
U S N E S E N Í   č. 21
z veřejného zasedání zastupitelstva obce 

konaného ve čtvrtek 18.4.2013 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. Záměr směny pozemku parc. č. 325/35 – kultura orná půda, o výměře 135 m2, k. ú. 

Malechov, ve vlastnictví pana Jana Kozáka, bytem Malechov 40, 339 01  Klatovy za 
pozemek parc. č. 325/43 – kultura orná půda, o výměře 135 m2, k. ú. Malechov, ve 
vlastnictví  Obce  Dolany  za  účelem  vypořádání  majetkoprávních  vztahů pod 
cyklostezkou č. 38

4. Petici za výstavbu chodníku v obci Dolany směrem k Balkovům

II. Doporu  č  uje:   
1. Pronájem  nebytových  prostor  kiosku  nacházejícího  se  na  sportovním  areálu  v 

Dolanech na kalendářní rok 2013 paní Petře Ráčkové, bytem Dolany 172, Klatovy 
339 01 za měsíční  nájem 5.000,-  Kč  plus  úhrada elektrické  energie a úhrada 
vodného, a to na dobu určitou od 1.5.2013 do 30.9.2013.

III.   Ž  ádá:  
1. Vedení České pošty o respektování ustanovení § 33 zákona o poštovních službách 

v  platném  znění,  které  uvádí,  že  "Držitel  poštovní  licence  je  povinen  a)  plnit 
poštovní povinnost způsobem, který je v souladu s potřebami veřejnosti."

IV. Vyzývá:
1. Českou poštu, aby zachovala formu poštovní obsluhy obce prostřednictvím stále 

poštovní provozovny ve stavu před 1. 1. 2013, a to v souladu se zájmem veřejnosti.

V. Odmítá:
1. Návrh  na  provozování  poštovní  provozovny  typu  Partner,  neboť rozsahem  a 

komfortem vykonávaných služeb neodpovídá zájmu veřejnosti a klade nepřiměřeně 
vysoké nároky na obecní rozpočet.

VI. Ru  š  í:   
1. Dle zákona  č. 133/1985 Sb., § 68 odst. 4 JSDHO Malechov a JSDHO Svrčovec. 

Jejich činnost nahradí JSDHO Dolany. 

VII. Rozhodlo:
1. Doprava členů sborů 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 hasičů Čech, Moravy a Slezska, bude 
považována za veřejnou správu (tj. nebudou vystavovány daňové doklady v rámci 
ekonomické činnosti).

2. Doprava uskutečňovaná ve prospěch ZŠ a MŠ Dolany, příspěvkové organizace a to 
vozidly ve vlastnictví Obce Dolany, bude považována za veřejnou správu (tj. 
nebudou vystavovány daňové doklady v rámci ekonomické činnosti).

 
VIII. Schválilo:
1. Spolupodílení Obce Dolany na rozpočtu projektu „Branný závod mladých hasičů“ v 



rámci příhraniční spolupráce SDH Dolany s Freiwillige Feuerwehr Grafling, který se 
uskuteční 25.5.2013 na sportovním areálu v Dolanech.

2. Rozpočtová opatření č. 2/2013 a z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2013.
3. Upravený návrh zadání změny ÚPN Dolany tak jak byl zpracován MěÚ Klatovy, 

odborem výstavby a ÚP včetně podaných připomínek. Návrh zadání byl vyvěšen na 
úřední desce 

           Obecního úřadu Dolany a ze strany obyvatel Obce Dolany nebyly podány žádné 
připomínky ani požadavky k zadání. Pokud Obec Dolany neobdrží připomínky do 14 
dní od  schválení na veřejné schůzi, bude toto projednání považováno za konečné. 
V případě uplatnění nových požadavků úpravy ÚPN  Dolany budou tyto požadavky 
posouzeny se zpracovatelem CIAS Plzeň a pokud budou přijaty, uhradí žadatel v 
plné výši projednávanou změnu. 
Firma Vetamix se vrací k původnímu záměru a žádá o zařazení pozemku parc. č. 
858/1 k. ú. Dolany u Klatov
do projednávaného nového ÚP. 
Obec Dolany dále nebude hradit náklady za projednání změn soukromých 
pozemků, náklady na zapracování do nového územního plánu uhradí dle zákona 
183/2006 Sb. § 45 bod 4 žadatel.

IX. Nepo  ž  aduje:  
1. Další projednání zpřístupnění vrchu Doubrava  k vybudování rozhledny na tomto 

dominantním vrcholu 

V Dolanech dne 18.4. 2013

                           Ing. Václav Zeman                                          Stanislav Král
                              starosta obce                                             místostarosta obce


