
U S N E S E N Í   č.  5
z veřejného zasedání zastupitelstva obce 

konaného ve čtvrtek 12. února 2015 od 19.00 hod. v KD Dolany
Zastupitelstvo obce
I. 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  pronájmu  bytů  ve  Víceúčelové  budově  Obce  Dolany  nacházející  se  na

pozemku st. 53/1 k. ú. Dolany u Klatov za měsíční nájemné ve výši 5.000,- Kč plus
úhrada zálohy ve výši 1.000,- Kč na topení za podmínek pronájmu.

4. Záměr pronájmu nebytových prostor kiosku nacházejícího se na sportovním areálu
v Dolanech od 1.6.2015 do 31.8.2015 s tím, že zájemci předloží nabídku celkové
ceny nájmu bez úhrady elektrické energie a vody.

5. Záměr  pronájmu  nebytových  prostor  bývalé  prodejny  Úhlavanka  v  Dolanech  –
provizorních prostor  pošty za účelem provozování  živnosti  (kosmetika,  pedikúra,
nehtové studio...) 

6. Záměr  pronájmu  nebytových  prostor  bývalé  prodejny  Úhlavanka  v  Dolanech  –
provizorních  prostor  kadeřnictví  za  účelem  provozování  živnosti  (kosmetika,
pedikúra, nehtové studio...)

7. Záměr prodeje pozemku parc. č. 309/2 – druh pozemku zahrada, o výměře 119 m2,
pozemku parc. č. 779/6 – druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 330
m2, pozemku parc. č. 96/2 – druh pozemku zahrada, o výměře 75 m2, pozemku st.
41 – druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 756 m2, jehož součástí
je budova č. p. 23, vše v k. ú. Malechov

8. Záměr pronájmu areálu antukových kurtů ve Svrčovci.
II. Schválilo:

1. Schválení vratky ZŠ a MŠ Dolany ve výši 30.000,- Kč a navýšení rozpočtu o tuto
vratku 

2. Rozpočtová opatření č. 9/2014 a z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2014
3. Svěření k hospodaření bezúplatným převodem v hodnotě 32.203,- Kč  – odsávání

par ve ŠJ a to příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Dolany.
4. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2600,- Kč  na činnost Okrsku č. 31 Dolany

na rok 2015
5. Poskytnutí  finančního  příspěvku  ve  výši  1.000,-  Kč  do  štěstí  na  XV.  Okresní

hasičský ples, který se bude konat 28.2.2015.
III. Souhlasí:

1. S konáním  rychlostní zkoušky Svrčovec – Andělice – Tupadly – Drslavice – Řakom
v rámci soutěže RALLYE ŠUMAVA KLATOVY 2015 mistrovství České republiky v
rally a XXIV. HISTORIC VLTAVA RALLYE 2015 FIA mistrovství Evropy historických
automobilů pořadané ve dnech 23. a 25. dubna 2015  v Klatovech.

2. S povolením zvláštního užívání v rámci rychlostní zkoušky Svrčovec – Andělice –
Tupadly – Drslavice – Řakom. 

3. S úplnou uzavírkou místních komunikací při rychlostní zkoušce Svrčovec – Andělice
– Tupadly – Drslavice – Řakom. 

IV. Zamítá:
1. Žádost p. Mgr. Jiřího Krejčího na snížení nájmu bytu ve Víceúčelové budově Obce

Dolany 
V Dolanech 12.2.2015

Ing. Václav Zeman                                          Stanislav Král 
    starosta obce                                           místostarosta obce 


