ZÁPIS A USNESENÍ 49. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DALOVICE

Zápis a usnesení ze 49. jednání zastupitelstva obce Dalovice
konaného dne 06.05.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni:
Hosté:

Monika Brabcová, Ing.Vladimír Dejmek, Milan Holý, Ing.Gustav Hošťálek,
Ing. Lukáš Kolovrátek, Ladislav Pavlík, Vladimír Štýber
Helena Šnajdrová, Ing. Viktor Diviš

Místostarosta obce, Ing. Hošťálek, přivítal přítomné a konstatoval, že jednání je
usnášeníschopné
Návrh programu:
1. Volba zapisovatele zápisu
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola plnění usnesení
5. Žádost o zařazení do pořadníku v DPS
6. Přidělení obecního bytu
7. Zpráva stavební komise – na vědomí
8. čj. 429/10 žádost o pronájem části p.p.č. 648/1, k.ú.Dalovice (cca 30 m2) – záměr
pronájmu
9. čj. 618/10 žádost o prodej p.p.č. 300/1, k.ú. Dalovice, o výměře 498 m2 – záměr prodeje
10. čj. 642/10 žádost o prodej p.p.č. 380/4, k.ú. Dalovice, o výměře 763 m2 – záměr prodeje
11. čj. 776/10 žádost o prodej p.p.č. 141/2, k.ú. Dalovice, o výměře 185 m2 – záměr prodeje
12. čj. 853/10 žádost o pronájem části p.p.č. 280/14, k.ú. Vysoká u Dalovic o výměře
cca 1 000 m2 – záměr pronájmu
13. čj. 874/10 žádost o prodej p.p.č. 122, k.ú. Vysoká u Dalovice, o výměře 8 m2 – záměr
prodeje
14. čj. 895/10 žádost o prodej p.p.č. 325, k.ú. Všeborovice, o výměře 4 765 m2; informace
o cenách
pozemků – v k.ú. Všeborovice - záměr prodeje
15. čj. 410/10 – MM odbor rozvoje a urbanismu, úřad územního plánování - „Předložení
návrhu na pořízení změny ÚP zastupitelstvu města“
16. Dětské hřiště v parku – návrh řešení
17. Správa lázeňských parků – úhrada nákladů za provádění zimní údržby komunikací,
rozpočtové opatření č. 3
18. Zpráva ředitele ZŠ o prověrce BOZP
19. Nabídka na výrobu nábytku pro obecní úřad
20. Informace o provádění revizí na VO v majetku obce
21. Sloučení příspěvkových organizací; zřizovací listiny - Mateřská škola Dalovice a Základní
škola Dalovice
22. Výběrové řízení na opravu komunikací – výtluků
23. Dalovické listy – administrativní rámec + odměna redakce DL
24. Stanovení výše odměny – místostarosta, předseda FV
25. Žádost o zřízení věcného břemene – p.p. č- 421, k.ú. Všeborovice- stavba FVE
26. Předání části pozemku p.č. 300/1, k.ú. Dalovice
1. Volba ověřovatele zápisu
Ing.Hošťálek navrhl ověřovateli zápisu paní Brabcovou a pana Pavlíka. Paní Brabcová
ověřování odmítla, dále byl navržen pan Holý – ten ověřování také odmítl. Zdůvodnění - § 83,
odst. 1, zákona č.128/200 Sb. o obcích. Navržen byl Ing.Kolovrátek
Návrh na usnesení: ZO schvaluje Ing.Kolovrátka a pana Pavlíka ověřovateli zápisu.
PRO 6 / PROTI / ZDR 1 (Holý)
Usnesení bylo přijato
2. Volba zapisovatele zápisu
Návrh na usnesení: ZO schvaluje p.Lodrovou zapisovatelkou zápisu
PRO 6 / PROTI / ZDR 1 (Holý)
Usnesení bylo přijato
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3. Schválení programu jednání
Návrh na usnesení: ZO schvaluje předložený návrh programu
PRO 7 / PROTI / ZDR
Usnesení bylo přijato
4. Kontrola plnění usnesení
bod č.7 d) - smlouva o dílo – veřejné osvětlení - splněno
bod č.7 f) – jednání VaK x Ing.Praveček x obec – příští jednání ZO z důvodu dlouhodobé
nepřítomnosti Ing.Pravečka - úkol trvá
bod č.9) – řešení pohledávek – Ing.Kolovrátek podal vysvětlení
bod č.12) – aktualizace pořadníku na obecní byt – splněno
bod č.19) – vady díla v rámci stavby „Oznámení o výsledku ohledání závad“ SKANSKA vyvolat jednání, kterého se zúčastní za obec Ing.Kolovrátek a Ing.Buriánek
bod č.22) - smlouva o smlouvě budoucí na VB – splněno
bod č.28) – dodatek č. 3 ke SoD č. 6002 ze dne 15.03.2010 – pan Holý navrhl vyvolat jednání
za účasti Ing. Kolovrátka a pana Pavlíka s právníkem obce
návrh na usnesení: ZO schvaluje uskutečnit jednání s právníkem obce ve věci ukončení
smluvního vztahu zajištění ÚP obce Dalovice. Za obec se účastní Ing.Kolovrátek a pan Pavlík.
V jednání ve věci bude pokračováno na dalším jednání ZO.
PRO 7 / PROTI / ZDR
Usnesení bylo přijato
h) bod č.26) zvýšení příspěvku na obědy důchodcům
návrh na usnesení: ZO schvaluje zvýšení příspěvku na obědy důchodcům o 2,- Kč, celkově
tedy o 3,- Kč, s platností od 01.04.2010
PRO 7 / PROTI / ZDR
Usnesení bylo přijato
NOVOSCHROTT spol. s r.o. – výkup autovraků – nebude provozováno v obci Dalovice
PŘESTÁVKA 18,50 – 19,00
5. Žádost o zařazení do pořadníku v DPS
Návrh na usnesení: ZO schvaluje přidělení bytu 1+1 v DPS v Dalovicích - žadatel: pan J.
Krampera, Dalovice
PRO / PROTI 5 / ZDR 2 (Holý, Ing. Kolovrátek)
Usnesení nebylo přijato
Návrh na usnesení: ZO schvaluje zařazení do pořadníku na byt 1+1 v DPS v Dalovicích
PRO 7 / PROTI / ZDR
Usnesení bylo přijato
6. Přidělení obecního bytu
Návrh na usnesení: ZO schvaluje přidělení obecního bytu dle aktualizovaného pořadníku panu
Stanislavu Přibylovi ml.
PRO 7 / PROTI / ZDR
Usnesení bylo přijato
7. Zpráva stavební komise – na vědomí
ZO bere na vědomí bod č.7) bez připomínek
8. čj. 429/10 žádost o pronájem části p.p.č. 648/1, k.ú. Dalovice (cca 30 m2)
Návrh na usnesení: ZO schvaluje pronájem části p.p.č. 648/1 k.ú. Dalovice (cca 30) – č.j.
429/10
PRO / PROTI 7 / ZDR
Usnesení nebylo přijato
Návrh na usnesení ZO nemá připomínek k užívání, pokud uvedená plocha bude zpevněna na
náklady žadatele a nebude oplocena
PRO 7 / PROTI / ZDR
Usnesení bylo přijato
9. čj. 618/10 žádost o prodej p.p.č. 300/1, k.ú. Dalovice, o výměře 498 m2
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Návrh na usnesení: ZO schvaluje prodej p.p.č.300/1 k.ú. Dalovice – č.j. 618/10
PRO / PROTI 7 / ZDR
Usnesení nebylo přijato
10. čj. 642/10žádost o prodej p.p.č. 380/4, k.ú. Dalovice, o výměře 763 m2
Návrh na usnesení: ZO schvaluje prodej p.p.č.380/4, k.ú. Dalovice – č.j. 642/10
PRO / PROTI 7 / ZDR
Usnesení nebylo přijato
11. čj. 776/10 žádost o prodej p.p.č. 141/2, k.ú. Dalovice, o výměře 185 m2
Návrh na usnesení: ZO schvaluje prodej p.p.č.141/2, k.ú. Dalovice – č.j. 776/10
PRO / PROTI 7 / ZDR
Usnesení nebylo přijato
12. čj. 853/10 žádost o pronájem části p.p.č. 280/14, k.ú.Vysoká u Dalovic,
o výměře cca 1 000 m2
Návrh na usnesení: ZO schvaluje záměr pronájmu části p.p.č.280/14, k.ú. Vysoká u Dalovic –
č.j. 853/10
PRO 7 / PROTI / ZDR
Usnesení bylo přijato
13. čj. 874/10 žádost o prodej p.p.č. 122, k.ú.Vysoká u Dalovic, o výměře 8 m2
Návrh na usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje p.p.č.122, k.ú. Vysoká u Dalovic – č.j. 874/10
PRO 7 / PROTI / ZDR
Usnesení bylo přijato
14. čj. 895/10 žádost o prodej p.p.č. 325, k.ú. Všeborovice, o výměře 4 765 m2
Návrh na usnesení: ZO schvaluje prodej p.p.č. 325, k.ú. Všeborovice – č.j. 895/10
PRO / PROTI 7 / ZDR
Usnesení nebylo přijato
15. čj. 410/10 – MM odbor rozvoje a urbanismu, úřad územního plánování –
„Předložení návrhu na pořízení změny ÚP zastupitelstvu města“
Návrh na usnesení: ZO nedoporučuje pořízení změny ÚP – č.j. 410/10
PRO 7 / PROTI / ZDR
Usnesení bylo přijato
16. Dětské hřiště v parku
Návrh na usnesení: ZO schvaluje umístění mobiliáře v zámeckém parku v Dalovicích
v rozsahu, který bude vybrán na příštím jednání ZO
PRO 7 / PROTI / ZDR
Usnesení bylo přijato
Návrh na usnesení: ZO schvaluje výrobu a umístění 2 ks laviček u kostela a 2 ks laviček u
pomníku v Borské ulici dle nabídky. Lavičky budou zhotoveny bez opěradel.
PRO 7 / PROTI / ZDR
Usnesení bylo přijato
17. rozpočtové opaření č. 3
Návrh na usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 – dle přílohy
PRO 7 / PROTI / ZDR
Usnesení bylo přijato
18. Zpráva ředitele základní školy o prověrce BOZP
Návrh na usnesení:ZO bere na vědomí zprávu o prověrce BOZP na základní škole v Dalovicích
a stanovuje odpovědnost za nedostatky uvedené v závěru zprávy na ředitele základní školy.
Náklady na odstranění těchto nedostatků budou hrazeny z rozpočtu základní školy.
PRO 6 / PROTI / ZDR 1 (Brabcová)
Usnesení bylo přijato
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19. Nabídka na výrobu nábytku pro obecní úřad
Návrh na usnesení: ZO schvaluje nákup nábytku pro obecní úřad v Dalovicích v rozsahu
návrhu SoD předložené SOŠ K.Vary v celkové výši 68.686 Kč
PRO 7 / PROTI / ZDR
Usnesení bylo přijato
20. Informace o provádění revizí na VO v majetku obce
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informaci
21. sloučení příspěvkových organizací; zřizovací listiny – Mateřská škola Dalovice a
Základní škola Dalovice
A) Zastupitelstvo obce Dalovice mění usnesení č. 23 ze dne 05.11.2009 v tom smyslu,
že schválený dodatek č.3 ke zřizovací listině Mateřské školy Dalovice, okres Karlovy Vary a
schválený dodatek č.1 ke zřizovací listině Základní školy Dalovice, okres Karlovy Vary
nahrazuje dodatkem č.3 a dodatkem č.1 dle předloženého návrhu.
PRO 7 / PROTI / ZDR
Usnesení bylo přijato
B) Zastupitelstvo obce Dalovice schvaluje s účinností od 01.07.2010 sloučení příspěvkových
organizací Mateřská škola Dalovice, okres Karlovy Vary a Základní škola Dalovice, okres
Karlovy Vary s tím, že příspěvková organizace Základní škola Dalovice, okres Karlovy Vary se
stává nástupnickou organizací a příspěvková organizace Mateřská škola, okres Karlovy Vary,
sloučením zaniká.
PRO 7 / PROTI / ZDR
Usnesení bylo přijato
C) Zastupitelstvo obce Dalovice schvaluje vydání ROZHODNUTÍ o sloučení příspěvkových
organizací Mateřská škola Dalovice, okres Karlovy Vary a Základní škola Dalovice, okres
Karlovy Vary dle návrhu.
PRO 7 / PROTI / ZDR
Usnesení bylo přijato
D) Zastupitelstvo obce Dalovice schvaluje vydání dodatku č.2 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Základní škola Dalovice, okres Karlovy Vary dle návrhu
PRO 7 / PROTI / ZDR
Usnesení bylo přijato
E) Zastupitelstvo obce Dalovice ukládá místostarostovi obce zajistit provedení příslušných
změn v rejstříku škol a školských zařízení, v obchodním rejstříku a v Ústředním věstníku.
PRO 7 / PROTI / ZDR
Usnesení bylo přijato
22. Výběrové řízení na opravu komunikací - výtluků
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí předložené výběrové řízení na opravu komunikací –
výtluků a schvaluje vítěznou nabídku společnosti Eurovia CS, a.s., oblast Čechy západ
v konečné ceně 568.117 Kč, vč. DPH. Zároveň pověřuje kompetentního zástupce obce
podpisem SoD. Předmětem opravy není úsek mezi Vysokou a Sedmidomky. Do následujícího
jednání ZO bude připraven návrh řešení pro tento úsek.
PRO 7 / PROTI / ZDR
Usnesení bylo přijato
23. Dalovické listy – administrativní rámec + odměna redakce DL
Proběhla diskuze mezi členy zastupitelstva obce, během které byla vyhlášena přestávka
přestávka 21,00 – 21,05
Pan Holý podal návrh na usnesení:
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Návrh na usnesení: ZO ukládá kontrolnímu výboru prověřit prodej p.p.č. 331/17, k.ú.
Dalovice, v termínu do příštího jednání ZO
PRO 3 (Brabcová,Holý, Štýber) / PROTI 1 (Ing.Dejmek) / ZDR 3
Usnesení nebylo přijato
Návrh na usnesení: ZO schvaluje administrativní rámec periodika Dalovické listy a schvaluje
rozdělení odměny redakční radě ve výši 15.000 Kč
PRO 7 / PROTI / ZDR
Usnesení bylo přijato
Paní Brabcová požádala o doplnění v zápise ve znění:
„Poslední věta uvedená v administrativním rámci není chápána jako prostředek cenzury.“
24. stanovení výše odměny – místostarosta, předseda FV
Návrh na usnesení: ZO schvaluje odměnu pro oba místostarosty ve výši 21.000 Kč
(odpovídající necelé ½ platu starosty) s platností od 05.03.2010. Tento návrh je v souladu
s nařízením vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů.
PRO 4 / PROTI / ZDR 3 (Brabcová,Holý, Štýber)
Usnesení bylo přijato
Návrh na usnesení: ZO schvaluje odměnu pro předsedu FV ve výši 1.240 Kč
PRO 3 / PROTI / ZDR 4 (Brabcová, Ing. Dejmek, Holý, Štýber)
Usnesení nebylo přijato
Návrh na usnesení: ZO schvaluje úhradu nákladů spojených s využíváním soukromého
telefonu pro 1. místostarostu ve výši 800 Kč/měsíc
PRO 4 / PROTI / ZDR 3 (Brabcová,Holý, Štýber)
Usnesení bylo přijato
25. Žádost o zřízení věcného břemene – p.p.č. 421, k.ú. Všeborovice – stavba FVE
Návrh na usnesení: ZO souhlasí se zřízením VB p.p.č. 421, k.ú. Všeborovice pro uložení kabelu
FVE. Toto břemeno bude zřízeno za úplatu ve výši 1.000 Kč
PRO 5 / PROTI / ZDR 2 (Brabcová, Holý)
Usnesení bylo přijato
Návrh na usnesení: ZO souhlasí se zřízením VB p.p.č. 292/1, k.ú. Všeborovice pro uložení
kabelu FVE. Toto břemeno bude zřízeno za úplatu ve výši 5.000 Kč
PRO 5 / PROTI / ZDR 2 (Brabcová, Holý)
Usnesení bylo přijato
PŘESTÁVKA

21,55 – 22,05

26. Předání pozemku p.č. 300/1, k.ú. Dalovice
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informaci o provedené kontrole na uvedeném pozemku
Pan Holý vznesl připomínku:
Návrh na usnesení: ZO schvaluje stanovení pevných úředních hodin pro oba místostarosty
Ing. Hošťálek navrhl projednání tohoto bodu na příštím jednání ZO
Pan Pavlík reagoval, aby se tento bod vypustil, neboť připomínka nebyla projednána na
zařazení do programu jednání.
Příští jednání zastupitelstva obce se bude konat dne 03.06.2010

Ověřovatel:
Ověřovatel:
1. místostarosta:
2. místostarosta:

Ing. Lukáš Kolovrátek v.r.
Ladislav Pavlík v.r.
Ing. Lukáš Kolovrátek v.r.
Ing. Gustav Hošťálek v.r.
Zapisovatelka: Zdenka Lodrová
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Úprava rozpočtu:
Dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů § 16 změny rozpočtu, nařizuji provést rozpočtové opatření:
č.3
Schváleno zastupitelstvem obce na 49. zasedání ze dne 06.05.2010
1) Silnice – zimní údržba
Zvýšení výdajů § 2212 – Silnice o
Zvýšení schodku pol.8115 o
231 10 2212 5169
231 10 0000 8115

300.000
300.000
300.000
300.000

Kč
Kč
Kč
Kč

2) Úprava v položkách
§ 3113 – Základní škola – převod účelových finančních prostředků na provoz
231 10 3113 5901
-72.000 Kč
231 10 3113 5331
+72.000 Kč
V Dalovicích 29.04.2010

Ing. Lukáš Kolovrátek v.r.
místostarosta obce
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