
U S N E S E N Í  č. 22

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany

konaného dne 12.8. 2021 od 20,00 hod. v KD Dolany

         Zastupitelstvo obce:

I. Vzalo na vědomí:

• Informace starosty o plnění usnesení z minulé veřejné schůze.

• Připomínky ke stavu koupaliště s tím, že v současné době nebude obec do koupaliště 

investovat

• Starostou schválené rozpočtové opatření č.5 a z něj vyplývající upravený rozpočet na rok 

2021 

II. Schvaluje:

• Směnu pozemků parc.č. 105/2 – druh pozemku orná půda, o výměře 5 m2 dle GP č. 224-154/2017, který 

vznikl oddělěním z pozemku parc. č. 105 k.ú. Malechov za účelem majetkoprávního vyrovnání pod VD 

„Malechovský potok ř.km 0,100-1,800“, oceněný znaleckým posudkem cenou 130,- Kč, za část obecního 

pozemku parc.č. 107/1 – druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 1.189 m2 za znaleckým posudkem 

stanovenou cenu 30.914,- Kč  a část obecního pozemku parc. č. 107/2 – druh pozemku orná půda, o 

výměře 520 m2  za znaleckým posudkem stanovenou cenu 13.520,- Kč  vše k.ú. Malechov, které vznikly 

oddělením z pozemků 107/1 a 107/2 k.ú. Malechov dle GP č. 294-2041/2021 fi Geodezie Klatovy s.r.o. 

Rozdíl cen směňovaných pozemků činí 44.300,- Kč. Náklady spojené se směnou pozemků, tj. za 

geodetické oddělení a ocenění pozemků, uhradí žadatel, 

• Směnu pozemků parc.č. 104/3 – druh pozemku orná půda, o výměře 76 m2 dle GP č. 224-154/2017, který 

vznikl oddělěním z pozemku parc. č. 104/1 k.ú. Malechov za účelem majetkoprávního vyrovnání pod VD 

„Malechovský potok ř.km 0,100-1,800“, oceněný znaleckým posudkem cenou 15.200,- Kč, za obecní 

pozemek  parc.č. 107/5 – druh pozemku orná půda, o výměře 185 m2 za znaleckým posudkem stanovenou 

cenu 4.810,- Kč  a obecního pozemek parc. č. 107/6 – druh pozemku trv.trav.porost, o výměře 668 m2  za 

znaleckým posudkem stanovenou cenu 17.368,- Kč  vše k.ú. Malechov, které vznikly oddělením z pozemků 

107/1 a 107/2 k.ú. Malechov dle GP č. 294-2041/2021 fi Geodezie Klatovy s.r.o. Rozdíl cen směňovaných 

pozemků je 6.978,- Kč. Náklady spojené se směnou pozemků, tj. za geodetické oddělení a ocenění 

pozemků, uhradí žadatel, paní 

• Záměr směny pozemku parc. č. 564/3 – druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 2212 m2,

k.ú. Dolany u Klatov, oceněný ve výši 55.300,- Kč, za pozemky ve vlastnictví obce, za pozemek

parc. č. 290 – druh pozemku orná půda, o výměře 2621 m2, za pozemek parc. č. 298/2 – druh

pozemku orná půda, o výměře 9016 m2, za pozemek parc. č. 497 – druh pozemku orná půda, o

výměře 2414 m2 vše k.ú. Dolany u Klatov, za pozemek parc. č. 392 – druh pozemku orná půda, o

výměře 4.137 m2, za pozemek parc. č. 400/2 – druh pozemku orná půda, o výměře 6695 m2, za

pozemek parc. č. 413 – druh pozemku orná půda, o výměře 9252 m2, za pozemek parc. č. 440 –

druh pozemku orná půda, o výměře 6958 m2, za pozemek parc. č. 618/1 – druh pozemku orná

půda,  o  výměře  8427  m2,  vše  k.ú.  Svrčovec,  oceněné  ve  výši  1.662.262,-  Kč.  Rozdíl  cen

směňovaných pozemků činí 1.606.962,- Kč, a bude doplacen směňujícím, panem

 .  Směna  pozemků  bude  podmíněna

sjednáním rozvazovacích podmínek ve prospěch obce.



• Záměr prodeje pozemku parc. č. 791/4 – druh pozemku jiná plocha, ostatní plocha, o výměře 78 m2, k.ú. 

Malechov za odhadcem stanovenou cenu. Náklady spojené s prodejem pozemku uhradí žadatel.

• Finanční dar obce pro tornádem postiženou oblast na Moravě ve výši 100 000,- Kč adresovanou 

obci Týnec. 

• Přijetí finanční dotace z rozpočtu PK do rozpočtu obce Dolany ve výši 26.191,- Kč v rámci dotačního titulu 

„Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy.“ JSDHO Dolany.

• Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2021 z programu podpory „Pořízení ekologického

vytápění“ ve výši 10.000,- Kč p , na

pořízení ekologického vytápění v nemovitosti rodinného domu.

• Navýšení  částky odměny SDH Malechov za úklid a  údržbu veřejně přístupných ploch v obcích

Malechov a Výrov na základě vzájemné Smlouvy o údržbě zeleně v obci Malechov a Výrov ve výši

2.000,- Kč za údržbu vodojemu v Malechově.

• Navýšení nájemného z pozemků parc. č. 348/2, 356/1 a 356/2 vše k.ú. Dolany u Klatov, od r.

2021  na  6.000,-  Kč/rok.  Obec  užívá  dlouhodobě  tyto  pozemky  a  pozemky  tvoří  součást

sportovního areálu v Dolanech. 

• Nákup třístranného sklápěče NS3 pro potřeby technického zabezpečení obce.

• Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2021 na základě individuální žádosti ve výši 2

700,- Kč spolku Wejrowaci.cz, zastoupené p. Václavem Voráčkem, na pokrytí nákladů spojených

s konáním akce „Prakiáda 2021“

• Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2021 na základě individuální žádosti ve výši 7 000,-

Kč SDH Malechov, na pokrytí nákladů spojených s konáním akce „Pouťové odpoledne 2021“ dne

3.7.2021

 

• Rozpočtové opatření č. 6 a z něj vyplývající upravený rozpočet na rok 2021 

III. Zamítá:

• Smlouvu na poskytnutí účelové dotace pro projekt „Víceúčelové hřiště na p.p.č. 361/1 v k.ú. 

Dolany  u Klatov“ ve  výši 350.000,- Kč

V Dolanech dne 12.8.2021

             ..............................                                                                        ..................................

                 Ing. Václav Zeman                                                                                         Stanislav Král

                    starosta obce                                                                                           místostarosta obce                                                


