
 PROGRAM VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLANY,
které se koná ve čtvrtek 22.11.2018 od 20.00 hod. v KD Svrčovec

1.Zahájení.
2.Seznámení s plněním usnesení z minulé veřejné schůze.
3.Na vědomí občanům:

1. Do 20.12.2018 uhradit vodné 2017/2018. V případě zájmu o bezhotovostní placení volejte 
OÚ Dolany.

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. Kontroly kotlů jsou povinné provádět jednou za tři 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. 
1. kontrola měla být provedena v r. 2016, termín 2. kontroly je posunut na r. 2019. 

4. Kompostárna v Dolanech za provozovnou Truhlářství Hostaš ( příjezd z komunikace Dolany –
Řakom) je pro občany bude v měsíci listopadu otevřena naposledky v sobotu 10.11.2018 a 
24.11.2018  od 15,00 do 17,00 hod., a v nezbytných případech po předem telefonické 
domluvě s pracovníkem zajišťujícím provoz kompostárny nově na tel. č. 602 865 658 ve 
středu 16,00 – 17,00 h. Od prosince bude kompostárna uzavřena. 

4.   Projednat a schválit:

 Směna pozemku parc. č. 746 – druh pozemku orná půda, o výměře 826 m2, k. ú. Dolany u 
Klatov, ve vlastnictví Obce Dolany za pozemek parc. č. 747/2 – druh pozemku ostatní 
plocha, dobývací prostor, o výměře 659 m2, k. ú. Dolany u Klatov, ve vlastnictví p.

 bytem  za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

 Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2018 na základě individuální
žádosti:

a)SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svrčovec, IČO 66342023, se sídlem Svrčovec 94, Klatovy 339 
01, zastoupeného členkou výboru sl. , příspěvek na hudební produkci v rámci 
oslavy 115 let založení sboru konané 27.10.2018, ve výši 3.000,- 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)Spolek kamarádů wejrowáci.cz, zastoupený p. , bytem 

, příspěvek na občerstvení na akci Svatováclavská jízda konanou 28.9.2018, ve výši 1.323,- 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.
c)TJ  SOKOL  Dolany  u  Klatov,  spolek,  IČO  48353264,  se  sídlem  Dolany  188,  Klatovy  339  01,
zastoupenou , na nákup 4 ks trampolín ve výši 5.000,- 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)SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Malechov, IČO 65580788, se sídlem Malechov 55, Klatovy 
339 01, zastoupeného členem výboru p , na dopravu minibusem dne 26.8.2018
ve výši 5.210,26 Kč,  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)TJ  SOKOL  Dolany  u  Klatov,  spolek,  IČO  48353264,  se  sídlem  Dolany  188,  Klatovy  339  01,



zastoupenou  na dopravu minibusem dne 29.9.2018 ve výši 5.048,12 Kč,  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.
c)Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dolany, IČO 66343844, se sídlem Dolany 188,
Klatovy 339 01, zastoupenou  předsedkyní p. , na dopravu dne 16.9.2018
ve výši 4.568,- Kč , 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.
d)SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dolany, IČO 65580770, se sídlem Dolany 188, Klatovy 339
01, zastoupeného členem výboru p. , na dopravu minibusem dne 27.10.2018
ve výši 2.504,66 Kč 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.

 Schválení  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Obce  Dolany  v  r.  2017  z  programu  podpory

„Pořízení ekologického vytápění“:

a)  ve  výši  10.000,00  Kč  p.  ,  bytem  1,  na  
pořízení ekologického vytápění v nemovitosti rodinného domu Malechov čp. 33.

 Starostou schválená rozpočtová opatření č. 8/2018 a z nich upravený rozpočet na rok 2018.

 Odkup pozemku parc. č. 792/3 – druh pozemku orná půda, o výměře 75 m2 a pozemku 
parc. č. 792/4 – druh pozemku orná půda, o výměře 58 m2, vše k. ú. Malechov, od 

, bytem za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši
20,- Kč/m2. 

 Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany Místní akční skupině Pošumaví, z.s., 
IČO 71214313, Plánická 174, Klatovy 339 01 ve výši 15.000,- Kč na projekt "Venkov 21. 
století"

 Odkup pozemku parc. č. 563/1 – druh pozemku lesní pozemek, o výměře 5162 m2, 
pozemku parc. č. 576 – druh pozemku lesní pozemek, o výměře 610 m2, pozemku parc. č. 
795/1 – druh pozemku lesní pozemek, o výměře 2246 m2, pozemku parc. č. 883/1 – druh 
pozemku lesní pozemek, o výměře 4457 m2, pozemku parc. č. 887 – druh pozemku lesní 
pozemek, o výměře 5439 m2 a pozemku parc. č. 871 – druh pozemku lesní pozemek, o 
výměře 4442 m2, vše k. ú. Řakom od p. , bytem , 

 jako spoluvlastníka pozemku v rozsahu ideální 1/5, od p.
 jako spoluvlastníka pozemku v

rozsahu ideální 1/5 a od p. I , bytem  
 jako spoluvlastníka pozemku v rozsahu ideální 1/5, p. , 

bytem  jako spoluvlastníka pozemku v 
rozsahu ideální 1/5 a od p. , bytem  

,  jako spoluvlastníka pozemku v rozsahu ideální 1/5 za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem ve výši 264.187,- Kč. 

 Žádost p. , bytem , o odkup části pozemku parc. č. 
1162/1 k. ú. Dolany u Klatov ve vlastnictví Obce Dolany. 

 Rozpočtová opatření č. 9/2018 a z nich upravený rozpočet na rok 2018. 

V Dolanech 6.11.2018

Vyvěšeno na úř. desce:  6.11.2018                                Vyvěšeno na el. úř. desce: 6.11.2018

Sejmuto z úř. desky:                                                         Sejmuto z el. úř. desky:


