
U S N E S E N Í  č. 31

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany 

konaného v úterý 7.11.2017 od 20,00 hod. v KD Dolany 

Zastupitelstvo obce

1. 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 prodeje pozemků v rámci II. etapy výstavby za Koupalištěm v Dolanech za schválenou

kupní  cenu  ve  výši  750,-  Kč/m2  plus  21  %  DPH  a  za  podmínek  schválených  ZO  dne
3.10.2017.

4. Žádost p. Michala Vlasáka, bytem Svrčovec 45, Klatovy 339 01, o náhradu odrazového
zrcadla v obci Svrčovec.

5. Starostou schválená rozpočtová opatření č. 12/2017 a z nich upraveného rozpočtu na rok
2017. 

2. Rozhodlo:

1. O poskytnutí dotace ve výši 2.000,- Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Klatovy,
Klatovy V,  Rozvoj  98,  a  to  pouze  pro potřeby místní  skupiny ČČK Dolany,  která je  jeho
organizační složkou, na činnost v kalendářním roce 2017 a to za podmínek uvedených v
„Pravidlech pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2017 na základě individuální
žádosti“, schválených dne 13.12.2016. 

2. O poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Klatovy,
Klatovy V, Rozvoj 98, Klatovy 339 01 a to pouze pro potřeby  místní skupiny ČČK Dolany,
která je jeho organizační složkou, na hudební produkci na akci  - Halloweenská párty dne
4.11.2017 a to za podmínek uvedených v „Pravidlech pro poskytnutí  dotace z  rozpočtu
Obce Dolany v r. 2017 na základě individuální žádosti“, schválených dne 13.12.2016.

3. O poskytnutí dotace ve výši 6.071,10 Kč  ZO ČZS Dolany, IČO 66343844, se sídlem Dolany
188, Klatovy 339 01, v zastoupení p. Hany Rohrbacherové, předsedkyně spolku, na dopravu
minibusem Iveco ve vlastnictví  Obce Dolany dne 14.10.2017, za podmínek uvedených v
příloze programu podpory „Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2017“,
schváleného dne 13.12.2016.

4. O poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč, p. p. Josefu Ploužkovi, bytem Dolany, Dolany 135, 
Klatovy 339 01, na pořízení ekologického vytápění v nemovitosti rodinného domu Dolany 
čp. 135, Klatovy 339 01, za podmínek uvedených v příloze programu podpory „Pořízení 
ekologického vytápění“, schváleného dne 13.12.2016.

5. O poskytnutí účelové dotace ve výši 3.512,- Kč Městu Klatovy, nám. Míru 62,  Klatovy 
339 01, k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním služby sociální prevence 
– terénních programů pro uživatele návykových látek nebo omamných a psychotropních  
látek. 

3. Schvaluje:

1. Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 12.6.2017, číslo usnesení
231/17, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2017 Příspěvek na nákup
nového dopravního automobilu“.
Přijetí  finanční  dotace  z  rozpočtu  Plzeňského  kraje  do  rozpočtu  obce  Dolany  ve  výši
300.000,- Kč. 



2. Rozpočtová opatření č. 13/2017 a z nich vyplývající upravený rozpočet na rok 2017 . 
3. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 2.000,- Kč Oblastnímu spolku

Českého červeného kříže  Klatovy,  Klatovy  V,  Rozvoj  98,  Klatovy  339  01  a  to  pouze  pro
potřeby  místní  skupiny  ČČK  Dolany,  která  je  jeho  organizační  složkou,  na  činnost  v
kalendářním roce 2017 a to za podmínek uvedených v „Pravidlech pro poskytnutí dotace z
rozpočtu Obce Dolany v r. 2017 na základě individuální žádosti“, schválené dne 13.12.2016. 

4. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši  3.000,- Kč Oblastnímu spolku
Českého červeného kříže  Klatovy,  Klatovy V,  Rozvoj  98,  a  to pouze pro potřeby  místní
skupiny  ČČK  Dolany,  která  je  jeho  organizační  složkou,  na  hudební  produkci  na  akci   -
Halloweenská  párty  dne  4.11.2017“  a  to  za  podmínek  uvedených  v  „Pravidlech  pro
poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2017 na základě individuální  žádosti“,
schváleného dne 13.12.2016.

5. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 6.071,10 Kč,  ZO ČZS Dolany,
IČO 66343844, se sídlem Dolany 188, Klatovy 339 01, v zastoupení p. Hany Rohrbacherové,
předsedkyně  spolku,  na  dopravu  minibusem  Iveco  ve  vlastnictví  Obce  Dolany  dne
14.10.2017,  za  podmínek  uvedených  v  příloze  programu  podpory  „Dotace  na  dopravu
vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2017“, schváleného dne 13.12.2016.

6. Uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  ve  výši  10.000,-  Kč,  p.  p.  Josefu
Ploužkovi, bytem Dolany, Dolany 135, Klatovy 339 01, na pořízení ekologického vytápění v
nemovitosti rodinného domu Dolany čp. 135, Klatovy 339 01, za podmínek uvedených v
příloze programu podpory „Pořízení ekologického vytápění“, schváleného dne 13.12.2016.

7. Uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  s  Městem  Klatovy,  nám.  Míru  62,  Klatovy  339  01,  o
poskytnutí účelové dotace ve výši 3.512,- Kč, k financování běžných výdajů souvisejících s
poskytováním  služby  sociální  prevence  –  terénních  programů  pro  uživatele  návykových
látek nebo omamných a psychotropních látek. 

8. Aby ve všech kupních smlouvách na pozemky na výstavbu rodinných domů, II.  etapa Za
koupalištěm  v Dolanech,  byl  jako  podmínka  uzavření  smlouvy  sjednán  zákaz  zcizení
pozemku na dobu 10ti let s tím, že tento zákaz bude zrušen dohodou v případě, že kupující
splní  povinnost  postavit  a  úspěšně  kolaudovat  rodinný  dům  ve  lhůtě  6ti  let  ode  dne
uzavření kupní smlouvy a současně doloží, že stavební povolení / stavební souhlas na stavbu
rodinného  domu  mu  byl  vydán  do  2  let  ode  dne  uzavření  kupní  smlouvy.  Pro  případ
porušení povinnosti kolaudace do 6ti let či pro případ nedoložení vydání pravomocného
stavebního povolení / stavebního souhlasu na stavbu rodinného domu na pozemku, který je
předmětem prodeje od obce, bude sjednána smluvní pokuta ve výši 200.000,- Kč, splatná
do 3 dnů na výzvu. 

9. Aby do kupní smlouvy mezi Ing. Milošem Matasem, bytem Smetanova 341, Klatovy 339 01
a p. Markétou Moldříkovou, bytem Plánická 125, Klatovy 339 01,  na prodej pozemku parc.
č. 648/1 – druh pozemku zahrada, o výměře 879 m2, k. ú. Svrčovec ve vlastnictví Ing. Miloše
Matase,  bytem  Smetanova  341,  Klatovy  339  01,  byl  jako  podmínka  uzavření  smlouvy
sjednán zákaz zcizení pozemku na dobu 10ti let s tím, že tento zákaz bude zrušen dohodou
v případě, že kupující splní povinnost postavit a úspěšně kolaudovat rodinný dům ve lhůtě
6ti let ode dne uzavření kupní smlouvy a současně doloží, že stavební povolení / stavební
souhlas na stavbu rodinného domu mu byl vydán do 2 let ode dne uzavření kupní smlouvy.
Pro  případ  porušení  povinnosti  kolaudace  do  6ti  let  či  pro  případ  nedoložení  vydání
pravomocného stavebního povolení / stavebního souhlasu na stavbu rodinného domu na
pozemku, který je předmětem prodeje, bude sjednána smluvní pokuta ve výši 200.000,- Kč,
splatná do 3 dnů na výzvu. 



4. Zamítá:

1. Žádost p. Jany Godlové, bytem Dolany 32, Klatovy 339 01, o pronájem, popř. o odkup části
obecního pozemku parc.  č.  1164/1 k. ú.  Dolany u Klatov za účelem parkování osobních
vozidel.

5. Nesouhlasí:

 S poskytnutím finanční podpory projektu IPA s názvem „Pozor, drogy!“

V Dolanech 7.11.2017      

                            Ing. Václav Zeman                                            Stanislav Král
                                    starosta obce                                               místostarosta obce


