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USNESENÍČ.3

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany

konaného ve čtvrtek 13.12.2018 od 20,00 hod. v KD Dolany

Zastupitelstvo obce

1. Vzalo na vědomí
1. Do 20.12.2018 uhradit vodné 2017/2018. V případě zájmu o bezhotovostní p|acenívo|ejte

OÚ Dolany.
2. V rámci povinnosti stanovené kanalizačním řádem vydaným Obci Dolany apelujeme na

občany, aby předložili alespoň Ix ročně dokla.d o výůozu jímky či Žumpy, případně doklad o
rozboru odpadnívody z domovníčističky odpadních vod.

3. Kontroly kotlů jsou povinné provádět jednou za tři kalendářní roky pro provozovatele
spalovacIho zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, s napojením na tep|ovodnísoustavu ústředního vytápěni a to prostřednictvím
osoby proškolené výrobcem zdroje.
1. kontrola měla být provedena v r. 2016, termín 2. kontroly je posunut na r. 2019.

4. Obecní úřad Dolany bude z důvodu dovolené od 21.12.2018 do 2.1.2019 uzavřen.
5. Nalezený pes kříženec v obci Svrčovec je umístěn od 4.11.2018 v psím útulku v Klatovech,

tel. č. 376 311 689, mob.tel.: 606 795 858, 608 170 818. Majitel psa si jej může vyzvednout PO-
PÁ 8,00-14,30 hod..

6. Záměr obce propachtovat část pozemku parč. č. 227/4 - druh pozemku ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 377 m2, a to část o výměře 120 m2, část pozemku parc. č. 227/3 - druh
pozemku travní porost, o výměře 274 m2, a to část o výměře 40 m2, část pozemku parč. č.
227/2 - druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 2676 m2, o to část o
výměře 60 m2, vše k. ú. Svrčovec. na dobu určitou 5 let za roční nájem 2.000,- Kč/ha.

7. projektová studie na chodníky Dolany bude občanům k dipozici k nahlížení na OÚ Dolany v

úřední hodiny obecního úřadu.

2. Rozhodlo:
1. O poskytnutí dotace SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Řakom, IČO 66342015, se sídlem

Řakom 13, Klatovy 339 01, zastoupeného Členem výboru p ve výši 2.000,-
KČ, příspěvek na občerstvení na výročníschůzi konanou 30.11.2018, a to za podmínek
uvedených v ,,Pravidlech pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2018 na základě
individuá|nižádosti': schválených dne 19.12.2017.

2. O poskytnuti dotace 0blastnímu spolku Českého červeného kříže Klatovy, Rozvoj 98, Klatovy
V, Klatovy 339 01, a to potřeby rMstnískupiny ČČK Dolany, zastoupeného Členkou výboru
ČČK Dolany MS p. , ve výši 3.000,- KČ, na Částečné pokrytí hudební
produkce Halloween party - 3.11.2018, a to za podmínek uvedených v ,,Pravidlech pro
poskytnuti dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2018 na základě jndividuá|ní žádosti':
schválených dne 19.12.2017.

3. O odkupu pozemku parč. č. 792/3 - druh pozemku orná půda, o výměře 75 m2 a pozemku
pare. č. 792/4 - druh pozemku orná půda, o výměře 58 m2, vše k. ú. Malechov, od

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



4. O prodeji pozemků parč. č. 352/26 - druh pozemku orná půda, o výměře 522 m2 a pare. č.
352/23 - druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 505 m2, vŠe k. ú. Dolany u
Klatov, p. a p.

, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 750,- KČ/m2
plus 21% DPH, za podmínek schválených zo usnesením č. 30 ze dne 3.10.2017.

5. O poskytnuti dotace SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Malechov, IČO 65580788, se
sídlem Malechov 55, Klatovy 339 01, zastoupeného členem výboru p.
ve výši 1.701,26 KČ, na dopravu minibusem dne 28.4.2018, 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.

6. O poskytnutí dotace Oblastnimu spolku Českého čeŕveného kříže Klatovy, Rozvoj 98, Klatovy
V, Klatovy 339 01, a to potřeby mÍstnÍ skupiny ČČK Dolany, ve výši 2.119,92 KČ, na dopravu
minibusem dne 11.03.2018, a to za podmínek uvedených v příloze programu podpory
,,Dotace na dopravu vbzid|y ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2018Ž schváleného dne
19.12.2017.

7. O poskytnutí dotace 0blastnImu spolku Českého Červeného kříže Klatovy, Rozvoj 98, Klatovy
V, Klatovy 339 01, a to potřeby mÍstnÍ skupiny ČČK Dolany, ve výši 1.679,48 KČ, na dopravu
minibusem dne 31.03.2018, a to za podmínek uvedených v příloze programu podpory
,,Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2018Ž schváleného dne
19.12.2017.

8. O poskytnutí dotace 0blastnímu spolek Českého červeného kříže Klatovy, Rozvoj 98, Klatovy
V, Klatovy 339 01, a to potřeby mÍstnÍ skupiny ČČK Dolany, ve výši 706,64 KČ, na dopravu
minibusem dne 24.06.2018, 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.

3. Schvaluje:
1. Rozpočtová opatření č. 11/2018 a z nich upravený rozpočet na rok 2018.
2. Uzavřeni veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 2.000,- KČ SH ČMS - Sbor

dobrovolných hasičů Řakom, IČO 66342015, se sídlem Řakom 13, Klatovy 339 01,
zastoupeného členem výboru p. , příspěvek na občerstvení na výroční
schůzi konanou 30.11.2018, a to za podmínek uvedených v ,,Pravidlech pro poskytnutí
dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2018 na základě individuá|nížádosti': schválených dne
19.12.2017.

3. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 3.000,- KČ 0blastnimu spolku
Českého červeného kříže Klatovy, Rozvoj 98, Klatovy V, Klatovy 339 01, a to potřeby místní
skupiny ČČK Dolany, zastoupeného členkou výboru ČČK Dolany MS p. na
částečné pokrytí hudební produkce Halloween party - 3.11.2018, 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. '

4. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnuti dotace ve výši 1.701,26 KČ SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Malechov, IČO 65580788, se sídlem Malechov 55, Klatovy 339 01,
zastoupeného členem výboru p. , na dopravu minibusem dne 28.4.2018,
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.



5. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 2.119,92 KČ 0blastnímu spolku
Českého červeného kříže Klatovy, Rozvoj 98, Klatovy V, Klatovy 339 01, a to potřeby místní
skupiny ČČK Dolany, zastoupeného Členkou výboru ČČK Dolany MS p. , na
dopravu minibusem dne 11.03.2018, 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.

6. Uzavřeni veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1.679,48 KČ 0blastnImu spolku
Českého červeného kříže Klatovy, Rozvoj 98, Klatovy V, Klatovy 339 01, a to potřeby mÍstnÍ
skupiny ČČK Dolany, zastoupeného členkou výboru ČČK Dolany MS p. ,na
dopravu minibusem dne 31.03.2018, a to za podmínek uvedených v příloze programu
podpory ,,Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Ôbce Dolany v ĺ 2018Ž schváleného dne
19.12.2017.

7. UzavřenÍveřejnoprávĽĹÍ smlouvy o poskytnutí dotace 0blastnimu spolku Českého červeného
kříže Klatovy, Rozvoj 98, Klatovy V, Klatovy 339 01, a to potřeby místní skupiny ČČK Dolany,
zastoupeného členkou výboru ČČK Dolany MS p. , ve výši 706,64 KČ, na
dopravu minibusem dne 24.06.2018, 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. "

8. Plán inventur na r. 2018, vC. složeni inventurních komisí pro inventarizaci majetku k
31.12.2018.

9. UzavřenIsmlouvy s fi KONZULTA BRNO, a.s., na poskytováníslužby SMS lnfokanál na dobu
určitou od 1.1.2019 do 31.12.2019.

10. Rozpočtová opatření č. 11/2018 a z nich upravený rozpočet na rok 2018.
11. Program podpory "pořjzenÍ ekologického vytápěni v r. 2019."
12. Program podpory "Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2019"
13. Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2019 na základě individuální

žádosti.
14. Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2019 na základě individuálnI

žádosti na podporu pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let.
15. Rozpočet Obce Dolany na r. 2019 schválený jako přebytkový ve výši 348.306,- kč s příjmy ve

výši 18.584.320,- kč a výdaji ve výši 18.236.014,- kč.
16. Rozpočet Základni školy a mateřské Školy Dolany, okres Klatovy, příspěvková organizace, IČ:

60610450, na r. 2019 s výnosy celkem ve výši 6.800.000,- KČ a s náklady celkem 6.800.000,-
KČ.

17. Podání žádosti na opravu střechy KD Svrčovec z Programu stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje 2019.

18. Podání žádosti na opravu sochy sv. jana Nepomuckého v Dolanech z programu podpory
Plzeňského kraje 2019.

4. Pověřilo starostu obce:
1. Řešit vybudováni nového zdroje pitné vody v obci Řakom.

V Dolanech dne 13.12.2018
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jňg. Václav Zeman
l

starosta obce

- :%;t ,,,n, gj
l místostarosta obce
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