
U S N E S E N Í   č. 11
z veřejného zasedání zastupitelstva obce 

konaného ve čtvrtek 3.12. 2015 od 19.00 hod.ve Svrčovci

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 směny pozemku st.  31 – druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,  o  výměře

27 m2, k. ú. Řakom ve vlastnictví Obce Dolany za pozemek parc. č. 51/2 – druh pozemku
orná půda, o výměře 70 m2, k. ú. Řakom, ve vlastnictví p. Petra Vladaře, bytem Řakom 3,
Klatovy, 339 01.

4. Dohodu o  ukončení  nájmu nebyt.prostor  a  nájmu věcí  nacházejících  se v  pohostinství
Dolany čp. 33 mezi Jankou Beránkovou, Dolany 179, a Obcí Dolany, a to k 31.12.2015.

II. Schválilo:
 

1. Rozpočtová opatření č. 8/2015 a z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2015. 
2. Uzavření  smlouvy  s  fi  KONZULTA Brno,  a.s.,  na  poskytování  služby  SMS  Infokanál

na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.12.2016.
3. Uzavření  smlouvy  o  kontokorentním  úvěru  ve  výši 1,500.000,00  Kč  k  běžnému  účtu

poskytnutému Českou spořitelnou a.s. na krátkodobé překlenutí časového nesouladu mezi
tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru s dobou čerpání od 1.1. 2016
do 30.12. 2016 a dobou splatnosti do 30.12.2016. 

4. Rozpočet obce na r. 2016 jako schodkový s příjmy ve výši 10,817.000,00 Kč a výdaji ve
výši 12,221.000,00 Kč s tím, že schodek bude kryt z přebyt hospodaření z minulých let a
smluvně zabezpečeným kontokorentním úvěrem.

5. Uzavření  veřejnoprávní  smlouvy o  poskytnutí  dotace  ve  výši  10.000,00  Kč  p.  Josefovi
Bouřilovi,  bytem  Svrčovec  61,  Klatovy  339  01,  na  pořízení  ekologického  vytápění
v nemovitosti rodinného domu Svrčovec 61, Klatovy 339 01, a to za podmínek uvedených
v příloze programu podpory „Pořízení ekologického vytápění“ schváleného dne 5.3.2015. 

6. Uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  ve  výši  10.000,00  Kč  p.  Jitce
Brouskové, bytem Klatovy, Suvorovova 594/4, 339 01 na pořízení ekologického vytápění
v novostavbě rodinného domu nacházejícího se  na pozemku parc.č. 647/1 k.ú. Svrčovec,
a to za podmínek uvedených v příloze programu podpory „Pořízení ekologického vytápění“
schváleného dne 5.3.2015.

7. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 9.891,48 Kč neregistrovanému
Spolku kamarádů WEJROWÁCI, Výrov, Klatovy 339 01, v zastoupení p. Václava Voráčka,
na dopravu minibusem Iveco ve vlastnictví Obce Dolany ve dnech 29.8.2015 a 31.10.2015,
a  to  za  podmínek  uvedených v  příloze  programu podpory „Dotace na  dopravu  vozidly
ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2015“,  schváleného dne 5.3. 2015. 

8. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5.152,18 Kč Mysliveckému
sdružení  Malechov,  Klatovy  339  01,  na  dopravu  minibusem  Iveco  ve  vlastnictví  Obce
Dolany dne 27.6. 2015, a to za podmínek uvedených v příloze programu podpory „Dotace
na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2015“,  schváleného dne 5.3. 2015. 

9. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na základě individuální žádosti ve výši
2.000,00 Kč Českému svazu včelařů, o.s., ZO Dolany, 339 01 Klatovy, na prevenci včelstev
v r. 2015, a to za podmínek uvedených v příloze „Pravidel pro poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Dolany v r. 2015 na základě individiuální žádosti“, schválených dne 5.3. 2015. 

10.Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na základě individuální žádosti ve výši
2.000,00  Kč  Oblastnímu  spolu  Českého  červeného  kříže  Klatovy,  Rozvoj  98,  339  01,
na výdaje spojené s činností ČČK místní skupiny Dolany v kalendářním roce 2015, a to
za podmínek uvedených v příloze „Pravidel pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany
v r. 2015 na základě individiuální žádosti“, schválených dne 5.3. 2015. 



11. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na základě individuální žádosti ve výši
2.000,00  Kč  Českému  zahrádkářskému  svazu  ZO  Dolany,  Klatovy  339  01,  na  výdaje
spojené  s  činností  v  kalendářním  roce  2015,  a  to  za  podmínek  uvedených  v  příloze
„Pravidel pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2015 na základě individiuální
žádosti“, schválených dne 5.3. 2015. 

12.Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na základě individuální žádosti ve výši
2.000,00  Kč  Sboru  dobrovolných  hasičů  Řakom,  Klatovy  339  01,  na  výdaje  spojené
s konáním výroční valné hromady konané v r. 2015, a to za podmínek uvedených v příloze
„Pravidel pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2015 na základě individiuální
žádosti“, schválených dne 5.3. 2015. 

13.Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na základě individuální žádosti ve výši
2.000,00  Kč  Tělovýchovné  jednotě  Sokol  Dolany,  Klatovy  339  01,  na  výdaje  spojené
s činnosti v kalendářním roce 2015, a to za podmínek uvedených v příloze „Pravidel pro
poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Obce  Dolany v  r.  2015  na  základě  individiuální  žádosti“,
schválených dne 5.3. 2015. 

14.Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na základě individuální žádosti ve výši
10.000,00  Kč  Oblastní  charitě  Klatovy,  Měchurova  317/16,  Klatovy  339  01,  na  pokrytí
nákladů spojených s provozováním pečovatelské služby v kalendářním roce 2015,  a to
za podmínek uvedených v příloze „Pravidel pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany
v r. 2015 na základě individiuální žádosti“, schválených dne 5.3. 2015. 

15.Uzavření  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  z  Programu  stabilizace  a  obnovy  venkova
Plzeňského kraje 2015 na zpracování  projektové dokumentace projektu „Poldr  Balkovy"
ve výši 100.000,00 Kč.

16.Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.  IV-12-0004271/009 mezi
oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., Děcín, Teplická  874/8, 405 02  a povinnou Obcí Dolany
na akci  „Svrčovec,  náves -  kNN“ na pozemcích parc.č.  863/1,  863/13,  863/14,  863/15,
863/16, 872, vše k. ú. Svrčovec.

17.Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0003667/1/VB mezi
oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., Děcín, Teplická  874/8, 405 02  a povinnou Obcí Dolany
na akci „Malechov, ke Švihovu – NN (3)“ na pozemcích parc.č. 778/4, 778/6, 779/1, 779/2
vše k. ú. Malechov.

18.Uzavření  smlouvy  o  umístění  zařízení  (bezúplatná)  č.  SUZB/6077/2015  s  firmou  ČEZ
Distribuce, a.s.,  Děcín, Teplická  874/8, 405 02.

19.Plán  inventur  na  r.  2015,  vč.  složení  inventurních  komisí  pro  inventarizaci  majetku
k 31.12.2015.

20.Podle ustan. § 84 odst.  2 písm. e) zákona o obcích společenskou smlouvu společnosti
Pošumavská odpadová, s.r.o., se sídlem Dr. Sedláka 782, Klatovy III, 33901 Klatovy, IČ:
04510984. 

21.Uzavření  smlouvy  o  zabezpečení  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování
odpadů mezi Obcí Dolany a Pošumavskou odpadovou, s.r.o. Klatovy na dobu určitou od
1.1.2016 do 31.12.2016.

22.Provozní řád kurtů nacházejících se na sportovním areálu v Dolanech.  

III. Vydává:

    1. Obecně závaznou vyhlášku obce Dolany č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.



IV. Souhlasí:

1. Se  zřízením  sídla  Českého  svazu  včelařů,  z.s.,  základní  organizace  Dolany,  IČO
62633295, na adrese Dolany čp. 188.

2. Se zřízením sídla Sboru dobrovolných hasičů Řakom, IČO 66342015, na adrese Dolany
čp. 188.

3. Se zřízením sídla  Českého červeného kříže místní  skupina Dolany (organizační  složky
Oblastního spolku ČČK  Klatovy), na adrese Dolany čp. 188. 

4. Se zřízením sídla Tělovýchovné jednoty Sokol Dolany, IČO 48353264, na adrese Dolany
čp. 188.

V.  Rozhodlo:

1. O pronájmu nebytových prostor bývalé pošty v objektu bez čísla popisného a evidenčního
nacházejícího  se  na  stavební  parcele  č.  53/3  k.ú.  Dolany  u  Klatov  (bývalá  prodejna
„Úhlavanka“) paní Renatě Chvojkové, bytem Malechov E3, za účelem zřízení provozovny
pro poskytování masérských služeb,  a to na dobu neurčitou za nájem 500,-Kč/měsíc a
podmínek upravených ve smlouvě o nájmu.

2. O odkupu podílu ve výši 5/20 pozemku parc. č. 671 – druh pozemku lesní pozemek, k. ú.
Dolany u Klatov, od fi Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08, za
cenu stanovenou znaleckým posudkem dle směrnic LČR.

3. O poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč p. Josefovi Bouřilovi, bytem Svrčovec 61, Klatovy
339 01, na pořízení ekologického vytápění v nemovitosti  rodinného domu Svrčovec 61,
Klatovy 339 01.

4. O poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč p. Jitce Brouskové, bytem Klatovy, Suvorovova
594/4,  339  01  na  pořízení  ekologického  vytápění  v  novostavbě  rodinného  domu
nacházejícího se  na pozemku parc.č. 647/1 k.ú. Svrčovec.

5. O  poskytnutí  dotace  ve  výši  9.891,48  Kč  neregistrovanému  Spolku  kamarádů
WEJROWÁCI,  Výrov,  Klatovy  339  01,  v  zastoupení  p.  Václava  Voráčka,  za  dopravu
minibusem Iveco ve vlastnictví Obce Dolany ve dnech 29.8. 2015 a 31.10.2015.

6. O poskytnutí dotace ve výši 5.152,18 Kč Mysliveckému sdružení Malechov, Klatovy 339 01,
za dopravu minibusem Iveco ve vlastnictví Obce Dolany dne 27.6. 2015.

7. O poskytnutí dotace na základě individuální žádosti ve výši 2.000,00 Kč Českému svazu
včelařů, o.s., ZO Dolany, 339 01 Klatovy, na prevenci včelstev v r. 2015. 

8. O poskytnutí dotace na základě individiuální žádosti ve výši 2.000,00 Kč Oblastnímu spolku
Českého červeného kříže Klatovy, Rozvoj 98, 339 01, na výdaje spojené s činností ČČK
místní skupiny Dolany v kalendářním roce 2015. 

9. O  poskytnutí  dotace  na  základě  individiuální  žádosti  ve  výši  2.000,00  Kč  Českému
zahrádkářskému  svazu  ZO  Dolany,  Klatovy  339  01,  na  výdaje  spojené  s  činností
v kalendářním roce 2015.  

10.O  poskytnutí  dotace  na  základě  individiuální  žádosti  ve  výši  2  000,00  Kč  Sboru
dobrovolných hasičů Řakom, Klatovy 339 01, na výdaje spojené s konáním výroční valné
hromady konané v r. 2015.

11. O poskytnutí  dotace na základě individiuální žádosti ve výši  2 000,00 Kč Tělovýchovné
jednotě Sokol Dolany, Klatovy 339 01, na výdaje spojené s činnosti v kalendářním roce
2015. 

12.O poskytnutí dotace na základě individuální žádosti ve výši 10.000,00 Kč Oblastní charitě
Klatovy, Měchurova 317/16, Klatovy 339 01, na pokrytí nákladů spojených s provozováním
pečovatelské služby v kalendářním roce 2015.

13.Dle ustan. § 85 písm. e) zák. o obcích o peněžitém vkladu obce Dolany do společnosti
Pošumavská odpadová, s.r.o., se sídlem Dr. Sedláka 782, Klatovy III, 33901 Klatovy, IČ:
04510984 ve výši  26.580,00 Kč,  který  bude realizován navýšením základního kapitálu,
a bude na něj připadat odpovídající podíl obce Dolany ve společnosti. 



VI. Pov  ěř  ilo starostu:

1. Podpisem  společenské  smlouvy  společnosti  Pošumavská  odpadová,  s.r.o.,
se sídlem Dr. Sedláka 782, Klatovy III, 33901 Klatovy, IČ: 04510984. 

VII. Deleguje:

1. Dle ustan. § 84 odst.  2 písm. f)  zák. o obcích pana Ing. Václava Zemana, nar.
3.2.1970, bytem Dolany, Svrčovec 28, Klatovy 339 01, jako zástupce obce Dolany.
na všech valných hromadách společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., konaných
do konce tohoto volebního období.

VIII. Ur  č  uje:

1. Výkon funkce starosta obce jako funkci neuvolněného člena zastupitelstva a to od
1.1.2016 do konce volebního obodí.

IX. Zamítlo:
1. Nabídku Mapového informačního systému pro Obec Dolany, od fi Geo Data, s.r.o.

Ve Svrčovci 3.12. 2015

                          Ing. Václav Zeman                                          Stanislav Král
                   starosta obce                                           místostarosta obce


