
PROGRAM VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLANY,
které se koná ve čtvrtek 21.března 2019 od 20.00 hod. v KD Svrčovec 

1.Zahájení.
2.Seznámení s plněním usnesení z minulé veřejné schůze.
3.Na vědomí občanům:

1. Po uplynutí doby splatnosti vodného 2017/2018 (do 31.12.2018) ještě několik občanů 
nemá uhrazeno. Prosíme o urychlené zjednání nápravy. 

2. Po termínu splatnosti popl. ze psů a nájmu z obecních pozemků za rok 2019 (do 28.2.2019)
jsou občané, kteří doposud neuhradili. 

3. V rámci povinnosti stanovené kanalizačním řádem vydaným Obcí Dolany apelujeme na 
občany, aby předložili alespoň 1 x ročně doklad o vývozu jímky či žumpy, případně doklad o 
rozboru odpadní vody z domovní čističky odpadních vod.

4. Upozorňujeme na povinnou kontrolu kotlů, kterou je povinné provádět jednou za tři 
kalendářní roky pro provozovatele spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém 
tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, s napojením na teplovodní soustavu ústředního
vytápění a to prostřednictvím osoby proškolené výrobcem zdroje. 

5. Setkání dolaňáků na sportovním areálu v Dolanech se uskuteční v termínu 
od 14.-16.6.2019.

6. Hledá se majitel pro nalezeného psa umístěného v útulku v Klatovech, který byl nalezen 
14.11.2018 ve Svrčovci. 

4.   Projednat a schválit:

 Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2019 na základě individuální
žádosti:

a) Svaz zdravotně postižených – Šumava – Klub Švihov, IČO 72053518, zastoupený předsedkyní 
p.  se sídlem Kokšín 4, Klatovy 339 01, podpora činnosti spolku na r. 2019, ve výši 3.000,- Kč, a 
to za podmínek uvedených v „Pravidlech pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2019 na základě 
individuální žádosti“, schválených dne 13.12.2018.
b) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svrčovec, IČO 66342023, zastoupeného členkou výboru p. 

, se sídlem Svrčovec 94, Klatovy 339 01, ve výši 6.625,- Kč, na občerstvení na výroční členskou schůzi 
4.1.2019 a na občerstvení na dětskou výroční členskou schůzi 26.1.2019,  
a to za podmínek uvedených v „Pravidlech pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2019 na základě 
individuální žádosti“, schválených dne 13.12.2018.
a) Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy, IČO 00425974, se sídlem Rozvoj 98, Klatovy V, Klatovy 339 01
pro potřeby místního spolku Dolany, v zastoupení předsedkyně , na Dětský karneval – částečné
pokrytí hudební produkce, ve výši 3.000,- Kč, a to za podmínek uvedených v „Pravidlech pro poskytnutí dotace z 
rozpočtu Obce Dolany v r. 2019 na základě individuální žádosti“, schválených dne 13.12.2018.

 Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2019 na základě individuální 
žádosti na podporu pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let:

a) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svrčovec, IČO 66342023, zastoupeného členkou výboru 
p. , se sídlem Svrčovec 94, Klatovy 339 01, ve výši 8.000,- Kč na podporu pravidelných aktivit 
dětí a mládeže SDH Svrčovec na základě individuální žádosti, za podmínek uvedených v příloze programu 
podpory, schváleného dne 13.12.2018.

 Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2019 z programu podpory
„Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2019“:
a)SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dolany, IČO 65580770, zastoupeného velitelem p. , se 
sídlem Dolany 188, Klatovy 339 01, na dopravu minibusem pro kalendářní rok 2019 ve výši 10.000,- Kč,  a to za 
podmínek uvedených v příloze programu podpory „Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 
2019“,  schváleného dne 13.12.2018.



b)SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Malechov, IČO 65580788, zastoupeného starostou sboru p.
, se sídlem Dolany 188, Klatovy 339 01, na dopravu minibusem pro kalendářní rok 2019 ve výši 

10.000,- Kč,  a to za podmínek uvedených v příloze programu podpory „Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví 
Obce Dolany v r. 2019“,  schváleného dne 13.12.2018.
c)Oblastní spolek Českého červeného kříže Klatovy, IČO 00425974, se sídlem Rozvoj 98, Klatovy V, Klatovy 339 01 
pro potřeby místního spolku Dolany, v zastoupení předsedkyně p. , na dopravu minibusem pro 
kalendářní rok 2019 ve výši 10.000,- Kč,  a to za podmínek uvedených v příloze programu podpory „Dotace na 
dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2019“,  schváleného dne 13.12.2018.
d)SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svrčovec, IČO 66342023, zastoupeného členem výboru p. 

 se sídlem Svrčovec 94, Klatovy 339 01, na dopravu minibusem pro kalendářní rok 2019 ve výši 10.000,-
Kč,  a to za podmínek uvedených v příloze programu podpory „Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce 
Dolany v r. 2019“,  schváleného dne 13.12.2018.

• Vyhodnocení nabídky na pronájem objektu hasičské zbrojnice v Řakomi za roční nájem 1000,- Kč  na 
dobu určitou 5 let.

• 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.

• Podání žádosti na akci „Nákup nového vybavení pro JSDHO Dolany, JPO V“ v rámci programu „Podpora 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019, dotační titul: Příspěvek na 
vybavení a opravy neinvestiční povahy “,  z rozpočtu Plzeňského kraje. 

• Odkup pozemku parc. č. 977 – druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace,  o výměře 26 m2, k. 
ú. Malechov, od SJM , 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. 



• Stanovení ceny vodné pro období 2018/2019 na 20,- Kč/m3 + DPH.

• 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. 

• Uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši 50.215,- Kč mezí Obcí Dolany, jakožto 
poskytovatelem finanční dotace a Plzeňským krajem, IČO 70890366, CZ70890366, se sídlem Škroupova 
18, Plzeň 306 13, určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2019, kterou 
Plzeňský kraj jako objednavatel veřejné osobní dopravy zajišťuje ve svém územním obvodu.

• 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. 

i, 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.

• 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.

• Žádost Českého červeného kříže – místní skupina Dolany, Dolany 188, Klatovy 339 01 o příspěvek ve výši 
5.000,- Kč na ples Českého červeného kříže pořádaného v souvislosti 100 let od založení.

• Rozpočtová opatření č. 1/2019 a z nich upravený rozpočet na rok 2019.

• 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:5.3.2019
Sejmuto z úř. desky:                                                          Sejmuto z el. úř. desky:


