
U S N E S E N Í   č.  8
z veřejného zasedání zastupitelstva obce 

konaného ve čtvrtek 14. května 2015 od 19.00 hod. v KD Svrčovec

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  prodeje  části  pozemku  parc.  č.  380/1  –  druh  pozemku  ostatní  plocha,

sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1479 m2, k. ú. Malechov, označený nově
dle  geometrického  plánu  č.  214-3/2015,  zpracovaného  Ing.  Pavlou  Brůhovou,
Lipová 550, 339 01   Klatovy jako pozemek parc. č. 380/8 – druh pozemku ostatní
plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 95 m2, k. ú. Malechov. 

4. Záměr  pronájmu  prostor  kadeřnictví  ve  Víceúčelové  budově  obce  Dolany
nacházející se na pozemku st. 53/2 k. ú. Dolany u Klatov. 

5. Záměr  pronájmu  prostor  lékařské  stanice  ve  Víceúčelové  budově  obce  Dolany
nacházející se na pozemku st. 53/2 k. ú. Dolany u Klatov. 

6. Záměr obce dát do výpůjčky prostory pošty ve Víceúčelové budově obce Dolany
nacházející se na pozemku st. 53/2 k. ú. Dolany u Klatov. 

7. Záměr  pronájmu garáže v  objektu  stodoly na  pozemku st.  28/3  k.  ú.  Dolany u
Klatov.

8. Žádost rodičů ohledně úpravy provozní doby v MŠ Dolany v letních měsících, popř. 
zajištění náhradního řešení s tím, že ráda poskytne prostory ve vlastnictví obce k 
zajištění prázdninových aktivit, ale nebude tyto akce organizovat, tudíž vedení bude
zcela na rodičích. 

II. Schválilo:
1. Rozpočtová opatření č. 3/2015 a z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2015.
2. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova

Plzeňského  kraje  2015  na  akci  "Oprava  místní  komunikace  v  Řakomi"  ve  výši
230.000,- Kč. 

3. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 na akci
"Automatice knihoven Dolany,  Malechov,  Svrčovec zřizovaných Obcí  Dolany"  ve
výši 62.000,- Kč.

 
III.  Zamítlo:

1. Žádost p. Halajové ohledně pronájmu  pozemku parc. č. 696/2 - druh pozemku
trvalý travní porost, o výměře 2349 m2,  k. ú. Dolany u Klatov za účelem chovu
ovcí a koz.

IV.  Pověřuje: 
1. Starostu obce vstoupit v jednání se současným nájemcem kiosku ohledně provozu 

od 14.5.2015 do 31.5.2015.

Ve Svrčovci 14.5.2015

                              
                                  Ing. Václav Zeman                                    Stanislav Král 

                                                  starosta obce                                        místostarosta obce


