
U S N E S E N Í  č. 10

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany

konaného v pondělí  23. září  2019 od 20,00 hod. ve víceúčelové budově v

Dolanech   

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. Výpověď smlouvy o spolupráci s firmou DIMATEX CS, spol.s.r.o., jejímž předmětem je 

spolupráce smluvních stran v rámci sběru a odvozu nepotřebného textilu. Nový svozový 

partner pro Obec Dolany bude nadále Pošumavská odpadová, s.r.o.

4. Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 31.7.2019 a rozpočtové opatření č. 5 ze dne 31.8.2019 

a z nich vyplývající upravený rozpočet, obě schválené starostou obce 

2. Projednalo a schvaluje   :

• Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor pohostinství Dolany 
čp. 33 dle platných podmínek: 

Doba pronájmu na dobu neurčitou.

Podmínky pronájmu: 

a) výše nájmu 1.000,- Kč měsíčně do 30.6.2020, od 1.7.2020 pak 2.000,- měsíčně 

b) zajištění a dodržování otevírací doby po dobu min. 6 dnů v týdnu,

c) zajištění vyvařování teplých obědů minimálně 5 dnů v týdnu,  v případě zájmu místních spolků či 

pronajímatele zajistit pohoštění i o víkendu. 

d) provozování činnosti v souvislosti s podmínkami EET (zařízení pro přenos EET je součástí vybavení). 

Bližší informace na tel. 376 313 620.

Zájemci mohou své žádosti podávat do 9.10.2019  v písemné podobě na adresu: 

Obecní úřad Dolany, Dolany 188, Klatovy 339 01. Jako povinnou přílohu žádosti je doložení živnostenského 

oprávnění na provozování hostinské činnosti.  

• pronajímá část pozemku parc.č. 649/9 k.ú. Svrčovec o výměře 48m2  na základě 
žádosti o pronájem pozemku parc.č. 649/9 k.ú. Svrčovec o výměře 48m2 za účelem
údržby veřejného prostranství a uskladnění palivového dřeva ve výši nájmu 100 
Kč/rok panu 

• Revokuje usnesení č. 3 ze dne 13.12.2018 O prodeji pozemků parc. č. 352/26 – druh 
pozemku orná půda, o výměře 522 m2 a parc. č. 352/23 – druh pozemku ostatní plocha, 
jiná plocha, o výměře 505 m2, vše k. ú. Dolany u Klatov, 

 a 
důvodu odstoupení žadatelů od smlouvy na koupi pozemku. 



• Schvaluje žádost o odkup pozemků parc. č. 352/26 – druh pozemku orná půda, o výměře
522 m2, parc. č. 352/23 – druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 505 m2,
vše k. ú. Dolany u Klatov,  za
vzájemně sjednanou kupní  cenu ve výši  750,-  Kč/m2 plus  21  % DPH,  a  za  podmínek
schválených ZO usnesením č. 30 ze dne 3.10.2017. 

• Revokuje usnesení č.7 ze dne 4.6.2019 o odkupu 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. 

• 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 cenu určenou 
znaleckým posudkem 354,64 Kč/m2, tj. v celkové výši 167.035,44 Kč + DPH

• Schvaluje pronájem nebytových prostor  sloužících k podnikání na pozemku st. 53/3 k. ú. 
Dolany u Klatov, jehož součástí je stavba – budova čp. 189 (prostory bývalé pošty v 
objektu bývalé Úhlavanky ) paní , pro provozování 
kosmetických služeb za cenu 500,-Kč/měsíc + energie na dobu neurčitou.

• Schvaluje úpravu podmínek prodeje stavebních pozemků v Dolanech – II.etapa, 
schválených ZO usnesením č. 30 ze dne 3.10.2017 s tím, že do 3 měsíců od schválení 
prodeje je nutno uhradit kupní cenu. 

3. Zamítá :

• prodej části pozemku – druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 779/1 
k.ú. Malechov ve vlastnictví Obce Dolany a části pozemku – druh pozemku ostatní plocha,
ostatní komunikace, parc.č. 778/3 k.ú. Malechov, z důvodu lepšího přístupu k nem. čp. 34
paní 

Ve Svrčovci dne : 23.9.2019

Vyvěšeno na úř. Desce: 25.9.2019                                   Vyvěšeno na el. úř. Desce: 25.9.2019

Sejmuto z úř. desky:                                                            Sejmuto z el. úř. desky:

                        …...............................                                 ….................................  
                          Ing. Václav Zeman                                          Stanislav Král

                   starosta obce                                           místostarosta obce


