
U S N E S E N Í   č. 19
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany

konaného ve čtvrtek 14. 2.2013 od 20.00 hod. v KD Svrčovec

Zastupitelstvo obce

I.Vzalo na v  ě  domí:  
1. Informace starosty o plnění usnesení z minulé veřejné schůze.
2.  Všechny body přednesené starostou v bodě „Na vědomí občanům“.
3. Záměr  pronájmu  nebytových  prostor  kiosku  nacházejícího  se  na  sportovním  areálu  v 

Dolanech na rok 2013.  Podmínky pronájmu: nájem 7000,- Kč/měsíc + úhrada elektrické 
energie + úhrada vodného. Žádosti o pronájem lze podat na Obecní úřad Dolany do 14.3. 
2012. Přílohou žádosti: živnostenské oprávnění na hostinskou činnost a zdravotní průkaz. 

II.Ukládá:
1. Starostovi obce v souvislosti s návrhem k vyřešení majetkoprávních vztahů ohledně 

pozemku parc. č. 899/1 – kultura lesní pozemek, o výměře 455 m2 k. ú. Svrčovec v 
dobývacím prostoru kamenolomu Svrčovec vstoupit v jednání a pozvat zástupce firmy na 
další zasedání zastupitelstva obce.

II.Rozhodlo:
1. O prodeji pozemku parc.č. 648/3 – kultura zahrada, o výměře 1049 m2, k.ú. Svrčovec, p. 

Jiřímu Špačkovi, bytem Klatovy, Měchurova 123, za vzájemně dohodnutou kupní cenu 
450,- Kč/ m2 , za podmínek stanovených ZO usnesením č. 18 ze dne 29.11.2012. 

2. O prodeji pozemku parc.č. 647/1 – kultura orná půda, o výměře 894 m2, k.ú. Svrčovec 
manželům Miroslavu  Brouskovi, bytem Štěnovice, Lipová 349, a Jitce Brouskové, bytem 
Klatovy, Suvorovova 594/IV., za vzájemně dohodnutou kupní cenu 450,- Kč/ m2, za 
podmínek stanovených ZO usnesením 
č. 18 ze dne 29.11.2012. 

III. Schválilo:
1. Rozpočtová opatření č. 9/2012 a z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2012.
2. Rozpočtová opatření č. 1/2013 a z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2013.
3. Hospodaření  Základní  školy  a  mateřské  školy  Dolany,  okres  Klatovy,  příspěvkové 

organizace,  za  kalendářní  rok  2012  s  tím,  že:
a) zisk z hlavní činnosti  ve výši 813,29 Kč bude převeden do rezervního fondu ke krytí ztrát 
budoucích let.
b) zisk z hospodářské činnosti ve výši 554,98 Kč bude převeden do rezervního fondu ke 
krytí ztrát    budoucích let.

4. Hospodaření  Obce  Dolany  za  kalendářní  rok  2012  s  tím,  že  hospodářský  výsledek 
vykázaný  dle  účetní  závěrky  před  zdaněním  činí:
a) v rámci hlavní činnosti zisk ve výši 1,516.719,523 Kč s tím,  že daň z příjmu právnických 
osob za obec Dolany za r. 2012 bude zúčtována v březnu r. 2013. Zisku bude následně 
převeden na účet 432 - nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
b)  v  rámci  hospodářské  činnosti  zisk  ve  výši  54.875,21  Kč,   s  tím,   že  daň z  příjmu 
právnických osob za obec Dolany za r. 2012 bude zúčtována v březnu r. 2013. Případný 
zisk nebo ztráta bude převeden (-a) na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let.

5. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč na rok 2013 Svazu zdravotně a tělesně 
postižených Šumava Klatovy, pobočka Švihov. 

IV. Zamítlo:
1. Nabídku  k prodeji pozemku parc. č. 363/2 – kultura zahrada, o výměře 3018 m2 a pozemku 

parc.  č. 363/16 – kultura zahrada, o výměře 299 m2, vše k. ú. Dolany u Klatov, za cenu 
350,- Kč/m2.



2. Žádost o posouzení záměru vybudování sportovní střelnice na pozemku parc.  č. 673/7 - 
kultura ostatní plocha, o výměře 2578 m2  k. ú. Dolany u Klatov z důvodu obavy z hluku. 
Obec plánuje jiné využití dané pozemku. 

V Dolanech dne 14.2.2013

                              Ing. Václav Zeman                                          Stanislav Král
                   starosta obce                                           místostarosta obce


