či žumpy u fi Šumavské vodovody a kanalizace, a.s., Čsl. Legií 37, 
Klatovy je nutno zdůraznit, že jste ze správního území Obce Dolany a máte nárok na vývoz za 
zvýhodněných podmínek.        
4. Kontroly kotlů jsou povinné provádět jednou za dva kalendářní roky pro provozovatele 
spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, s 
napojením na teplovodní soustavu ústředního vytápění a to prostřednictvím osoby proškolené 
výrobcem  zdroje.
5. Letošní ročník setkání Dolany v Dolanech se uskuteční  v Dolanech nad Vltavou. Doprava 
zajištěna zdarma: a to s odjezdem v pátek 15.6. a s návratem v ne 17.6. a další možnost s odjezdem
a s návratem v so 16.6.2018.  Z důvodu zajištění dopravy prosíme zájemce, aby se nahlásili na OÚ 
Dolany. 
6. Biodpad je možno odevzdat v kompostárně v Dolanech dle harmonogramu zveřejněného v 
obecním zpravodaji:  v měsíci květen – říjen 1 x týdně v sobotu od 15,00 do 17,00 hod. , a v měsíci 
listopad 1 x 14 dní v sobotu od 15,00 do 17,00 hod.
8. Upozorňujeme na probíhající revizi katastru nemovitostí v k.ú. Dolany u Klatov, k.ú. Svrčovec, 
k.ú. Malechov, k.ú. Řakom.
9. Obec hledá brigádníky – studenty min. 16 let na zajištění provozu koupaliště a brigádníka na 
zajištění provozu a čištění koupaliště.

4. Projednat a schválit:   

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů.
 Vnitřní směrnice o ochraně o osobních údajů. 
 Žádost o pronájem nebytových prostor sloužících k podnikání na pozemku st. 53/3 k. ú.

Dolany u Klatov, jehož součástí je stavba – budova čp. 189 - pro provozování masérské a
pedikérské činnosti v Dolanech. 

 Záměr o pronájem prostor sloužících k podnikání na pozemku st. 53/3 k. ú. Dolany u Klatov,
jehož součástí je stavba - budova čp. 189 -prostor 1.03 a to prostor 1.06 a prostor 1.07.

             Záměr o pronájem nebytových prostor pro provozování masérské a pedikérské činnosti 
 Schválení  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Obce  Dolany  v  r.  2018  na  základě  individuální

žádosti:
a) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dolany, IČO 65580770, se sídlem Dolany 188, Klatovy 339
01 na příspěvek na činnost se sběrem železného odpadu – 20.4.2018, ve výši 2.000,- Kč, a to za
podmínek uvedených v „Pravidlech pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2018 na
základě individuální žádosti“, schválených dne 19.12.2017. 
b) SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Malechov, IČO 65580788, se sídlem Malechov 55, Klatovy
339 01, na příspěvek na činnost se sběrem železného odpadu – 22.4.2018, ve výši 1.000,- Kč, a to



za podmínek uvedených v „Pravidlech pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2018 na
základě individuální žádosti“, schválených dne 19.12.2017. 

 Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2018 z programu podpory „Dotace
na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2018“:

a) Neregistrovanému Klubu dětí a maminek Pytlováček, Svrčovec, na dopravu minibusem Iveco ve
vlastnictví Obce Dolany dne 15.4.2018 ve výši 735,68 Kč a to za  a to za podmínek uvedených v
příloze  programu  podpory „Dotace  na  dopravu  vozidly  ve  vlastnictví  Obce  Dolany  v  r.  2018“,
schváleného dne 19.12.2017.
b)  ZO ČSV Dolany u Klatov, IČO 62633295, se sídlem Dolany 188, Klatovy 339 01, na dopravu
minibusem Iveco ve vlastnictví Obce Dolany dne 19.4.2018 ve výši 4.564,12 Kč a to za  a to za
podmínek uvedených v příloze programu podpory „Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce
Dolany v r. 2018“,  schváleného dne 19.12.2017.

 Záměr prodeje pozemků parc. č. 1853/12 – druh pozemku orná půda, o výměře 10201 m2,
parc. č. 1853/5 – druh pozemku orná půda, o výměře 187 m2, a parc. č. 1840/4 – druh
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 24 m2, vše k. ú. Klatovy za kupní
cenu ve výši 100,- Kč/m2. 

 Prodej pozemku parc. č. 352/18 – druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 188
m2, k.  ú.  Dolany u Klatov se zřízením věcného břemene služebnosti  – vedení  splaškové
kanalizace  na  pozemku  parc.  č.  352/18  k.  ú.  Dolany  u  Klatovy,  vedené  dle  GP č.  564-
111/2018, zpracovaného fi Geodézie Bohemia s.r.o., Slovanská třída 231/29, Plzeň 326 00. 

 Záměr prodeje pozemku parc. č. 352/7 – druh pozemku zahrada, o výměře 23 m2, k. ú.
Dolany u Klatov, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2 plus 21 % DPH, a za
podmínek schválených ZO usnesením č. 30 ze dne 3.10.2017. 

 Záměr prodeje pozemku parc. č. 32/1 – druh pozemku zahrada, o výměře 706 m2, o výměře
706 m2, k. ú. Dolany u Klatov za účelem výstavby rodinného domu. 

 Uzavření  smlouvy o zřízení  věcného břemene – služebnosti  č.  IV-12-0012201/VB/002  v
souvislosti s  akcí Svrčovec, KT, p.č. 748/1, kNN -  souhlas s umístěním zemního kabelového
vedení NN na pozemcích parc. č. 748/2 a parc. č. 892/1 k. ú. Svrčovec.  

 Účetní závěrku Obce Dolany včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2017
sestavená ke dni 31.12.2017.

 Závěrečný  účet  obce  za  rok  2017  včetně  zprávy  Krajského  úřadu  Plzeňského  kraje  o
výsledku  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2017,  a  to  vyjádřením  souhlasu  s
celoročním  hospodařením obce bez výhrad. 

 Účetní  závěrku  Základní  školy  a  mateřské  školy  Dolany,  okres  Klatovy,  příspěvkové
organizace včetně výsledku hospodaření organizace za účetní období 2017 sestavenou ke
dni 31.12.2017. 

 Schválení  poskytnutí  účelové dotace Městu  Klatovy,  nám.  Míru 62,  Klatovy  I  33901,   z
rozpočtu Obce Dolany  k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním služby
sociální prevence – terénních programů  pro uživatele návykových látek nebo omamných a
psychotropních látek.

 V Dolanech dne 14.5.2018
Vyvěšeno na úřední desce: 14.5.2018                  Vyvěšeno na el. úř. desce: 14.5.2018
Sejmuto z úř. desky:                                                    Sejmuto z el. úř. desky: 


