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USNESENÍČ.15
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany

konaného dne 21. května 2020 od 20,00 hod. v prostorách KD

v Dolanech

Zastupitelstvo obce:
l. Vzalo na vědomí:

\

5\
b,;

1. Informace starosty o plnění usnesení z minulé veřejné schůze
2. Všechny body přednesené starostou v bodě ,,Na vědomi občanům't
3. Nabídku Mobilní Rozhlas.
4. Starostou schváleni rozpočtová opatření Č. 1/2020 a z nich vyp|ývajÍcÍ upravený rozpočet na

r. 2020. "
5 Žádost p O směnu pozemku parč. č. 83/1

- druh pozemku orná půda, o výměře 14085 m, k. ú. Balkovy a pozemku parč. č. 563/2 -
druh pozemku vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 448
m2 a pozemku parč. č. 563/3 - druh pozemku trvalý travní porost, o výměře!261m2, oba v
k. ú. Dolany u Klatov, ve vlastnictví p. za
pozemek parč. č. 949/1- druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 12956 m2, k.ú.
Dolany u Klatov ve vlastnictví Obce Dolany.

ll. 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. na pořIzenI
ekologického vytápěnív nemovitosti rodinného domu Dolany 62.
b) ve výši 10.000,00 KČ p. na pořizenÍ
ekologického vytápěnív nemovitosti rodinného domu Dolany 46.

2. O poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2020 na základě individuálnI žádosti, a to
za podmínek uvedených v ,,Pravidlech pro poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r.
2020 na základě individuální žádosti': schválených dne 10.12.2019.
a) sh ČMS -Sbor dobrovolných hasičů Dolany, zastoupený velitelem sboru p.

, na doplacenIvýdajů na kapelu Babouci - Hasičský bál 24.1.2020, ve výši 6.000,- KČ.
b) ZO ČZS Dolany, zastoupená předsedkyní p. , na občerstvení na
členské schůzi - 23.2.2020, ve výši 2.030,- KČ.
c) český svaz vČelařů, z.s., základní organizace Dolany, zastoupený jednatelem p.

na výdaje spojené VČS dne 16.2.2020, ve výši 5.342,- KČ.
d) Svaz zdravotně postižených - šumava - Klub švihov, zastoupený předsedkyní p. K

na podporu činnosti v r. 2020, ve výši 4.000,- KČ.
d) Spolek kamarádů wejrowáci.cz, zastoupený p.

na nákup balíčků pro Korano - koledníky 8.4.2020, ve výši 495,- KČ.



3. O poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2020 z programu podpory
,,Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany v r. 2020': 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, SH ČMS -Sbor dobrovolných hasiČů
Malechov, zastoupený starostou sboru p. ve výši 10.000,- KČ.

4. O uzavřenISmlouvy o dílo číslo DOLANY-DÚR+DSP-2020-01 na zpracování projektové
dokumentace na stavbu ,,BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY V DOLANECH NA P.P.Č. 62/1, STRČ.
36/1,36/3 V K.Ú. DOLANY U KLATOV - KOMUNIKACE" mezi Obcí Dolany a zhotovitelem fi
MACÁN PROJEKCE OS s.r.o. se sídlem Chudenice, Tyršova 273, 339 Dive výši 109.776,04 KČ
vC. DPH. .,. S

d

5. O poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, Plzeň 306 13 ve výši
50.710,- Kč na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2020, kterou
plzeňský kraj jako objednavatel veřejné osobnídopravy zajišťuje ve svém územním obvodu.

6. O uzavření Smlouvy o zřízenÍvěcného břemene služebnosti č. IE-12-0007405/VB/3 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. 310/4
k. ú. Malechov, v souvislosti s akcí ,,Malechov KT - propojenívedenÍ NNŽ a to z důvodu
urrústěni zařIzenI distribuční soustavy - venkovnívedenÍ NN a betonového s!oupu, za úplatu
ve výši 1.496,- kč. ,

7. O poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2020 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Malechov, ve výši 8.000,- KČ na základě individuální žádosti na podporu pravidelných aktivit
dětí a mládeže do 18 let, za podmínek uvedených v příloze programu podpory, schváleného
dne 10.12.2019.

8. O prodeji pozemku pare. Č. 353/4 - druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 1089 m2,
k.ú. Dolany u Klatov, p la

, za cenu 750,- Kč/m2 plus 21 %
DPH, za podmínek schválených zastupitelstvem obce usnesením č. 30 ze dne 3.10.2017.

9. O poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2020 na zajištění Charitativní pečovatelské
služby pro občany Obce Dolany na r. 2020 ve výši 10.000 ,-KČ.

Ill. Schvaluje:

1 Uzavřeni veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10 000, KČ,
na pořizenÍ ekologického vytápěniv

nemovitosti rodinného domu Dolany 62, a to za podmínek uvedených v příloze programu
podpory ,,pořjzenÍ ekologického vytápění" schváleného dne 10.12.2019.

2. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- KČ, p.
, na pořízeni ekologického vytápěnív nemovitosti

rodinného'domu Dolany 46, a to za podmínek uvedených v příloze programu podpory
,,pořÍzenj ekologického vytápění" schváleného dne 10.12.2019. "



y

3. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 6.000,- KČ, SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Dolany, zastoupený velitelem sboru p. na doplaceni
výdajů na kapelu Babouci- Hasičský bál 24.1.2020, ve výši 6.000,- KČ. a to za podmínek
uvedených v ,,Pravidlech pro poskytnuti dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2020 na základě
individuá|ní žádosti'| schválených dne 10.12.2019.

4. Uzavřeni veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 2.030,- KČ, ZO ČZS Dolany,
zastoupená předsedkyní p. , na občerstvení na členské schůzi -
23.2.2020, a to za podmínek uvedených v ,,Pravidlech pro poskytnutí dotace z rozpoČtu j ,,,
Obce Dolany v r. 2020 na základě individuálni žádosti': schválených dne 10.12.2019.

\5. Uzavřeni veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5.342, kč, český svaz včelařů,
z.s., základní organizace Dolany, zastoupený jednatelem p. , na výdaje
spojené VČS dne 16.2.2020, 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.

6 Uzavřeni veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 4 000, KČ, Svaz zdravotně
postižených - Šumava - Klub Švihov, zastoupený předsedkyní p. , na
podporu Činnosti v r. 2020, a to za podmínek uvedených v ,,Pravidlech pro poskytnuti
dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2020 na základě individuá|nÍžádosti': schválených dne
10.12.2019. '}

7. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnuti dotace ve výši 495,- KČ, Spolek kamarádů
wejrowáci.cz, zastoupený p , na nákup
balíčků pro Korano - koledníky 8.4.2020, a to za podmínek uvedených v ,,Pravidlech pro
poskytnuti dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2020 na základě individuá|njžádosti':
schválených dne 10.12.2019.

8. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- KČ, SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Malechov, zastoupený starostou sboru p. za
podmínek uvedených v příloze programu podpory ,,Dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví
Obce Dolany v r. 2020': schváleného dne 10.12.2019.

9. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2020
z programu pravidelných aktivit dětít a mládeže ve výši 8.000,- KČ, SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Malechov, zastoupený starostou sboru p. za
podmínek uvedených v příloze programu podpory pravidelných aktiviti dětí a mládeže do
18 let, schváleného dne 10.12.2019. Ť

10. Zařazení území Obce Dolany do území působnosti MístnI akční skupiny Pošumaví, zapsaný
spolek na programové období 2021-2027.

11. Podáni žádosti o dotaci z MY-GŘ HZS PK v rámci programu "014D26 Dotace pro jednotky
SDH Obcí, výzvy JSDH_V3_2021 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice.na akci
,,Požární zbrojnice v Dolanech na st.p.č. 36/2, p.p.č. 61a 658/3 v k. ú. Dolany u Klatov".

12. Podánížádosti o dotaci ,,Požární zbrojnice v Dolanech na st.p.č. 36/2, p.p.č. 61a 658/3
k. ú. Dolany u Klatov" z MMR ČR z podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro
nepodnikatelské využiti a obsah projektu regenerace území brownfieldu.

13. Rozpočtová opatření č. 2/2020 a z nich vyp|ývajÍcÍ upravený rozpočet na rok 2020.
14. Uzavření Smlouvy o výpůjčce bezpečných routerů mezi půjčitelem CZ.NlC, z.s.p.o.,

Milešovská 1136/5, 130 00 Praha 3 a Obcí Dolany jakožto vypůjčitelem.
15. Dodatek Č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a nájmu věcí ze dne 15.10.2019 mezi

pronajímatelem Obcí Dolany a nájemcem p. Předmět dodatku:
snížení nájemného za 2 měsíce z důvodu vyhlášeni nouzového stavu v souvislosti s COVID-



16. Dodatek č.1ke Smlouvě o nájmu prostor určených k podnikánía nájmu a nájmu věcíze dne
20.7.2015 mezi pronajímatelem Obci Dolany a nájemcem —
praktickou lékařkou pro dospělé. Předmět dodatku: snÍženÍ nájemného za 2 měsíce z
důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s COVID-19.

17. Dodatek č. Ike Smlouvě o nájmu nebytových prostor určených k podnikánía nájmu věcí
uzavřené dne 1.7.2015 mezi pronajimatelem Obcí Dolany a nájemcem p. .
Předmět dodatku: snÍženÍ nájemného za 2 měsíce z důvodu vyhlášení nouzového stavu v
souvislosti s COVID-19.

18. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových. prostor uzavřené dne 30.9.2019 mezi
pronajímatelem Obcí Dolany a nájemcem p. .Předmět dodatku: S
sníženi nájemnéňo za 2 měsíce z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s COVID- " "

19. '
19. Dodatek č. Ike Smlouvě o nájmu prostor s|oužÍcÍch k podnikáni a nájmu věci movitých

uzavřené dne 29.6.2018 mezi pronajImatelem Obcí Dolany a nájemcem p.
. Předmět dodatku: snížení nájemného za 2 měsíce z důvodu vyhlášeni' ,

4

nouzového stavu v souvislosti s COVID-19.
20. Dodatek č. Ike Smlouvě o nájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých uzavřené dne

26.6.2013 mezi pronajímatelem Obcí Dolany a nájemcem p. . Předmět
dodatku: snížení nájemného za 2 měsíce z důvodu vyhlášeni nouzového stavu v souvislosti s
COVID-19.

21. Záměr prodeje nově vzniklého pozemku parč. Č. 1162/8 - druh pozemku ostá\n1 plocha, jiná
plocha, o výměře 107 m2, k.ú. Dolany u Klatov, dle GP č. 656-107/2019 zpracovaného fi
Geodézie Bohemia s.r.o., Slovanská třída 231/29, Plzeň 326 00, vznikl oddělením z pozemku
parc. č. 1162/1 jako díl ,,c" a z pozemku parč. č. 1220 jako,,díl d" vše k.ú. Dolany u Klatov s
tím, že bude řeŠena otázka přístupové komunikace od ,,suchého rybníku".

22. Záměr pronajmout nebytové prostory garáže na pozemku st. 28/3 k. ú. Dolany u Klatov,
umístěné v objektu stodoly, o celkové výměře 17 m2, za účelem parkování auta na dobu
určitou 1 roku od 1.7.2020 do 30.6.2021za stávajÍcÍ nájemné výši 500,- KČ/měsic plus
paušál na vodné.

23. Podáni žádosti o dotaci z programu ,,Podpora jednotek SDH obcí PK na 2020" na radiové
spojové prostředky.

IV. Zamítá:
l. Žádost o příspěvek 5.000, na provoz Linky bezpečí

V. Pověruje starostu obce:
1. jed náním s p. a p.

ohledně možné směny části pozemku parč. č. 84/4 - druh
pozemku zahrada, o výměře 99 m2, k.ú. Svrčovec za část pozemku st. 59 - druh pozemku,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 74 m2 k. ú. SvrČovec, ve vlastnictví Obce Dolany.

2. Zpracováním odpovědi na dopis p. , adresovaný
ZO.



3. Vstoupit v jednánís p ve věci směny pozemku pare Č 83/1 druh
pozemku orná půda, o výměře 14085 m, k. ú. Balkovy a pozemku parc. 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 261m2, oba v k. ú.
Dolany u Klatov, ve vlastnictví p. za
pozemek parč. Č. 949/1 - druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 12956 m2, k.ú.
Dolany u Klatov ve vlastnictví Obce Dolany.

Dolany, 21.5.2020
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