
U S N E S E N Í  č. 20

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany 

konaného v úterý 4. října 2016 od 20,00 hod. ve Víceúčelovém zařízení Malechov

Zastupitelstvo obce

1. Vzalo na vědomí

1. Žádost manželů Tůmových, Dolany 129, Klatovy 339 01 na odkup části pozemku parc. č.
639/2 – druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Dolany u Klatov. 

2. Záměr  prodeje  části  pozemku  parc.  č.   639/2  –  druh  pozemku  ostatní  plocha,  ostatní
komunikace, k. ú. Dolany u Klatov.

3. Záměr  prodeje  pozemku  parc.  č.  807/3  –  druh pozemku ostatní  plocha,  jiná  plocha,  o
výměře 68 m2, k. ú. Malechov.

4. Záměr směny pozemků označených nově dle  GP č.  247-129/2016 zpracovaného firmou
Geodézie Bohemia s.r.o., Slovanská třída 231/29, Plzeň 326 00, jako pozemky parc. č. 118/3
– druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 99 m2, a parc. č. 113/9 –
druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 135 m2, vše k. ú. Svrčovec ve vlastnictví Obce
Dolany za pozemky nově označené dle GP č. 247-129/2016 zpracovaného firmou Geodézie
Bohemia s.r.o.,  Slovanská třída 231/29, Plzeň 326 00 za pozemky parc.  č.  122/5 – druh
pozemku zahrada, o výměře 289 m2 a parc. č. 113/8 - druh pozemku zahrada, o výměře 22
m2, vše k. ú. Svrčovec, ve vlastnictví Lenky Baxové, Svrčovec 97, Klatovy 339 01.

5. Žádost p. Lucie Čížkové, Pohostinství Svrčovec 25, Klatovy 339 01 na zakoupení registrační
pokladny pro Pohostinství Svrčovec.

6. Žádost p. Žanety Pajchlové, Pohostinství Dolany 33, Klatovy 339 01 na zakoupení registrační
pokladny pro Pohostinství Dolany.

7. Výzvu:  Grantový dotační program MAS Pošumaví z.s. z finanční dotace Plzeňského kraje na
rok 2016.

2. Schválilo:

1. Uzavření Smlouvy o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů
mezi  Obcí  Dolany  a  Pošumavskou  odpadovou,  s.r.o.  na  zajištění  svozu  směsného
komunálního odpadu, separovaného odpadu, nebezpečného odpadu. 

2. Přijetí dotace ve výši 113.679,- Kč od Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí,
Plzeň 301 00,  na odstranění následků bleskové povodně v červnu 2016.

3. Přijetí  daru v rozsahu podílu ideálních 15/20 pozemku parc.č.671 – druh pozemku lesní
pozemek,  o  výměře  2534  m2,  k.ú.  Dolany  u  Klatov,  od  Jiřího  Branicha,  Střední
504/3,Šumbark, Havířov, 736 01, jako spoluvlastníka pozemku v rozsahu ideálních 3/20, od
Miroslava  Eignera,  Klatovská  372,  Janovice  nad  Úhlavou  340  21,  jako  spoluvlastníka
pozemku v rozsahu ideálních 3/20, od Marie Kacerovské, Dehtín 15, Klatovy 339 01, jako
spoluvlastníka pozemku v rozsahu ideálních 3/20, od MVDr. Václava Kloudy, třída Palackého
187/44, Kyjov 697 01, jako spoluvlastníka pozemku v rozsahu ideálních 3/20, a od Anny
Papežové, Dolany 132, Klatovy 339 01, jako spoluvlastníka pozemku v rozsahu ideálních
3/20.

4. Přijetí  dotace z  dotačního programu „Finanční  podpora  obnovy  území  Plzeňského kraje
postiženého pohromou“  ve výši 710.000,- Kč od Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Jižní
Předměstí, Plzeň 301 00 na opravu místní komunikace Ovčín, místní komunikace Zápotočí a
mostu na Balkovy.



5. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5.411,98 Kč Základní organizaci
Českého  zahrádkářského  svazu  Dolany,  Dolany  188,  Klatovy  339  01,  na  dopravu
uskutečněnou dne 25.6. 2016, a to za podmínek uvedených v příloze programu podpory
„Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2016“,  schváleného dne 14.12.
2015.

6. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5.849,14 Kč Oblastnímu spolku
Českého červeného kříže Klatovy, Křižíkova 98, Klatovy 339 01, na dopravu uskutečněnou
dne 30.7. 2016, 17.9. 2016 a 24.9.2016, a to za podmínek uvedených v příloze programu
podpory „Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2016“,  schváleného dne
14.12. 2015.

7. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 3.758,26 Kč, SH ČMS - Sboru
dobrovolných hasičů Svrčovec, Svrčovec 94, Klatovy 339 01, na dopravu uskutečněnou na
dopravu  uskutečněnou  dne  4.6.  -  5.6.  2016,   a  to  za  podmínek  uvedených  v  příloze
programu  podpory  „Dotace  na  dopravu  vozidly  ve  vlastnictví  Obce  Dolany  v  r.  2016“,
schváleného dne 14.12. 2015.

8. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 3.504,16 Kč SH ČMS  - Sboru
dobrovolných hasičů Dolany, Dolany 188, Klatovy 339 01, na dopravu uskutečněnou dne
18.9. 2016, a to za podmínek uvedených v příloze programu podpory „Dotace na dopravu
vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2016“,  schváleného dne 14.12. 2015.

9. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 3.896,20 Kč SH ČMS  - Sboru
dobrovolných hasičů Malechov, Malechov 55, Klatovy 339 01, na dopravu uskutečněnou
dne 20.8. 2016 a dne 25.9.2016, a to za podmínek uvedených v příloze programu podpory
„Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2016“,  schváleného dne 14.12.
2015.

10.Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 498,- Kč Základní organizaci
Českého  zahrádkářského  svazu  Dolany,  Dolany  188,  Klatovy  339  01,  na  věcné  dary  –
vyhlášení vítězů zahrádkářské výstavy 2016, a to za podmínek uvedených v pravidlech pro
poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Obce  Dolany  v  r.  2016  na  základě  individuální  žádosti
schválených dne 16.6. 2016.

11. Uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace ve  výši  10.000,00  Kč   p.  Zdeňkovi
Královi, bytem Dolany 148, Klatovy 339 01, na pořízení ekologického vytápění v nemovitosti
rodinného domu Dolany 148,  a to za podmínek uvedených v příloze programu podpory
„Pořízení ekologického vytápění“ schváleného dne 14.12. 2015. 

12.Uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  ve  výši  10.000,00  Kč  p.  Lukáši
Vlasákovi,  bytem  Svrčovec  45,  Klatovy  339  01,  na  pořízení  ekologického  vytápění  v
nemovitosti rodinného domu Svrčovec 45, a to za podmínek uvedených v příloze programu
podpory „Pořízení ekologického vytápění“ schváleného dne 14.12. 2015. 

13.Rozpočtová opatření č. 4/2016 a č. 5/2016 a z nich vyplývající upravený rozpočet na rok
2016.

14.Uzavření  smlouvy  o  dílo  č.  101/2016  mezi  Obcí  Dolany  a  fi  BÁRTEK  ROZHLASY,  s.r.o.  ,
Vyšehradská  1349/2,  128  00   Praha  2  –  Nové  Město  na  realizaci  veřejné  zakázky
„Vybudování systému protipovodňové ochrany obce Dolany“, formou dodávky a montáže
varovného a informačního systému a jeho napojení  do Jednotného systému varování  a
informování a dodávky a montáže lokálního výstražného systému.



3. Rozhodlo:

1. O  odkupu  pozemku  označeného  nově  dle  GP  č.  247-129/2016  zpracovaného  firmou
Geodézie Bohemia s.r.o., Slovanská třída 231/29, Plzeň 326 00, jako pozemek parc. č. 123/4
– druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 349 m2, k. ú. Svrčovec od Jiřího Kozáka,
Svrčovec 26, Klatovy 33901, za vzájemně sjednanou kupní cenu 20,- Kč/m2.  

2. O poskytnutí dotace ve výši 5.411,98 Kč Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu
Dolany,  Dolany 188, Klatovy 339 01,  na dopravu uskutečněnou dne 25.6.  2016,  a to za
podmínek uvedených v příloze programu podpory „Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví
Obce Dolany v r. 2016“,  schváleného dne 14.12. 2015.

3. O  poskytnutí  dotace  ve  výši  5.849,14  Kč  Oblastnímu  spolku  Českého  červeného  kříže
Klatovy, Křižíkova 98, Klatovy 339 01, na dopravu uskutečněnou dne 30.7. 2016, 17.9. 2016
a 24.9.2016, a to za podmínek uvedených v příloze programu podpory „Dotace na dopravu
vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2016“,  schváleného dne 14.12. 2015.

4. O poskytnutí dotace ve výši 3.758,26 Kč, SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Svrčovec,
Svrčovec 94, Klatovy 339 01, na dopravu uskutečněnou na dopravu uskutečněnou dne 4.6. -
5.6. 2016,  a to za podmínek uvedených v příloze programu podpory „Dotace na dopravu
vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2016“,  schváleného dne 14.12. 2015.

5. O poskytnutí  dotace ve výši  3.504,16 Kč SH ČMS  -  Sboru dobrovolných hasičů Dolany,
Dolany 188, Klatovy 339 01, na dopravu uskutečněnou dne 18.9. 2016, a to za podmínek
uvedených v  příloze  programu podpory „Dotace na dopravu vozidly  ve vlastnictví  Obce
Dolany v r. 2016“,  schváleného dne 14.12. 2015.

6. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 3.896,20 Kč SH ČMS  - Sboru
dobrovolných hasičů Malechov, Malechov 55, Klatovy 339 01, na dopravu uskutečněnou
dne 20.8. 2016 a dne 25.9.2016, a to za podmínek uvedených v příloze programu podpory
„Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2016“,  schváleného dne 14.12.
2015.

7. O poskytnutí  dotace ve výši  498,-  Kč Základní  organizaci  Českého zahrádkářského svazu
Dolany, Dolany 188, Klatovy 339 01, na věcné dary – vyhlášení vítězů zahrádkářské výstavy
2016, a to za podmínek uvedených v pravidlech pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Dolany v r. 2016 na základě individuální žádosti schválených dne 16.6. 2016.

8. O poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč  p. Zdeňkovi Královi, bytem Dolany 148, Klatovy
339 01, na pořízení ekologického vytápění v nemovitosti rodinného domu Dolany 148,  a to
za  podmínek  uvedených  v  příloze  programu  podpory  „Pořízení  ekologického  vytápění“
schváleného dne 14.12. 2015. 

9. O poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč p. Lukáši Vlasákovi, bytem Svrčovec 45, Klatovy
339 01, na pořízení ekologického vytápění v nemovitosti rodinného domu Svrčovec 45, a to
za  podmínek  uvedených  v  příloze  programu  podpory  „Pořízení  ekologického  vytápění“
schváleného dne 14.12. 2015. 

10.O  odpisu  pohledávek   (těžko  vymahatelné  pohledávky  za  vodné,  poplatek  za  odpad,
poplatek za psa) 

4. Zplnomocňuje:

1. Fi VH-TRES spol. s r. o., Senovážné náměstí č. 1, 370 01 České Budějovice, zastoupenou Ing.
Danielem Vaclíkem, jednatelem společnosti k zastupování a k jednání ve všech správních
řízeních  vedených  ve  věci  územního  rozhodnutí  a  stavebního  povolení  vodního  díla
„Retenční  nádrže  Balkovy“  před  vodoprávním  orgánem,  stavebním  úřadem  a  ostatními
orgány. 



5. Zamítá:

1. Nabídku fi  RUMPOLD-P s.r.o. na svoz směsného komunálního odpadu pro rok 2017.
2. Nabídku fi AgAkcent s.r.o. na zpracování žádostí o dotaci z IROPu. 

V Malechově dne 4.10.2016

     

                            Ing. Václav Zeman                                            Stanislav Král
                              starosta obce                                               místostarosta obce


