
USNESENÍČ.16
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolany

konaného dne 25. června 2020 od 20,00 hod. v prostorách Pohostinství

Dolany

Zastupitelstvo obce:

I. Vzalo na vědomí:
1. Informace starosty o plnění usnesení z minulé veřejné schůze. s
2. Všechny body přednesené starostou v bodě ,,Na vědomí občanům". X' ',;
3. Nabídka fi HERALDIKA s.r.o. na vytvořeni obecního znaku vC. vypracování

průvodních dokumentů a žádosti ke schváleni.
4. Sdělení UZSVM k realizaci pozemku parč. č. 379 v k.ú. Svrčovec.

II. Rozhodlo:

1. O poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v r. 2020 SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Dolany, zastoupený členem výboru

, ve výši 7.500, - KČ na základě individuálnI žádosti na Ŕodporu
pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let, za podmínek uvedených v příloze

programu podpory, schváleného dne 10.12.2019.
2. O nepřijeti dotace na akci "Obnova hřbitovní zdi veřejného pohřebiště v

Dolanech u Klatov" v rámci podprogramu 11708210 - Podpora obnovy a
rozvoje venkova, dotační titul DT 117d8210G - Obnova drobných sa králních
staveb a hřbitovů, z Ministerstva pro mÍstnÍ rozvoj ČR.

3. Nepodpořit projekt ,,Řekni šikaně NE! 2': pro děti v našem kraji (plzeňský kraj,
záři 2020).

Ill. Schvaluje:
1. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dolany v

r. 2020 z programu pravidelných aktivit dětít a.mládeže ve výši 7.500,- KČ,
sh ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolany, zastoupený členem výboru

, za podmínek uvedených v příloze programu podpory
pravidelných aktiviti dětí a mládeže do 18 let, schváleného dne 10.12.2019.

2. Účetní závěrku obce Dolany za r. 2019 s tím, že zlepšený výsledek
hospodaření ve výši 6 985 777,99 KČ v hlavní činnosti a zhoršený výsledek
hospodařeni ve výši 90 533,39 KČ v hospodářské činnosti bude převeden na
účet 432 výsledek hospodaření předcházejÍcÍch účetních období.

3. Hospodaření příspěvkové organizace a účetní závěrky ZS a MS Dolany, okres
Klatovy, p.o. za r. 2019 s tím, že zlepšený hospodářský výsledek ve výši 89,15
KČ bude převeden do rezervního fondu.



4. přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Dolany
ve výši 21.900,- kč.
Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 8.6.2020, číslo
usneseni 1480/20, poskytnuti účelové finanční dotace z dotačního titulu
,,2020 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy': pro potřeby
JSDHO Dolany.

5. přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Dolany
ve výši 290.000,- KČ na akci ,,Obnova hřbitovní zdi veřejného pohřebiště v
Dolanech — l. etapa.
Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo 8. června 2020 usnesením Č.

Q.t .1534/20, poskytnutí dotace z dotačního titulu PSOV PK 2020 - Projekty obcí. " "'
6. Uzavřeni smlouvy o členství, partnerství a spolupráci mezi Obci Dolany a

Turistickou oblastí Pošumaví, z.s., se sídlem Náměstí 133, Plánice 340 31, za
účelem realizace aktivit uskutečňovaných v souvislosti s podporou rozvoje

,turistiky a cestovního ruchu naúzemi Turistické oblasti Pošumaví, z.s.. '

lV. Souhlasí:

1. S celoročním hospodařením obce Dolany za r. 2019 a schvaluje závěrečný účet
Obce Dolany za rok 2019, včetně Zprávy o výsledku přezkoumáni hospodaření
obce za rok 2019, provedeným pracovníky Krajského úřadu PlzeňsČÉho kraje, a
to bez výhrad.

2. S konáním rychlostní zkoušky RZ ANDĚLICKÁ: SVRČOVEC - Andělice - Tupadly
- Drslavice - Rakom a s povolením zvláštního užIvání dle § 25 odst. 6 písm.
C) až e) zákona č. 13/1997 Sb., za účelem vedení uzavřené trati rychlostní
zkoušky v rámci 29. HISTORIC VLTAVA RALLYE A RALLYE ŠUMAVA KLATOVY -
neděle 8.11.2020.

V. Pověřuje starostu:
1. Vstoupit v jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve

věci převodu pozemku pare. č. 379 k. ú. Svrčovec.
2. Vstoupit v jednání s fi ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem Vídeňská 55, Brno-

štýřice 639 00,ve věci aktualizace Povodňového plánu Obce Dolany.
l

Dolany, 25. 2020
......."l, ÁL~ 4/ -

(n . Václav Zema n

s rosta obce

.....
Stanislav Král

místosta rosta obce


