Dolanský zpravodaj
Zpravodajský občasník Obecního úřadu Dolany u Pardubic
Číslo 10.

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, předkládáme Vám další číslo zpravodajského občasníku. Poslední Dolanský
zpravodaj byl vydaný v říjnu 2014, kdy končilo volební období. Snažíme se Vám předložit alespoň
základní informace z působnosti nového zastupitelstva. Také byli osloveny osoby, které stojí v čele
organizací působících v naší obci – Mateřská škola, sportovci, chovatelé, hasiči. Bohužel, i když bylo
vydání zpravodaje odloženo, někteří příspěvky nedodali-co k tomu dodat???
Za Oú Dolany-Iva Skalová

Činnost obecního úřadu v roce 11/2014-12/2015
V tomto období začínalo nové volební období. Práce navazují na již započatou výstavbu obecního domu a
multifunkčního hřiště. Celá stavba budovy byla propojená s kabinami krytou pergolou. Kolaudace budovy
byla 6. května 2015.
Následovalo dobudování multifunkčního hřiště. Započalo se navážkou a hutněním jednoho metru zeminy,
tj. cca 5000 m3. Plocha tohoto hřiště je 20x40 m. Povrch hřiště má vysokou kvalitu z polyuretanového
povrchu, který má dlouhou životnost. K vybavení tohoto hřiště patří i kvalitní osvětlení. Lze tedy sportovat
i ve večerních hodinách. Toto hřiště postavila firma Linhart. Na dokončovacích pracích se brigádně
zúčastnili i naši občané, kterým jménem OÚ děkuji za kvalitní spolupráci a vysokou účast.
V podzimním období letošního roku byl taktéž z velké části oplocen sportovní areál a to z důvodu, aby
návštěvníci parkoviště nechodili přes hrací plochu a taktéž z důvodu ochrany obecního majetku.
Dále následuje vybavení obecního domu, tj. kuchyně, výčep, zasedací místnost a ozvučení celého areálu.
Tato výstavba byla limitována časem, neboť 16. června 2015 se uskutečnila v těchto prostorách velká akce
Dolany v Dolanech. Záměr se vydařil. Tato budova ale i sportoviště může sloužit nejenom sportovcům, ale
i občanům k oslavám a jiným společenským příležitostem.
V tomto roce byl schválen i nový Územní plán a taktéž Povodňový plán obce.
Práce, které v obci vykonáváme, by měly sloužit k prospěchu všech našich občanů, to znamená, zkráceně,
úroveň obce by se měla zvyšovat a sloužit ke zkvalitnění života a volného času nás všech. Dík patří také
všem zastupitelům a zaměstnancům obce za kvalitní spolupráci v tomto náročném roce.
Na závěr přeji všem občanům hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů v Novém roce.
Za OÚ Dolany, starosta obce-Miroslav Havránek
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Tříkrálová sbírka 2016
9. ledna 2016 se konala Tříkrálová sbírka v naší obci. V letošním roce se nepovedlo zorganizovat tuto akci
v režii obce, proto u nás obcházeli děti, které vyslala Charita Pardubice. Jen pro připomínku, v loňském
roce u nás koledovaly dvě skupiny pod vedením J.Sobotkové a D.Pleskotové a vybralo se přes 5 tis.Kč.
Za Oú Dolany-Iva Skalová
Skupinky tří králů každoročně navštěvují domácnosti s přáním zdraví
a pokoje v novém roce. Vedoucí skupinek jsou vybaveni průkazkou,
občanským průkazem, pokladničkou s charitním logem a pečetí
s podpisem pracovníka obecního úřadu. Předem Vám děkujeme za
důvěru, pomoc a štědrost.
Jako každým rokem zůstane většina vybrané částky v regionu, kde se
sbírka koná. Získané prostředky budou použity zejména na podporu
charitní domácí hospicové péče, odlehčovacích služeb pro seniory a
na pomoc rodinám s dětmi.
Poslání Charity je obsaženo v jejím názvu. Slovo „caritas“ vyjadřuje
lásku, která se projevuje službou člověka člověku, především tomu,
který trpí. Touto myšlenkou se Charita řídí při své každodenní práci,
když poskytuje služby lidem v sociální, hmotné i duchovní nouzi.
Oblastní charita Pardubice je jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb na Pardubicku. Charitní
pomoc je určena především lidem se sníženou soběstačností (senioři, lidé s chronickým onemocněním či
zdravotním postižením). Těm Charita nabízí domácí zdravotní a hospicovou péči, pečovatelskou službu a
odlehčovací služby. Dále pomáhá rodinám s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci.
Všechny služby Oblastní charity Pardubice jsou koncipovány tak, aby uživatel služeb mohl zůstat ve svém
domácím prostředí mezi svými blízkými a byla maximálně podporována jeho soběstačnost. Více informací
najdete na webu www.pardubice.charita.cz.
Oblastní charita Pardubice Vám přeje požehnaný a pokojný rok 2016.
Za Oblastní charitu Pardubice-Vojtěch Homolka

Přehled kulturních akcí
Vážení občané,
ráda bych Vám zrekapitulovala kulturní dění naší obci za uplynulé dva roky. Spoustu akcí jste se mohli
též zúčastnit a tak pro Vás nebudou jistě žádnou novinkou. Začněme tedy rokem 2014, kdy bylo zvoleno
nové zastupitelstvo, a já jsem byla vybrána jako předsedkyně kulturní komise. K této funkci se snažím
přistupovat zodpovědně a plnit ji na 100%.
Rok 2014
14.11. OSLAVA PŘÍJEZDU SV. MARTINA-Vše probíhalo v prostorách OÚ a na hřišti MŠ, protože
areál na hřišti byl v rekonstrukci. Lampiónový průvod dětí vycházel od kostela Sv.Vojtěcha směrem k
MŠ. Po očekávaném příjezdu Sv. Martina na bílém koni děti našly sladký poklad a mohly se občerstvit
teplým čajem a rodiče svařený vínem.
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30.11. ADVENTNÍ KONCERT A ROZSVÍCENÍ STROMU-Počasí nám sice moc nepřálo, byla zima a
větrno, přesto byl kostel plný a lidé museli i stát. Koncert měl veliký úspěch a navodil tu pravou vánoční
atmosféru.
6.12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA- Akce proběhla v místním hostinci U Vachů. Před příchodem čerta,
Mikuláše a Anděla si děti mohly zatančit. Poté dostaly za básničku nebo písničku balíček.
20.12. DĚTSKÝ KONCERT V KOSTELE byl pořádaný paní ředitelkou z MŠ Mgr. Ivou Junkovou. Děti
hrály na dechové a žesťové nástroje a zpívaly vánoční koledy. Po koncertě se všichni občerstvili teplým
čajem a punčem a čerstvými bramboráky.

Rok 2015
10.1. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA-Vesnicí procházely dvě skupiny koledníků. První skupinu vedla p. Dáša
Pleskotová a druhou p. Jitka Sobotková. Vybralo se cca. 5300,- Kč v naší vesnici. Všem zúčastněným patří
velký dík a peněžní částku v zapečetěných kasičkách jsme předali Oblastní charitě Pardubice.
7.3. XVII. BÁL DOLANSKÝ-Obecní bál je již léta oblíbený mezi lidmi nejen pro svůj pestrý kulturní
program, který byl zastoupen tentokrát břišními tanci s ohnivými efekty, ale i pro bohatou tombolu. K tanci
nám hrála již osvědčená Tetovanka.
22.3. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ je jedna z nejradostnějších akcí. Tentokrát jsme přivítali 5 dětí: Lucii
Urbancovou, Dominika Kavalka, Elenu Sochorovou, Emu Sochorovou a Josefínu Markovou. Kulturní
program pro rodiče zajistily děti z místní MŠ pod vedením paní Mgr, Ivy Junkové a paní uč. Ilony
Zemanové. Za pomoc děkuji také p. Alešovi Václavíkovi, který celou akci fotografoval.
12.-14.6. DOLANY V DOLANECH- Jasně největší akcí tohoto roku byl 14. ročník setkání Dolaňáků.
Zúčastnilo se cca 600 lidí. V sobotu bylo ukrutné vedro, kolem 15.00 přišel veliký liják, vítr a nečekané
ochlazení, které ale nepřekazilo večerní zábavu. Letos poprvé nás poctil návštěvou i starosta Dolan ze
Slovenska.
15.8. VÝLET DO MIRAKULA V MILOVICÍCH- I přes nesnesitelné teplo se zúčastnilo 20 rodičů a 22
dětí. Děti se vyřádily na prolézačkách, trampolínách, bludištích atd.
12.9. SETKÁNÍ DŮCHODCŮ A DĚTSKÝ DEN-Vše se odehrávalo v nově vybudované sportovním areálu
na hřišti. Pro děti byly nachystány soutěže na hrací ploše a místní senioři a občané poseděli v nové budově.
Sešlo se asi 50 občanů. Na úvod bylo připraveno předtančení roztleskávaček z Pardubic, kam chodí i
některá dolanská děvčata, následovala ukázka z hodiny zumby v podání místních děvčat a na závěr
zatančily 3 malé slečny balet.
11.11. OSLAVA PŘÍJEZDU SV.MARTINA se tentokrát uskutečnila v nově postavené budově na hřišti.
Lampiónový průvod vycházel od rybníčku směrem na hřiště. Poté děti volaly na Sv. Martina a ten přijel
na bílém koni. Děti si našly sladký poklad, ve kterém bylo tentokrát i ovoce. Pro děti uvařila p. Jana
Pavlíková teplý čaj a pro dospělé výtečné svařené víno.
28.11. ADVENTNÍ KONCERT A ROZSVÍCENÍ STROMKU-Vánoční náladu jsme si navodili zpěvem v
kostele a následně jsme rozsvítili nově zasazený vánoční stromeček.
20.12. TRADIČNÍ SETKÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM-již tradiční setkání sousedů v kostele
s koncertním vystoupením malých muzikantů pod vedením Mgr.Junkové –ředitelky Mš, s podáváním
punče a letos s ochutnávkou výtečného jablečného a ořechového závinu .
Za kulturní komisi Oú-Jitka Sobotková

Doplnění kulturního dění -zájezdy do divadel v roce 2015
Obecní úřad připravil v roce 2015 tři zájezdy autobusem do divadla. 17.1. jsme jeli do divadla Hybernia
v Praze na muzikál Antoinetta-královna Francie, kde v hlavní roli účinkovala Monika Absolonová. 18.9.
jsme navštívili Divadlo Radka Brzobohatého, představení Vyhazovači s hudbou a písněmi Ondřeje
Brzobohatého. Posledním letošním představením, na které jsme jeli 23.10.2015, do Stavovského divadla
(činohra Národního divadla) v Praze, byla hra, kterou napsal Molière: Pán z Prasečkova. Hlavní roli
ztvárnil Václav Postránecký. Vstupenky zajistil obecní úřad za poloviční cenu a doprava byla zajištěna
zdarma.
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Pro rok 2016 chystáme zájezdy na divadelní představení:
Divadlo Radka Brzobohatého-Praha-představení Barmanky dne 20.2.2016(so) od 15:00. Je to obdoba
úspěšného představení Vyhazovači, na kterém jsme byli na podzim 2015. Pokud se chcete opravdu ze srdce
zasmát, doporučuju! Cena vstupenky je opět se slevou a to za 250,-Kč. Máme rezervovány krásné lístky do
první až čtvrté řady.
Hybernia-Praha-muzikál Sibyla dne 28.5.2016 od 18:00. Nově uváděný muzikál s velkolepou výpravou,
který je už nyní do 06/2016 skoro vyprodaný. Cena vstupenky se slevou je 400,-Kč a máme rezervovány
vstupenky do třetí a čtvrté řady.
Zakoupit vstupenky na obě představení můžete na obecním úřadě u paní Skalové. Autobus bude zdarma
zajištěn. Odjezd autobusů bude vždy od odbočky ke hřbitovu a od hospody. Na představení Barmanky
budeme odjíždět v 12:30, na muzikál Sibyla budeme odjíždět v 15:30. odjezdy budou ještě vyhlášeny
rozhlasem.
Pro děti chystáme zájezd do divadla Drak v Hradci Králové. O této akci budete ještě včas informováni.
Za Oú Dolany-Iva Skalová

Knihovna

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
obecní knihovna Dolany pro Vás připravila od ledna 2016 nové knihovnické služby a rozšířila pro Vás svou
knižní nabídku o nové knižní tituly pro dospělé, děti i školou povinné. Nabídku knižních titulů najdete na
stránkách www.obecdolany.cz pod názvem: Dění v obci – Knihovna.
Obecní knihovna je otevřena každou STŘEDU od: 17. 00. hodin do: 19. 00. hodin
Na Vaši brzkou návštěvu se těší knihovnice
Vrabková Kamila

Dolany v Dolanech 2015
V měsíci červnu jsme se po třetí stali hostitelem 14 celostátního setkání Dolaňáků. Akce proběhla ve
sportovním areálu a okolí. V pátek po příjezdu části účastníků následovala taneční zábava. V sobotu
dopoledne bylo slavnostní zahájení a přivítání všech účastníků a hostů, mezi nimi, mimo jiné,
místopředsedkyně senátu Parlamentu ČR paní Miluše Horská, starosta L.Bohdaneč pan Ladislav Štěpánek,
majitelé fi. REALMA manželé Cholastovi, starostové obcí Dolan a zástupci podnikatelů domácích a z
okolních obcí, ale hlavně všech zúčastněných Dolaňáků a jejich sympatizantů.Celkem se zúčastnilo 7 obcí
Dolan, z toho jedny ze Slovenska zastoupené starostou Jožou Mruskovičem. Po celý sobotní den se o
hudební produkci postarali Dolaňáci od Olomouce, Dolaňanka, country Heřmánek a hudební skupina při
večerní zábavě. Soutěžilo se v tradičních sportovních disciplínách. Velmi dobré bylo sestavení kulturního
programu a prezentace všech obcí Dolan. Velkému zájmu se těšila výstava veteránů, kde jsme mohli
zhlédnout kola, motocykly a samozřejmě auta. Občerstvení bylo zajištěno na třech výdejních místech, a to
na dobré úrovni. Celý sobotní den byl zakončen předáním pohárů-cen za sportovní výsledky a následně
večerní zábava. V neděli dopoledne byl odjezd všech účastníků do svých Dolan. Taková velká akce
potřebuje hodně nadšenců! Pořadatelů, zabezpečit občerstvení, úklid, parkování, zdravotní péči a také
sportovní soutěže atd. Za to vše patří dík zastupitelům a spoluobčanům. Za cenou a nezištnou pomoc nám
byla odměnou výborná prezentace naší obce a stovky spokojených účastníků této akce.
Další bude 19.6.2016 v Dolanech u Jaroměře, okr. Náchod, na kterou Vás srdečně zvu.
Za Oú Dolany-Votava Josef-koordinátor akce
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ČSCH Dolany
Základní organizace Českého svazu chovatelů má k 1.1.2015 21 členů, z toho 4 mladé do 18. let, z Dolan
a okolí. Činnost členů základní organizace pokračovala i v roce 2015 další spoluprací se třemi
organizacemi-Pohřebačka, Lhota pod Libčany a Neděliště. Ve spolupráci s těmito organizacemi jsme
uspořádali další chovatelský ples s bohatou tombolou v Dolanech, pokračovala spolupráce při výstavách a
soutěžích.
V letošní soutěži těchto organizací obsadila naše Z.O. první místo v odbornosti králíků a třetí místo
v drůbeži a holubech. Mimo těchto výstav čtyř Z.O. jsme se zúčastnili dalších 14-ti výstav po celé republice
na úrovni místní, okresní, krajské i celostátní. Na okresní výstavě drůbeže ve Svinčanech jsme obsadili
v soutěži 12-ti Z.O. okresu Pardubice 2.místo. 38 zvířat členů naší Z.O. reprezentovalo okres Pardubice na
krajské výstavě v Poličce. Čestné ceny na této výstavě získali: Jirásko Oldřich na slepice, Vojtěch Vratislav
a Komárek Josef na králíky. Pěkná umístění jsme získali i na dalších výstavách. Letošní výstavu v Dolanech
jsme pořádali jako okresní výstavu králíků a holubů se soutěží o mistra okresu Pardubice. V této soutěži
chovatelů králíků obsadili naši členové Vojtěch Vratislav 2.,5. a 6.místo, Zeman Miroslav 7. a 9.místo a
Komárek Josef 8.místo. V okresní soutěži Z.O. chovatelů holubů obsadila naše Z.O. 3.místo. V soutěži
výše jmenovaných čtyř Z.O. obsadila na této výstavě naše Z.O. 1.místo v odboru králíků a drůbeže a 3.místo
v holubech. Na všech akcích, kterých se účastníme, se snažíme reprezentovat nejen svoji základní
organizaci, ale i obec Dolany.
Chtěli bychom poděkovat touto cestou Obecnímu úřadu Dolany za stálou podporu činnosti naší základní
organizace.
Malý Ladislav

Mateřská škola Dolany
Vážení občané, paní Iva Skalová mě oslovila, abych do
vašeho zpravodaje přispěla krátkou zprávou o stavu a chodu
mateřské školy. Jsem ráda, že i touto formou se mohu s vámi
podělit o poznatky, nápady a zároveň vás tím informovat o
tom, co se nám daří i nedaří.
Ráda Vám sděluji, že početní stav dětí je na plném, maximálním počtu, což je 40 dětí. Oproti jiným
letům je to navýšení o 2 děti. O tuto výjimku jsme požádali Pardubický kraj a bylo nám dočasně vyhověno.
Naši školku navštěvují i děti s fyzickým handicapem. Tuto docházku umožňuje přístup a vzdělání našich
učitelek Mgr. Zorky Železné a Ilony Zemanové, za což jim patří veliký dík. Když už se zmiňujeme o
osazenstvu našeho týmu, musím říci, že školnice paní Bohumila Zemanová k 30.6.2016 odchází do
důchodu. Svoji práci odvádí dobře a svědomitě, za což jí také patří dík. Nebylo lehké za ni najít vhodného
zástupce, ale i tento nelehký úkol se nám podařilo vyřešit. Jsem velice ráda, že novou paní školnicí bude
dolanská posila paní Iva Volejníková. Pevně věřím, že se jí v našem kolektivu bude líbit a že si v brzké
době najde cestu k dětem i rodičům. Nedílnou součástí osazenstva školky je i naše paní kuchařka Radka
Zámišová, která svým kuchařským umem dokáže dětem připravit, dle mého názoru, velice chutné a
především zdravé pokrmy. Každý den je v jídelníčku bohaté zastoupení ovoce a zeleniny. Myslím, že
největší poděkování pro naši „tetu Radku“ jsou dočista vyjedené talíře a spokojené tváře našich dětí.
Aby se zde děti lépe cítily, měly prostředí hezčí a zdravější, tak díky vydatné pomoci místního pana
truhláře Jana Kmoníčka vybavujeme školku nejen novým, pestrým nábytkem, ale především novými
lehátky. Tato dřevěná lehátka nahradila stará plastová lehátka, která již nevyhovovala. Hlavní výhodou
nových lehátek je jejich pevnost, kvalita a zaručení zdravého spánku dětí bez zkroucených zad. Pan
Kmoníček je velice nápaditý a jeho dodací lhůty jsou až obdivuhodné.
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Když popisujeme změny ve školce, chtěla bych říci, že po dokončení vnitřních úprav, zamýšlíme
úpravu i venkovních prostorů (zahrady).
K vlastnímu programu školky bych se chtěla zmínit o několika akcích. V úterý 12.1.2016 jsme
navštívili hradeckou hvězdárnu, v následujících měsících máme naplánováno např. spaní ve školce přes
noc, návštěvu hudební pohádky Komorní filharmonie Pardubice, vítání dolanských občánků, přehlídku
dravců, vystoupení ke Dni matek (avšak nejen pro maminky), tradiční červnové loučení se s předškoláky.
V sobotu 12.3.2016 v místním hostinci U Vachů se od 14.00 do 17.00 uskuteční tradiční Karneval dětí
mateřské školy. Tímto bych ráda pozvala nejen maminky a tatínky a dětí, ale i širší veřejnost. Vyvrcholením
tohoto pololetí bude tradiční týdenní pobyt dětí v přírodě mimo školku. Letošní rok bude velice výjimečný
a v lecčems nový a průkopnický. Pobyt oproti jiným letům nebude ve vlastech českých, ale díky podpoře a
velmi příznivé ceně, nabídnuté nám cestovní kanceláří Agma Tour manželů Pavelkových z Bukovky, se
týdenní pobyt uskuteční v Itálii. Tento pobyt je možný podniknout i s rodiči, popř. sourozenci školkových
dětí, což je pro děti i rodiče velice pozitivní fakt. Od tohoto pobytu si kromě nevšedních zážitků slibujeme
díky přímořskému ovzduší i větší přínos pro zdraví dětí.
Tyto veškeré akce a aktivity by se sebevětší podporou rodičů a nasazením pracovníků školky nebylo
možné, nebýt maximální podpory a vstřícnosti místního zastupitelstva v čele s panem starostou. Finanční
stránku těchto akcí a aktivit nám pomáhá s maximálním nasazením a ochotou paní Iva Skalová, za což jí
také velice děkuji.
Doufám, že tento stručný výčet alespoň částečně ukazuje aktivity místní školky. V případě jakýchkoli
otázek, nápadů a aktivit jste kdykoli ve školce srdečně vítáni.
S díky Mgr. Iva Junková, ředitelka mateřské školy

Poplatky za likvidaci komunálního odpadu, psy a stočné 2016
V letošním roce vstoupil v platnost zákon č.266/2015 Sb., kterým se mění zákon č.565/1990 Sb., o místních
poplatcích. Proto byla schválena a vyvěšena na úřední desce nová vyhláška o poplatku ze psů a poplatku
za odpady.
Poplatek za psa pro rok 2016: 50Kč/1 pes
Obce mají možnost vybírat za odvoz a likvidaci netříděných domovních odpadů- tzn.komunálních odpadů(popelnice) až 1000,-Kč na jednoho občana nebo rekreační objekt. V naší obci se zastupitelstvo rozhodlo
pro rok 2016 tento poplatek nezvyšovat.
Výše poplatků za komunální odpad pro rok 2016:
Základní sazba: 400,-Kč/1 osoba
Děti do 10let: 0,-Kč
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: 0,-Kč
Osoby, které v kalendářním roce dosáhnou 65 let a více: 300,-Kč/1 osoba
Rekreační objekt-bez přihlášených osob k trvalému pobytu: 400,-Kč.
Podmínkou nezvyšování poplatku i v dalších letech je pokračování v nastoleném trendu snižování
produkce komunálního odpadu a zároveň zvyšování produkce tříděného odpadu. Tříděním odpadu nejenže
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snížíte množství odpadu vyhazovaného do popelnic, ale obci společnost EKO-KOM za vytříděný odpad
zaplatí. Důsledným tříděním si tak snížíme výslednou částku poplatků za odpad.
Podklad pro schválení poplatku za odpad je vždy vypočítán dle reálných čísel z faktur za likvidaci a svoz
komunálního odpadu, které dostaneme od firmy SOP a.s. a dle počtu osob trvale přihlášených k trvalému
pobytu v naší obci a počtu rekreačních objektů-chalup. Z uvedené tabulky je vidět, že svoz komunálního
odpadu obec zatím dotuje.
Výdaje
rok
2013
2014
2015

Fakturovaná částka v Kč za rok za likvidaci
odpadu
248 160,249 566,236 663,-

Vypočtená výše poplatku

Platba od firmy EKO-KOM za tříděný odpadodečten nákup pytlů a svozu tříděného odpadu
13 110,57 859,57 620,-

Celkem vybráno od občanůpoplatek za odpad
131 373,126 556,146 160,-

603,598,580,-

Příjmy
rok
2013
2014
2015

Pytle na tříděný odpad dostanete na obecním úřadě zdarma. Barva pytle určuje, jaký odpad se do něj vkládá.
Třídí se: plasty-žlutý pytel, papír-modrý pytel, tetrapaky(papírový obal od mléka, džusů)-červený pytel a
kovový dopad (plechovky)-černý pytel. Svoz tříděného odpadu probíhá každé poslední úterý v měsíci, je
potřeba jen naplněné pytle dát před branku Vašeho domu.
Na zasedání zastupitelstva 17.12.2015 bylo schváleno stočné pro rok 2016. V současné době je čistička
odpadních vod a kanalizace dotována z rozpočtu obce. V roce 2015 příjmy činí 185 tis.Kč, výdaje činí 315
tis.Kč.
Výše stočného na 2016:
Osoby (bez výjimek): 350,-Kč/1osoba
Rekreační objekt-bez přihlášených osob k trvalému pobytu: 650,-Kč.
Dále apelujeme na osoby trvale žijící v naší obci, ale nemají tu trvalý pobyt, aby zvážili své přihlášení
k nám. Je škoda platit za odvoz odpadu jiné obci, s kterou již nemáte tolik společného.
Termín vybírání poplatků a stočného se nemění-od 1.3. do 31.5.
Placení poplatků je možné v hotovosti i bankovním převodem. V hotovosti můžete platit v úřední hodiny:
středa od 18:00 do 20:00. Bankovním převodem můžete platit na účet : 9701825524/0600, variabilní symbol
= číslo popisné, specifický symbol pro jednotlivé poplatky:
1341 (pro popl.za psa)
1340 (pro poplatek za odpady)
2321 (stočné)
Na internetových stránkách obce i v místním obchodě bude pro Vás opět připravena sestava- přehled
poplatků dle čísel popisných bez uvedení jmen.
Za Oú Dolany-Iva Skalová
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Schválený rozpočet obce Dolany na rok 2016- v tis.Kč
Tento rozpočet schválilo obecní zastupitelstvo obce Dolany na veřejném zasedání dne 17.12.2015.

OdPa
0
1019
1039
2119
2310
2321
2341
3111
3314
3613
3632
3726
6171
6310
6399

OdPa
1031
2219
2321
2333
3111
3314
3399
3419
3429
3631
3632
3639
3721
3722
3726
3745
5212
5512
6112
6171
6310
6320
6399

Rozpočtové příjmy:
daňové příjmy a neinvestiční transfery
pronájem pozemků-zem. činnost
lesní hospodářství
záležitosti těžeb.průmyslu
pitná voda
ČOV
Realma
školka
knihovna
nebytové hospodářství
pohřebnictví
odpad
nájmy+ost.příjmy
úroky
ost.příjmy z fin.vypořádání
Celkem:

rozpočet v tis.Kč
5 944,5
83
5
30
1
195
3 300
100
0,5
10
14
90
51
30
30
9 884

Rozpočtové výdaje:
pěstební činnost-lesy
pozemní komunikace
ČOV+kanalizace
drobné vodní toky
školka
knihovna
kultura
tělovýchova
zájmová činnost
veřejné osvětlení
pohřebnictví
územní rozvoj
nebezpečné odpady
komunální odpady
tříděný odpad
péče o vzhled obce-veřejná zeleň
ochrana obyvatelstva
hasiči
zastupitelstvo
místní správa
popl.banka
pojištění
platby daní a popl.
Celkem:

rozpočet v tis.Kč
52
10
341
60
290
6
150
25
10
150
3
8
30
250
35
200
100
10
535
7445
10
64
100
9 884
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Plnění rozpočtu za rok 2015
Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Dotace
Financování
Celkem

Plán

Výdaje
Provozní výdaje
-školství
-kultura
-státní správa a samospráva
-dotace organizacím
Kapitálové výdaje
Celkem

Plán

Skutečnost
5 800 048,50
5 984 956,00
157 445,50
2 717 000,00
14 659 450,00

6 023 266,40
7 480 441,39
157 445,50
2 717 000,00
16 378 153,29
Skutečnost

4 509 598,00
290 000,00
205 000,00
1 861 988,00
45 000,00
7 747 864,00
14 659 450,00

8 481 048,89
290 000,00
204 311,10
1 835 859,23
45 000,00
7 700 905,97
18 557 125,19
Za Oú Dolany-Iva Skalová

Společenská místnost na hřišti a multifunkční hřiště
Vážení spoluobčané od 16.6.2015 je možnost najímat nové multifunkční hřiště v Dolanech pro soukromé
sportovní aktivity a společenskou místnost v novostavbě na hřišti pro soukromé oslavy.
Multifunkční hřiště
Cena pronájmu:
Tenis a nohejbal-20Kč/1hod.
Malá kopaná-100Kč/1hod.

Pro rezervaci je nutná registrace uživatele na internetových stránkách obce www.obecdolany.cz .
Registrace a rezervace hřiště je prozatím možná pouze pro občany Dolan. Žádosti o registrace zasílejte na
email pavel@jedlehouby.cz . Do žádosti uveďte své jméno, telefonní číslo a číslo popisné. Uživatel má
možnost provádět rezervace, jejich editaci i zrušení. Rezervace je možno provádět nejvýše 14 dnů dopředu
a nejméně 24 hod před termínem rezervace. V čase kratším než 24 hod před požadovanou dobou hraní
kontaktujte správce hřiště na telefonním čísle 777003063.
Platba za pronájem hřiště je aplikována formou kreditu. Částka za dobu pronájmu Vám bude automaticky
odečtena z vašeho účtu. Stav účtu uvidíte při přihlášení na rezervační stránku. Kredit můžete dobíjet v
hotovosti u paní Skalové v úředních hodinách. Připravujeme možnost dobíjení kreditu bankovním
převodem. V případě, že na účtu nebudete mít kredit, rezervace Vám bude systémem umožněna. V tomto
případě, jste povinni uhradit částku do 14 dnů. Pokud tak neučiníte, budou Vám znemožněny další
rezervace.
Přeju Vám pěkný sportovní zážitek
Za Oú Dolany-Pavel Kořínek
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Budova se společenskou místností, výčepem, kuchyní a sociálním zařízením
Rezervace budovy musí být učiněna písemně. Rezervaci lze doručit mailem na adresu info@obecdolany.cz,
nebo v papírové formě doručit na obecní úřad. Pokud bude Vámi požadovaný termín volný, bude Vám
rezervace písemně potvrzena. Nejméně týden před Vámi požadovaným termínem je nutné se dostavit do
kanceláře Oú Dolany, kde s Vámi bude sepsána nájemní smlouva a budete seznámeni s předáním budovy
a zařízení, které budete případně užívat. U zájemců o nájem budovy se společenskou místností, kteří nejsou
místní, se požaduje vratná kauce.
Cena pronájmu:
Pro místní občany-1000,-Kč/1 víkend (cena včetně DPH) + spotřebované energie
Ostatní-2000,-Kč/1 víkend (cena včetně DPH) + spotřebované energie
Po převzetí budovy a zařízení zpět Vám bude na prvních úředních hodinách na Oú vystavena faktura za
nájem a budou Vám vyúčtovány Vámi spotřebované energie
Za Oú Dolany-Iva Skalová

Ze záznamů obecního úřadu-pohyb obyvatel od 1.1.2015 do 31.12.2015
Narození dětí s trvalým pobytem v naší obci.
Za rok 2015 se narodili 4 naši noví občánci.
Jméno a příjmení
Ema Sochorová
Ella Chvojková
Květa Pleskotová
Jan Borovec

narození
01/2015
08/2015
09/2015
10/2015

Odstěhovalo se 5 osob, přistěhovalo se 6 osob.
Tichou vzpomínku věnujme občanům zesnulým v roce 2015.
Jana Haizlová
Bohumil Tužil

03/2015
09/2015

Základní informace o nájmech hrobových míst (nájem 2016-2020)
Nové nájmy hrobových míst se budou vyřizovat od 03/2016 a to pro roky 2016-2020 (na 5 let). Obecní
zastupitelstvo schválilo cenu nájmu na svém zasedání dne 17.12.2015 usnesením č.7/2015, která se pro
další období nemění a zůstává ve výši 5,-Kč/1m² zastavěné plochy. Vše proběhne dodatkem k původní
smlouvě, pokud se ve smlouvě nebudou měnit údaje ohledně nájemce a majitele hrobového zařízení. Budou
se též kontrolovat kontaktní údaje.
Toto lze vyřídit v úřední hodiny na obecním úřadě-každou středu od 18:00-20:00. Osobám, které udali
mailovou adresu, budou postupně posílány v období 03-05/16 dodatky smluv na mail.
Za Oú Dolany-Iva Skalová

Obecní úřad Dolany, Dolany 78, 533 45 p.Opatovice nad Labem, IČ:00273490, DIČ:CZ00273490
V Dolanech 14.1.2016
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