
USNESENÍČ.13
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany

konaného dne 4. února 2020 od 20,00 hod. v prostorách KD

v Dolanech

Zastupitelstvo obce:

1. Vzalo na vědomí:
1. Informace starosty o plnění usneseni z minulé veřejné schůze.
2. VŠechny body přednesené starostou v bodě ,,Na vědomí občanům".
3. Starostou schválená rozpočtová opatření č. 11/2019 a z nich upravený rozpočet na rok

2019.
4. žádost majitelů nemovitosti v Balkovech o výstavbu vodovodu v obci Balkovy.
5. Písemný dotaz p. Straky, bytem a pověřuje starostu obce

odpovědět tazateli.

2. Rozhodlo:

1. O poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2020 z programu podpory ,,Pořlzenl
ekologického vytápění" schváleného zastupitelstvem obce usnesením Č.12 z 10.12.2019 :
a) ve výši 10.000,00 KČ p. bytem , na
pořjzenÍ ekologického vytápěnív nemovitosti rodinného domu Malechov 8.
b) ve výši 10.000,00 KČ p. , bytem , na pořízenÍ
ekologického vytápěniv nemovitosti rodinného domu Dolany 70.
C) ve výši 10.000,00 KČ p. , bytem , na pořízenÍ
ekologického vytápěnív nemovitosti rodinného domu SvrČovec 26.

2. O poskytnuti dotace z rozpoČtu Obce Dolany v r. 2020 na základě individuálnI žádosti:
a) OSH Klatovy, okrsek Č.31, zastoupený statutárním zástupcem žadatele na
členský příspěvek na činnost ve výši 10,-Kč/člen, na 256 členů ze správního území Dolany v
celkové výši 2 560,-KČ, a to za podmínek uvedených v ,,Pravidlech pro poskytnutí dotace z
rozpočtu Obce Dolany v r. 2020 na základě individuá|nÍžádosti': schválených dne
10.12.2019.

3. O odkupu pozemku parč. Č. 662/3 - druh pozemku orná půda, o výměře 2000 m2, k.ú.
Dolany u Klatov, od p. , bytem , za kupní cenu
ve výši 157.580,- KČ, tj. za cenu, za níž uvedený pozemek odkoupil od Obce Dolany na
základě zpracovaného znaleckého posudku, za účelem výstavby skladu na tuhá paliva.

4. O odkupu nově vzniklého pozemku parč. č. 65/4 - druh pozemku zahrada, o výměře 12 m2,
k. ú. Svrčovec, na základě GP č. 331-2351/2019, zpracovaného fi GEODEZIE Klatovy, s.r.o.,
Plánická 171, Klatovy 339 01, oddělením z pozemku parč. Č. 65/3 k. ú. Svrčovec, od p.

, za cenu stanovenou
znaleckým posudkem, ve výši 3.496,- KČ. Náklady spojené s odkupem (znalecký posudek,
návrh na vklad) budou hrazeny ze strany kupujÍcÍho - Obce Dolany.

5. O odkupu nově vzniklého pozemku parč. č. 64/3 - druh pozemku zahrada, o výměře 1m2,
vše k. ú. Svrčovec, oddělením z pozemku pare. č. 64/2 k. ú. Svrčovec, od p

, bytem za cenu stanovenou znaleckým 'posudkem, ve
výši 291,- KČ. Náklady spojené s odkupem {znalecký posudek, návrh"na vklad) budou
hrazeny ze strany kupujÍcÍho - Obce Dolany.



6. O změně nájemnísmlouvy na pronájem nebytových prostor kiosku nacházejÍcÍho se ve
sportovním areálu v Dolanech - na pozemku st. 302 k.ú. Dolany u Klatov, který je zapsán na
listu vlastnictví č. 10001V k.ú. Dolany u Klatov. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojit ke
sníženívýše nájemného ze současných 2 500,- kč na nově navržených 1000,- Kč v měsIcIch
květen a září a ze současných 5 000,- Kč na nově navržené 2 000,- KČ v měsících červen,
červenec a srpen.

7. O změně nájemnIsmlouvy uzavřené dne 26.6.2013 na pronájem nebytových prostor
pohostinství v nemovitosti Cp. 25 nacházejIcí se na stavební parcele č. 32 v k.ú. Svrčovec,
který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 v k.ú. Svrčovec.
Změnou nájemní smlouvy by mělo dojit ke snÍženÍvýše nájemného ze současných 1000,-
KČ měsíčně na nově navržených 500,- Kč/měsíc.

3. Schvaluje: '
1. Uzavřeni veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- KČ, p.

, bytem na pořizenÍ ekologického vytápěnív
nemovitosti rodinného domu Malechov 8, a to za podmínek uvedených v příloze programu
podpory nPořÍzení ekologického vytápěni" schváleného dne 10.12.2019.

2. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnuti dotace ve výši 10.000,- KČ, p.
bytem na pořízenÍ ekologického vytápění v nemovitosti
rodinného domu Dolany 70., a to za podmínek uvedených v příloze programu podpory
,,PořIzeni ekologického vytápění" schváleného dne 10.12.2019.

3. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnuti dotace ve výši 10.000,- KČ, p
bytem , na pořÍzení ekologického vytápění v nemovitosti
rodinného domu Svrčovec 26, a to za podmínek uvedených v příloze programu podpory
,,Pořízeni ekologického vytápěni" schváleného dne 10.12.2019.

4. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnuti dotace ve výši 2.560,- KČ, OSH Klatovy, okrsek
Č.31, zastoupenému statutárním zástupcem žadatele p. na členský
příspěvek na Činnost na rok 2020 ve výši 10,-Kč/člen, na 256 Členů ze správního území
Dolany, a to za podmínek uvedených v ,,Pravidlech pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Dolany v r. 2020 na základě individuá|nížádosti': schválených dne 10.12.2019.

5. Podání žádosti o dotaci na akci "Obnova hřbitovní zdi veřejného pohřebiště v Dolanech u
Klatov" z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020.

6. Podánížádosti o dotaci na vybudovánÍVÍceúče|ového hřiště na p.p.č. 361/1v k.ú. Dolany u
Klatov z dotačního titulu ,,Podpora vybudování a modernizace sportoviŠť v roce 2020" z
Plzeňského kraje.

7. Podání Žá dosti o dotaci na a Kci ,,Svrčovec — Vodovod — Tlaková zvyšovací stanice" z
dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2020 z Plzeňského kraje.

4. Posoudilo a rozhodlo:
1. Naplněnost poČtem žáků v ZŠ Dolany, kde je Obec Dolany zřizovatelem a rozhodlo o udělení

výjimky v počtu žáků v zařIzenI pro Školní rok 2019/2020. '

5. Doporučuje:
1. Pronájem části pozemku parc.č. 774/1- druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, o

výměře 2730 m2 k. ú. Řakom, panu , bytem T
z důvodu možnosti přemístění mobilheimu na výše uvedený pozemek za

nájemné ve výši 1.000,- Kč/rok.



6. Vydává:
1. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2020, o místním poplatku ze psů, kterou se zrušuje

OZV č. 2/2017, o místním poplatku ze psů, ze dne 14.6.2017.

inf áclav Zeman

starosta obce
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Stanislav Král
místostarosta obce
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