USNESENÍČ.25
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany
konaného dne 9.12. 2021 od 19,00 hod. v KD Dolany

Zastupitelstvo obce:

l. Vzalo na vědomí:
·

Informace starosty o plnění usneseníz minulé veřejné schůze.

·
·

Nové rozpočtové opatřeni Č. 10 ze dne 30.10.2021 a z něj vyp|ývající upravený rozpočet na r. 2021
Žádost p Hudcové o rekonstrukci elektr"ckého veden' v Pohostinstv' Dolany.

ll. Schvaluje:
"

25 l i : prodej pozemku parč. č. 791/4 - druh pozemku jiná plocha, ostatní plocha, o výměře 78 m2, k.ú.
Malechov, pani
, 339 01 Klatovy, za cenu stanovenou
zastupitelstvem obce na základě znaleckého posudku ve výši 5.460,- KČ. Náklady spojené s prodejem
pozemku uhradí žadatel.

"

25/ II : Odkup pozemku pare. č. 646/1 - druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 13128 m2 a pozemku
parč. č. 646/2 - druh pozemku lesní pozemek, o výměře 480 m2 a pozemku parč. č. 646/3 - druh pozemku
ostatní plocha, neplodná půda, o výměre 161 m2, vše k:ú. Řakom, za vzájemně sjednanou kupní cenu
344.225,- KČ od
Klatovy 339 01.

"

25 l Ill : Nabídku partnerství a žádost o převzetí záštity a finanční podporu Na kole dětem v r. 2022 ve výši
15.000,- KČ.

·

25/ IV : Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2021 na základě individuálnI žádosti za podmínek
uvedených v ,,Pravidlech pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v ľ 2021 na základě individuální
žádostj': schválených dne 10.12.2020 pro:
a) ZO ČZS Dolany, IČO 66343844 , zastoupený předsedkyní p.
, se sídlem Dolany
188, Klatovy 339 01, na podporu činnosti spolku v r. 2021, ve výši 7.000,- KČ,
b) sh Čms - Sbor dobrovolných hasičů Svrčovec, IČO 66342023, se sídlem Svrčovec 94, Klatovy 339 01,
zastoupeného hospodářem p.
příspěvek na technické zajištění hasičské soutěže
,,Pytlovská káď'- 21.8.2021" a náklady s tím spojené, ve výši 7.000,- Kč,
C) ČSV, z.s., základní organizace Dolany, IČO 62633295, se sídlem Dolany 188, Klatovy 339 01, zastoupeného

,

jednatelem
nákup IČO
včelařského
kalendáře
2022,.ve
výši 2.400,KČ,
d) ČSV, z.s.,p. Milošem
základ"n1 Altmannem,
organizace na
Dolany,
62633295,
se sídlem
Dolany
188, Klatovy
339 01,
zastoupeného jednatelem p.
na podporu činnosti spolku ve výši 1.984,- KČ
e) spolku Wejrováci, zastoupené p
, na pokryti nákladů spojených s Mikulášskou
nadílkou v obcích Malechov a výrov, ve výši 1.123,- KČ
f) TJ Sokol Dolany, se sídlem Dolany 188, IČO: 48353264, zastoupený
, na zakoupeni
sportovního vybaveni, ve výši 7.000,- KČ
e) Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Klatovy, Rozvoj 98, Klatovy 339 01, IČO 00425974,
zastoupenému
"

na akci pro děti ,,Ukončení prázdnin': ve výši 4.354,- KČ

25 l V : Poskytnuti dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2021 z programu podpory ,,Pořlzenleko/ogického
vytápěnř schváleného zastupitelstvem obce usnesením č. z 10.12.2020 :
a) ve výši 10.000,00 KČ
na pořízení

ekologického vytápěni v nemovitosti rodinného domu Malechov 48,
b) ve výši 10.000,00 KČ p.

, na pořÍzení ekologického

vytápění v nemovitosti rodinného domu Svrčovec 11.

"

25 l VI : Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany z Programu podpory "Dotace na dopravu vozidly ve
vlastnictví Obce Dolany v r. 2021" Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Klatovy, Rozvoj 98, Klatovy
339 01, IČO 00425974, zastoupený
, předsedkyní ČČK MS Dolany, ve výši 820,38 KČ za
dopravu, pro potřeby ČČK MS Dolany.

"

25 l VII : Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2021 z programu podpory ,,Dotace na základě
individuálnlžádosti na podporu pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18-ti let" , schváleného dne
10.12.2020, pro TJ Sokol Dolany ve výši 26.500,- KČ

"

25 l VIII : Rozpočet Základní Školy a mateřské školy Dolany, okres Klatovy, příspěvkové organizace na rok
2022 s celkovým objemem prostředků ve výši 8.180.000,- kč a střednědobý výhled zš Dolany na roky 2022
- 2024

·

25 l IX : Rozpočet Obce Dolany na r. 2022 s výší18.866.000,- KČ v oblasti příjmů a ve výdajích ve výši
24.230.945,- kč. Schválený schodek rozpočtu ve výši 5.364.945,- KČ bude kryt z přebytků minulých let. Dále
ZO schvaluje střednědobý výhled Obce Dolany na r. 2022-2030.

·

25 l X: Nabídku SMS lnfokanál na rok 2022

"

25 l XI : Plán inventur na r. 2021, vC. složení inventurních komisí pro inventarizaci majetku k 31.12.2021.
4 '
. .

"

25 l XII : Programy podpory na r. 2022:
Program podpory "Pořízení ekologického vytá pění " v r. 2022.
Program Rodpory "Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2022".
Pravidla pro poskytnuti dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2022 na základě individuálni žádosti.
Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2022 na základě individuá|ní žádosti na podporu
pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let.
Pravidla pro poskytnuti dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2022 na základě individuální žádosti - ostatní
žadatelé.
Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2022 programu ,,Dotované stravování seniorů
starších 65 let v rámci sociálního programu obce"

·

25 l XIII : OZV č. 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Nová vyhláška
upravuje výši poplatku za svoz komunálního odpadu od 1.1.2022 na 750,- Kč/osoba/rok. Veškeré slevy a
úlevy zůstávají stejné jako v minulých letech.

' ·

·

25 l XIV : OZV č. 7/2021 o o stanovení systému shromažd'ování, sběru, přepravy, tříděnÍ, využÍvání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládáni se stavebním odpadem na území obce Dolany

25 l XV : Žádost Oblastní charity Klatovy, Měchurova 317, Klatovy 339 01 o poskytnuti dotace z
rozpočtu Obce Dolany v r. 2022 na základě schválených Pravidel individuá/nl žádosti - ostatní
žadatelé v r. 2022, ve výši 10.000,- KČ, na pokrytí nákladů provozu střediska charitní pečovatelské
služby ve Švihově.

·

25 l XVI: Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje výsadbu stromů z dotačního titulu 4/2021 NPŽP
"Sázíme budoucnost" a to včetně udržitelnosti projektu obci, která je rovněŽ žadatelem o dotaci.
výsadba bude provedena vterminu v souladu s danou výzvou, na pozemcích p.č. 231/1 a 231/3

l

vše k.ú. Dolany u Klatov dle předloženého návrhu a pověřuje starostu zajištěním odborného
posudku stávající zeleně.
"

25 l XVII : nabídku - letecké snímkování v r. 2022 : pořízení snímků obcí Dolany a Svrčovec.

·

25 l XVIII : nabídku firmy Dare - eurookona, s.r.o. na hliníkové vstupní dveře pro bytový dům pro
seniory v celkové částce 336 747,- Kč (vC. 15% DPH)

Ill. Zamítá :
·

25 l XIX : žádost o změnu v pravidlech poskytováni účelové dotace spolků pro práci s mládeží do
18 let na základě žádostĹ SDH Dolany

·

25 l XX : nabídka vyhotoveni znaku obce od Mgr. Jana Tejkala

V Dolanech 9.12.2021
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Stanislav Král

místostarosta obce

