
ZÁMĚRY majetkoprávních úkonů Obce Dolany,
které budou projednávány na veřejném zasedání zastupitelstva obce

dne 21.3.2019 od 20,00 hod. v KD Svrčovec

 Pronájem objektu hasičské zbrojnice v Řakomi za roční nájem 1000,- Kč  na dobu určitou 5 let. 

 Pronájem kiosku Dolany nacházejícího se na sportovním areálu v Dolanech, na pozemku st. 302 k. ú. 
Dolany u Klatov.

 Odkup pozemku parc. č. 977 – druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace,  o výměře 26 m2, k. 
ú. Malechov, od  bytem  Klatovy 339 01, odděleného z 
pozemku st. 4 – druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1958 m2, z pozemku parc. č. 4/9 
– druh pozemku zahrada, o výměře 145 m2 a z pozemku parc. č. 24 – druh pozemku zahrada, o výměře
423 m2, vše k. ú. Malechov  na základě GP č. 229-2309/2018, zpracovaného fi GEODEZIE Klatovy s.r.o., 
Plánická 171, Klatovy 339 01 za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

 Nabídka na odkup pozemku st. 59 – druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 207 m2, k. ú. 
Svrčovec, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., zemědělská usedlost. 

 Směna pozemku parc. č. 141/6 – druh pozemku lesní pozemek, o výměře 1351 m2, odděleného GP č. 
223-153/2017 z dosavadního pozemku parc. č. 141/1 k. ú. Malechov, pozemku parc. č. 253/4 – druh 
pozemku vodní plocha, tok přirozený, o výměře 135 m2, odděleného GP č. 224-154/2017 z 
dosavadního pozemku parc. č. 253/1 k. ú. Malechov, pozemku parc. č. 258/6 – druh pozemku vodní 
plocha, tok přirozený, o výměře 38 m2, oddělený GP č. 224-154/2017 z dosavadního pozemku parc. č. 
258/3 k. ú. Malechov, pozemku parc. č. 784/9 – druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 71 m1, oddělený GP č. 224-154/2017 z dosavadního pozemku parc. č. 784/6 k. ú. Malechov ve 
vlastnictví Obce Dolany (z důvodu stavby „Malechovský potok ř.km. 0,100 – 1,800“, jejíž jsou LČR ČR, 
s.p. investorem) za pozemek parc. č. 781/12 – druh pozemku ostatní plocha, silnice, o výměře 59 m2, 
oddělený GP č. 226-112/2018 z dosavadního pozemku parc. č. 781/7 k. ú. Malechov, ve vlastnictví Lesů
České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 500 08 (z důvodu 
stavby „Stavební úpravy nástupiště Malechov, jejíž je Obec Dolany investorem). 

Cena za pozemky ve vlastnictví LČR s.p. je cena v místě a čase obvyklá bez DPH 33.500,- Kč; k ceně 
připočtena DPH (sazba 21%), dle platných právních předpisů, cena celkem s DPH 40.535,- Kč. Cena za 
pozemky ve vlastnictví obce je cena v místě a čase obvyklá bez DPH 2.920,- Kč, k ceně se připočítává DPH
(sazba 21 %), dle platných právních předpisů; cena celkem s DPH 3.533,- Kč. Rozdíl mezi cenami pozemků
ve výši 37.002,- Kč uhradí LČR ve prospěch Obce Dolany. 

 Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 
MALECHOV, KT – propojení vedení NN, č. IE-12-0007405/3/VB mezi Obcí Dolany, jako stranou budoucí 
povinnou a ČEZ Distribucí, a. s., IČO 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02, jako stranou budoucí oprávněnou, na pozemek parc. č. 310/4 k. ú. Malechov, 
za jednorázovou náhradu ve výši 1.496,- Kč. 

 Prodej pozemku parc. č. 353/4 – druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 1089 m2, k. ú. Dolany u Klatov, se 
zřízením věcného břemene služebnosti – vedení splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 353/4  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  Klatovy 339 01 za cenu 750,- Kč/m2 plus 21 % DPH, za podmínek schválených 
zastupitelstvem obce usnesením č. 30 ze dne 3.10.2017.

Záměr prodeje zveřejněn od 18.10.2017 do 8.11.2017 a schválen ZO dne 7.11.2017.



 Prodej pozemku parc. č. 352/19 – druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 603 m2, a pozemku parc. č. 352/30 
– druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 366 m2 vše k. ú. Dolany u Klatov, se zřízením věcného břemene 
služebnosti – vedení splaškové kanalizace na pozemku parc. č. 352/30  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 

za cenu 750,- Kč/m2 plus 21 % DPH, za podmínek schválených zastupitelstvem obce  
usnesením č. 30 ze dne 3.10.2017. 

Záměr prodeje zveřejněn od 18.10.2017 do 8.11.2017 a schválen ZO dne 7.11.2017.

 Odkup pozemku st. 36/2 – druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 471 m2, k.ú. Dolany u 
Klatov, jehož součástí je budova bez čp./č.ev. zemědělská stavba, od Rolnického družstva „Úhlava“, 
Dolany čp. 80, Klatovy 339 01, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 350,- Kč/m2.

V Dolanech 5.3.2019

Vyvěšeno na úř. desce:  5.3.2019                                Vyvěšeno na el. úř. desce: 5.3.2018
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