
USNESENÍČ.37

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany

konaného v úterý 26.6.2018 od 20,00 hod. v KD Dolany

Zastupitelstvo obce

1. Vzalo na vědomí
1 Informace starosty o plněni usneseníz minulé veřejné schůze
2. Všechny body přednesené starostou v bodě ,,Na vědomí občanům".
3. Starostou schválená' rozpočtová opatření č. 4/2018 a z nich upravený rozpočet na rok

2018.

2. Rozhodlo:

1. O prodeji pozemků parč. č. 1853/12 - druh pozemku orná půda, o výměře 10201 m2, pare.
č. 1853/5 - druh pozemku orná půda, o výměře 187 m2, a parč. č. 1840/4 - druh pozemku
ostatní plocha, ostatní kom unikace, o výměře 24 m2, vše k. ú. Klatovy, společnosti Silnice
Klatovy, a.s., IČO 45357307, Vídeňská 190, Klatovy 339 01za vzájemně stanovenou kupní
cenu ve výši 100,- Kč/m2.

2. O prodeji pozemku parč. č. 352/7 - druh pozemku zahrada, o výměře 23 m2, k. ú. Dolany u
Klatov, manželům Slavošovice , 339 01 Klatovy, 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.

3. o prodeji pozemku pare. č. 32/1- druh pozemku zahrada, o výměře 706 m2, k. ú. Dolany u
Klatov, manželům , oba bytem Dolany

, Klatovy 339 01, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2 plus 21% DPH,
za účelem výstavby rodinného domu, a podmínek stanovených ZO usnesením č. 18 ze dne
29.11.2012.

4. O uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřizenÍvěcného břemene a dohody o umístěni
stavby Dolany - KT, p.č.646/5-NN č. IV-12-0013291/1/VB mezi Obci Dolany jakožto budoucí
stranou povinnou a ČEZ Distribucí, a.s.,se sídlem Děčín, Děčín lV-Podmokly, Teplická 874/8,
405 02 jakožto stranou budoucí oprávněnou na umistěnÍ stavby zařÍzení distribuční
soustavy - zemního kabelu NN na pozemku parč. č. 646/7 k.ú. Dolany u Klatov.

5. O uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Č.:2018/220/3 mezi Lesy
České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 jakožto budoucím obtíženým a Obcí Dolany jakožto budoucím oprávněným
spočÍvajÍcÍ v rozlivu a akumulaci povrchových vod při povodni na pozemku parč. č. 47 k.ú.
Balkovy. .

6. O pořÍzení nového vybavení do kuchyně Pohostinství Dolany.
7. O poskytnutí dotace ve výši 1.000,- KČ SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svrčovec, IČO

66342023, se sídlem Svrčovec 94, Klatovy 339 01 , zastoupeného členem výboru p.
, na příspěvek na Činnost se sběrem železného odpadu 6.4.2018, 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'f schválených dne 19 12.2017. '

8. O poskytnutí dotace ve výši 5.560,- KČ sh ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svrčovec, IČO
66342023, se sídlem Svrčovec 94, Klatovy 339 01, zastoupeného členem výboru p.



, na pronájem raftů v rámci akce Dětská voda 2018 konané ve dnech
31.5.-2.6.2018, ve výši 5.560,- KČ, a to za podmínek uvedených v ,,Pravidlech pro poskytnuti
dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2018 na základě individuá|nÍžádosti': schválených dne
19.12.2017.

9. O poskytnutí dotace ve výši 2.969,34 KČ SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svrčovec, IČO
66342023, se sídlem Svrčovec 94, Klatovy 339 01 , zastoupeného členem výboru p.

, na dopravu minibusem lveco ve vlastnictví Obce Dolany dne
2.6.2018 a to za a to za podmínek uvedených v příloze programu podpory ,,Dotace na
dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2018'f schváleného dne 19.12.2017.

10.0 poskytnutí dotace ve výši 3.155,68 Neregistrovanému Klubu dětia maminek Pytlováček,
Svrčovec, v zastoupení p. , bytem Svrčovec , Klatovy 339 01, na dopravu
minibusem lveco ve vlastnictví Obce Dolany dne 15.4.2018 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.

11. O poskytnutí dotace ve výši 2.032,80 KČ TJ SOKOL Dolany u Klatov, spolek, IČO 48353264,
se sídlem Dolany 188, Klatovy 339 01, zastoupenou , na dopravu
minibusem lveco ve vlastnictví Obce Dolany dne 16.5.2018 a to za podmínek uvedených v
příloze programu podpory ,,Dotace na dopravu vozidly ve vIastnictví Obce Dolany v r.
2018': schváleného dne 19.12.2017.

12.0 uzavření smlouvy o dílo mezi obcí a U-PROJEKT DOS s.r.o. na zpracování PO ,,11/185 +
M/1841 Dolany - průtah".

3. Schvaluje:
1. Rozpočtová opatření č. 5/2018 a z nich upravený rozpoČet na rok 2018.
2. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1.000,- KČ SH ČMS - Sbor

dobrovolných hasičů SvrČovec, IČO 66342023, se sídlem Svrčovec 94, Klatovy 339 01,
zastoupeného členem výboru p. , na příspěvek na činnost se sběrem
železného odpadu - 6.4.2018, a to za podmínek uvedených v ,,Pravidlech pro poskytnutí
dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2018 na základě individuálni žádosti': schválených dne
19.12.2017.

3. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace výši 5.560,- KČ SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Svrčovec, IČO 66342023, se sídlem SvrČovec 94, Klatovy 339 01,
zastoupeného členem výboru p. , na pronájem raftů v rámci akce
Dětská voda 2018 konané ve dnech 31.5.-2.6.2018, a to za podmínek uvedených v
,,Pravidlech pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2018 na základě individuá|ni
žádosti': schválených dne 19.12.2017.

4. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnuti dotace ve výši 2.969,34 KČ SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů SvrČovec, IČO 66342023, se sídlem Svrčovec 94, Klatovy 339 01 ,
zastoupeného členem výboru p. , na dopravu minibusem Iveco ve
vlastnictví Obce Dolany dne 2.6.2018 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.

5. UzavřenÍveřejnoprávni smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 3.155,68 KČ Neregistrovanému
Klubu děti a maminek Pytlováček, Svrčovec, v zastoupeni p. , bytem

, Klatovy 339 01, na dopravu minibusem lveco ve vlastnictví Obce Dolany dne
15.4.2018 a to za a to za podmínek uvedených v příloze programu podpory ,,Dotace na
dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2018f schváleného dne 19.12.2017.



6. UzavřenÍveřejnoprávni smlouvy o poskytnuti dotace ve výši 2.032,80 KČ TJ SOKOL Dolany u
Klatov, spolek, IČO 48353264, se sídlem Dolany 188, Klatovy 339 01, zastoupeným Ing.

, na dopravu minibusem lveco ve vlastnictví Obce Dolany dne 16.5.2018 a 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.

7. Rozpočtový výhled Obce Dolany na období 2019 - 2021.
8. Nabídku dodávky elektřiny od fi ČEZ prodej a.s. na obdobíod 1.1.2019 do 31.12.2019.

4. Stanovuje:
1. 9 členů zastupitelstva na volební období 2018-2022.

5. Doporučuje:
1. Pronájem prostor s|oužÍcÍch k podnikání na pozemku st. 53/3 k. ú. Dolany u Klatov, jehož

součásti je stavba - budova Cp. 189 - prostor 1.03 a prostor 1.06 a prostor 1.07., p. Martině
Cibulkové, IČO 04257138, Za Rybn'kem 182, Švihov 340 12, na dobu neurč'tou s výpovědn'
lhůtou 3 měsíce za nájemné 500,-Kč/měsic plus úhrada vodného, elektřiny, topení, za
účelem provozování masérské a pedikérské činnosti v Dolanech.

6. Zamítá:

AFL

1 Žádost p. , bytem Dolany , Klatovy 339 01 o řádné vyč'štěn" studny a o odběr
a rozbor odebraného vzorku v důsledku přívalového deště.

2 Žádost p. , bytem Svrčovec , Klatovy 339 01 o odprodej částí pozemků
parc. č. 387/2, 875/4, 400/24, 400/16 vše k. ú. Svrčovec ve vlastnictví Obce Dolany.

7. Souhlasí:
1. S nabídkou p. pomoci obci s prodejem zbývajIcích stavebních parcel v

lokalitě Za koupalištěm v Dolanech bez finančních závazků.

V Dolanech 26.6.2018
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starosta obce

l' '

,l ,l"'
///á/jzj

Stanislav Král
místostarosta obce .


