
U S N E S E N Í   č. 16
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany

konaného ve čtvrtek 20.9. 2012 od 20.00 hod. v KD Dolany

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. Datum konání setkání Dolany v Dolanech, a to 15.6. 2013.
4. Možné uzavření pobočky České pošty v Dolanech.
5. V souvislosti s vypořádáním majetkoprávních vztahů pod vybudovanou cyklostezkou  změnu 

vlastníka pozemku parc.č. 855/2 – kultura orná půda, o výměře 204 m2,  k.ú. Dolany u Klatov, 
kdy výlučným vlastníkem dotčeného pozemku se stal p. František Šrámek ml., bytem Dolany 
čp. 4.  Záměr odkupu byl projednán a schválen na ZO dne 17.2.2011 a o samotném odkupu 
rozhodlo zastupitelstvo obce dne 14.4.2011.

6. V souvislosti  s  odkupem pozemků v  lokalitě "Cihelna"  v  k.ú.  Malechov  změnu v  označení 
původní stavební parcely  č. 45 – kultura zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 201  m2, k.ú. 
Malechov, na pozemek parc.č. 973 – kultura ostatní plocha, jiná plocha, o výměře  201  m2, k.ú. 
Malechov.

7. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 647/1 – kultura orná půda, a části pozemku parc.č. 646/1 
– kultura orná půda, k.ú. Svrčovec, o výměře 893 m2 označené dle geometrického plánu  č. 
224-144/2012 zpracovaného Geodézií Bohemia s.r.o. Plzeň, jako parc.č. 647/4, k.ú. Svrčovec, 
panu Aloisovi Šuldovi, bytem Koryta 20. 

8. Záměr prodeje pozemku parc.č. 647/2 – kultura zahrada, o výměře 871 m2 , k.ú. Svrčovec panu 
Zdeňkovi Kolářovi, bytem Klatovy, Václavská 122/I. 

9. Záměr prodeje  části pozemku parc.č. 926 - o výměře cca 6  m2,  k.ú. Dolany u Klatov, paní 
Aleně Brejchové, Osek 40, za vzájemně dohodnou kupní cenu 10,- Kč/m2 .

10. Záměr  prodeje  budovy  skladu  nacházejícího  se  na  stavební  parcele  č.  226,  k.ú.  Dolany 
u Klatov, za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným Václavem Řeřichou, Tajanov 
čp.  42,  a  záměr  prodeje  stavební  parcely  č.  226  –  kultura  zastavěná  plocha  a  nádvoří, 
o  výměře 11 m2  ,  k.ú.  Dolany u Klatov,  za vzájemně dohodnutou kupní  cenu 150,-  Kč/m2, 
manželům Ing. Vladimírovi Duškovi a Jarmile Duškové, bytem Dolany 151.

11. Záměr prodeje pozemku parc.č. 863/18 – kultura zahrada, o výměře  51 m2  ,  k.ú. Svrčovec, 
panu  Karlovi  Petrášovi,  bytem  Svrčovec  23,  za  účelem vyrovnání  majetkoprávních  vztahů 
na zahradě u rodinného domu Svrčovec čp. 23. 

12. Záměr směny pozemku parc.č. 196/1 – kultura orná půda, o výměře 1636 m2, k.ú. Svrčovec, 
ve spoluvlastnictví Josefa Špety, Václava Špety a Vlasty Špetové, bytem Svrčovec 19, v ceně 
8,- Kč/m2, za pozemek parc. č. 652/2 – kultura ostatní plocha, dobývací prostor, o výměře 1705 
m2, k.ú. Svrčovec, ve vlastnictví Obce Dolany, oceněný dle znaleckého posudku zpracovaného 
Františkem Chmelíkem, Švihov.

13. Záměr  pronájmu  nebytových  prostor  výčepu,  sálu  II.,  vstupní  haly,  chodby  a  WC 
v pohostinství v KD  Dolany.

14. Záměr pronájmu pozemku parc.č. 536/2 – kultura ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 145 m2, 
k.ú. Dolany u Klatov, manželům Bohuslavovi a Zdeňce Křepelovým, Dolany 134. 

15. Záměr  prodeje  části  pozemku  parc.č.  1179  označené  dle  geometrického  plánu  č. 
514-122/2012 zpracovaného geodetickou kanceláří Geodézie Bohemia s.r.o. Plzeň jako díl b) - 
o  výměře  0,41  m2,  k.ú.  Dolany  u  Klatov,  panu  Pavlovi  Pláničkovi,  bytem  Dolany  101, 
za vzájemně dohodnutou kupní cenu 150,- Kč/m2 .

16. Odstoupení Ing. Václava Zeman, bytem Prachatice, Polní 756, od nabídky k prodeji podílu 1/2 
pozemku parc.č. 602/2, parc.č. 692/2, parc.č. 678/1, parc. č. 678/4, a parc.č. 692/2 k.ú. Dolany 
u Klatov a podílu 1/4 na pozemku parc.č. 602/3, k.ú. Dolany u Klatov.
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II. Rozhodlo: 
1. O odkupu pozemku parc.č.  325/9 – kultura orná půda,  o  výměře 3652  m2,  k.ú.  Malechov, 

od paní Boženy Karausové, bytem Klatovy, Masarykova 393, za vzájemně dohodnutou kupní 
cenu  8,- Kč/m2.

III. Schválilo:
1. Rozpočtová opatření č. 5/2012 a 6/2012 a z nich vyplývající upravený rozpočet na r. 2012.

V Dolanech dne 20.9. 2012

                            Ing. Václav Zeman                                                Stanislav Král
                                starosta obce                                                 místostarosta obce
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