Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dolany ze dne 7.3.2016
Program: Veřejné zasedání a usnesení OÚ
Přítomni: Nedvědová, Bartoš, Libjak, Vyskočil, Vojáčková
Omluveni: Strejc
Zapisovatel: Vojáčková
Zastupitelstvo (je) v usnášeníschopném stavu:
Ověřovatelé:Libjak, Vyskočil
Hosté:
Program zasedání 
byl schválen bez připomínek.
1. Smlouva s ČSAD na posílení spojů v období prázdnin
2. Stanovy dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO
POTOKA
3. Parkování u Greňových
4. Plánovací smlouva mezi obcí Dolany a investorem stavby Radana Mokrycki
5. Veřejný rozhlas nákup nové ústředny
6. Kanalizační přípojka u pana Vycudilíka
7. Mikroregion nabídka zájezdu pro seniory.
8. Žádost firmy Gutta o postavení skleníku na obecním pozemku
9. Rozpočtové opatření (změnu) číslo 2

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Dolany
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo všechny schválené body programu a přijímá
následující usnesení:
Schvaluje
2. Nové stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion údolí Lidického potoka
se sídlem v Buštěhradu, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad, založeného dne 5.3.2001.
Pro:5 x
Proti: 0
5. Nechat zpracovat nabídku na novou ústřednu veřejného rozhlasu v obci Dolany.
Pro:5 x
Proti: 0
6. Nechat zpracovat položkový rozpočet na kanalizační přípojku u pana Vycudilíka a
začít připravovat podklady pro výběrové řízení na zhotovitele kanalizační přípojky.
Pro:5 x
Proti: 0
8. Výstavbu ukázkového skleníku firmě Gutta na obecním pozemku před č.p. 9
Pro: 5x
Proti: 0
9. Rozpočtové opatření (změnu)číslo 2
Pro: 5x
Proti: 0
Starosta:
čitelné jméno

Ověřovatelé:
čitelné jméno

podpis

podpis









Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dolany ze dne 7.3.2016

Neschvaluje:
1. Smlouvu na posílení autobusových spojů v období prázdnin mezi Obcí Dolany a
ČSAD.
Pro: 0x
Proti: 5x
4. Navrhovanou plánovací smlouvu o převzetí komunikací mezi Obcí Dolany a
investorem Radanou Mokricky. Zastupitelstvo obce v tomto znění smlouvu nedoporučilo
starostovi obce podepsat a po zapracování připomínek do této smlouvy bude znovu
projednána na zasedání zastupitelstva obce Dolany.
Pro:0x

Proti: 5x

Bere na vědomí:
3. Stížnost paní Greňové na parkování osobních automobilů na obecním pozemku.
7. Nabídku Mikroregionu údolí Lidického potoka na zájezd pro seniory.

Prezenční listina
čitelné jméno

podpis





























