
USNESENÍČ.38

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany

konaného v úterý 25.9.2018 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'ľ
3. Starostou schválená rozpočtová opatřeni č. 6/2018 a z nich upravený rozpočet na rok 2018.
4. Záměr směny pare. č. 746 - druh pozemku orná půda, o výměře 826 m2, k. ú. Dolany u

Klatov, ve vlastnictví Qbce Dolany za pozemek pare. č. 747/2 - druh pozemku ostatní
plocha, dobývací prostor, o výměře 659 m2, k. ú. Dolany u Klatov, ve vlastnictví p.

bytem Dolany , Klatovy 339 01za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
5. Problémy s tlakem vody u novostaveb U PěŠinky ve SvrČovci s tím, že bude poŽádáno o

dotaci.
6. výsledek šetření České školníinspekce na základě stížnosti na právnickou osobu Základní

školu a mateřskou Školu Dolany, okres Klatovy, příspěvkovou organizaci a přijalo opatření.
7. Dopis p. , bytem Svrčovec , Klatovy 339 01 týkajIcI se odprodeje částí

obecních pozemků ve Svrčovci, a bude postoupeno k posouzeni možného řešení
právnímu zástupci obce.

2. Rozhodlo:
1. O prodeji pozemku pare. č. 352/18 - druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře

188 m2, k. ú. Dolany u Klatov se zřIzením věcného břemene služebnosti — vedení splaškové
kanalizace na pozemku pare. č. 352/18 k. ú. Dolany u Klatov, vedené dle GP č. 564-
111/2018, zpracovaného fi Geodézie Bohemia s.r.o., Slovanská třída 231/29, Plzeň 326 00,
p. , bytem Dolany , Klatovy 339 01, a p. , bytem Dolany

, Klatovy 339 01, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 750,- Kč/m2 plus 21%
DPH.

2. O poskytnuti dotace SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Malechov, IČO 65580788, se
sídlem Malechov 55, Klatovy 339 01, zastoupeného členem výboru p. J ,
na občerstveni na Pouťové odpoledne konané 30.6.2018, ve výši 4.702,- KČ, 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. O poskytnutí dotace Spolku kamarádů wejrowáci.cz, zastoupeného p. ,
bytem výrov 2, Klatovy 339 01, na akci Prakiáda pro malé a velké na výrově, ve výši 2.216,-
KČ, a to za podmínek uvedených v ,,Pravidlech pro poskytnuti dotace z rozpočtu Obce
Dolany v r. 2018 na základě individuální žádosti': schválených dne 19.12.2017.

4. O poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Klatovy, Klatovy V, Rozvoj
98, KlatOvy 339 01 a to pouze pro potřeby místní skupiny ČČK Dolany, která je jeho
organizační složkou, na dopravu minibusem dne 18.6.2018 ve výši 1.904,54 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.

5. O uzavření smlouvy o dílo č. 1.0077 mezi Obcí Dolany a U-PROJEKTEM DOS s.r.o., Krátká
768, Horní Bříza 330 12 na zpracování a předání projektové dokumentace stavby s názverrj
,,11/185 + |||/1841 Dolany - průtah" v k. ú. Dolany u Klatov.



3. Schvaluje:
1. Navýšení základního kapitálu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., na novou výši

2.066.650,- KČ.
2. RozpoČtová opatřeni č. 7/2018 a z nich upravený rozpočet na rok 2018.
3. Uzavřeni veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 4.702,- KČ SH ČMS - Sbor

dobrovolných hasičů Malechov, IČO 65580788, se sídlem Malechov 55, Klatovy 339 01,
zastoupeného Členem výboru p. , na občerstveni na Pouťové odpoledne
konané 30.6.2018, ve výši 4.702,- KČ, a to za podmínek uvedených v ,,Pravidlech pro
poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2018 na základě individuálnI žádosti'f
schválených dne 19.12.2017.

4. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Spolku kamarádů wejrowáci.cz,
zastoupeného p. , bytem výrov 2, Klatovy 339 01, na akci Prakiáda pro
malé a velké na výrově, ve výši 2.216,- kč, 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.

5. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého
Červeného kříže Klatovy, Klatovy V, Rozvoj 98, Klatovy 339 01 a to pouze pro potřeby místní
skupiny ČČK Dolany, která je jeho organizačnIsIožkou, na dopravu minibusem dne
18.6.2018 ve výši 1.904,54 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.

6. Nabídku č. 1295009541na dodávku elektřiny od fi ČEZ ESCO, a.s. , se sídlem Praha, Duhová
1444/2, 140 00 pro odběrná místa ZŠ aMŠ Dolany na období1.1.2019 3112.2019.

7 Žádost ČČK MS Dolany o finanční podporu na vytvoření almanachu loutkového divadla v
Dolanech.

8. Novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. dle přiloženého
návrhu.

9. PořIzeni nové střechy na KD Svrčovec z důvodu havarijního stavu.

4. Souhlasí:
1. S nabídkou odkupu od vlastníků lesních pozemků pare. č. 563/1, 576, 871, 883/1, 887 a

795/1 vše k. ú. Řakom.
2. S tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly upsány takto:

- stávajIcí společník město Klatovy navýši svůj vklad na novou celkovou výši 1.050.000,- KČ
- přistupujÍcÍ noví společníci město Hartmanice, městys Čachrov, obec Běhařov, obec

Žichovice, obec Nezamyslice a obec Chocomyšl vloží vklady ve výši odpovidajÍcÍ počtu
obyvatel dané obce násobeného 30,- KČ. Konkrétni výše vkladů jednotlivých společníků
jsou uvedeny v návrhu společenské smlouvy.

5. Pověřuje starostu obce:
1. Vstoupit v jednání s vlastníky pozemků v dané lokalitě ohledně jejich odkupu za účelem

vyřešení přístupu k nemovitosti sekrýt Cp. 5 a dále k propojďňí místních komunikací z k. ú.
Dolany u Klatov na k. ú. Štěpánovice. ,.",,,"" l
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