
  U S N E S E N Í  č. 7

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany

konaného v úterý  4. června  2019 od 20,00 hod. ve víceúčelovém zařízení v

Malechově  

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. informaci o nabytí nemovitostí vydražením, konkrétně 

spoluvlastnického podílu co do jedné poloviny ve vztahu k celku 
na nemovitostech  v k.ú. Dolany u Klatov, zapsaných 
na LV č. 838 vedeném pro Obec Dolany, k.ú. Dolany u Klatov, a to 
pozemků st.p.č. 271, st.p.č. 272, st.p.č. 273 a dále pozemků p.č. 
61, p.č. 657/1, p.č. 657/2 a dále budovy bez p.č. /č.e. - 
zemědělská stavba stavebně situovaná na st.p.č. 36/2 (pozemek 
jiného vlastníka), to vše v k.ú. Dolany u Klatov, za vyvolávací cenu 
500 000,- Kč

4. nabídku paní 
na odkup pozemku parc. č. 1071/4 – druh pozemku 

lesní pozemek, o výměře  12 101 m2, pozemku parc. č. 1071/32 – 
druh pozemku lesní pozemek, o výměře 100 m2 a pozemku parc. 
č. 1071/7 – druh pozemku ovocný sad, o výměře 2 762 m2 a 
pozemku parc. č. 1071/25 – druh pozemku ostatní plocha, o 
výměře 83 m2, , vše k. ú. Dolany u Klatov, s tím, že obec nechá 
zpracovat znalecký posudek. Cena za posudek bude v případě 
odkupu odečtena z kupní ceny.

2. Projednalo a   schvaluje   :

• Odkup pozemku st. 36/2 – druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 471 m2, k.ú. Dolany u Klatov, jehož součástí je 
budova bez čp./č.ev. zemědělská stavba, od Rolnického družstva 
„Úhlava“, Dolany čp. 80, Klatovy 339 01, za vzájemně sjednanou 



kupní cenu ve výši 350,- Kč/m2. 

• Záměr prodeje pozemku p.č. 1162/8 - druh pozemku ostatní 
plocha,  jiná plocha, o výměře 107m2, k.ú. Dolany u Klatov, za cenu
stanovenou znaleckým posudkem.

• Odkup pozemku parc.č. 139/8 – druh pozemku ostatní plocha, 
neplodná půda, o výměře 236 m2, pozemku st.42 – druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 48m2, součástí pozemku je 
stavba, objekt k bydlení, vše k.ú. Slatina u Chudenic, ve výši podílu 
½ vzhledem k celku od 

a ve výši podílu ½ vzhledem k 
celku od p

,  za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 25,-Kč/m2, z 
důvodu vybudování VD „Retenční nádrže Balkovy“

• Pronájem nebytových prostor pohostinství Dolany čp. 33 panu 

, za podmínek schválených v záměru pronájmu ze dne 16.5.2019. 
Začátek pronájmu bude od 1.7.2019. 

• Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z programu „Zachování a 
obnova kulturních památek PK“ č. P029/19 na akci „restaurování 
sochy sv. Jana Nepomuckého včetně soklu, obnova oplocení“

• Schvaluje účetní závěrku obce Dolany za r. 2018 s tím, že zlepšený 
hospodářský výsledek ve výši 5 349 247,23 Kč bude převeden na 
účet 432 – výsledek hosp. předcházejících účetních období.

• Souhlasí s celoročním hospodařením obce Dolany za r. 2018  a 
schvaluje závěrečný účet Obce Dolany za rok 2018, včetně zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, provedeným 
pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje, a to bez výhrad.

• Schvaluje hospodaření příspěvkové organizace a účetní závěrky ZŠ 
a MŠ Dolany, okres Klatovy, p.o. za r. 2018 s tím, že zlepšený 
hospodářský výsledek ve výši 6 863,48 Kč bude převeden do 



rezervního fondu

• Prodej pozemku parc. č. 352/28 – druh pozemku orná půda, o 
výměře 359 m2, a pozemku parc. č. 353/8 – druh pozemku trvalý 
travní porost, o výměře 440 m2, vše k. ú. Dolany u Klatov, panu 

, za cenu 750,- Kč/m2 plus 21 % DPH, za podmínek 
schválených zastupitelstvem obce usnesením č. 30 ze dne 
3.10.2017.

 Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2019 na základě 
individuální žádosti na podporu pravidelných aktivit dětí a mládeže
do 18 let  spolku TJ Sokol Dolany , IČO 48333234, zastoupené 
předsedou , se sídlem Dolany 188, Klatovy 339 
01, ve výši 29.500,- Kč na podporu pravidelných aktivit dětí a 
mládeže TJ Sokol Dolany na základě individuální žádosti, za 
podmínek uvedených v příloze programu podpory, schváleného dne 
13.12.2018.

• Přijetí dotace od Evropského fondu pro regionální rozvoj o 
poskytnutí účelové dotace na projekt „100 let SDH 
Malechov„  č.projektu Cíl EÚS/DF/SU/07/01 na základě podané 
žádosti ze dne 5.4.2019

• Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z programu „PSOV PK 2019 –
Projekty obcí“, na akci  „Oprava střechy kulturního domu ve 
Svrčovci“

V Malechově 4.6.2019

                                                         Ing. Václav Zeman                                                Stanislav Král
                                                              starosta obce                                             místostarosta obce
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