
U S N E S E N Í  č. 23

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany

konaného dne 14.10. 2021 od 20,00 hod. v KD Dolany

         Zastupitelstvo obce:

I. Vzalo na vědomí:

• Informace starosty o plnění usnesení z minulé veřejné schůze.

• Nabídku firmy Greenroot, s.r.o., na ekologické čištění kontejnerů na tříděný odpad 

• Starostou schválená rozpočtová opatření č.7 a 8. a z nich vyplývající upravený rozpočet na 
rok 2021 

II. Schvaluje:

1. Směnu 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.

2. Aktualizaci plánu společných zařízení pro pozemkovou úpravu KoPÚ Balkovy, Dolany u Klatov –
část, Slatina u Chudenic – část.

3. Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2021 z programu podpory „Pořízení ekologického vytápění“

ve výši 10.000,00 Kč p.

4. Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2021 z programu podpory „Pořízení ekologického
vytápění“ ve výši 10.000,00 Kč 

5. Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2021 z programu podpory „Pořízení ekologického vytápění“

ve výši 10.000,00 Kč 

6. Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany z programu podpory
„Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2021“ pro ZO ČZS Dolany
 

7. Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany z programu podpory
„Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2021“ pro ZO ČSV Dolany 

8. Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany z programu podpory
„Dotace na základě individuální žádosti“ - dotace na činnost, pro ZO ČSV Dolany, ve vý
ši 2.616,- Kč 



9. Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2021 z programu podpory „Pořízení ekologického
vytápění“ ve výši 10.000,00 Kč  

10. Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany z programu podpory „Dotace na základě individuální 
žádosti na podporu pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18-ti let“  pro SDH Dolany, ve výši 
7.000,- Kč 

11. ZO schvaluje navýšení základního kapitálu spol.Pošumavská odpadová, s.r.o., na novou výši 
2.345.150,- Kč a souhlasí s tím, aby nové vklady do společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., byly 
upsány takto:  stávající společník město Klatovy navýší svůj vklad na novou celkovou výši 
1.180.000,- Kč a přistupující noví společníci město Švihov, obec Pocinovice, obec Libkov, obec 
Loučim a obec Neurazy vloží vklady ve výši odpovídající počtu obyvatel dané obce násobeného 
30,- Kč. 
ZO schvaluje novou společenskou smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o. Dle 
přiloženého návrhu a ukládá starostovi obce v tomto smyslu hlasovat na valné hromadě 
společnosti. 

12. Schvaluje žádost o povolení pořádat v Dolanech závod Zimní Extreme Dog Race v termínu 
10.12.2022.

13. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. 
IV-12-0018382 Dolany KT, parc.č. 373/3 - NN mezi Obcí Dolany, jako stranou budoucí povinnou a 
ČEZ Distribucí, a. s., IČO 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02, jako stranou budoucí oprávněnou, na pozemek parc. č. 388/1 orná půda a 
p.č. 1167/1, ostatní plocha v k. ú. Dolany, za jednorázovou náhradu ve výši 4.338,- Kč. 

14. Podání žádosti o grantový příspěvek na podporu výstavby víceúčelového hřiště v Dolanech
 z prostředků Nadace ČEZ v rámci grantového řízení „Oranžové hřiště“.

15. Schvaluje rozpočtové opatření č. 9

V  Dolanech dne 14.10.2021

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

                    starosta obce                                                                                           místostarosta obce                                                        


