
U S N E S E N Í   č. 29
z veřejného zasedání zastupitelstva obce 

konaného ve čtvrtek 20. února 2014 od 20.00 hod. v KD Svrčovec

Zastupitelstvo obce
I. Vzalo na vědomí:

1. Informace starosty o plnění usnesení z minulé veřejné schůze.

2. Všechny body přednesené starostou v bodě „Na vědomí občanům“.

3. Záměr pachtovat pozemek parc. č.  948/2 – kultura zahrada, o výměře 289 m2, 
pozemek parc. č. 948/3 – kultura zahrada, o výměře 739 m2, a pozemek parc. č. 
948/4 – kultura zahrada, o výměře 526 m2, vše k. ú. Dolany u Klatov. 

4. Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 662/2 – kultura orná půda, o výměře 95 
m2, k. ú. Dolany u Klatov. 

5. Záměr pronájmu nebytových prostor kiosku nacházejícího se na sportovním areálu 
v Dolanech na kalendářní rok 2014.

6. Záměr směny pozemků parc. č. 562/1 – kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 282 m2, parc. č. 562/2 – kultura orná půda, o výměře 157 m2, vše v k. ú. 
Svrčovec a pozemku parc. č. 743/1 – kultura ostatní plocha, dobývací prostor, o 
výměře 7997 m2, v k. ú. Dolany u Klatov ve vlastnictví Václava a Aleny Streerových 
za pozemek parc. č. 307/1 – kultura trvalý travní porost, o výměře 10 709 m2 a za 
pozemek parc. č. 311/1 – kultura trvalý travní porost, o výměře 3 916 m2, vše k. ú. 
Svrčovec ve vlastnictví Obce Dolany.

II. Schválilo:
1. Poskytnutí finančního příspěvku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okrsku 

č. 31 Dolany  ve výši 2.690,- Kč na činnost  v roce 2014.
2. Rozpočtová opatření č. 13/2013 a z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2013. 

3. Rozpočtová opatření č. 1/2014 a z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2014.

4. Předfinancování a spolufinancování projektové žádosti „Zástavba lokality 4 
rodinnými domy v Dolanech – komunikace ".

           a. spolufinacování ve výši 15% z celkových způsobilých nákladů
           b. předfinacování ve výši 100% celkových nákladů

 Finanční krytí výše uvedené částky bude provedeno v rámci rozpočtu obce.
     5.  Návrh Povodňového plánu Obce Dolany 

III.  Souhlasí: 
1. S realizací  projektu:  "Zástavba  lokality  4  rodinnými  domy  v Dolanech  – 

komunikace". Předpokládané celkové náklady do výše 1 mil. Kč včetně DPH.
2. S podáním projektové žádosti  "Zástavba lokality 4 rodinnými domy v Dolanech – 

komunikace " do 31. výzvy Regionálního operačního programu  NUTS II jihozápad, 
Prioritní  osa  1  –  Dostupnost  center,  oblast  podpory  1.5  –  Rozvoj  místních 
komunikací.

V Dolanech 20.2.2014

       
               Ing. Václav Zeman                                                 Stanislav Král
                  starosta obce                                                  místostarosta obce




