
USNESENÍČ.2

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany

konaného dne 10.11.2022 od 19,00 hod. ve Víceúčelovém zařízení Malechov

Zastupitelstvo obce:

l. Vzalo na vědomí:

· Informace starosty o plnění usneseni z minulé veřejné schůze.
· Všechny body přednesené starostou v bodě ,,Na vědomí občanům".
· Informativní schůzka ohledně přechodu na decentralizovaný způsob čištěníodpadnÍch vod.
· Starostou schválená rozpočtová opatření Č. 9, Č. 10 a Č. 11/2022 a z nich vyplývajÍcÍ

upravený rozpočet na r. 2022.

ll. Schvaluje:

" 2/ I : Poskytnuti dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2022 z programu podpory ,,Dotace na
základě individuálnI žádosti na podporu pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let", dle
pravidel schválených 9.12.2021:
a) pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Malechov, IČO 65580788, se sídlem Malechov
55, Klatovy 339 01, ve výši 7.000,- KČ;
b) pro TJ, SOKOL DOLANY u Klatov, IČO 48353264, se sídlem Dolany 188, Klatovy 339 01, ve
výši 26.500,- kč; '
c) pro sh ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolany, IČO 65580770, se sídlem Dolany 188,
Klatovy 33901, ve výši 7500,- kč.

" 2/ II : Poskytnuti dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2022 na základě individuálnI žádosti,
a to za podmínek uvedených v ,,Pravidlech pro poskytnuti dotace z rozpočtu Obce Dolany
v r. 2022 na základě individuální žádosti, schválených dne 9.12.2021.
a) TJ SOKOL Dolany u Klatov, spolek, IČO 48353264, se sídlem Dolany 188, Klatovy 339 01,
ve výši 7.000,- na zkva|itněnítréninku ping-pong;
b) ZO ČZS Dolany, IČO 66343844, se sídlem Dolany 188, Klatovy 339 O 1, ve výši 6.000,- KČ
na podporu spolkové činnosti v r. 2022,
C) ČSV, z.s., základní organizace Dolany, IČO 62633295, se sídlem D(?|any 188, Klatovy 339
01 Klatovy 339 01, ve výši 7.000,- KČ, na podporu spolkové činnosti v r. 2022,
d) SHŽMS - SDH SvrČovec, IČO 66342023, se sídlem Svrčovec 94, Klatovy 339 01, ve výši
7.000,- KČ, na náklady spojené s pořádáním hasičské soutěže ,,Pytlovská káď'".

" 2/ Ill : Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany z programu podpory z rozpočtu Obce
Dolany v r. 2022 ,,Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2022"a to za
podmínek uvedených v Programu podpory ,,Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce
Dolany v r. 2022': pro sh ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolany, ve výši 10.000,- KČ.

" 2/ IV :Záměr změny smlouvy o nájmu prostor s|oužÍcÍch k podnikání a nájmu věcí movitých
na pozemku st. 53/3 k. ú. Dolany u Klatov, jehož součástí je stavba občanského vybavení,
budova s Č. p. 189 (prostory bývalé prodejny Úhlavanky) - za účelem provozování masáží.
Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k prodlouženI nájmu z 31.12.2022 do 31.12.2023.



" 2/ V : RozpoČtová opatření Č. 12/2022 a z nich vyp|ývajÍcÍ upravený rozpočet na r. 2022.

" 2/VI : Záměr pronájmu nebytových prostor a nájmu věcí v Pohostinství Svrčovec v
nemovitosti Cp. 25 ve SvrČovci, prostor s|oužÍcÍch k podnikáni, za účelem provozování
hostinské Činnosti od 1.1.2OÍ3 na dobu neurČitou za podmínky pronájmu:
a) výše nájmu 100,- KČ měsíčně + úhrada vodné + úhrada nákladů za topení(dodávka elektřiny
bude přepsána a hrazena novým nájemcem).

b) zajištěni a dodržováníotevÍracÍ doby po dobu min. 2 dny v týdnu,

C) v případě zájmu místních spolků či pronajímatele zajistit pohoštěníi o víkendu a ve
dnech, kdy není otevÍracÍ den, . '

.d) provozováni činnosti v souvislosti s podmínkami EET (zařízení pro přenost EET je součástí
vybavení).

Jako povinnou přílohu žádosti je doloŽení živnostenského oprávnění na provozování
hostinské činnosti.
zájemci se mohou hlásit do 30.11.2022.

Ill. Rozhodlo:
P

" 2/ VII :0 uzavřenISmlouvy o budoucí smlouvě o zřízenÍvěcného břemene a dohodu o
urrňstěni stavby ,,SVRČOVEC, KT, ST. 59 - PŘ ELOŽKA N N, č. IZ-12-0001422/1/VB" m ezi Obcí
Dolany, jakožto budoucí stranou povinnou" a ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247290,35, se sídlem
Děčín, Děčín IV -Podmokly, Teplická 874/5, 405 02, na zřízenÍvěcného břemene na
pozemcích parč. č. 86/2, 863/13, 890/6 a 85 v k.ú. Svrčovec, za jednorázovou náhradu ve
výši 2.000,- KČ. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby
platné ke dni uskutečněni platby.

" 2/ VIII : O odkupu pozemku pare. č. 627/6 - druh pozemku ostatní plocha, silnice, o výměře
69 m2, k.ú. Dolany u Klatov v souvislosti s akci ,,11/185 + |||/1841DOLANY- PRŮTAH'f od
manželů p. a panI ,
bytem a p. , bytem ,

, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 350,- KČ/m2.

V Malechově 10.11.2022

sůrosta obce

oBEe

Stanislav Král
m Ístostarosta obce


