
USNESENĹČ.20
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany

konaného dne 9. března 2021 od 19,00 hod. v KD Dolany

Zastupitelstvo obce:
I. Vzalo na vědomí:

1. Informace starosty o plněni usnesení z minulé veřejné schůze.
2. Starostou schválené poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2021 na základě

individuální žádosti ve výši 2.560,- KČ, Okrsku Č.31 Dolany, OSH Klatovy, zastoupený
starostou okrsku č 31 p , členský příspěvek na Činnost okrsku Č.31 Dolany,
za podmínek uvedených v příloze programu podpory, schváleného dne 10.12.2020.

3. Ceník fí Pošumavská odpadová, s.r.o. platný od 1.1.2021
4. Žádost vlastníka nemovitosti Dolany Cp. 156 na vybudováni chodníku.
5. Nabídku zak.tv.
6. Nabídku Heraldické kanceláře ,,Dauphin" na zhotovení obecního znaku a vlajky.
7. Starostou schválená rozpočtová opatření č. 9/2020 a z nich vyplývajÍcÍ upravený rozpočet

na rok 2020.
8 Žádost o odkup pozemku parč. č. 911/1 druh pozemku ostatní plocha, ostatní

komunikace, o výměře 226 m2, k.ú. Řakom.

j]. Rozhodlo:
1. O uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0014548/VB/001

mezi obcí jakožto stranou povinnou a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Děčín, Děčín lV-
PoĹjmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 jakožto stranou oprávněnou, v souvislosti s akcí
,,Dolany, KT, p.č.105, 107/1- NN" na pozemek parč. č. 1165/2 k.ú. Dolany u Klatov, za
účelem zřízení distribuční soustavy - zemní kabel NN. Rozsah věcného břemene je
vymezen v GP č. 668-449/2019 potvrzený Katastrálním úřadem pro plzeňský kraj,
Katastrálním pracovištěm Klatovy dne 10.11.2020. ZřIzeni věcného břemene za
jednorázovou náhradu ve výši 1.100,- KČ, k této částce bude připočtěna DPH.

2. O uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístěnÍ
stavby č. IE-12-0008072/SOBS VB/12 v souvislosti s akcí ,,Dolany KT, k Švihovu - NN" na
pozemky parč. č. 1164/1, parč. č. 1164/9, parč. č. 1165/1, parč. č. 1165/2, parč. č.
1165/12, parč. č. 1174/2, parč. Č. 1176/1 v k.ú. Dolany u Klatov, za účelem urMstění
zařizenI distribuční soustavy - podzemní kabelové vedení NN, rozpojovací skříň v pihři
(parč. č. 1176/1) a přípojková skříň v pilíři (parč. č. 1176/1). '

3. O uzavření Smlouvy o zřízenI věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0013080/VB/01
mezi obci jakožto stranou povinnou a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Děčín, Děčín lV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 330 23, jakožto stranou oprávněnou, v souvislosti s akcí
,,Dolany KT, parč. č. 352/2 - NN': na pozemky parč. Č. 352/1, parč. Č. 352/20, parč. Č.
353/6, parč. č. 353/7, parč. č. 363/6, parč. č. 1174/2 k.ú. Dolany u Klatov, za účelem
urMstění zařízení distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN, 4x přípojková skříň.
Rozsah věcného břemene je vymezen v GP č. 681-388/2020 potvrzený Katastrálním
úřadem pro plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Klatovy dne 19.11.2020. ZřizenI
věcného břemene za jednorázovou náhradu ve výši 8.400,- KČ, k této částce bude
připočtěna DPH.



III. Schvaluje:
1. Záměrsměny pozemku parč. č. 83/1-"druh pozemku orná půda, o výměře 14085 m, k. ú.

Balkovy a pozemku parč. č. 563/2 - druh pozemku vodní plocha, koryto vodního toku
přirozené nebo upravené, o výměře 448 m2 a pozemku parč. Č. 563/3 - druh pozemku
trvalý travní porost, o výměře 261 m2, oba v k. ú. Dolany u Klatov, ve vlastnictví p

Klatovy 339 01 za nově označený pozemek pare. Č. 949/1 druh
pozemku trvalý travní porost, o výměře 11896 m2, k.ú. Dolany u Klatov, dle GP č. 683-
2040/2021, zpracovaný fi Geodezie Klatovy s.r.o., Plánická 171, Klatovy 339 01, ve
vlastnictví Obce Dolany za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

2. UmÍstění dopravních zařízenI- ,,ukazatel rychlosti" v obci Malechov, a to v počtu 1 ks,
umístěnýve směru od Dolan.

3. Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2021 na základě individuální žádosti - ostatní
žadatelé ve výši 10 000,- KČ, Oblastní charitě Klatovy, Měchurova 317, Klatovy 339 01 o
poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2021 na základě schválených pravidel
individuální žádosti - ostatní žadatelé, na pokryti nákladů provozu střediska charitní
pečovatelské služby ve Švihově a uzavř.ení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, za
podmínek uvedených v příloze programu podpory, schváleného dne 10.12.2020.

4. Podání žádosti na akci ,,Obnova hřbitovní zdi veřejného pohřebiště v Dolanech u Klatov, na
p.p.č. 232, 231/2 k.ú. Dolany u Klatov ll.etapa" z programu Programu stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje 2021- projekty obcí.

5. Podání žádosti o dotaci na vybudovánÍVÍceúče|ového hřiště na p.p.č. 361/1 v k.ú. Dolany u
Klatov z dotačního titulu ,,Podpora vybudováni a modernizace sportovišť v roce 2021" z
Plzeňského kraje.

6. Podání Žádosti o dotaci na akci ,,Svrčovec - Vodovod - Tlaková zvyŠovací stanice" z
dotačnih'o programu vodohospodářské infrastruktury 2021z Plzeňského kraje.

7. Podánížádosti o dotaci z MV-GŘ HZS PK v rámci dotačního programu pro rok 2022 Účelové
investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasiČů obcívýzvu jsdh_v3_2022:
Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice na akci ,,Požární zbrojnice v Dolanech na st.p.č.
36/2, p.p.č. 61a 658/3 v k. ú. Dolany u Klatov".

8. lnvestiční záměr s názvem ,,Požární zbrojnice v Dolanech na st.p.č. 36/2, p.p.č. 61a 658/3 v
k. ú. Dolany u Klatov". Předmětem lnvestičniho záměru je revitalizace území se starou
stavební zátěži (brownfieldů) v rámci programu Brownfieldy formou dotace. Občanská
vybavení, která revitahzací vzniknou, jsou určena převážně pro jiné než hospodářské využití,
dle podmínek stanovených v nařÍzenívlády č. 496/2020 Sb., v znění pozdějších předpisů.

9. Podání žádosti o poskytnutí podpory z prostředků SFPl na revitalizac,i území se starou
' stavební zátěží {brovnfieldů) na území ČR podle NV Č. 496/2020 Sb. na stavbu ,,Požární

zbrojnice v Dolanech na st.p.č. 36/2, p.p.č. 61a 658/3 v k. ú. Dolany u Klatov't
10. Záměr obce na prodej pozemku parč. Č. 911/1- druh pozemku ostatní plocha, ostatní

komunikace, o výměře 226 m2, k.ú. Řakom.

IV. Souhlasí:

1. S povolením uzavírky, zvláštního užIvání komunikací a povoleni objížděk, za účelem
vedení uzavřené trati rychlostní zkoušky RZ ANDĚLICKÁ: SVRČOVEC - Andělice - Tupadly -



Drslavice - Rakom - Dolany (mimo) v rámci 29. HISTORIC VLTAVA RALLYE A 55. RALLYE
ŠUMAVA KLATOVY - předpokládaný termín 7. května 2021 od 15,00 - 21,00 hod..

2. S uzavřením Smlouvy pro urrústění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování
(provozovatelem Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9).

V. Pověřu je starostu

1. Připravit projekt na podporu stravování seniorů v místní provozovně pohostinství.

Dolany, 9.3.2021
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Stanislav Král
místostarosta obce
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