
U S N E S E N Í  č. 28

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany 

konaného v úterý 25.7.2017 od 20,00 hod. v KD Dolany

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“.
3. Záměr obce pachtovat pozemek parc. č. 461/1 – druh pozemku trvalý travní porost, o 

výměře 3564 m2 k. ú. Dolany u Klatov za účelem zemědělské výroby a činnosti s tím 
související.       

2. Rozhodlo:

1. O  odkupu pozemků označených nově dle GP č. 559-133/2017, zpracovaného fi Geodézie
Bohemia s.r.o., Slovanská třída 231/29, Plzeň 326 00, jako pozemek parc. č. 352/30 – druh
pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 366 m2, který vznikl z části pozemku parc. č.
352/10 - druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, označený jako díl „a“ - druh pozemku
ostatní  plocha,  jiná  plocha,  o  výměře  248  m2  a  části  pozemku  parc.  č.  354/1  -  druh
pozemku ostatní plocha, jiná plocha, označený jako díl „b“ - druh pozemku ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 118 m2, a pozemek parc. č. 354/6 – druh pozemku ostatní plocha,
jiná plocha, o výměře 208 m2, který vznikl z části pozemku parc. č. 352/10 označený jako díl
„c“ - druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 m2 a z části pozemku parc. č.
354/1 – druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, označený jako díl „d“ - druh pozemku
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 206 m2, a pozemek parc. č. 354/7 – druh pozemku
ostatní  plocha,  jiná plocha, o výměře 46 m2,  vše k. ú. Dolany u Klatov,  od Rolnického
družstva „Úhlava“, Dolany č.p. 80, 339 01 Klatovy za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši
350,- Kč/m2. 

2. O přijetí nabídky fi ČEZ na dodávku elektřiny od 01.01.2018 do 31.12.2018.

3. Schvaluje:

1. Rozpočtová opatření č. 6/2017 a z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2017.  
2. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0005969/VB/002 mezi

Obcí Dolany jakožto stranou povinnou a fi ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, 405 00 jakožto stranou oprávněnou na pozemek parc. č. 913/1 k.
ú. Řakom na akci „Řakom č.p.5, KT-vNN“.

4. Vydává:

1. Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
kterou se ruší OZV obce Dolany č. 3/2017.

2. Obecně závaznou vyhlášku č.  7/2017,  o  místním poplatku ze  vstupného,  kterou se  ruší
Obecně závazná vyhláška obce Dolany č. 4/2017, o místním poplatku ze vstupného. 



3. Obecně závaznou vyhlášku  č.  5/2017,  kterou se  stanoví  školské obvody základních škol
zřízených obcí Dolany a část školského obvodu základní školy zřízení městem Švihov .

V Dolanech 25.7.2017

 

                     
                            Ing. Václav Zeman                                            Stanislav Král
                                    starosta obce                                               místostarosta obce


