
U S N E S E N Í   č. 15
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany

konaného v úterý 26.6. 2012 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“.

II. Rozhodlo: 
1. O prodeji pozemku parc.č. 32/2 a parc.č. 1242 vše k.ú. Dolany u Klatov o celkové výměře 765 m2 

manželům Martině a Bohuslavovi Vejvančickým, bytem Kroměždice 35, dle geometrického plánu  č. 
511-111/2012 zpracovaného Geodézií Bohemia s.r.o,,  Slovanská třída 231/29, Plzeň, za vzájemně 
dohodnutou kupní cenu 500,- Kč/m2 .

2. O prodeji pozemku parc.č. 1240 a parc.č. 32/4  vše k.ú. Dolany u Klatov o celkové výměře 683 m2 

p. Tomáši Petříkovi, bytem Klatovy, Domažlické předměstí 627 a Lucii Rumlové, bytem Mezihoří 29, 
dle  geometrického plánu  č.  511-111/2012 zpracovaného Geodézií  Bohemia s.r.o,,  Slovanská třída 
231/29, Plzeň, za vzájemně dohodnutou kupní cenu 500,- Kč/m2 .

3. O prodeji pozemku p.č. 32/1 k.ú. Dolany u Klatov o celkové výměře 706 m2 p. Liborovi Babkovi, 
bytem Dolany 169, dle geometrického plánu č. 511-111/2012 zpracovaného Geodézií Bohemia s.r.o,, 
Slovanská třída 231/29, Plzeň, za vzájemně dohodnutou kupní cenu 500,- Kč/m2 .

4. O prodeji pozemku parc.č. 1241 a parc.č. 32/5 vše k.ú. Dolany u Klatov o celkové výměře 675 m2 

p.  Jiřímu  Hanigerovi,  bytem  Klatovy,  Studentská  413,  dle  geometrického  plánu  č.  511-111/2012 
zpracovaného  Geodézií  Bohemia  s.r.o,,  Slovanská  třída  231/29,  Plzeň,  za  vzájemně dohodnutou 
kupní cenu 500,- Kč/m2 .

III. Schválilo:
1.  Poskytnutí příspěvku  pro  mladé  hasiče  SDH Malechov na  účast  v  krajském kole  soutěže hry 
Plamen 2011 – 2012, a to ve výši 5.000,- Kč. 
2.  Poskytnutní  příspěvku  na  dopravu  sborům  dobrovolných  hasičů,  jejichž zřizovatelem je  Obec 
Dolany, a to vozidly ve vlastnictví Obce Dolany, na hasičské soutěže oficiálně organizované Okrskem 
č. 31 a Okresním sdružením Čech, Moravy a Slezska. 
3. Rozpočtová opatření č. 4/2012 a z nich vyplývající upravený rozpočet na r. 2012.
4. Celoroční hospodaření obce Dolany a závěrečný účet obce na rok 2011 včetně zprávy Krajského 
úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, a to bez výhrad. 

IV. Zamítlo:
1. Žádost firmy Eurovia Kamenolomy, a.s., se sídlem Liberec, Soukenné 115/6, o pronájem pozemku 
parc.č. 899/1 - kultura lesní pozemek, o výměře 455 m2, k.ú. Svrčovec, s tím, že Obec Dolany trvá na 
prodeji pozemku za kupní cenu 1.000,- Kč/ m2.  
2. Záměr prodeje pozemku parc.č. 56/1 – kultura trvalý travní porost, o výměře 2013 m2, k.ú. Balkovy, 
panu Václavovi Sedláčkovi, bytem Balkovy 12.

Ve Svrčovci dne 26.6. 2012

                            Ing. Václav Zeman                                                Stanislav Král
                                starosta obce                                                 místostarosta obce


