
U S N E S E N Í   č. 18
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany

konaného ve čtvrtek 29.11.2012 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. Zpětvzetí žádosti o prodej pozemku parc.č. 648/1 – kultura orná půda, o výměře 879 m 2, k.ú. 

Svrčovec, a to manžely Miroslavem Brouskem, Štěnovice, Lipová 349, a Jitkou Brouskovou, 
bytem Klatovy, Suvorovova 594/IV.

4. Záměr prodeje pozemku parc.č. 648/3 – kultura zahrada, o výměře 1049 m2, k.ú. Svrčovec, p. 
Jiřímu Špačkovi, bytem Klatovy, Měchurova 123.

5. Záměr prodeje pozemku parc.č. 647/1 – kultura orná půda, o výměře 894 m2, k.ú. Svrčovec 
manželům  Miroslavovi  Brouskovi,  Štěnovice,  Lipová  349,  a  Jitce  Brouskové,  Klatovy, 
Suvorovova 594/IV. 

6. a) nabídku pojišťovny Kooperativa na pojištění majetku, 
b) nabídku České pojišťovny a pojištění vozidel a s tím souvis. ukončení smlouvy s ČSOB ,
c) nabídku České pojišťovny na pojištění odpovědnosti, 
d) nabídku České pojišťovny na kolektivní pojištění za zaměstnance obce. 

7. Plán inventur na r. 2012, vč. složení inventurních komisí pro inventarizaci majetku k 31.12.  
2012. 

8. Připomínku pí. Šárky E. Ševera k prodeji části pozemku parc.č. 1071/5 k.ú. Dolany u Klatov 
s tím, že Obec Dolany vstoupí v jednání s p. Karlem Faloutem ve věci:
a) posunutí hranice prodávané části pozemku parc.č. 1071/5 k.ú. Dolany u Klatov od hranice 
ve vlastnictví pí. Šárky E. Ševera,
b) sjednání dalších podmínek prodeje dle dohody s pí. Šárkou E. Ševera. 

9. Přijetí účelové finanční pomoci ve výši 280.000,- Kč z rozpočtu Plzeňského kraje na obnovu 
majetku poškozeného pohromou, a to přívalovými dešti ve Svrčovci.

10.Přijetí  účelové investiční dotace ve výši 100.000,- Kč z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci 
Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2012 na akci „Výstavba skladu na 
hasičské cvičební nářadí na hřišti v Malechově“.

II. Rozhodlo: 
1. O prodeji pozemku parc.č. 648/4 – kultura zahrada, o výměře 1047 m2, k.ú. Svrčovec panu 

Martinovi Krátkému, bytem Klatovy, Za Beránkem 761/2, za vzájemně dohodnutou kupní cenu 
450,- Kč/m2.

2. O prodeji stavební parcely č. 107 – kultura zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 41 m2, k.ú. 
Svrčovec,  Rolnickému  družstvu  Úhlava,  Dolany  80,  za  cenu  stanovenou  znaleckým 
posudkem.

3. O prodeji stavební parcely č. 87 – kultura zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9  m2, k.ú. 
Malechov,  Rolnickému  družstvu  Úhlava,  Dolany  80,  za  cenu  stanovenou  znaleckým 
posudkem.

4. O prodeji stavební parcely č. 76 – kultura zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 7 m 2, k.ú. 
Malechov,  firmě ČEZ Distribuce a.s.,  Teplická  874/8,  405 02 Děčín  IV-Podmokly,  za  cenu 
stanovenou znaleckým posudkem.

5. O prodeji stavební parcely č. 97 – kultura zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 34 m2, k.ú. 
Malechov, panu Drozdovi Zdeňkovi, bytem Myslovice 60, a paní Marešové Jaroslavě, bytem 
Myslovice 48, za cenu stanovenou znaleckým posudkem.



III. Schválilo:
1. Přistoupení Obce Dolany do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 

písm.  e)  zákona  o  obcích  č.  128/2000  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  čl.  3  Stanov 
Sdružení místních samospráv České republiky.

2. Rozpočtová opatření č. 8/2012 a z nich vyplývající upravený rozpočet na r. 2012.
3. Rozpočet obce na r. 2013 a to jako přebytkový s příjmy ve výši 12,027.430,00 Kč a výdaji ve 

výši 11,225.360,00 Kč.
4. Poskytnutí příspěvku SDH Dolany ve výši 10.000,- Kč na oslavy 125. výročí založení sboru.
5. Podmínky  prodeje  stavebních  pozemků  v  Dolanech  v  lokalitě  u  mateřské  školy  a  v  obci 

Svrčovec v lokalitě „U Pěšinky“:
a) stanovení lhůty 2 let od podpisu kupní smlouvy na předložení stavebního povolení na stavbu 
rodinného domu případně ohlášení stavby rodinného domu na předmětném pozemku;
b) stanovení lhůty 6 let od podpisu kupní smlouvy na předložení kolaudačního rozhodnutí na  
novostavbu  rodinného  domu  případně  souhlasu  s  užíváním  stavby  rodinného  domu  na 
předmětném pozemku; 
c) podmínku přihlášení se k trvalému pobytu ve zkolaudované novostavbě.

IV. Vydává  :  
1. Obecně závaznou vyhlášku Obce Dolany č. 1/2012, o  místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

V. Ukládá:
1. Starostovi obce v souvislosti s přistoupením Obce Dolany do Sdružení místních samospráv ČR 

vyplnit  příslušnou  přihlášku a zaslat  ji  spolu s  tímto usnesením na adresu sídla  Sdružení 
místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.

V Dolanech dne 29.11. 2012

                          Ing. Václav Zeman                                          Stanislav Král
                   starosta obce                                           místostarosta obce


