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USNESENÍČ.17

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany

konaného dne 10. září 2020 od 20,00 hod. ve Víceúčelovém zařízenI Malechov

Zastupitelstvo obce:

l. Vzalo na vědomí:

1 Informace starosty o plněni usnesení z minulé veřejné schůze
2. Starostou schválené poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2020 na základě

individuálnIžádixti ve výši 2.675,- KČ, sh ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Malechov, na l ,,,
úhradu Části občerstvení na pouťovém odpoledni v Malechově - 4.7.2020 a uzavření

\veřejnoprávnIsrdouvy o poskytnutí dotace, za podmínek uvedených v příloze programu
podpory, schváleného dne 10.12.2019.

3. Starostou schválené poskytnuti dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2020 na základě
rindiv|duá|ní žádosti ve výši 700,- KČ, sh ČMS -Sbor dobrovolných hasiČů Malechov, '

zastoupený starostou sboru p na úhradu pronájmu skákacího hradu na
pouťovém odpoledni v Malechově - 4.7.2020 a uzavřeni veřejnoprávní smlouvy o
poskytnuti dotace, za podmínek uvedených v příloze programu podpory, schváleného dne
10.12.2019.

4. Starostou schválené poskytnuti dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2020 na Základě
individuá|níŽádosti ve výši 2.271,- KČ, na proplacenícen a občerstvení pro děĹi na akci
Prakiáda 2020 a uzavřeni veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, spolku Wejrowaci.cz
v zastoupení p. za podmínek uvedených v příloze programu podpory,
schváleného dne 10.12.2019.

5. Starostou schválené poskytnuti dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2020 na základě
individuálnI žádosti na podporu pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let, ve výši
26.500,- KČ, TJ Sokol Dolany u Klatov, spolek zastoupený předsedou p.
a uzavřenÍveřejnoprávni smlouvy o poskytnutí dotace, za podmínek uvedených v přiloze
programu podpory, schváleného dne 10.12.2019.

6. Starostou schválené poskytnutí dotace z rozpoČtu Obce Dolany v r. 2020 na základě
individuálnIžádosti na podporu pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let, ve výši 7.000,-
kč, sh ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svrčovec, zastoupený Členem výboru p.

, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, za podmínek uvedených
v příloze programu podpory, schváleného dne 10.12.2019.

7. Starostou schválené poskytnuti dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2020 na základě
individuální žádosti, ve výši 7.000,- Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svrčovec,
zastoupený Členem výboru p. , na uspořádání10. ročníku hasičské
soutěže Pytlovská kád'a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, za podmínek
uvedených v příloze programu podpory, schváleného dne 10.12.2019.

8. Starostou schválené poskytnutí dotace z rozpočtu Obce ve výši 10.000,- KČ, Mysliveckému
spolku Svrčovec z.s., IČO 720 28 211, Dolany 188, Klatovy, zastoupenému p.

, předsedou výboru, na dopravu vozidly ve vlastnictví obce a uzavření
veřejnoprávnísmlouvy o poskytnutí dotace, a to za podmínek uvedených v příloze
programu podpory ,,Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2020':
schváleného dne 10.12.2019.

9. Starostou schválené poskytnutí dotace z rozpočtu Obce ve výši 10.000,- KČ, nereg. spolku
Wejrowaci.cz, zast. , n a dopravu vozidly ve vlastnictví obce a uzavřeni
veřejnoprávnIsmlouvy o poskytnutí dotace, a to za podmínek uvedených v příloze



y

programu podpory ,,Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2020':
schváleného dne 10.12.2019.

10 Žádost o pronájem Části obecního pozemku parč. č 863/1 druh pozemku ostatní plocha,
ostatní komunikace, k.ú. Svrčovec, cca 150 m2, u nemovitosti SvrČovec Cp. 42.

11 Žádost SH ČMS SDH Malechov o pořizenÍ novějšího dodávkového automobilu s tím, že
výdaje na pořIzení budou zahrnuty do rozpočtu na r. 2021.

12. Rozpočtová opatřeni č. 3/2020 schválená starostou a z nich vyp|ývajÍcÍ upravený rozpočet
na rok 2020.

S
Y,rIl. Rozhodlo: "

1. O uzavřeni smlouvy o Ŕudoucí smlouvě o zřízeni věcného břemene a dohoda o urMstění
stavby Č. lV-12-0016696 v souvislosti s akci ,,Komošín KT, č.p.E26 - NN" na pozemek pare. č.
1071/4 k. ú. Dolany u Klatov za účelem vybudování nového kabelového vedení NN pro
nové odběrné místo pro parcelu č. 161a 160.

2. O odkupu nově vzniklého pozemku parc. č. 109/8 - druh pozemku orná půda, o výměře 130
m2, nově vzniklého pozemku pare. č. 109/9 - druh pozemku orná půda, o výměře 28 m2 a
nově vzniklého pozemku st. 335/2- druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 6
m2, jehož souČásti je stavba bez čp./č.e., vše k.ú. Malechov na základě GP č. 231-2021/2019
zpracovaného fi GEODEZIE KLATOVY, s.lo. , Plánická 171, Klatovy 339 01, od p'.

, bytem , za vzájemně sjednanoäkupní cenu
200,- Kč/m2 plus 21% DPH z důvodu majetkoprávního vyrovnánívodojemu pro obec
Malechov a výrov.

· 3. O uzavřenísmlouvy o zřIzenI věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0014721/VB/02 mezi
Obci Dolany jakožto stranou povinnou a fi ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, DěČín lV-
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jakožto stranou oprávněnou, na pozemek pare. Č. 778/6,
na pozemek parč. č. 808/1, na pozemek parč. č. 808/3 vše k. ú. Malechov v souvislosti s akcí
,,Malechov, KT, parč. Č. 277/2 - NN': a to z důvodu umÍstění zařIzenI distribučnisoustavy-
kabelové vedeni NN, za úplatu ve výši 1.200,- KČ. K této čátce bude připočtena DPH.

4. O uzavřeni smlouvy o dílo mezi obchodní společnostI ŠIMÁČEK-STAVBY, spol. s r.o. na
zhotovení akce ,,Obnova hřbitovní zdi veřejného pohřebiště v Dolanech - l.etapa a ll.etapa".

5. o přijeti daru od Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, Plzeň 301 00, přijetí
pozemku parc. Č. 1247 - druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 510 m2, a
pozemku parč. č. 1193/17 - druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
146 m2, který byl oddělen GP č. 662-66/2019 z pozemku parč. č. 1193/1 vše k. ú. Dolany u
Klatov.

6. O uzavřeni smlouvy o zřIzenI věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0014910/1 mezi Obci
Dolany jakožto stranou povinnou a fi ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín lV-
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, jakožto stranou oprávněnou, na pozemek pare. č. 791/3
k.ú. Malechov v souvislosti s akci ,,Malechov, KT, pare. č. 325/44 - NN': z důvodu urrňstění
zařIzenI distribuční soustavy - zemní kabelové vedeni NNŽ za úplatu ve výši 1.000,- KČ. K

' této čátce bude připočtena DPH.
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Ill. Schvaluje:

1. Záměr pronájmu části obecního pozemku parč. č. 863/1- druh pozemku ostatní plocha,
ostatní komunikace, k.ú. Svrčovec, cca 150 m2, u nemovitosti Svrčovec Cp. 42 na dobu 5 let
za cenu 50,- Kč/rok.

2. Záměr pronájmu části obecního pozemku pare. č. 1071/1- druh pozemku lesní pozemek,
k. ú. Dolany u Klatov o výměře cca 150 m2 za účelem skladu dřeva na dobu 5 let za cenu
50,- Kč/rok.

3. ZruŠení příkazní smlouvy č 1101201903 mez" obcí a TNT Consulting, s.r.o v souv"slost" se
žádosti o dotaci ja projekt "Obnova hřbitovní zdi veřejného pohřebiště v Dolanech u
Klatov". ' i b,,

4. Uzavření dodatku Č. 1- SMLOUVY O DÍLO Č. 1.0077 k uzavřené smlouvě ze dne 4.10.2018
\mezi Obcí Dolany a U-PROJEKT DOS s.r.o. na vypracování projektové dokumetace a

inženýrskou činnost pro studii a územní řízení stavby ,,11/185 + lll/1841 Dolany - průtahů
5. Záměr směny pozemku parč. č. 83/1- druh pozemku orná půda, o výměře 14085 m, k. ú.

rBalkovy a pozemku pare. č. 563/2 - druh pozemku vodní plocha, koryto vodního toku "
přirozené nebo upravené, o výměře 448 m2 a pozemku pare. č. 563/3 - druh pozemku
trvalý travní porost, o výměře 261 m2, oba v k. ú. Dolany u Klatov, ve vlastnictví p.

, bytem za pozemek parč. Č. 949/1- druh pozemku
travní porost, o výměře 12956 m2, k.ú. Dolany u Klatov ve vlastnictví Obce Dolany.

6. Záměr pronájmu sportovního areálu Svrčovec na dobu 5 let za cenu 50,- KČ/rÓk.
7. Vydání OZV Řád veřejného pohřebištěv Dolanech. ')
8. Rozpočtová opatřeni Č. 4/2020 a z nich vyp|ývajÍcĹ upravený rozpočet na rok 2020.

.,
IV. Doporučuje:

1. Pronájem garáže na pozemku st. 28/3 k.ú. Dolany u Klatov, umístěné v objektu stodoly, o
celkové výměře 17 m2, p. , bytem , za účelem
parkováni auta na dobu určitou od 1.7.2020 do 30.6.2021za nájemné ve výši 500,-
KČ/měsíc plus platná sazba DPH plus paušál na vodné.

V. Nesouhlasí:
1. S odkupem části obecního pozemku parč. č. 1071/1 k. ú. Dolany u Klatov o výměře cca 150

m2 za účelem parkovacího místa, skladu dřeva.
2. S poskytnutím dotace ve výši 2.930,- KČ na podporu sp?lufinancování protidrogové

prevence.

VI. Stanovuje:
1. výši poplatku z hrobu na období 2021- 2025: 1. urnové místo + hroby do 2 m2 ....250,- KČ,

hrobové místo 2-5 m2 ......500,- KČ, hrobové místo nad 5 m2 ......750,- KČ.

VIl. Souhlasí:
1. S pořízením nového veřejného osvětleni a s přemÍstěnim rozhlasu v obci Řakom v rámci
plánované rekonstrukce distribuční sItě v Řakomi s termínem realizacé v r. 2022 a v r. 2023.



2. S aktualizací povodňového plánu Obce Dolany dle předložené nabídky fi ENVIPARTNER,
s.r.o..

l . Václav Zeman
arosta obce

A)"í;)
Sta nislav Král

místostarosta obce
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