ZÁ PIS A USNESENÍZ 42. ZASEDÁ NÍZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 01.10.2009

Ze 42. zasedá nízastupitelstva obce Dalovice
konaného dne 01.10.2009 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního ú řadu v Dalovicích
Př
í
tomnízastupitelé :

Monika Brabcová , Milan Holý, Ing. Gustav Hošťá lek, Ing.Luká š
Kolovrá tek,Ladislav Pavlík, Vladimír Štýber

Omluveni:

Ing. Jaroslav Dejmek

Hosté :

Jan Fuchs

Program jedná ní
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Volba zapisovatele zá pisu
Volba ověřovatelů zá pisu
Schvá leníprogramu jedná ní
Ná vrh zadá nízměny č.4 Ú zemní
ho plá nu sí
delní
ho útvaru Dalovice
Kontrola plněníusnesení
Žá dost o zařazenído pořadní
ku v DSP
Přiděleníbytu v DPS, 1+1 bezbariérový, Sadovská ulice
Žá dost o výměnu stá vají
cí
ho topení
, upozorněnína špatná okna a podlahu v koupelně
– ná stavba Na Výsluní
9. Na vědomí– stavebníkomise
10. č.j. 1105/09 žá dost o odkoupeníčá sti pozemku p.č. 429/7 v k.ú. Všeborovice – prodej
pozemku
11. č.j. 1512/09 žá dost o odkoupenípozemku p.č. 366 v k.ú. Dalovice – prodej pozemku
12. č.j. 343/09 žá dost o proná jem vodníná drže a pozemku p.č. 274 v k.ú. Vysoká u Dalovic –
proná jem pozemku
13. č.j. 1812/09 žá dost o odkoupenípozemku p.č. 310 v k.ú. Dalovice – zá měr prodeje
14. pří
spěvek obce na převzetíčá sti kanalizačnístoky a vodovodní
ho řadu v ulici Borská
15. č.j. 1731/09 stí
žnost na uží
vá nípozemku p.č. 60/1 v k.ú. Všeborovice
16. č.j. 1788/09 žá dost projedná nímožnosti spolufinancová nívodovodní
ho řadu a splaškové
kanalizace
17. Rozpočtové opatřeníč.10
18. DPH; rozděleníčinností– hlavnía ekonomická
19. Zřizovacílistiny pří
spěvkových organizací
20. Žá dost o prominutísplá tky
21. Občanské sdruženíMAS Krušné hory zá pad – rozdělenídotacíz Programu rozvoje venkova
22. Vyčí
slenívydaných ná kladů na akci bývalá MŠ, Hlavníč.82
23. Zá pisy z pracovníschů zky (jižnístrá ň), jejich projedná nía stí
žnost na dopravnísituaci
v ulici Dolní
, Okrajová , Nad Řekou (materiá ly ze ZO ze dne 3..9.2009)
24. Výkaz – plněnírozpočtu ke dni 31.8.2009
25. Nabí
dka zahradnických pracíod firmy S – BAUM
26. Protokol o kontrolní
m zjištěnío kontrole na ZŠ – Krajská hygienická stanice Karlovarského
kraje
27. Žá dost ředitele ZŠ o zajištěnívzduchotechniky do školníkuchyně, protiplí
sňového ná těru a
vymalová níkuchyně, instalatérské a elektro prá ce spojené s přemí
stění
m pračky
28. Smlouva o smlouvě budoucío zří
zenívěcného břemene a souhlasu se zří
zení
m stavby pro
stavbu plyná renského zaří
zení
29. MŠ –informace týkají
císe budoucnosti zaří
zení
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starostka obce přivítala přítomnéa konstatovala, že jedná ní je usná šeníschopné.
1. Volba zapisovatele zá pisu
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje p.Šnajdrovou zapisovatelkou zá pisu
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 1 (Holý)
Usnesenípř
ijato
2. Volba ověřovatele zá pisu
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje p.Kolovrá tka a p. Hošťá lka ověřovateli zá pisu.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 1 (Holý)
Usnesenípř
ijato
Připomínky Ing. Hošťá lka k zá pisu č. 41. ze dne 3.9.2009:
- z jakého důvodu se hlasuje o bodech „na vědomí“
- demontá ž VO z domu Hlavní 9/11 –bude projedná no na listopadovém zasedá ní ZO
3. Schvá lení programu jedná ní
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje program 42. jedná ní ZO doplněn o bod 30. a 31.; bod 23.
a 30. bude projedná n za bodem 4.
PRO: 5
PROTI: 1 (Holý)
ZDR.: 0
Usnesenípř
ijato
4. Ná vrh zadá ní změny č.4 Ú zemního plá nu sídelního ú tvaru Dalovice
Protiná vrh podal p. Holý: zadá ní změny č.4 Územního plá nu sídelního ú tvaru Dalovice řešit až
po vyřešení dopravní situace dotčených ú zemí a to i vzhledem k připomínká m občanů.
PRO: 1 (Holý)
PROTI: 3 (Brabcová ,Hošťá lek,Pavlík) ZDR.: 2 (Kolovrá tek, Štýber)
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje na zá kladě předloženého zá znamu o projedná ní ná vrhu
zadá ní změny č.4 Územního plá nu sídelního ú tvaru Dalovice zadá ní změny č. 4 Územního plá nu
sídelního ú tvaru Dalovice
PRO: 5
PROTI: 1 (Holý)
ZDR.: 0
Usnesenípř
ijato
5.Bod č. 23. Zá pisy z pracovní schůzky (jižní strá ň), jejich projedná ní a stížnost na
dopravní situaci v ulici Dolní, Okrajová , Nad Řekou (materiá ly ze ZO ze dne3.9.2009)
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje přijmout model zajištění finančních prostředků společných
vyvolaných investic takový, že cena vyvolanéinvestice se promítne do celéplochy určené
ná vrhem ÚP pro bydlení. Metr čtvereční této plochy bude zatížen ná kladem cca 88,-- Kč
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 1 (Holý)
Usnesenípř
ijato
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje, aby pracovní skupina vyvolala jedná ní se zú častněnými
partnery
PRO: 6
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usnesenípř
ijato
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje, pokud dojde ke shodě v jedná ní mezi zú častněnými,
vypracuje pracovní skupina zadá ní pro VŘ na zajištění firmy, která prá vní dokument o
spoluprá ci připraví
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 1 (Holý)
Usnesenípř
ijato
6.Bod 30. Upravené zadá ní Ú P
Protiná vrh podal p. Holý: upravenézadá ní Územního plá nu řešit až po vyřešení dopravní
situace dotčených ú zemí a to i vzhledem k připomínká m občanů.
PRO: 2 (Holý, Štýber)
PROTI: 3 (Kolovrá tek, Brabcová ,Pavlík) ZDR.: 1 (Hošťá lek)
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Protiná vrh podal Ing. Hošťá lek: ú zemí lokality Sedmidomky opětovně zařadit do ÚP jako
ú zemí k bydlení a zrušit tak rozhodnutí ZO o vyřazení.
PRO: 2 (Hošťá lek,Pavlík) PROTI: 1 (Brabcová )
ZDR.: 3 (Holý, Štýber,Kolovrá tek)
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm.b) a § 47 odst. 5
zá kona č. 183/2006 Sb., o ú zemním plá nová ní a stavebním řá du ve znění pozdějších předpisů
(stavební zá kon), zadá ní Územního plá nu Dalovice s připomínkami:
a) zrušit přemostění a čá st komunikace –přeložka R6 u benzinovépumpy
b) stá vající komunikaci směr Vysoká ponechat
c) pá s zeleně směr Sedmidomky zachovat
PRO: 3 (Brabcová , Štýber,Kolovrá tek)
Usnesenínepř
ijato

PROTI: 0

ZDR.: 3 (Hošťá lek,Pavlík, Holý)

Starostka obce navrhla, aby byl z č lenů ZO vybrá n jiný zá stupce, který bude spolupracovat s MM na tvorbě ÚP. Zá stupce bude jmenová n na př
í
ští
m zasedá níZO.
Dů vodem tohoto ná vrhu je nespokojenost starostky s celkovou pracína ÚP.
7. Kontrola plnění usnesení
•

Podružnéměření –byt Badal –ú kol trvá

• Novédětskéhřiště
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje předloženou cenovou nabídku na vybudová ní projektové
dokumentace nového dětského hřiště v zá meckém parku místo ovčína za předpokladu navrženédotační spoluú časti MAS Krušnéhory zá pad (III.2.2.2. Občanskévybavení a služby
z programu Rozvoje venkova –žá dost podá vá Občanskésdružení MAS Krušnéhory zá pad)
PRO: 6
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usnesenípř
ijato
• Rozpočet –vybudová ní novéMŠ nebo rozšíření přístavby –FV
Informaci podal Ing. Kolovrá tek, diskuse o vybudová ní novéMŠ nebo přístavbě –ú kol splněn
• Korespondence Novoschrott
ZO uklá dá starostce obce a Ing. Kolovrá tkovi podat ná vrh na přezkum rozhodnutí Krajského
ú řadu k provozová ní zařízení ke sběru a výkupu odpadů v provozovně v Dalovicích a vyvolat
jedná ní s firmou MOYO holding
•

Úklid obce –výpověď ACER - zajistit poptá vky - ú kol trvá

•

Monitorovací smlouvy MŠ a ZŠ –rozpočtovéopatření č. 10

8. Žá dost o zařazení do pořadníku v DPS, žadatel : Julia Perinová , Kruš nohorská
270/22, 360 10 K.Vary
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje zařazení do pořadníku v DPS, žadatel: Julia Perinová ,
Krušnohorská 270/22, 360 10 K.Vary
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 2 (Kolovrá tek, Holý)
Usnesenípř
ijato
9. Přidělení bytu v DSP, 1+1 bezbariérový, Sadovská ulice, žadatel: Květoslava
Matuš ková , Má jová 109/12, Dalovice
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje přidělení bytu 1+1 bezbariérový, Sadovská ulice.
V případě odmítnutí bude tento byt nabídnut dalšímu v pořadníku, žadatel: Ludvík Šimek,
U Kostela 67/5, Dalovice
PRO: 6
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usnesenípř
ijato
10. Žá dost o výměnu stá vajícího topení, upozornění na š patná okna a na podlahu
v koupelně – ná stavba Na Výsluní
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Ná vrh na usnesení
: ZO odklá dá tento bod do příštího ZO a uklá dá sprá vci BF předložit
stanovisko k řešení problému (ná jemní smlouva, vyčíslení ná kladů na opravu)
PRO: 6
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usnesenípř
ijato
11. Na vědomí – stavební komise
Ná vrh na usnesení: ZO bere na vědomí bod č.9 bez připomínek.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usnesenípř
ijato
12. č.j. 1105/09 žá dost o odkoupení čá sti pozemku p.č. 429/7 v k.ú . Vš eborovice
- prodej pozemku, žadatel : Gennadij Žilcov, Dalovice
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje prodej čá sti pozemku p.č. 429/7 v k.ú . Všeborovice :
žadatel Gennadij Žilcov, Dalovice
PRO: 5
PROTI: 1 (Holý)
ZDR.: 0
Usnesenípř
ijato
13. č.j. 1512/09 žá dost o odkoupení pozemku p.č. 366 v k.ú . Dalovice – prodej
pozemek, žadatel: Blanka Fuchsová , Dalovice
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 366 v k.ú . Dalovice, žadatel:
Blanka Fuchsová , Dalovice
PRO: 6
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usnesenípř
ijato
14. č.j. 343/09 žá dost o proná jem vodní ná drže a pozemku p.č. 274 v k.ú . Vysoká
u Dalovic – proná jem žadatel: Miroslav Baňas Dalovice
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje proná jem vodní ná drže a pozemku p.č. 274 v k.ú . Vysoká
u Dalovic za Kč 1,--/m2, žadatel : Miroslav Baň as Dalovice. Podmínkou proná jmu je, že
pozemek nebude oplocen, ná jemce ho bude udržovat a bude zachová na požá rní ná drž.
PRO: 5
PROTI: 1 (Holý)
ZDR.:
Usnesenípř
ijato
15. č.j. 1812/09 žá dost o odkoupení pozemku p.č. 310 v k.ú . Dalovice – zá měr
prodeje, žadatel: Milan Slavík, Zdeňka Slavíková , Dalovice
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje zá měr prodeje pozemku p.č. 310 v k.ú . Dalovice
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 2 (Kolovrá tek, Hošťá lek)
Usnesenípř
ijato
16. příspěvek obce na převzetí čá sti kanalizační stoky a vodovodního řadu v ulici
Borská
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje příspěvek obce na převzetí čá sti kanalizační stoky a
vodovodního řadu v ulici Borská
PRO: 3 (Hošťá lek,Štýber,Pavlík) PROTI: 0
ZDR.: 3 (Kolovrá tek,Brabcová ,Holý)
Usnesenínepř
ijato
17. č.j. 1731/09 stížnost na užívá ní pozemku p.č. 60/1 v k.ú . Vš eborovice
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje odložení této stížnosti do doby, než přijdou podklady ze
SÚ, na listopadovézastupitelstvo obce Dalovice.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usnesenípř
ijato
18. č.j. 1788/09 žá dost projedná ní možnosti spolufinancová ní vodovodního řadu a
splaš kové kanalizace, žadatel: Ing.Antonín Nová ček, K.Vary, Antonín Dvořá k, Ostrov
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje spolufinancová ní vodovodního řadu a splaškovékanalizace,
žadatel: Ing.Antonín Nová ček, K.Vary, Antonín Dvořá k Ostrov
PRO: 0
PROTI: 2 (Kolovrá tek, Holý)
ZDR.: 4 (Brabcová ,Hošťá lek,Pavlík,Štýber)
Usnesenínepř
ijato
19. Rozpočtové opatření č.10
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Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje rozpočtovéopatření č.10 dle přílohy č.1
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 2 (Holý,Štýber)
Usnesenípř
ijato
20. DPH, rozdělení činností – hlavní a ekonomická
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje rozdělení činností –hlavní a ekonomická a souhlasí
s vytvořením směrnice o DPH, která bude předložena ZO na listopadovém zasedá ní ke
schvá lení
PRO: 6
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usnesenípř
ijato
21. Zřizovací listiny příspěvkových organizací
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje, aby nová zřizovací listina byla vyhotovena dodatkem
č.1. Na tvorbě dodatku, který bude předložen zastupitelstvu na listopadovém jedná ní ke
schvá lení se bude podílet starostka obce, Ing.Hošťá lek, Ing.Kolovrá tek, p.Šnajdrová .
PRO: 6
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usnesenípř
ijato
22. Žá dost o prominutí splá tky
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje prominutí platby za ná klady řízení a další ná klady dle
předloženého ná vrhu a schvaluje odepsá ní pohledá vky.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usnesenípř
ijato
23. Občanské sdružení MAS Kruš né hory zá pad – rozdělení dotací z Programu rozvoje
venkova
Ná vrh na usnesení
: ZO bere na vědomí rozdělení dotací z Programu rozvoje venkova
PRO: 6
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usnesenípř
ijato
24. Vyčíslení vydaných ná kladů na akci bývalá MŠ, Hlavní č.82
Ná vrh na usnesení
: ZO bere na vědomí vyčíslení vydaných ná kladů na akci bývalá MŠ,
Hlavní č.82. Vynaloženéná klady v roce 2009 činí 1 334 000,-- Kč
PRO: 6
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usnesenípř
ijato
25. Výkaz – plnění rozpočtu ke dni 31.8.2009
Ná vrh na usnesení
: ZO bere na vědomí hospodaření obce ke dni 31.8.2009
PRO: 6
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usnesenípř
ijato
26. Nabídka zahradnických prací od firmy S - BAUM
Ná vrh usnesení
: ZO schvaluje předloženou nabídku zahradnických prací firmy S–BAUM. Pan
Pavlík prověří nabídku výsadby v lokalitě Pod Strá ní. Nová výsadba bude udržová na firmou
S-BAUM
PRO: 6
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usnesenípř
ijato
27. Protokol o kontrolním zjiš tění o kontrole na ZŠ – Krajská hygienická stanice
Karlovarského kraje
Ná vrh na usnesení
: ZO bere na vědomí protokol o kontrolním zjištění o kontrole na ZŠ
provedenéKrajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje
PRO: 6
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usnesenípř
ijato
28. Žá dost ředitele ZŠ o zajiš tění vzduchotechniky do š kolní kuchyně, protiplísňového ná těru a vymalová ní kuchyně, instalatérské a elektro prá ce spojené
s přemístěním pračky
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Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje převod ú čelových peněz na provoz ve výši Kč 16 000,-- na
protiplísň ový ná těr a vymalová ní kuchyně, instalatérskéa elektro prá ce spojenés přemístěním
pračky.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usnesenípř
ijato.
ZO schvaluje převod ú čelových peněz na provoz ve výši 60 000,-- Kč na opravu
Vzduchotechniky. V případě, že oprava nebude neprovedena, ZŠ finanční prostředky obci vrá tí.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 1 (Brabcová )
Usnesenípř
ijato.
29. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby pro stavbu plyná renského zařízení
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby pro stavbu plyná renského zařízení, budoucí oprá vněný: ZČP Net,
s.r.o. a investor: Jiří a Alexandra Singerovi, K.Vary a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 1 (Holý)
Usnesenípř
ijato
30. Informace ohledně MŠ – její budoucnost
Ná vrh na usnesení
: ZO uklá dá FV,KV a Ing. Hošťá lkovi prověřit možnost využití bytu v MŠ
pro ú čely vytvoření další třídy a vyčíslit případnéná klady na novou výstavbu nebo přístavbu
MŠ.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usnesenípř
ijato
31. Podá ní žaloby na vyklizení bytu
Ná vrh na usnesení
: ZO souhlasí, aby starostka obce v případě dlužníků vždy vedla ú kony
spojenés podá ním žaloby na vyklizení bytu.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usnesenípř
ijato
Další řá dnézastupitelstvo se bude konat 05.11.2009 v 18.00 hodin.
Ověřovatel:

Ing. Luká š Kolovrá tek

Ověřovatel:

Ing.Gustav Hošťá lek

Zapsala:

Helena Šnajdrová , dne

02.10.2009

Ing.Gustav Hošťá lek
místostarosta obce

Monika Brabcová
starostka obce
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Úprava rozpočtu:

Příloha č. 1

Dle zá kona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ú zemních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů § 16 změny rozpočtu nařizuji provést rozpočtovéopatření:
č . 10
Schvá leno zastupitelstvem obce na 42. zasedá nídne 1.10.2009
Rozpoč tové změny:
1) Akce "ZŠ oprava krovu ZŠ"
Smlouva uzavřena na Kč 1 393 193,02; přijatá dotace na MŠ Kč 1 365 426,-Zvyšují se výdaje § 3113/6121 o
30 000,- Kč
Zvyšuje se schodek pol.8115 o
30 000,- Kč
2) Monitorovacísmlouvy ZŠ,MŠ" = Karya (cca 50 tis. Kč )
Smlouvy zatím nebyly uzavřeny
Zvyšují se výdaje MŠ § 3111 o
18 000,- Kč
Zvyšují se výdaje ZŠ § 3113 o
25 000,- Kč
Zvyšuje se schodek pol.8115 o
43 000,- Kč
3) Kontrola energetické ho auditu na MŠ – zá věreč ná zprá va
Zvyšují se výdaje MŠ § 3111 o
6 000,- Kč + DPH = 7 200,-- Kč
Zvyšuje se schodek pol.8115 o
7 200,- Kč
4) Stanovisko projektanta k realizaci akce ZatepleníMŠ
Zvyšují se výdaje MŠ § 3111 o
5 000,- Kč vč . DPH
Zvyšuje se schodek pol.8115 o
5 000,- Kč
5) Zá věreč né vyhodnoceníakcíMŠ,ZŠ
Zvyšují se výdaje MŠ § 3111 o
Zvyšují se výdaje ZŠ § 3113 o
Zvyšuje se schodek pol.8115 o

20 000,- Kč
20 000,- Kč
40 000,- Kč

6) Bytové hospodá ř
ství– 500 tis. Kč na plyn, opravy
Zvyšují se výdaje BF § 3612 o
500 000,- Kč
Zvyšuje se schodek pol.8115 o
500 000,- Kč
7) Smlouva Ing. Šindelá ř
, PROPARK – zpracová nípodkladů pro dotač nítitul
na dětské hř
iště v areá lu bývalé ho ovč í
na Kč 53 000,-Výdaje budou hrazeny z § 3639 –Komuná lní služby a ú zemní rozvoj

V Dalovicích 30.09.2009

Monika Brabcová
starostka obce v.r.
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