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USNESENÍ Č.3
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany

konaného dne 8.12.2022 od 19,00 hod. v Pohostinství Dolany

Zastupitelstvo obce:

l. Vzalo na vědomí:

· Informace starosty o plněni usneseni z minulé veřejné schůze.
· Všechny body přednesené starostou v bodě ,,Na vědomi občanům".
· Návrh na údržbu objektu kd Svrčovec.

Il. Schvaluje:

· 3/ I : Změnu smlouvy o nájmu prostor s|oužÍcÍch k podnikáni a nájmu věci movitých na
pozemku st. 53/3 k. ú. Dolany u Klatov, jehož součásti je stavba občanského vybaveni, budova
s č. p. 189 (prostory bývalé prodejny Úhlavanky) - za účelem provozování masáži.
Změnou nájemní smlouvy došlo k prodlouženi nájmu z 31.12.2022 do 31.12.2023.

· 3/ ll : Záměr změny smlouvy o nájmu nebytových prostor a nájmu věci k podnikání na
pronájem nebytových prostor s|oužÍcÍch k podnikání na pozemku st. 53/1 v k.ú. Dolany u
Klatov, jehož součásti je stavba - budova Cp. 33 (prostory Pohostinství Dolany)
Změnou nájemní smlouvy by mělo dojit od 1.1.2023 ke snÍženÍ nájemného z 2.000,- na
1.000,- Kč/měsic, ostatní zůstává beze změny.

" 3/ Ill : Žádost o povoleni uzavírky a objížďky dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb. a zvláštního
užíváni dle § 25 odst. 6 písm. C) až e) zákona č. 13/1997 Sb.s vedením uzavřené trati RZ
Tajanov - Poleň: Tajanov (mimo) - Andělice - Tupadly - Drslavice (mimo) - Věckovice (mimo)
- Poleň v rámci 31.HISTORIC VLTAVA RALLYE FIA mistrovství Evropy historických vozidel a 57.
RALLYE ŠUMAVA KLATOVY - 21. dubna 2023, předpokládaný čas: 15:00 - 21:30. '

· 3/ IV : Poskytnuti dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2022 na základě individuá|ni žádosti, a
to za podmínek uvedených v ,,Pravidlech pro poskytnuti dotace z rozpočtu Obce Dolany v r.

,2022 na základě lndividuá|ni žádosti, schválených dne 9.12.2021;

,a) SH ČMS - SDH Dolany, se sídlem Dolany 188, Klatovy 339 01, ve výši 7.000,- KČ, na
podporu činnosti v r. 2022.

b) Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Klatovy, Rozvoj 98, Klatovy 339 01, IČO
00425974, ve výši 7jjoo,- kč, výdaje na akce pořádané v r. 2022 ČČK MS Dolany
(Ukliďme Česko, Rozloučeni s prázdninami, rozsvÍcenÍ vánočního stromu) a na další
činnost v r. 2022, pro potřeby ČČK MS Dolany.

· 3/ V : Poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v. 2022 z Programu podpory ,,Dotace na
dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2022:
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svrčovec, se sídlem Svrčovec 94, Klatovy 339 01, ve výši
3.672,35 KČ, a to za podmínek uvedených v ,,Programu podpory ,,Dotace na dopravu vozidly
ve vlastnictví Obce Dolany v ľ 2022 ': schválených dne 9.12.2021.



· 3/ VI : Poskytnuti dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2022 z Programu podpory "Pořízeni
ekologického vytápění " v r. 2022, za podmínek uvedených v Programu podpory °'PořIzenI
ekologického vytápěni " v r. 2022, schválených dne 9.12.2021;

a) ve výši 10.000,- KČ, p. , bytem Klatovy 339 01, na vytápění
nemovitosti Malechov Cp. 47; "

b) ve výši 10.000,- KČ, p. , bytem , Klatovy 339 01, na vytápěni
nemovitosti Dolany Cp. 150;

C) ve výši 10.®0,- KČ, p. bytem , Klatovy 339 01, na vytápěni v
nemovitosti výrov Cp. 9.

· 3/ VII : Programy podpory na r. 2023:
Program podpory "Pořízeni ekologického vytápěni " v r. 2023.
Program podpory "Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2023".
Pravidla pro poskytnuti dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2023 na základě individuálni žádosti.
Pravidla pro poskytnuti dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2023 na základě individuálni žádosti na
podporu pravidelných aktivit děti a mládeže do 18 let.
Pravidla pro poskytnuti dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2023 na základě individuálni žádosti -
ostatní žadatelé.
Pravidla pro poskytnuti dotace z rozpoČtu Obce Dolany v r. 2023 programu ,,Dotované stravování
seniorů starších 65 let v rámci sociálnIho programu obce".

· 3/ viii: Žádost Oblastní charity Klatovy, Měchurova 317, Klatovy 339 01 o poskytnuti dotace
z rozpoČtu Obce Dolany v ľ 2023 ve výši 10.000,- KČ na základě schválených pravidel
individuálni žádosti - ostatní žadatelé v r. 2023, na pokryti nákladů provozu střediska
charitní pečovatelské služby ve Švihově.

· 3/ lX : Poskytnuti příspěvku rodičům děti, které navštěvuji Základni školu a mateřskou školu
Dolany, okres Klatovy, příspěvková organizace a stravují se ve školní jídelně, ve výši 10,00
Kč/každý odebraný oběd, a to od 01.01.2023.

3/ X : Obecní úřad Dolany jako pořizovatele Zprávy o uplatňováni územního plánu Dolany,
včetně pokynů pro zpracování návrhu změny Č. 2 územního plánu Dolany.

3/ XI : Starostu obce Ing. Václava Zemana jako určeného zastupitele pro pořizováni Zprávy
o uplatňování územního plánu Dolany a změny č. 2 územního plánu Dolany.

" 3/ XII : Uzavřeni přikazni smlouvy na zajištěni pořízeni Zprávy o uplatňováni územního
pIánu Dolany za období 2015 - 2022 s Petrem Pelechem, Smrková 976/38, Plzeň, IČO
07926529.

" 3/ XIII : Uzavření smlouvy o mapování a aktualizaci dat technické infrastruktury ve
vlastnictví obcí pro systém Digitálni technické mapy Plzeňského kraje.

· 3/ XIV : Rozpočet Základní školy a mateřské školy Dolany, okres Klatovy, příspěvkové
organizace na rok 2023 s celkovým objemem prostředků ve výši 8.280.000,- KČ a
střednědobý výhled Základni Školy a mateřské školy Dolany, okres Klatovy, příspěvkové
organizace na období 2023 - 2025.

· 3/ XV : Rozpočet Obce Dolany na r. 2023 s příjmy 22.335.700,- Kč a ve výdajích ve výši 28.
197.500,- kč. schválený schodek rozpočtu ve výši 5.861.800,- KČ bude kryt z přebytků
minulých let.
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· 3/ xvi : střednědobý výhled Obce Dolany na r. 2023-2032.
0

· 3/ XVII : Nabídku SMS lnfoKanál na r. 2023 za cenu 680,- Kč/r!!ěsíc bez DPH.

· 3/ XVIII : Od 1.1.2023 zvýšeni vodného na 25,- Kč/m3 pIus platná sazba DPH.

" 3/ XIX : Plán inventur na r. 2022, vC. složení inventurních komisí pro inventarizaci majetku k
31.12.2022.

· 3/ XX : Pravidla pro podporu decentralizovaného Čištěni odpadních vod Obce Dolany č.
P1/2022 ,,pro poskytováni příspěvku z rozpočtu obce na vybudováni domovních čistíren
odpadních vod a zemních filtrů jako doplňkového čištěni k septikům v k.ú. Dolany u Klatov".

· 3/ XXI : Žádost SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svrčovec o finanční příspěvek ve výši
40.000,- KČ z rozpočtu obce na oslavy 120. výročí založeni Sboru dobrovolných hasičů ve
Svrčovci spojené s tradiční soutěži Pytlovská káď.

· 3/XXll : Dodatek č. 5 ke Smlouvě ev. č. 335-12-15 na odvoz a likvidaci odpadu uzavřený s fi
Šumavské vodovody a kanalizace a.s.s účinností od 1.1.2023.

Ill. Rozhodlo:

" 3/ XXIII: O uzavřeni smlouvy o budoucí smlouvě o zřIzeni věcného břemene a dohodu o
unMstěni stavby ,,Malechov, KT, pare. č. 102/4 - NN, č. IV-12-0020375/SOBS VB/1" mezi Obci
Dolany jakožto budoucí stranou povinnou a ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem
Děčín, Děčín lV-Podmokly, Teplická 874/8, 402 02, na pozemek parč. č. 808/1- druh
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Malechov, za jednorázovou náhradu ve
výši 2.000,- KČ. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby
platné ke dni. Obsahem věcného břemene bude právo budoucí oprávněné strany umístit,
provozovat, opravovat a udržovat ZařIzenI distribuční soustavy na pozemku, provádět jeho
obnovu, výměnu a modernizace a povinnost budoucí povinné strany výkon těchto práv
strpět.

" 3/ XXIV : O uzavřeni smlouvy o zřízeni věcného břemene - služebnosti č. lV-12-
0016696/VBO04 Komošín KT, č.p. E26 - NN mezi Obci Dolany jakožto stranou povinnou a fi
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 jakožto
stranou oprávněnou na pozemek parč. č. 1071/4 - druh pozemek lesní pozemek v k.ú.
Dolany u Klatov, za 1.000,- KČ. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle
zákonné sazby platné ke dni. Obsahem věcného břemene je právo Oprávněné umístit,
provozovat, opravovat a udržovat Zařízeni distribuční soustavy na pozemku, provádět jeho
obnovu, výměnu a modernizace a povinnost budoucí povinné strany výkon těchto práv
strpět.

· 3/ XXV : O uzavřeni smlouvy o dílo mezi Obcí Dolany a Liborem Vizingrem REM, Měčín 200,
340 34, na zhotovení ,,Dodávky a montáže - Silnoproudá elektrická zařizeni, slaboproudá
elektrická zařízeni včetně kompletaci do Bytového domu pro seniory na p.p.č. 62/1, p. st.
36/1 a p. st. 36/3 vše k.ú. Dolany u Klatov, v rámci akce Změna stavby před jejím
dokončením", za cenu 3.335.000,- s DPH.



IV. Vydává :

· 3/ XXVI : Obecně závaznou vyhlášku obce Dolany, o místním poplatku ze vstupného, kterou
se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/2017, o místním pop|atku ze vstupného, ze dne
25.7.2017.

· 3/ XXVII : Obecně závaznou vyhlášku obce Dolany, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce č. 7/2021, o
stanoveni obecního systému odpadového hospodářství, ze dne 9.12.2021.

· 3/XXVlll: Obecně závaznou vyhlášku obce Dolany, o mÍstnÍm poplatku za užIvánI veřejného
prostranství, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2017, o místním poplatku za
užIvánI veřejného prostranství, ze dne 25.7.2017.

V Dolanech 8.12.2022

starosta obce OBEC
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Stanislav Král
místostarosta obce


