ZÁ PIS A USNESENÍZ 43. ZASEDÁ NÍZASTUPITELSTVA OBCE DALOVICE ZE DNE 05.11.2009

Zá pis a usnesení 43. jedná nízastupitelstva Obce Dalovice konané
ho
dne 5.11. 2009 od 18.00 hodin v zasedacímí
stnosti obecní
ho ú řadu.
Pří
tomni:
Monika Brabcová, Ing. Vladimír Dejmek, Milan Holý , Ing. Gustav Hošťálek, Ladislav Pavlík,
Vladimír Š tý ber
Omluveni:
Ing. Lukáš Kolovrátek
Hosté
:
Květoslava Š vajdlerová
Starostka obce přivítala přítomné a konstatovala, že jednání je usnášeníschopné
Ná vrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Volba zapisovatele zá pisu
Volba ověřovatele zá pisu
Schvá lení programu jedná ní
Demontá ž VO z domu Hlavní 9/11
Ž á dost o spolufinancová ní na vybudová ní hlavního vodovodního řá du
Kontrola plnění usnesení
Ž á dost o zařazení do pořadníků v DPS
Ž á dost o výměnu stá vajícího topení, upozornění na špatná okna a na podlahu v koupelně
– ná stavba Na Výsluní
9. Na vědomí – stavební komise
10. č.j. 1812/09 žá dost o odkoupení pozemku p.č. 310 v k.ú. Dalovice - po vyvěšení
11. č.j. 1884/09 odvolá ní se k zamítnutí o odkoupení čá sti obecního pozemku p.č. 648/1 v k.ú.
Dalovice
12. č.j. 1671/09 žá dost o odkoupení čá sti pozemku p.č. 218/1 v k.ú. Vysoká u Dalovic – zá měr
prodeje
13. č.j. 2043/09 připomínka k proná jmu pozemku 274 v k.ú. Vysoká u Dalovic, podmínka –
oplocení
14. Nabídka fy E plus, Karlovy Vary – Dalovice, Jílová – oprava veřejného osvětlení
15. Osazení dopravního značení v ulici U Vodojemu, navrhovatel: p. Pavlík
16. Rozpočtové opatření č.11
17. Rozpočtové opatření č.12
18. Hospodaření obce Dalovice 1-10/2009
19. Zá pis z provedené kontroly smluvně zajištěných prací, objedná vek, faktur a dokladů
s těmito úkony spojených – kontrolní výbor
20. Doplnění usnesení – cena za prodej
21. žá dost ZŠ o čerpá ní účelových finančních prostředků
22. Směrnice o DPH
23. Zřizovací listiny příspěvkových organizací
24. Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ
25. Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ
26. Smlouva o dílo - Sprá va lá zeňských parků
27. Dopis ohledně zpracová ní Ná vrhu zadá ní ÚP – projekční kancelá ř
28. Dopis z Magistrá tu města – Územní plá n Dalovice- lokalita Sedmidomky – plochy pro
bydlení
29. Zá pis z jedná ní Sportovní a kulturní komise a žá dost o schvá lení příspěvku na akci
Lampiónový prů vod
30. Zá pis a usnesení z řá dného 76. jedná ní Rady VSOZČ
31. Střet zá jmů - pohledá vky
32. Jednací řá d obce Dalovice a poskytnutí metodické pomoci od MV,odbor dozoru a kontroly
veřejné sprá vy
33. Poděková ní za opravu střechy
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1.Volba zapisovatele zá pisu
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje paní Lodrovou zapisovatelkou zápisu
PRO: 5
PROTI:
ZDR.:1 (Holý )
Usneseníbylo přijato
2.Volba ověřovatele zá pisu
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje p.Š tý bera a p. Pavlíka ověřovateli zápisu.
PRO: 5
PROTI:
ZDR.: 1 (Holý )
Usneseníbylo přijato
3.Schvá lení programu jedná ní
Požadavek pana Ladislava Pavlíka na rozšíření programu o bod č. 34) tý kající se návrhu zadání
Ú P Dalovice
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje program 43. jednání ZO Dalovice program jednání
rozšířený o bod č. 34) - návrh zadání Ú P Dalovice
PRO: 3
PROTI: 1 (Brabcová )
ZDR.: 2 (Holý , Š tý ber)
Usnesenínebylo přijato
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje program 43. jednání ZO Dalovice dle původního návrhu
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo přijato
4.Demontá ž VO z domu Hlavní 9/11
Ná vrh na usnesení
: ZO pověřuje pana Ing.Hošťálka k projednání spoluúčasti na finančních
nákladech mezi vyvolavatelem demontáže (Mgr. Kopecká) a majitelem VO ( Obec Dalovice)
PRO: 5
PROTI:
ZDR.: 1(Holý )
Usneseníbylo přijato
5.Ž á dost o spolufinancová ní na vybudová ní hlavního vodovodního řá du
Ná vrh na usnesení
: ZO bere na vědomížádost o spolufinancování na vybudování
vodovodního řadu v lokalitě „
Marakana“ a tuto žádost zařadí do požadavků obyvatel při
sestavování rozpočtu na rok 2010
6.Kontrola plnění usnesení
a) Spolupráce OÚ Dalovice s MM K. Vary na návrhu územního plánu Dalovice – pověřenáosoba
pro zastupování Obce Dalovice ve věci Ú P Dalovice – pan Ladislav Pavlík
PRO: 5
PROTI: 1(Holý )
ZDR.:
Usneseníbylo přijato
b) Podružné měření – byt pana Badala – úkol splněn
c) Korespondence Novoschrott – úkol trvá
d) Ú klid obce – ZO ukládástarostce zajistit rozšíření pojistné smlouvy obce; provést vý měru
chodníků;ve spoluprácí s Ing. Kolovrátkem připravit podmínky pro zajištění plnění zákona o
pozemních komunikacích
e) Prověření možnosti využití bytu v MŠ pro vytvoření další třídy – FV, KV
a místostarosta
obce – úkol splněn (byt kapacitně nevyhovuje)
Ná vrh na usnesení: ZO navrhuje pracovní skupinu ve složení : Brabcová,Ing. Kolovrátek,
Tichá, Š vajdlerovák návštěvě již vybudovaný ch MŠ z prostorový ch modulů v Rychnově u
Jablonce
7.Ž á dost o zařazení do pořadníku v DPS Dalovice
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje zařazení do pořadníku v DPS, žadatel: Pavla Jůzlová,
Dalovická240/13, 360 04 K.Vary
PRO: 4
PROTI:
ZDR.: 2 (Dejmek, Holý )
Usneseníbylo přijato
8.Ž á dost o vý měnu stá vajícího topení, upozornění na
v koupelně – ná stavba Na Vý sluní

špatná okna a
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Ná vrh na usnesení
: ZO bere na vědomížádost o vý měnu stávajícího topení a
zařadí do požadavků obyvatel při sestavování rozpočtu na rok 2010

tuto žádost

9.Na vědomí – stavební komise
Ná vrh na usnesení
: ZO bere na vědomí bod č.9 bez připomínek.
10. č.j. 1812/09 žá dost o odkoupení pozemku p.č. 310 v k.ú. Dalovice
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 310 v k.ú. Dalovice, žadatel : Milan
Slavík, Zdeňka Slavíková, Dalovice
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo přijato
11.č.j. 1884/09 odvolá ní se k zamítnutí o odkoupení čá sti obecního pozemku p.č.
648/1 v k.ú. Dalovice, žadatel: manželé Singerovi
Ná vrh na usnesení
: ZO bere na vědomí odvolání se k zamítnutí o odkoupení části obecního
pozemku p.č. 648/1 v k.ú. Dalovice
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 648/1 v k.ú. Dalovice
PRO: 5
PROTI:
ZDR.: 1 (Holý )
Usneseníbylo přijato
12.č.j. 1671/09 žá dost o odkoupení čá sti pozemku p.č. 218/1 v k.ú. Vysoká u Dalovic
– zá měr prodeje
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 218/1 v k.ú. Vysokáu
Dalovic
PRO:
PROTI: 5
ZDR.: 1 (Dejmek)
Usnesenínebylo přijato
13.č.j. 2043/09 připomínka k proná jmu pozemku 274 v k.ú. Vysoká u Dalovic,
podmínka – oplocení
Ná vrh na usnesení
: ZO trvána záměru pronájmu pozemku p.č. 274 v k.ú. Vysokáu Dalovic
s podmínkou oplocení
Protiná vrh Ing. Hošťá lka:
Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel podmiňuje pronájem oplocením pozemku, z tohoto
důvodu bude záměr pronájmu zamítnut
PRO: 5
PROTI:
ZDR.: 1 (Holý )
Usneseníbylo přijato
14.Nabídka fy E plus, Karlovy Vary: Dalovice, Jílová – oprava veřejného osvětlení
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje nabídku firmy E plus, s.r.o., Pila, v částce do Kč 86 000,-vč. DPH (kapitola VO)
PRO: 4
PROTI:
ZDR.: 2 (Holý , Š tý ber)
Usneseníbylo přijato
15.Osazení dopravního značení v ulici U Vodojemu, navrhovatel: p. Pavlík
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje osazení dopravního značení v ulici U Vodojemu v obou
směrech. Vše bude konzultováno s Dopravní Policií ČR.
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo přijato
16.Rozpočtové opatření č.11
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11 dle přílohy
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo přijato
17.Rozpočtové opatření č.12
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.12 dle přílohy
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo přijato
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Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje vrácení dotace Krajskému úřadu Karlovarského kraje na
Ú P ve vý ši Kč 150 000,-PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo přijato
18.Hospodaření obce Dalovice 1-10/2009
Ná vrh na usnesení
: ZO bere na vědomíhospodaření obce Dalovice za období 1-10/2009
19.Zá pis z provedené kontroly smluvně zajištěný ch prací, objedná vek, faktur a
dokladů s těmito úkony spojený ch – kontrolní vý bor
Starostka obce opětovně upozorňuje kontrolní vý bor, že pro neúplnost zápisu z provedené
kontroly porušuje Zákon č. 128/2000 Sb. (Zákon o obcích) § 119 odst. 4. (zápis podepisuje
člen vý boru, který provedl kontrolu a zaměstnanec obce, jehož činností se kontrola tý kala) a
odst. 5 (k zápisu musí bý t přiloženo vyjádření orgánu obce nebo zaměstnanců, jichž se
kontrola tý kala). Tento předložený zápis tyto informace neobsahuje, proto tyto informace
kontrolní vý bor doplní na příštím zastupitelstvu obce Dalovice.
Ná vrh na usnesení
: ZO bere na vědomízápis kontrolního vý boru z provedené kontroly
smluvně zajištěný ch prací, objednávek, faktur a dokladů s těmito úkony spojený ch s tím, že
tento zápis kontrolní vý bor doplní o informace v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb,
Protiná vrh – Ing. Hošťá lek
Po doplnění zápisu nezbytný mi náležitostmi bude zápis projednán na ZO konaném dne 03. 12.
2009
PRO: 5
PROTI: 1 (Brabcová )
ZDR.:
Usneseníbylo přijato
20.Doplnění usnesení – cena za prodej
Chybný text: Smlouva – věcné břemeno p.p.č.146/1 a p.p.č. 147/1 v k.ú. Dalovice
ZO schvaluje kupní smlouvu, ve které se kanalizace převede a současně se pro obec jako
oprávněnou zřídí věcné břemeno odpovídající právu vedení kanalizace přes p.p.č. 146/1, 147/1
v k.ú. Dalovice (silnice). Obec Dalovice zajistí na své náklady vyhotovení GP (silnice) na
převáděnou kanalizaci. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje opravu textu v zápise 41. jednání ZO ze dne 3.9.2009
v bodě č. 22 a to takto : ZO schvaluje kupní smlouvu, ve které se kanalizace převede za cenu
Kč 17.780,-- a současně se pro obec, jako oprávněnou zřídí věcné břemeno odpovídající právu
vedení kanalizace přes p.p.č. 146/1, 147/1 v k.ú. Dalovice (silnice). Obec zajistí na své
náklady vyhotovení GP (silnice) na převáděnou kanalizaci. ZO pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo přijato
21.žá dost ZŠ o čerpá ní účelový ch finančních prostředků
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje ZŠ převod finančních prostředků z účelu na provoz
v celkové částce Kč 90.000,--.
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo přijato
22.Směrnice o DPH
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje předloženou směrnici o DPH
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo přijato
23.Zřizovací listiny příspěvkový ch organizací
Ná vrh na usneseníč.1: ZO schvaluje dodatek č.1 ke zřizovací listině příspěvkové organizaci
Základní škola Dalovice
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo přijato
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Ná vrh na usneseníč.2: ZO schvaluje dodatek č.3 ke zřizovací listině příspěvkové organizaci
Mateřskáškola Dalovice
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo přijato
24.Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene, číslo EP- 120001130/0, se společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou firmou Martia a.s. se sídlem Ú stí
nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ 400 01 a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
PRO: 5
PROTI:
ZDR.: 1 (Holý )
Usneseníbylo přijato
25.Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ
Ná vrh usnesení
: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene, číslo IV-120003245/001, se společností ČEZ Distribuce, a.s zastoupenou firmou Chebskáelektro firma
s.r.o., se sídlem Cheb, Pekařská7, PSČ 350 02 a pověřuje starostku obce podpisem této
smlouvy.
PRO: 5
PROTI:
ZDR.: 1 (Holý )
Usneseníbylo přijato
26.Smlouva o dílo - Sprá va lá zeňský ch parků
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje Smlouvu o dílo ZS/2009-2010 se zhotovitelem Správa
lázeňský ch parků, příspěvkováorganizace se sídlem Karlovy Vary, U Solivárny 2, PSČ 360 01
v celkové částce Kč 353.430,-- a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo přijato
27.Dopis ohledně zpracová ní Ná vrhu zadá ní ÚP – projekční kancelá ř
Ná vrh na usnesení
: ZO bere na vědomídopis ohledně zpracování Návrhu zadání Ú P od
Ing.Kaskové, projekční kancelář, Sokolovská54. 360 05 Karlovy Vary
28.Dopis z Magistrá tu města – Územní plá n Dalovice- lokalita Sedmidomky – plochy
pro bydlení
Ná vrh na usnesení
: ZO bere na vědomívyjádření a doporučení Magistrátu města, Ú řad
územního plánování a stavební úřad schválit Návrh zadání Ú P Dalovice s ohledem na zákon č.
44/1988 Sb. (horní zákon).
29.Zá pis z jedná ní Sportovní a kulturní komise a žá dost o schvá lení příspěvku na akci
Lampiónový průvod
Ná vrh na usnesení
: ZO bere na vědomí Zápis z jednání Sportovní a kulturní komise a
schvaluje příspěvek na akci Lampiónový průvod v částce Kč 3.000,-- z jejich rozpočtu.
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo přijato
30.Zá pis a usnesení z řá dného 76. jedná ní Rady VSOZČ
Ná vrh na usnesení
: ZO bere na vědomíZápis a usnesení z řádného 76.jednání Rady
VSOZČ
31.Střet zá jmů - pohledá vky
Ná vrh na usnesení
: ZO bere na vědomíoznámení starostky obce o tom, že při vymáhání
jedné s pohledávek obce, v Dohodě o právním zastupování v bodě č.5, se jednáv jejím
případě o střet zájmů.
32.Jednací řá d obce Dalovice a poskytnutí metodické pomoci od MV,odbor dozoru a
kontroly veřejné sprá vy
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje návrh změny Jednacího řádu
v článku 3, odst.2 – Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman
Karlovarského kraje, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva. Toto zasedání se bude
konat do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.
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V článku 3, odst.3 – Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva podle odstavců 1 a 2. učiní tak
místostarosta nebo jiný člen zastupitelstva a to tak, aby se toto zasedání konalo do 21 dnů.
V článku 3, odst.4 - vypustit.
V článku 7, odst.3 – Nesejde-li se nadpoloviční většina členů zastupitelstva do 30 minut od
řádně stanoveného zahájení nebo klesne-li počet v průběhu jednání pro nadpoloviční většinu
ukončí předsedající zasedání. Do 15 dnů se bude konat jeho náhradní zasedání. Toto zasedání
svolástarosta nebo místostarosta k projednání téhož nebo zbý vajícího programu.
V článku 10, odst.2 – V těchto případech se bude konat náhradní zasedání do 15 dnů.
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo přijato
Starostka obce poděkovala panu Pavlí
kovi za opravu střechy na pří
střešku OÚ.
Příští ZO se bude konat dne 3.12.2009.
Ověřovatel:
Ověřovatel:
Zapsala:

Ladislav Pavlík
Vladimír Š tý ber
Zdenka Lodrová, 09. 11. 2009

Ing. Gustav Hošťálek
místostarosta obce

Monika Brabcová
starostka obce Dalovice

***************************************************************************
Dle zá kona 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů nařizuji provést
rozpočtovéopatření
:Č.11
Zastupitelstvo obce na 43.zasedání dne 05.11.2009 vzalo na vědomí rozpočtové změny:
Ú prava v položkách:
§ 3113 Zá kladníškola – převod z rezervy na ú čel
231 10 3113 5901
- 154 000,- Kč
231 10 3113 5331
+ 42 000,- Kč
(žaluzie na boční okna)
231 10 3113 5331
+ 36 000,- Kč
(pro školní jídelnu)
231 10 3113 5331
+ 16 000,- Kč
(oprava vzduchotechniky)
231 10 3113 5331
+ 60 000,- Kč
§ 6171 Sprá va
231 10 6171 5031
231 10 6171 5153
231 10 6171 5161

- 35 000,- Kč
+ 30 000,- Kč
+ 5 000,- Kč

rozpočtovéopatřeníč.12
Zastupitelstvo obce na 43.zasedání dne 05.11.2009 schvá lilo rozpočtové změny:
1) Územníplá n obce – vratka dotace z krajské
ho ú řadu
snižují se příjmy pol.4222 Ú Z 09016 a snižují se vý daje o
150 000,- Kč
231 10 0000 4222 09016
- 150 000,- Kč
231 10 3635 5119
+ 150 000,- Kč
2) Akce „ZŠ oprava krovu“ – dotace u krajské
ho ú řadu
zvyšují se příjmy pol.4122 a snižuje se schodek o
231 10 0000 4122
231 10 0000 8115

200 000,- Kč
200 000,- Kč
- 200 000,- Kč

V Dalovicích 21.10.2009
Monika Brabcováv.r., starostka obce
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