ZÁ PIS A USNESENÍZE 41. JEDNÁ NÍZASTUPITELSTVA OBCE DALOVICE KONANÉHO DNE 03.09.2009

Zá pis a usneseníze 41. jedná nízastupitelstva Obce Dalovice
konané
ho dne 3.9. 2009 od 18.00 hodin v zasedacímí
stnosti obecní
ho ú řadu
Př í
tomni:
Monika Brabcová , Ing. Vladimír Dejmek, Milan Holý, Ing. Luká š Kolovrá tek, Ladislav Pavlík,
Vladimír Štýber
Omluveni:
Ing. Gustav Hošťá lek
Starostka obce přivítala přítomné a konstatovala, že jedná ní je usná šeníschopné
Ná vrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Slib nové člena zastupitelstva
Volba zapisovatele zápisu
Volba ově řovatele zápisu
Schváleníprogramu jednání
Vyjádřeník ekologické zátě ži na parcele č. 648/83
Kontrola plně níusnesení
Navý šenínájemné ho od 1.1.2010 do 31.12.2010
Žádost o zařazenído pořadní
ku o byt
Žádost o zařazenído pořadní
ku v DSP
Žádost o zařazenído pořadní
ku v DSP
Žádost o povolenívý mě ny oken
Na vě domí– stavebníkomise
č.j. 1105/09 žádost o odkoupeníčásti pozemku p.č. 429/7 v k.ú. Všeborovice – zámě r prodeje k
vyvě šení
č.j. 1173/09 prodej pozemku p.č. 175/12 v k.ú. Všeborovice
č.j. 1512/09 žádost o odkoupenípozemku p.č. 366 v k.ú. Dalovice – zámě r prodeje k vyvě šení
č.j. 1605/09 žádost o odkoupenípozemku p.č. 295/2 v k.ú. Všeborovice – zámě r prodeje k vyvě šení
č.j. 1581/09 žádost o odkoupenípozemku p.č. 298/8 a 295/5 v k.ú. Všeborovice – zámě r prodeje k
vyvě šení
Rozpočtové opatřeníč.7
Rozpočtové opatřeníč.8
Rozpočtové opatřeníč.9
Odmě na pro nové ho neuvolně né ho člena zastupitelstva
Smlouva – vě cné břemeno p.p.č.146/1 a p.p.č.147/1 v k.ú.Dalovice
Smlouva o poskytnutípodpory ze Státní
ho fondu životní
ho prostřední
Návrh na vyřazení, organizace - Sbor dobrovolný ch hasičů č.1, č.2
Návrh na vyřazení
, organizace – Obecníúřad Dalovice č.1, č.2, č.3
Žádost ZŠ o převod finanční
ch prostředků z účelu na provoz
Žádost ZŠ o převod z rezervní
ho fondu do fondu odmě n
Žádost ZŠ o dofinancovánížaluzií
Žádost ZŠ – sekánípozemku v areálu ZŠ
Odvoláníproti usneseníZO ze dne 11.6.2009 a oznámenío demontáži VO odbornou firmou
Zápis ze schůze finanční
ho vý boru
Dodatek smlouvy č.1 k nájemnísmlouvě o pronájmu pozemku – Správa železničnídopravnícesty
Žádost předsedy KV – zrušit usnesenízápisu č. 39 ze dne 19.5.2009 bod č.37
Stí
žnost na dopravnísituaci v ulici Dolní
, Okrajová, Nad Řekou
Informace – úklid v obci Dalovice
Informace z Krajské ho úřadu ohledně poří
zeníÚP
Informace ohledně uzavřené dohody s právničkou obce na vymáhánípohledávek
Informace ohledně uzavřené smlouvy s firmou Triáda – rozší
řeníprogramu na DPH
Korespondence ohledně odpisu ložiska, Připomí
nky ke stanoveníCHLÚ Dalovice, Vyjádřenínedůvě ry
k práci odboru životní
ho prostředíMMKV, StanoveníCHLÚ Dalovice
ÚP Dalovice – napojenína silnici 1/13
Informace k možnosti uplatně nínámitky proti návrhu Zásad územní
ho rozvoje Karlovarské ho kraje
Dopis o zamí
tnutíkofinancováníprojektu Dalovice, Hlavníč.82, pří
stavba a stavebníúpravy objektu
pro kulturnía komunitnívyužití
Zápis z dí
lčí
ho přezkoumáníhospodařeníza rok 2009 ze dne 14.7.2009
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44.
45.
46.
47.
48.
49.

Zápisy z pracovníschůzky (jižnístráň) a jejich projednání
Informace o přijetípracovní
ka na veřejně prospě šné práce
Informace o mobilní
m svozu v mě sí
ci září
Informace o opravě pří
stavku OÚ v Dalovicí
ch
Informace o vyvě šovánína úřední
ch deskách v obci
Zpráva Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly, vý sledek prošetřenípostupu starostky a
zastupitelstva obce ve vě ci jednánís Osadní
m vý borem
50. Veřejný pořádek v obci – návrh na obnovenívyhlášky

Zastupitel obce pan Milan Holý požádal př í
tomné o minutu ticha na uctě nípamátky
za zesnulé ho pana Roberta Scheerbauma
1. Slib nové
ho č lena ZO
Složení slibu nového člena ZO p. Štýbra
2. Volba zapisovatele zá pisu¨
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje p.Lodrovou zapisovatelkou zá pisu
PRO: 5
PROTI:
ZDR.: 1 (Holý)
Usneseníbylo př ijato
3. Volba ověřovatele zá pisu
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje p.Pavlíka a p. Štýbra ově řovateli zá pisu.
PRO: 4
PROTI:
ZDR.: 2 (Holý,Štýber)
Usneseníbylo př ijato
4. Schvá leníprogramu jedná ní
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje program 41. jedná ní ZO Dalovice doplně ný o bod č. 51.–
vypově zení smlouvy na proná jem pozemku
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
5. Vyjá dřeník ekologickézá těži na parcele č . 648/83
Návrh na usneseníč.1: ZO souhlasí s tím , že na parcele č. 648/83 se nenachá zí ekologická
zá tě ž ani žá dná jiná sklá dka
PRO: 4
PROTI: 1 (Pavlík)
ZDR.:1 (Ing.Kolovrá tek)
Usneseníbylo př ijato
Návrh na usneseníč.2: ZO souhlasí s tím, aby se za odstraně ní sklá dky proplatila zpě tně
paní Aleně Scheerbaumové polovina ná kladů, v čá stce Kč 23.486,- z kapitoly odpadového
hopodá řství
PRO: 4
PROTI: 1 (Pavlík)
ZDR.: 1 (Ing.Kolovrá tek)
Usneseníbylo př ijato
Návrh na usneseníč. 3: ZO souhlasí s tím, že tato zá ležitost je uzavřena a rodině bude
zaslá no písemné vyjá dření
PRO: 5
PROTI:
ZDR.: 1 (Pavlík)
Usnesení bylo př ijato
6. Kontrola plněníusnesení
1. bod 9b) z 36. jedná ní ZO – výše odmě ny za zpracová ní kupních smluv
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje spoluprá ci s AK JUDr. Jasa, JUDr. Krůšek, JUDr. Sitková ,
zastoupenou JUDr. Markétou Sitkovou dle zá znamu z jedná ní konaného dne 10.07.2009
PRO: 4
PROTI: 1 (Pavlík)
ZDR.: 1 (Štýber)
Usneseníbylo př ijato
2. bod 10d) z 37 jedná ní ZO – oddě lení mě ření energií v MŠ
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje, na zá kladě zjiště ní Ing. Hošťá lka, Ing. Janu Smutnou, aby
zařídila podružné mě ření a zajistila vypracová ní smlouvy s ČEZem
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
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3.bod 12 z 37. jedná ní ZO – proná jem požá rní ná drže ve Vysoké
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje zá mě r proná jmu vodní ná drže ve Vysoké, p.p.č 274, k.ú.
Vysoká
PRO: 5
PROTI: 1 (Holý)
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
4. bod 26 z 38 jedná ní ZO a bod 19 ze 40 jedná ní ZO- Pracovní schůzka s rodiči MŠ
1. nové dě tské hřiště – ZO uklá dá starostce zjistit ná klady na vybudová ní nového
dě tského hřiště
2. kapacita MŠ – ZO uklá dá FV připravit na říjnové ZO propočet, zda by bylo
výhodně jší vybudová ní nové MŠ nebo rozšířit přístavbou stá vající MŠ
3. stravová ní MŠ – vyjá dření podala písemně vedoucí školní jídelny
4. retardér – ZO schvaluje zařadit žá dost do požadavků obyvatel, na vybudová ní bude
přihlédnuto v rozpočtu na rok 2010
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
5. oprava dě tského hřiště Na Výsluní – úkol splně n
Návrh na usnesení
: ZO bere na vě domí zá znam z pracovní schůzkys rodiči dě tí MŠ
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
5. bod Praveček – pozemky
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje převzetí komunikace, VO a přilehlé zeleně ve stavební
lokalitě „Pod Lipami I.“
PRO:
PROTI: 3
ZDR.: 3
(Holý,Ing.Kolovrá tek, Pavlík)
(Brabcová , Ing. Dejmek, Štýber)
Usnesenínebylo př ijato z důvodů:
nedostavě nost domů
melioračníkanál
závady na elektroinstalaci
5. Monitorovací smlouvy MŠ a ZŠ
Ná vrh na unesení: ZO schvaluje ná vrh smlouvy na akce:“ZŠ Dalovice, U Potoka 120+140“ a
„MŠ Dalovice, Má jová 196/1“ v čá stce Kč 50 000,-- (úhrada bude provedena z akce krovy ZŠ)
a pově řuje starostku obce podpisem smlouvy
PRO: 5
PROTI: 1 (Holý)
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
7. Navýšeníná jemné
ho od 1.1.2010 do 31.12.2010
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje navýšení ná jemného od 1.1.2010 do 31.12.2010 a to
takto:
Ná jemné za rok 2009
Ná jemné za rok 2010
navýšení o %
18,44 Kč/m2
21,03 Kč/m2
14,06 %
17,16 Kč/m2
21,03 Kč/m2
22,55 %
PRO: 5
PROTI:
ZDR.: 1 (Holý)
Usneseníbylo př ijato
8. Žá dost o zařazenído pořadní
ku na byt, žadatel : Simonová Marké ta, Zámecká 73/10,
Dalovice
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje zařadit do pořadníku na obecní byt paní Markétu
Simonovou, Zá mecká ulice 73/10, Dalovice
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
9. Žá dost o zařazenído pořadní
ku v DPS, žadatel: Nadě žda Holubová, Májová 110/10,
Dalovice
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje zařazení do pořadníku v DPS, žadatel: Nadě žda Holubová ,
Má jová 110/10, Dalovice
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PRO: 6
Usneseníbylo př ijato

PROTI:

ZDR.:

10. Žá dost o zařazenído pořadní
ku v DPS, žadatel: Karel Krumphanzl, Zámecká 73/10,
Dalovice
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje zařazení do pořadníku v DPS, žadatel: Karel Krumphanzl,
Zá mecká 73/10, Dalovice
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
11. Žá dost o povolenívýměny oken, žadatel: Anna Labaštová, Na Vý sluní229/11, Dalovice
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje výmě nu oken (dřevě ných za nová plastová ) s podmínkou
projedná ní se sprá vcem BF z důvodu zachová ní jednotného rá zu vzhledu domu, úpravy budou
uskutečně ny na ná klady žadatele.
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
12. Na vědomí– stavebníkomise
Návrh na usnesení
: ZO bere na vě domí bod č.12 s připomínkou k č.j. 1346/09
„NOVOSCHROT“
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
13. č .j. 1105/09 žá dost o odkoupeníč á sti pozemku p.č . 429/7 v k.ú . Všeborovice
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje zá mě r prodeje čá sti pozemku p.č. 429/7 v k.ú. Všeborovice
PRO: 5
PROTI: 1 (Holý)
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
14. č .j. 1173/09 prodej pozemku p.č . 175/12 v k.ú . Všeborovice, žadatel: AUTO
HORIZONT, s.r.o
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje zrušit usnesení ZO ze dne 07. 02. 2000, bod č. 16,
z důvodu plá novaného přemostě ní silnice I/13 a neuskutečně ného prodeje
PRO: 5
PROTI:
ZDR.:1(Štýber)
Usneseníbylo př ijato
15. č .j. 1512/09 žá dost o odkoupenípozemku p.č . 366 v k.ú . Dalovice
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje zá mě r prodeje pozemku p.č. 366 v k.ú. Dalovice
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
16. č .j. 1605/09 žá dost o odkoupenípozemku p.č . 295/2 v k.ú . Všeborovice
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje odložit zá mě r prodeje pozemku p.č. 295/2 v k.ú.
Všeborovice do přezkoumá ní dřívě jšího vyvě šení
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
17. č .j. 1581/09 žá dost o odkoupenípozemku p.č . 298/8 a 295/5 v k.ú . Všeborovice
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje odložit zá mě r prodeje pozemku p.č. 298/8 a 295/5 v k.ú.
Všeborovice do přezkoumá ní dřívě jšího vyvě šení
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
18. Rozpoč tovéopatřeníč .7
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.7 dle přílohy
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
19. Rozpoč tovéopatřeníč .8
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Návrh na usnesení
: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.8 dle přílohy
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
20. Rozpoč tovéopatřeníč .9
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.9 dle přílohy
PRO: 5
PROTI:
ZDR.: 1 (Štýber)
Usneseníbylo př ijato
21. Odměna pro nové
ho neuvolněné
ho č lena zastupitelstva
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje odmě nu pro nového neuvolně ného člena zastupitelstva od
1.9.2009 dle rozhodnutí ZO z roku 2008
PRO: 5
PROTI:
ZDR.: 1 (Štýber)
Usneseníbylo př ijato
22. Smlouva – věcnébřemeno p.p.č .146/1 a p.p.č .147/1 v k.ú .Dalovice
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje kupní smlouvu, ve které se kanalizace převede a současně
se pro obec jako oprá vně nou zřídí vě cné břemeno odpovídající prá vu vedení kanalizace přes
p.p.č. 146/1, 147/1v k.ú. Dalovice(silnice); Obec Dalovice zajistí na své ná klady vyhotovení GP
(silnice) na převá dě nou kanalizaci. ZO pově řuje starostku podpisem smlouvy.
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
23. Smlouva o poskytnutípodpory ze Stá tní
ho fondu životní
ho prostřední
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory ze Stá tního fondu životního
prostřední ČR na akci „Zateplení objektu ZŠ Dalovice, U Potoka 120+140, p.p.č. 251+250, k.ú.
Dalovice“ a pově řuje starostku obce podpisem této smlouvy.
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
24. Ná vrh na vyřazení
, organizace - Sbor dobrovolných hasič ů č .1, č .2
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje vyřazení z majetku Obce Dalovice, organizace Sbor
dobrovolných hasičů - motorová stříkačka k IFA PS-8 (ná vrh č.1) a svítilna halogenová HL210,
lampa halogenová (ná vrh č.2)
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
25. Ná vrh na vyřazení
, organizace – Obecníú řad Dalovice č .1, č .2, č .3
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje vyřazení z majetku Obce Dalovice, organizace Obecní úřad
Dalovice – stroj kopírovací CANON, stroj kopírovací MINOLTA (ná vrh č.1), tiská rna Kyocera rs
10 10 (ná vrh č.2), 3x projekt ZŠ sociá lní zařízení (ná vrh č.3)
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
26. Žá dost ZŠ o převod finanč ní
ch prostředků z ú č elu na provoz
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje ZŠ převod finančních prostředků z účelu na provoz
v celkové čá stce Kč 42.000,-- (dle ná vrhu ZŠ)
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
27. Žá dost ZŠ o převod z rezervní
ho fondu do fondu odměn
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje ZŠ převod čá stky Kč 5038,-- z rezervního fondu do fondu
odmě n na pokrytí výdajů (odmě n) spojených s dovozem obě dů do MŠ a úklidu TV.
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
28. Žá dost ZŠ o dofinancová nížaluzií
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Návrh usnesení
: ZO schvaluje dofinancová ní žaluzií ZŠ na zbývající boční okna v celkové
čá stce Kč 36.000,-- ( finanční prostředky budou převedeny z účelu na provoz)
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
29. Žá dost ZŠ – seká nípozemku v areá lu ZŠ
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje, že seká ní trá vy v areá lu ZŠ bude realizová no externí
firmou S-baum z provozních prostředků ZŠ
PRO: 6

Usneseníbylo př ijato

PROTI:

ZDR.:

30. Odvolá níproti usneseníZO ze dne 11.6.2009 a ozná menío demontá ži VO
odbornou firmou
1.Návrh na usnesení
: ZO schvaluje, že demontované VO z domu Hlavní 9/11 nebude zpě t
osazeno
PRO: 3

Usnesenínebylo př ijato.

PROTI:

ZDR.:3 (Dejmek,Štýber, Pavlí
k)

2.Návrh na usnesení
: ZO bere na vě domí, že VO na domě Hlavní 9/11 bylo odstraně no
odbornou firmou na ná klady majitelky domu
PRO: 4

Usnesenínebylo př ijato.

PROTI:

ZDR.:2 (Dejmek, Pavlí
k)

31. Zá pis ze schůze finanč ní
ho výboru
Návrh na usnesení
: ZO bere na vě domí zá pis z jedná ní FV s tím, že ZO obdrží výsledky
hospodaření na zasedá ní konaném v říjnu 2009
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
32. Dodatek smlouvy č .1 k ná jemnísmlouvě o proná jmu pozemku – Sprá va
železnič nídopravnícesty
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje ná vrh dodatku č. 1 k ná jemní smlouvě o proná jmu
pozemku, č.smlouvy 10/08, variabilní symbol 6528001008 a pově řuje starostku obce
podpisem tohoto dodatku, po provedeném prově ření technikem obce, zda není možnost
umístě ní ná dob na třídě ný odpad v jiné lokalitě
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
33. Žá dost předsedy KV – zrušit usnesenízápisu č. 39 ze dne 19.5.2009 bod č.37
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje ná vrh pana Pavlíka o zrušení usnesení zá pisu č.39 ze dne
19.5.2009 bod č. 37 – Pořízení změ ny č.4 ÚPSÚ Dalovice – změ na počtu lokalit
PRO:
PROTI: 5
ZDR.: 1(Holý)
Usnesenínebylo př ijato
34. Stí
žnost na dopravnísituaci v ulici Dolní
, Okrajová , Nad Řekou
Návrh na usnesení
: ZO bere na vě domí stížnost na dopravní situaci v ulice Dolní, Okrajová ,
Nad Řekou od obyvatel tě chto ulic. Zá ležitost bude přesunuta na jedná ní ZO v říjnu 2009
PRO: 5
PROTI: 1 (Holý)
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
35. Informace – ú klid v obci Dalovice
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje vypově zení smlouvy „O údržbě komunikací Obce Dalovice“
s firmou Acer dle bodu 7. Ostatní ujedná ní, předmě tné smlouvy
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usnesení bylo př ijato
36. Informace z Krajské
ho ú řadu ohledně poří
zeníÚ P
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Návrh na usnesení
: ZO bere na vě domí informace Magistrá tu mě sta K. Vary ohledně pořízení
ÚP
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
37. Informace ohledně uzavřenédohody s prá vní
kem obce na vymá há nípohledá vek
Návrh na usnesení
: ZO bere na vě domí informace ohledně uzavřené dohody s prá vníkem
obce na vymá há ní pohledá vek
PRO: 5
PROTI:
ZDR.: 1 (Pavlí
k)
Usneseníbylo př ijato
38. Informace ohledně uzavřenésmlouvy s firmou Triá da – rozší
řeníprogramu na
DPH
Návrh na usnesení
: ZO bere na vě domí informace ohledně uzavřené smlouvy s firmou Triá da
– rozšíření programu na DPH
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
39. Korespondence ohledně odpisu ložiska, Připomí
nky ke stanoveníCHLÚ Dalovice,
Vyjádřenínedůvě ry k práci odboru životní
ho prostředíMMKV, StanoveníCHLÚ Dalovice
Návrh na usnesení
: ZO bere na vě domí Korespondence ohledně odpisu ložiska, Připomínky
ke stanovení CHLÚ Dalovice, Vyjá dření nedůvě ry k prá ci odboru životního prostředí MMKV,
Stanovení CHLÚ Dalovice a Stížnosti Obce Dalovice.
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
40. Ú P Dalovice – napojenína silnici 1/13
Návrh na usnesení
: ZO bere na vě domí informaci od Ředitelství silnic a dá lnic ČR ohledně
plá novaného napojení na silnici 1/13
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
41. Informace k možnosti uplatněníná mitky proti ná vrhu Zá sad ú zemní
ho rozvoje
Karlovarské
ho kraje
Návrh na usnesení
: ZO bere na vě domí informace k možnosti uplatně ní ná mitky proti ná vrhu
Zá sad územního rozvoje Karlovarského kraje
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
42. Dopis o zamí
tnutíkofinancová níprojektu Dalovice, Hlavníč .82, pří
stavba a
stavebníú pravy objektu pro kulturnía komunitnívyužití
Návrh na usnesení
: ZO bere na vě domí dopis o zamítnutí kofinancová ní projektu Dalovice,
Hlavní č.82, přístavba a stavební úpravy objektu pro kulturní a komunitní využití s tím, že do
říjnového zasedá ní bude splně n požadavek pana Holého, na vyčíslení ná kladů vydaných na
tuto akci
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
43. Zá pis z dí
lč í
ho přezkoumá níhospodařeníza rok 2009 ze dne 14.7.2009
Návrh na usnesení
: ZO bere na vě domí zá pis z dílčího přezkoumá ní hospodaření za rok 2009
ze dne 14.7.2009
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
44. Zá pisy z pracovníschůzky (jižnístrá ň) a jejich projedná ní
Návrh na usnesení
: ZO bere na vě domí zá pis z pracovních schůzek a odklá dá jejich
projedná ní na jedná ní ZO v říjnu 2009
PRO: 5
PROTI:
ZDR.:1 (Holý)
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Usneseníbylo př ijato
45. Informace o přijetípracovní
ka na veřejně prospěšnéprá ce
Návrh na unesení
: ZO bere na vě domí informace o přijetí pracovníka na veřejně prospě šné
prá ce
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
46.Informace o mobilní
m svozu v měsí
ci zá ří
Návrh na usnesení
: ZO bere na vě domí informace o mobilním svozu v mě síci zá ří , který se
uskuteční 19.9.2009 (v sobotu) od 8.00 hodin za stejných podmínek jako na jaře tohoto roku.
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
47. Informace o opravě pří
stavku OÚ v Dalovicí
ch
Návrh na usnesení
: ZO bere na vě domí informaci, že pan Pavlík se zavá zal opravit přístřešek
do 16. 10. 2009
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
48. Informace o vyvěšová nína ú řední
ch deská ch v obci
Návrh na usnesení
: ZO bere na vě domí informace o vyvě šová ní zá pisů na informačních
tabulích v obci s tím, že bude provedena ná prava panem Pavlíkem (zastupitelem obce) v ulici
Na Výsluní, který se k tomuto doplň ová ní zavá zal na začá tku volebního období. Požadavek
pana Pavlíka je instalace stříšky na tuto tabuli
PRO: 5
PROTI:
ZDR.:1 (Holý)
Usneseníbylo př ijato
49. Zprá va Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly,
výsledek prošetření
postupu starostky a zastupitelstva obce ve věci jedná nís Osadní
m výborem
Návrh na usnesení
: ZO bere na vě domí zprá vu z Ministerstva vnitra, odboru dozoru a
kontroly, výsledek prošetření postupu starostky a zastupitelstva obce ve vě ci jedná ní
s Osadním výborem
PRO: 5
PROTI:
ZDR.:1 (Štýber)
Usneseníbylo př ijato
50. Veřejný pořá dek v obci – ná vrh na obnovenívyhlá šky
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje ná vrh pana Bedřicha Raula na obnovení vyhlá šky o
veřejném pořá dku
PRO:
PROTI: 4
ZDR.:2 (Holý, Ing.Kolovrátek)
Usnesenínebylo př ijato
51. Výpověď smlouvy na proná jem č á sti pozemku p.č . 300/1 k.ú . Dalovice
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje výpově ď ná jemní smlouvy na čá st pozemku 300/1
v k.ú.Dalovice
PRO: 6
PROTI:
ZDR.:
Usneseníbylo př ijato
Pří
štíjednáníZO se bude konat dne 1.10.2009
Ově řovatel:
Ově řovatel:
Zapsala:

Ladislav Pavlí
k
Vladimí
r Š tý ber
Zdenka Lodrová, 09.09.2009
Monika Brabcová
starostka obce Dalovice
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ÚPRAVA ROZPOČTU:
Dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtový ch pravidlech územní
ch rozpočtů ve zně né pozdě jší
ch
předpisů § 16 změ ny rozpočtu nařizuji prové st rozpočtové opatření
:
Č.7 – schváleno zastupitelstvem obce na 41. zasedáníze dne 03.09.2009
ROZPOČTOVÉ ZMĚ NY:
1) Obnova lesní
ch porostů – dotace z Krajské
ho ú řadu
Zvyšujíse pří
jmy pol.4122 a zvyšujíse vý daje § 1039 o 8 408,- Kč
231 10 / 0000 / 4122 / ÚZ 09101
8 408,- Kč
231 10 / 1039 / 5169
8 408,- Kč
2) Hasič i na krizovéří
zení– dotace z Krajské
ho ú řadu
Zvyšujíse pří
jmy pol.4122 a zvyšujíse vý daje § 5512 o 19 640,- Kč
231 10 / 0000 / 4122 / ÚZ 09146
19 640,- Kč
231 10 / 5512 / 5139
19 640,- Kč
3) Czech point – dotace z Krajské
ho ú řadu
Zvyšujíse pří
jmy pol.4222 a zvyšujíse vý daje § 6171 o 14 000,- Kč
231 10 / 0000 / 4222 / ÚZ 14006
14 000,- Kč
231 10 / 6171 / 5137 / ÚZ 14006
14 000,- Kč
4) Czech point – dotace z Ministerstva vnitra (přes KÚ )
Zvyšujíse pří
jmy pol.4116 a zvyšujíse vý daje § 6171 o 79 837,- Kč
231 10 / 0000 / 4116 / ÚZ 14008
79 837,- Kč
231 10 / 6171 / 5137 / ÚZ 14008
79 837,- Kč
5) Volby – vratka z minulých let – dotace z Krajské
ho ú řadu
Zvyšujíse pří
jmy § 6402 a snižuje schodek o 823,80,- Kč
231 10 / 6402 / 2223 / ÚZ 98193
823,80 Kč
231 10 / 0000 / 8115
823,80 Kč
Č.8 – schváleno zastupitelstvem obce na 41. zasedáníze dne 03.09.2009
ROZPOČTOVÉ ZMĚ NY:
1) Akce „ZatepleníMŠ “ – dotace z MŽP a SFŽP
Zvyšujíse pří
jmy pol.4113; 4116; 4213; 4216 a zvyšujíse vý daje § 3113 (ZŠ – oprava
krovu) o 1 365 246,- Kč
SFŽP neinv.
231 10 / 0000 / 4113 / ÚZ 90001
6 025,25 Kč
MŽP neinv
231 10 / 0000 / 4116 / ÚZ 15370
102 429,25 Kč
SFŽP inv.
231 10 / 0000 / 4213 / ÚZ 90877
69 831,75 Kč
MŽP inv.
231 10 / 0000 / 4216 / ÚZ 15835
1 187 139,75 Kč
231 10 / 3113 / 6121
1 365 426,- Kč
Č.9 – zastupitelstvo obce na 41. zasedáníze dne 03.09.2009 vzalo na vě domí
rozpočtové změ ny
ÚPRAVA V POLOŽKÁCH:
§ 3113 Základníškola – převod
231 10 / 3113 / 5901
- 10 000,- Kč
z rezervy na účel
231 10 / 3113 / 5331
+ 10 000,- Kč
§ 6112 Zastupitelstva obcí
231 10 / 6112 / 5175
- 1 000, Kč
231 10 / 6112 / 5194
+ 1 000,- Kč
§ 6117 – Volby do EP
231 10 / 6117 / 5021
+ 406,- Kč
231 10 / 6117 / 5032
+ 1 475,- Kč
231 10 / 6117 / 5139
- 824,- Kč
231 10 / 6117 / 5161
- 200,- Kč
231 10 / 6117 / 5166
- 193,- Kč
231 10 / 6117 / 5173
- 124,- Kč
231 10 / 6117 / 5175
- 540,- Kč
§ 6171 Správa
231 10 / 6171 / 5011
- 50 000,- Kč
231 10 / 6171 / 6122
+ 50 000,- Kč
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