ZÁPIS A USNESENÍ 48. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DALOVICE

Zápis a usnesení ze 48.jednání zastupitelstva obce Dalovice
konaného dne 01.04.2010
Přítomni:

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

Hosté:

Ing. Jana Smutná, Helena Šnajdrová, Ing. Tomáš Buriánek

Místostarosta obce, Ing. Hošťálek, přivítal přítomné a konstatoval, že jednání je
usnášeníschopné
Návrh programu:
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Volba zapisovatele zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Návrh občanů
5. Volba starosty obce
6. Oprava zápisu č. 46
7. Kontrola plnění usnesení
8. Projednání dílčí zprávy o jednání „Návrhu změny č. 4 – ÚPSÚ Dalovice“
9. Žaloba, pohledávky-dořešení závazku po přiznání závazku soudem –BF
10. Žádost o zařazení do pořadníku DPS ( 1+2 )– Marie Drieňová, Zbožíčko
11. Žádost o zařazení do pořadníku DPS – Klára Skálová, K.Vary
12. Přidělení bytu č. 7 - Na Výsluní 230/13 (dle pořadníku)
13. Žádost o zařazení do pořadníku DPS – Jan Davídek, Dalovice
14. Zpráva stavební komise – na vědomí
15. Č.j. 487/10 žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby
16. Č.j. 565/10 – MM odbor rozvoje a urbanismu, úřad územního plánování –
„Předložení návrhu na pořízení změny ÚPSÚ Dalovice zastupitelstvu obce“
17. Výběrové řízení na dodavatele projektových prací „Projekt pro ohlášení stavby
oprava ul. Všeborovická“
18. Č.j. 524/10 – ČEZ ICT SERVIS – Stanovisko k existenci telekomunikačních vedení
ve správě spol.ČEZ ICT SERVIS, a.s., Slovanská Alej 33, Plzeň, název stavby
„Dalovice, rekonstrukce Všeborovické ul.“
19. Č.j. 546/10 – SKANSKA - vady díla v rámci stavby „Oznámení o výsledku ohledání
závad“
20. Č.j. 563/10 – GS-geodetické služby – technická zpráva, zaměření plochy komunikace a
chodníku „Dalovice – oprava ulice Všeborovická“
21. Žádost o projednání možnosti povolení výkupu autovraků – společnost NOVOSCHROTT,
spol. s.r.o.
22. Smlouva o smlouvě budoucí na VB
23. Zastupování obce navenek, chod OÚ
24. Informace o odměně při ukončení funkce starostky obce
25. Rozpočtové opatření č. 2
26. Závěrečný účet, hospodářský výsledek MŠ, ZŠ
27. Změny v komisích obce
28. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 6002 ze dne 15.03.2010 – Ing.achr. Alexandra Kasková
29. ZŠ Dalovice – žádost o čerpání účelových financí
1. Volba ověřovatelů zápisu
Návrh na usnesení: ZO schvaluje pana Štýbra a Ing. Dejmka ověřovateli zápisu
Pro 4 / Proti / Zdr. 3 (Holý, Ing. Dejmek, Štýber)
Usnesení bylo přijato
2. Volba zapisovatele zápisu
Návrh na usnesení: ZO schvaluje paní Lodrovou zapisovatelkou zápisu
Pro 6 / Proti / Zdr. 1 (Holý)
3. Schválení programu jednání
Připomínky k minulému zápisu:
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a) Paní Brabcová – z důvodu nesouhlasu s obsahem usnesení bodu č. 28 zápisu č. 47 ze dne
04.03.2010 podávám tuto námitku: „zastupování obce navenek – v zápise nejsou napsané
důvody odvolání starostky, které pronesl Ing. Hošťálek:
1. neefektivní hospodaření s finančními prostředky;
2. nedodržování pracovních povinnostÍ (personální změny); 3. porušování zákona o obcích –
žádám o doplnění těchto bodu do zápisu“
b) Pan Holý – v zápise se neobjevila zmínka, že bude svoláno mimořádné ZO. Ing. Dejmek a
Ing. Kolovrátek doplnili námitku o sdělení, že se o mimořádném jednání ZO hovořilo, avšak o
tomto bodu se nehlasovalo.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zařadit dodatečně do zápisu č. 48) důvody předložené paní
Brabcovou jako důvody odvolání starostky
Pro 3 (Brabcová, Holý, Ing. Kolovrátek) / Proti / Zdr. 4
Usnesení nebylo přijato
Návrh na usnesení: ZO schvaluje program 48. jednání ZO beze změn
Pro 4 / Proti / Zdr. 3 (Brabcová, Holý, Štýber)
Usnesení bylo přijato
4. Návrh občanů
Ing. Kolovrátek podal informaci k žádosti občanů o vysvětlení odvolání starostky obce.
Pokračování rozpravy k tomuto tématu navrhuje po ukončení řádného jednání zastupitelstva
obce.
5. Volba starosty
Návrh na usnesení: Postupně byl předložen všem zastupitelům návrh na výkon funkce starosty
obce, kteří se k uvedenému vyjádřili, žádný funkci nepřijal.
PŘERUŠENÍ JEDNÁNÍ – 18,45 – 18,55
6. Oprava zápisu č. 46
Návrh na usnesení: ZO schvaluje opravu zápisu č. 46, bod č. 23) s tímto novým zněním:
„ZO schvaluje ZŠ žádost o převod finančních prostředků z účelu (kapitola 3113, položka 5901)
na provoz (kapitola 3113, položka 5331 ZŠ) v celkové výši 25.000 Kč. Nákup škrabky do
částky 24.500 Kč a oprava pánve v částce 1.146 Kč bude hrazena z rozpočtu ŠJ (kapitola
3113, položka 5331)“
Pro 7 / Proti / Zdr.
Usnesení bylo přijato
7. Kontrola plnění usnesení
a) závěrečný účet – zařazeno jako bod č. 26) jednání ZO
b) bod č. 6) usnesení jednání ZO č. 47
Návrh na usnesení: ZO schvaluje převod nájemní smlouvy bytu v domě Na Výsluní
č. 227/7 na pana Jiřího Müllera ze zákonného nároku, § 706 obč. zákoníku
Pro 7 / Proti / Zdr.
Usnesení bylo přijato
c) oprava komunikace Všeborovická – přesunuto do SK
d) smlouva o dílo – veřejné osvětlení – Ing. Hošťálek na příštím jednání podá zprávu
o výsledku jednání
e) podnět občana – zaslána odpověď na základě vyjádření kontrolního výboru a
projednání na ZO
f) jednání VaK x Ing. Praveček x Obec Dalovice - výsledek jednání bude projednán
na příštím zasedání
g) plán práce kontrolního výboru – v zápisech kontrolního výboru založen opravený plán
práce
8. Projednání dílčí zprávy o jednání „Návrhu změny č. 4 – ÚPSÚ Dalovice“
a) ZO vzalo na vědomí zprávu o projednání Návrhu změny č. 4 ÚPSÚ Dalovice
Návrh na usnesení: ZO schvaluje variantu č. 2 – řešit stanovisko Krajského úřadu KK, OŽPaZ
k návrhu změny č. 4 ÚPSÚ Dalovice jako rozpor mezi příslušnými orgány a postupovat ve
smyslu zákona č. 183/2006 Sb. § 4, odst. 7 a zákona č. 500/2004 Sb., § 5 a 133.
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Pan Holý – protinávrh: varianta č. 1 - ukončit projednání změny ÚPSÚ Dalovice – dílčích lokalit
Z4/1-09, Z4/2-09 a Z4/4-09
Pro 3 (Holý, Brabcová, Štýber) / Proti / Zdr. 4
Usnesení nebylo přijato
Hlasování pro původní usnesení - varianta č. 2
Pro 4 / Proti 3 (Holý, Brabcová, Štýber) / Zdr.
Usnesení bylo přijato
9. Žaloba, pohledávky-dořešení závazku po přiznání závazku soudem – BF
Návrh na usnesení: ZO ukládá Ing. Kolovrátkovi dořešit s právníkem obce vymáhání
pohledávek + následné kroky po obdržení platebního výměru
Pro 7 / Proti / Zdr.
Usnesení bylo přijato
10. Žádost o zařazení do pořadníku DPS ( 1+2 )– Marie Drieňová , Zbožíčko
Návrh na usnesení: ZO schvaluje zařazení do pořadníku žadatelů do DPS – paní Marie
Drieňová, Zbožíčko
Pro / Proti: 5 / Zdr. 2(Ing. Hošťálek, Pavlík)
Usnesení nebylo přijato
11. Žádost o zařazení do pořadníku DPS – Klára Skálová, K.Vary
Návrh na usnesení: ZO schvaluje zařazení do pořadníku žadatelů do DPS – paní Klára Skálová,
K. Vary
Pro: 2 (Ing.Kolovrátek,Pavlík) / Proti: 4 / Zdr. 1 (Ing. Hošťálek)
Usnesení nebylo přijato
12. Přidělení bytu č. 7 - Na Výsluní 230/13 (dle pořadníku)
Návrh na usnesení: ZO ukládá Ing. Kolovrátkovi prověřit závazky žadatelů vůči obci a z tohoto
důvodu projednání žádosti přesunout na příští jednání. Současně ZO ukládá Ing. Kolovrátkovi
prověřit aktuálnost pořadníku na obecní byty.
Pro 7 / Proti / Zdr.
Usnesení bylo přijato
13. Žádost o zařazení do pořadníku DPS – Jan Davídek, Dalovice
Návrh na usnesení: ZO schvaluje zařazení do pořadníku žadatelů do DPS – pan Jan Davídek,
Dalovice
Pro 7 / Proti: / Zdr.
Usnesení bylo přijato
14. Zpráva stavební komise – na vědomí
ZO bere na vědomí bod č. 14) bez připomínek
15. Č.j. 487/10 žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby
Návrh na usnesení: ZO souhlasí s umístěním stavby ve smyslu č.j. 481/10; žadatel: Rostislav
Korb, Dalovice
Pro 6 / Proti: / Zdr. 1 (Holý)
Usnesení bylo přijato
16. Č.j. 565/10 – MM odbor rozvoje a urbanismu, úřad územního plánování „Předložení návrhu na pořízení změny ÚPSÚ Dalovice zastupitelstvu obce“
Návrh na usnesení: ZO schvaluje záměr pořízení změny ÚPN SÚ Dalovice na p.p.č. 191/33 ,
739 m2 – ostatní plocha, k.ú. Dalovice – záměrem investora je využívat předmětný pozemek
k bydlení – přístavba RD
Pro 7 / Proti / Zdr.
Usnesení bylo přijato
17. Výběrové řízení na dodavatele projektových prací „Projekt pro ohlášení stavby
oprava ul. Všeborovická“
ZO bere na vědomí informaci o výběrovém řízení
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Ze tří nabídek byla vybrána firma: Projekční kancelář, Ing. Ota Řezanka, dopravní stavby,
městské inženýrství
18. Č.j. 524/10 – ČEZ ICT SERVIS – Stanovisko k existenci telekomunikačních
vedení ve správě spol. ČEZ ICT SERVIS, a.s., Slovanská Alej 33, Plzeň, název
stavby„Dalovice, rekonstrukce Všeborovické ul.“
ZO bere na vědomí stanovisko k existenci telekomunikačních vedení ve správě spol. ČEZ ICT
SERVIS, a.s., Slovanská Alej 33, Plzeň, název stavby „Dalovice, rekonstrukce Všeborovické ul.“
19. Č.j. 546/10 – SKANSKA - vady díla v rámci stavby „Oznámení o výsledku ohledání
závad“
Návrh na usnesení: ZO ukládá vyvolat schůzku se zástupci firmy SKANSKA, které se za obec
zúčastní Ing. Hošťálek a Ing. Buriánek
Pro 7 / Proti / Zdr.
Usnesení bylo přijato
20. Č.j. 563/10 – GS-geodetické služby – technická zpráva, zaměření plochy
komunikace a chodníku „Dalovice – oprava ulice Všeborovická“
ZO bere na vědomí informaci č.j. 563/10 GS-geodetické služby – technická zpráva
21. Žádost o projednání možnosti povolení výkupu autovraků – společnost
NOVOSCHROTT, spol. s.r.o.
Návrh na usnesení: ZO přehodnocuje svoje stanovisko a souhlasí se zřízením výkupu
autovraků v provozovně Dalovice, Botanická 276, společnost NOVOSCHROTT
Pro / Proti 6 / Zdr. 1 (Ing.Hošťálek)
Usnesení nebylo přijato
22. Smlouva o smlouvě budoucí na VB
Návrh na usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 287/1 v k.ú. Dalovice za účelem uložení kabelu nízkého napětí a
pověřuje kompetentního zástupce obce jejím podpisem. Tento souhlas podmiňuje uložení
kabelu NN do hloubky minimálně 80 cm pod současný povrch vozovky.
Pro 7 / Proti / Zdr.
Usnesení bylo přijato
23. Zastupování obce navenek, chod OÚ
Návrh na usnesení: Vzhledem k tomu, že nedošlo ke zvolení starosty navrhl
Ing. Hošťálek odměnu pro druhého místostarostu, Ing. Kolovrátka, ve výši 13.000 Kč
Pro 3 (Ing. Dejmek, Ing.Hošťálek, Pavlík) / Proti / Zdr. 4
Usnesení nebylo přijato
Návrh na usnesení: Návrh odměny pro předsedu FV, Ing. Dejmka, ve výši 1.240 Kč
Pro 3 (Ing. Hošťálek, Ing. Kolovrátek, Pavlík) / Proti / Zdr. 4
Usnesení nebylo přijato
Návrh na usnesení: Návrh odměny pro paní Brabcovou – zastupitel obce – ve výši 510 Kč ode
dne 05.03.2010
Pro 4 / Proti / Zdr. 3 (Brabcová, Holý, Štýber)
Usnesení bylo přijato
Návrh na usnesení v rámci bodu 23): pan Štýber podal návrh, aby Ing. Hošťálek zorganizoval
veřejnou schůzi občanů Dalovic se zastupiteli obce na den 13.04.2010 od 18,00 hodin v jídelně
základní školy.
Pro 4 / Proti / Zdr. 3 (Ing. Dejmek, Ing.Hošťálek, Pavlík)
Usnesení bylo přijato
Návrh Ing. Hošťálka:
Projednat předmětný návrh občanů po skončení řádného jednání ZO, dne 01.04.2010
Pro 5 / Proti 1 (Brabcová) / Zdr. 1 (Pavlík)
Usnesení bylo přijato
24. Informace o odměně při ukončení funkce starostky obce
ZO bere na vědomí informaci o odměně při ukončení funkce starostky obce. Odměna bude
poskytována ještě po dobu 3 měsíců ode dne odvolání z funkce.
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25. Rozpočtové opatření č. 2
Návrh na usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2, dle přílohy
Pro 7 / Proti / Zdr.
Usnesení bylo přijato
26. Závěrečný účet, hospodářský výsledek MŠ, ZŠ
Návrh na usnesení: ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Dalovice a závěrečný účet obce
za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dalovice s výhradou
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto opatření:
- bude dodržován § 30 odst. 1 písm. b) zákona o účetnictví
Pro 6 / Proti / Zdr. 1 (Holý)
Usnesení bylo přijato
Návrh na usnesení: ZO schvaluje hospodářský výsledek MŠ a ZŠ Dalovice
Pro 7 / Proti / Zdr.
Usnesení bylo přijato
Návrh na usnesení: ZO schvaluje přerozdělení HV dle předložených návrhů MŠ a ZŠ Dalovice
Pro 7 / Proti / Zdr.
Usnesení bylo přijato
Návrh na usnesení: ZO schvaluje zvýšit příspěvek na obědy důchodcům o 1 Kč, vyplývající ze
zvýšení ceny oběda
Pro 7 / Proti / Zdr.
Usnesení bylo přijato
27. Změny v komisích obce
ZO bere na vědomí změny členů v komisích obce
28. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 6002 ze dne 15.03.2010 – Ing.achr. Alexandra
Kasková
Návrh na usnesení: ZO ukládá předsedovi KV, panu Pavlíkovi, vyzvat Ing. arch. Kaskovou
k účasti na příštím jednání ZO Dalovice, k vysvětlení předloženého dodatku č. 3 ke SoD č.
6002 a zodpovězení dotazů. ZO odkládá schválení dodatku č. 3 SoD č. 6002
29. ZŠ Dalovice – žádost o čerpání účelových financí
Návrh na usnesení: ZO schvaluje ZŠ žádost o převod finančních prostředků z účelu (kapitola
3113, položka 5901) na provoz (kapitola 3113, položka 5331 ZŠ) v celkové výši 72.000 Kč.
Povinné cejchování vah do částky 4.000 Kč a havarijní oprava kotle do částky 8.000 Kč bude
hrazena z rozpočtu ŠJ (kapitola 3113, položka 5331)
Pro 7 / Proti / Zdr.
Usnesení bylo přijato
Příští jednání zastupitelstva obce Dalovice se bude konat dne 06.05.2010

Ověřovatel:
Ověřovatel:
1 místostarosta:
2 místostarosta:

Ing. Vladimír Dejmek v.r.
Vladimír Štýber
Ing. Lukáš Kolovrátek
Ing. Gustav Hošťálek
Zapisovatelka: Zdenka Lodrová, 07.04.2010
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