
USNESENÍČ.9
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany

konaného ve středu 31. července 2019 od 20,00 hod. v pohostinství ve

Svrčovci

1. Vzalo na vědomi
1. Informace starosty o plnění usneseniz minulé veřejné schůze.
2. Všechny body přednesené starostou v bodě ,,Na vědomí občanům".
3. Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 30.6.2019 schválené starostou obce

2. projednalo a schvaluje :

· pronájem nebytových prostor pohostinství Dolany panu j
a to za podmínek uvedených v záměru

pronájmu (usnesení č 8. ze dne 25.6.2019).

· pronájem nebytových prostor koupal'ště na roky 2020 - 2022 panu
lČ 61752053 a to za podmínek uvedených v

záměru pronájmu (usnesení č 8. ze dne 25.6.2019).

· Schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 649/5 k.ú. Svrčovec o výměře
48m2 na základě žádosti o pronájem pozemku parc.č. 649/5 k.ú. Svrčovec o
výměře 48m2 za účelem údržby veřejného prostranství a uskladnění palivového
dřeva za poplatek 100 Kč/rok.

" Smlouvu o smlouvě budoucí o zřizenI věcného břemene a dohodu o unMstěni stavby č.lV-
12-0014721/VB/002 ,,ZařIzenI distribuční soustavy" na pozemcích parc.Č. 778/6, 808/1 a
808/4 v k.ú. Malechov

" Schvaluje přijeti finanční dotace z rozpočtu PK do rozpočtu Obce Dolany ve výši
29 900,-KČ z dotačního titulu ,,2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy",
schváleného zastupitelstvem PK na zasedání dne 10.6.2019, č. usneseni 1103/19

t· Schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor s|oužÍcÍch k podnikání na pozemku st.
53/3 k. ú. Dolany u Klatov, jehož součástí je stavba - budova Cp. 189 (prostory bývalé
pošty v objektu bývalé Úhlavanky ) na základě žádosti paní

o pronájmu nebytových prostor s|oužÍcÍch k podnikání - budova Cp. 189
(prostory bývalé pošty v objektu bývalé Úhlavanky) - pro provozování kosmeticky,
manikúry a pedikúry

· Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 10.6.2019, č.usnesení
1130/19, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu ,,2019 Příspěvek na
vybavení a opravy neinvestiční povahy". Zastupitelstvo Obce Dolany schvaluje přijetí



finanční dotace z rozpočtu PK do rozpočtu obce ve výši 29 900,-KČ .

· schvaluje počtem 8 hlasů prodej pozemku parč. č. 352/26 - druh pozemku orná půda, o
výměře 522 m2, a pozemku parč. č. 352/23 - druh pozemku ostatní plocha, o výměře 505
m2, vše k. ú. Dolany u Klatov, paní 339 01

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