
U S N E S E N Í   č. 17
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany

konaného ve čtvrtek 25.10.2012 od 20.00 hod. v KD Svrčovec

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 prodeje pozemku parc.č. 648/1 – kultura orná půda, o výměře 879 m2, k.ú. Svrčovec, 

manželům  Miroslavu  Brouskovi,  Štěnovice,  Lipová  349,  a  Jitce  Brouskové,  Klatovy, 
Suvorovova 594/IV.

4. Záměr prodeje pozemku parc.č. 648/4 – kultura zahrada, o výměře 1047 m2, k.ú. Svrčovec 
panu Martinu Krátkému, bytem Klatovy, Za Beránkem 761/2. 

5. Záměr prodeje stavební parcely č. 107 – kultura zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 41 m2, 
k.ú. Svrčovec, Rolnickému družstvu Úhlava, Dolany 80.

6. Záměr prodeje stavební parcely č. 87 – kultura zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9 m2, 
k.ú. Malechov, Rolnickému družstvu Úhlava, Dolany 80.

7. Záměr prodeje stavební parcely č. 76 – kultura zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 7 m2, 
k.ú.  Malechov,  Západočeské  energetice,  a.s.,  Guldenerova  2577/19,  Plzeň,  Východní 
Předměstí, 303 28.

8. Záměr prodeje stavební parcely č. 97 – kultura zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 34 m2, 
k.ú.  Malechov,  panu  Zdeňku  Drozdovi,  bytem Myslovice  60,  a  paní  Jaroslavě Marešové, 
bytem Myslovice 48.

9. Komplexní protipovodňová opatření ve Svrčovci v lokalitě Malá strana budou řešena v rámci 
rozpočtu roku 2013.

10.Námitku pí. Šárky E. Ševera k prodeji pozemku parc.č. 1071/5 k.ú. Dolany u Klatov s tím, že 
bude projednána na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

II. Rozhodlo: 
1. O prodeji pozemku parc.č. 647/4 – kultura orná půda, o výměře 893 m2, k.ú. Svrčovec, panu 

Aloisu Šuldovi, bytem Koryta 20, za vzájemně dohodnutou kupní cenu 450,- Kč/ m2 .
2. O prodeji  pozemku parc.č. 647/2 – kultura zahrada, o výměře 871 m2, k.ú. Svrčovec, panu 

Zdeňku  Kolářovi,  bytem  Klatovy,  Václavská  122/I,  vzájemně dohodnutou  kupní cenu 
450,- Kč/ m2 .

3. O prodeji  části pozemku parc.č. 926 - o výměře cca 6 m2, k.ú. Dolany u Klatov, paní  Aleně 
Brejchové,  Osek  40,  Řenče  334  01,  za  vzájemně dohodnutou  kupní  cenu  10,-  Kč/m2, 
za podmínky prodeje pozemku parc.č.  858/3 -  kultura orná půda,  o výměře 753  m2,  k.  ú. 
Dolany u Klatov,  ve  vlastnictví  Aleny Brejchové,  a to  v  rámci  vypořádání  majetkoprávních 
vztahů v souvislosti s výstavbou cyklostezky.

4. O prodeji budovy skladu nacházejícího se na stavební parcele  č. 226, k.ú. Dolany u Klatov, 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným Václavem Řeřichou, Tajanov čp. 42 
a prodeji stavební parcely č. 226 – kultura zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 11 m2 , k.ú. 
Dolany u Klatov, za vzájemně dohodnutou kupní cenu 150,- Kč/m2,  manželům Ing. Vladimíru 
Duškovi a Jarmile Duškové, bytem Dolany 151.

5. O prodeji pozemku parc.č. 863/18 – kultura zahrada, o výměře  51 m2  ,  k.ú. Svrčovec, panu 
Karlu Petrášovi, bytem Svrčovec 23,  za vzájemně dohodnutou kupní cenu 50,- Kč/m2 . 

6. O směně pozemku parc.č.  196/1 – kultura orná půda,  o  výměře 1636  m2,  k.ú.  Svrčovec, 
ve vlastnictví  Josefa  Špety,  Václava  Špety a Vlasty  Špetové,  bytem Svrčovec 19,  v  ceně 
8,- Kč/m2, za pozemek parc. 652/2 – kultura ostatní plocha, dobývací prostor, o výměře 1705 
m2,  k.ú.  Svrčovec,  ve  vlastnictví  Obce  Dolany,  oceněný  dle  znaleckého  posudku 
zpracovaného Františkem Chmelíkem, Švihov.

7. O prodeji  části  pozemku parc.č.  1179 označené dle geometrického plánu  č.  514-122/2012 
zpracovaného geodetickou kanceláří Geodézie Bohemia jako díl b) - o výměře 0,41 m2, k.ú. 
Dolany u Klatov, panu Pavlu Pláničkovi, bytem Dolany 101, za vzájemně dohodnutou kupní 
cenu 150,- Kč/m2 .



III. Schválilo:
1. Rozpočtová opatření č. 7/2012 a z nich vyplývající upravený rozpočet na r. 2012.
2. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-0002256/1 mezí Obcí Dolany a ČEZ 

Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 na pozemku parc. 
č. 117/1 k. ú. Svrčovec v souvislosti s akcí „Svrčovec, Vítovec, parc. č. 117/8 – NN“.

3. Peněžitý  dar  2000,-  Kč  Občanskému  sdružení  Babybox  pro  odložené  děti  –  STATIM  na 
inovaci a přemístění babyboxu v nemocnici v Klatovech.

IV. Doporu  č  uje:  
1. Pronájem nebytových prostor výčepu, sálu II., vstupní haly, chodby a WC v pohostinství v KD 

Dolany paní Jance Beránkové, bytem Dolany 179, za vzájemně dohodnutý měsíční nájem 
3000,- Kč.

2. Pronájem pozemku parc.č. 536/2 – kultura ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 145 m2, k.ú. 
Dolany  u  Klatov,  manželům  Bohuslavu  a  Zdeňce  Křepelovým,  Dolany  134,  za  vzájemně 
dohodnutý roční nájem 10,- Kč za podmínky, že na uvedeném pozemku nedojde k výstavbě 
žádné stavby, pozemek bude užíván pouze za účelem zemědělské činnosti (sečení trávy).

V. Souhlasí:
1. S úplatným převodem pozemku parc. č. 658/1 – kultura orná půda, o výměře 2963 m2, k. ú. 

Dolany u Klatov, ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 
130 00. 

VI. Zamítlo:
1. Záměr prodeje pozemku parc.č. 648/9 – kultura orná půda, o výměře 789 m2, k.ú. Svrčovec 

manželům  Miroslavu  Brouskovi,  Štěnovice,  Lipová  349,  a  Jitce  Brouskové,  Klatovy, 
Suvorovova 594/IV.

Ve Svrčovci dne 25.10.2012

                          Ing. Václav Zeman                                          Stanislav Král
                   starosta obce                                           místostarosta obce


