ZÁ PIS A USNESENÍZ 39. ZASEDÁ NÍZASTUPITELSTVA OBCE

Z 39. zasedá nízastupitelstva obce Dalovice
konaného dne 19.05.2009 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,
Robert Scheerbaum, Ing. Jaroslav Dejmek
Hosté : Jan Fuchs
Program jedná ní
:
1. Volba ověřovatelů zá pisu
2. Volba zapisovatele zá pisu
3. Schvá lení programu jedná ní
4. Kontrola plnění usnesení
5. Žá dost o zařazení do pořadníku v DPS, žadatel: p. Miloslav Dudek, Všeborovická 46/6,
Dalovice
6. Přidělení bytu v DPS, 2+1, ul.Sadovská 101, žadatel: Ondřej Rimský
7. Na vědomí – stavební komise
8. č.j. 633/09 žá dost o odkoupení pozemku p.č. 147/4 v k.ú . Vysoká u Dalovic – zá měr
prodeje
9. č.j. 538/09 žá dost o proná jem čá sti pozemku p.č. 280/14 v k.ú . Vysoká u Dalovic
– po vyvěšení
10. č.j. 618/09 žá dost o odkoupení čá stí pozemku p.č. 648/67 v k.ú . Dalovice – po vyvěšení
11. č.j. 841/09 žá dost o odkoupení čá sti pozemku p.č. 648/1 v k.ú . Dalovice – zá měr prodeje
12. č.j. 855/09 žá dost o odkoupení čá sti pozemku p.č. 334/1 v k.ú . Dalovice – zá měr prodeje
13. č.j. 889/09 nabídka bezú platného převodu pozemku p.č. 236/3 v k.ú . Všeborovice
14. č.j. 705, 706/09 cenovénabídky na zpracová ní projektovéžá dosti z Operačního programu
životní prostředí
15. č.j. 732/09 žá dost o příspěvek na ú hradu ná kladů – „Inženýrskésítě – Vysoká “
16. č.j. 818/09 nabídka převzetí komunikace, VO a přilehlézeleně ve stavební lokalitě
„Pod Lipami I“
17. cenová nabídka na zpracová ní ú čelovémapy – digitalizace pasportu místních komunikací
a dopravního značení pro MISYS obecního ú řadu
18. č.j. 845/09 předložení ná vrhu na pořízení změny ÚPN SÚ Dalovice zastupitelstvu, jedná se
o změnu plochy zemědělsky využívaného půdního fondu na polyfunkční ú zemí bydlení
venkovského typu u pozemku p.č. 307/13 v k.ú . Všeborovice
19. Hospodaření obce 01-04/2009 – finanční výbor
20. Plá n kontrolního výboru na rok 2009
21. Osadní výbor – informace o dořešení doručovací pošty
22. Osadní výbor – soupis zá jemců o zasílá ní Dalovických listů
23. Osadní výbor – dotaz na termín zahá jení prací – příkop v lokalitě Sedmidomky
24. Osadní výbor – dotaz na prořez 4 stromů (Vysoká ve směru od Sedmidomků)
25. Osadní výbor - prověření postupu při řešení problému umístění revizních šachet v lokalitě
Sedmidomky
26. Rozpočtovéopatření č.5
27. Oprava textu z 37. jedná ní ZO bod č. 10
28. Oprava textu z 38. jedná ní ZO bod č. 8
29. Redakční rada - barevný papír- Dalovickélisty
30. Redakční rada – zvýšení ceny inzerce
31. Cenová nabídka na výspravu výtluků místních komunikací v obci Dalovice
32. Výběrového řízení na akci - Dalovice, Pod Strá ní – Stavební ú pravy komunikací a zpevněné
plochy - informace
33. Žá dost o snížení ceny za odkoupení pozemku p.č. 648/72 v k.ú .Dalovice
34. č.j.610/09 ná vrh řešení k problematice revizní šachty kanalizačních přípojek – nejasnosti
v textu - minulý zá pis
35. Pořízení změny č.4 ÚPSÚ Dalovice – změna počtu lokalit
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36. Mandá tní smlouva – technický dozor na akci Zateplení objektu ZŠ
37. Průzkum stavu krovu a stropních konstrukcí pod krovem, zjištěný havarijní stav a ná sledná
oprava -ZŠ
38. Pořízení výpočetní techniky pro pracoviště Czech POINT.
39. Dle nařízení MŠMT navýšení nená rokovésložky platu pro ŘŠ (pedagogicképracovníky)
40. Žá dost ZŠ o čerpá ní z ú čelových prostředků
41. Zá znam o prověrce BOZP na ZŠ
42. Vyřazení mobilního telefonu z majetku obce
43. Vítá ní občá nků – informace
44. Veřejně prospěšnéprá ce
45. Žá dost o odpuštění poplatku za psa
46. Žá dost o odvolá ní Osadního výboru pro čá st obce Vysoká ,Sedmidomky
47. Žá dost o zřízení nového Osadního výboru pro čá st obce Vysoká
48. Rozhodnutí ZO o pokračová ní v ná vrhu zadá ní ÚP Dalovice
49. Regioná lní sdružení obcí a měst Euregio Egrensis
50. Informace o volbá ch do Evropského parlamentu
51. Žá dost o schůzku občanů se zastupiteli obce – řešení situace ohledně MŠ v budoucnosti

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starostka obce přivítala přítomnéa konstatovala, že jedná ní je usná šeníschopné.
1. Volba ově ř
ovatelů zá pisu
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje Ing. Kolovrá tka a p.Pavlíka ověřovateli zá pisu.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDR.: 1 (Holý)
Usneseníbylo př
ijato
2.Volba zapisovatele zá pisu
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje p. Šnajdrovou zapisovatelkou zá pisu
PRO: 6
PROTI: 0
ZDR.: 1 (Holý)
Usneseníbylo př
ijato
3. Schvá leníprogramu jedná ní
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje program 39. zasedá ní ZO Dalovice s tím, že bod č. 46 a 47
bude zařazen a projedná vá n za bodem č. 20 a žá dost Sportovní a kulturní komise bude
zařazena do programu pod č. 52.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
4.Kontrola plně níusnesení
bod 9 b) z 36. jedná ní ZO – výše odměny za zpracová ní kupních smluv – problematika výše
odměny opakovaného vypracová ní za každý jednotlivý kus kupní smlouvy.
Starostka obce vyzvala zastupitele k vyjá dření
- p. Holý - bez ná vrhu
- p. Scheerbaum – navrhuje, aby kupní smlouvy (KS) nadá le vypracová vala JUDr. Sitková ,
za stá vající odměnu
- p. Brabcová – navrhuje, aby KS nadá le vypracová vala JUDr. Sitková , za stá vající odměnu
- Ing. Hošťá lek – podá vá ná vrh na firmu, která zpracuje 1 KS za Kč 1500,- + DPH
- p. Pavlík - bez ná vrhu
- Ing. Kolovrá tek – vyvolat jedná ní s JUDr. Sitkovou a sjednat nižší smluvní cenu
- Ing. Dejmek – cena JUDr. Sitkovéje vyšší než si ú čtují jiní advoká ti, uvá dí např. AK Cheb.
Souhlasí s nabídkou Kč 2000,--.
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje, aby zpracovatelem kupních smluv byla firma s výší odměny
Kč 2000,- včetně DPH bez objemu rozsahových prací.
Protiná vrh: ZO uklá dá starostce obce vyvolat jedná ní s JUDr. Sitkovou ohledně odměny za KS
ve výši do Kč 2000,--.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDR.: 1 (Holý)
Usneseníprotiná vrhu bylo př
ijato
bod 10 k) z 36. jedná ní ZO – ú kol trvá
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bod 10 d) z 37. jedná ní ZO - oddělení měření energií v MŠ – ú kol trvá . Starostka obce pověřila
tímto ú kolem Ing. Hošťá lka
bod 12 z 37. jedná ní ZO – požá rní ná drž ve Vysoké- ú kol trvá do konce června 2009
bod 21 z 37. jedná ní ZO – mobilní svoz uskutečněn 16.05.2009 - ú kol splněn
bod 25 z 38. jedná ní ZO – projedná ní situace ohledně výstavby RD – jižní strá ň. Starostka
obce informovala zastupitele o pracovní schůzce. Ing. Buriá nek připraví ná kladovou čá st
projektu (kalkulaci), starostka obce ná sledně svolá další pracovní schůzku.
bod 26 z 38. jedná ní ZO – kontrola ve školní jídelně. Ing. Kolovrá tek předložil ZO vyhodnocení
hospodaření ŠJ v období 09/08-03/09. Probíhala dlouhá bouřlivá diskuse. ZO uklá dá starostce
obce svolat pracovní schůzku ve složení: starostka obce, finanční výbor, ředitel ZŠ, vedoucí ŠJ,
kde bude řešena situace ve ŠJ a bude navrženo řešení dalšího postupu..
5. Žá dost o zař
azenído poř
adní
ku v DPS, žadatel: p.Miloslav Dudek, Všeborovická
46/6, Dalovice
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje zařazení do pořadníku v DPS, žadatel: Miloslav Dudek,
Všeborovická 46/6, Dalovice
PRO: 7
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
6. Př
idě leníbytu v DPS, 2+1, ul.Sadovská 101, žadatel: Ondř
ej Rimský
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje přidělení bytu v DPS, ulice Sadovská 101, žadatel: Ondřej
Rimský
PRO:
PROTI: 6
ZDR.: 1 (Hošťá lek)
Usnesenínebylo př
ijato
Byt 2+1, ul.Sadovská 101 bude nabídnut dalšímu zá jemci s trvalým pobytem v obci Dalovice
PRO: 6
PROTI: 0
ZDR.: 1 (Hošťá lek)
Usneseníbylo př
ijato
7. Na vě domí– stavebníkomise
Ná vrh na usnesení: ZO bere na vědomí bod č.7 – bez připomínek
PRO: 7
PROTI: 0
Usneseníbylo př
ijato

ZDR.: 0

8. č.j. 633/09 žá dost o odkoupenípozemku p.č. 147/4 v k.ú . Vysoká u Dalovic
- zá mě r prodeje – žadatel: Anna Černá , Dalovice
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje zá měr prodeje pozemku p.č. 147/4 v k.ú . Vysoká u Dalovic,
– žadatel: Anna Č erná , Dalovice k vyvěšení
PRO: 7
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
9. č.j. 538/09 žá dost o proná jem čá sti pozemku p.č. 280/14 v k.ú . Vysoká u Dalovic
– po vyvě šení
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje proná jem čá sti pozemku p.č. 280/14 v k.ú . Vysoká u Dalovic,
žadatel: Jiří Kará sek, Radek Škvor, Dalovice. Vytyčení požadovanéplochy s výpočtem výměry
zajistí žadateléna svéná klady.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
10. č.j. 618/09 žá dost o odkoupeníčá stípozemku p.č. 648/67 v k.ú . Dalovice
– po vyvě šení- žadatel : Andrea Scheerbaumová , Dalovice
Oprava administrativní chyby číslo p.p.:p.č. 648/67 oprava na p.č.648/1
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje zá měr prodeje čá sti pozemku p.č. 648/1 v k.ú . Dalovice
k vyvěšení.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 2 (Holý,Hošťá lek)
Usneseníbylo př
ijato
11. č.j. 841/09 žá dost o odkoupeníčá sti pozemku p.č. 648/1 v k.ú . Dalovice – zá mě r
prodeje, žadatel : Martin Zeman, K.Vary
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje zá měr prodeje čá sti pozemku p.č. 648/1 v k.ú . Dalovice,
žadatel: Martin Zeman, K.Vary k vyvěšení
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PRO: 0
PROTI: 7
ZDR.: 0
Usnesenínebylo př
ijato
Usnesení nebylo přijato z důvodu využití pozemku pro parková ní zahrá dká řů
12. č.j. 855/09 žá dost o odkoupeníčá sti pozemku p.č. 334/1 v k.ú . Dalovice – zá mě r
prodeje, žadatel: Martin Nožička, Dalovice
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje zá měr prodeje pozemku p.č. 334/1 v k.ú . Dalovice, žadatel :
Martin Nožička, Dalovice k vyvěšení
PRO: 0
PROTI: 4
ZDR.: 3
(Brabcová ,Scheerbaum,Dejmek,Pavlík)

(Holý,Hošťá lek,Kolovrá tek)

Usnesenínebylo př
ijato
13. č.j. 889/09 nabí
dka bezú platné ho př
evodu pozemku p.č. 236/3 v k.ú .
Všeborovice
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje podá ní žá dosti na bezú platný převod pozemku p.č. 236/3
v k.ú . Všeborovice od Pozemkového Fondu Č eskérepubliky.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 2 (Holý,Hošťá lek)
Usneseníbylo př
ijato
14. č.j. 705, 706/09 cenové nabí
dky na zpracová níprojektové žá dosti z Operační
ho
programu životníprostř
edí
, Vladimí
r Zicha, Kyselka, Ing.Jiř
íŠindelá ř
, Bečov nad
Tepou
Ná vrh na usnesení: ZO bere na vědomí cenovou nabídku na zpracová ní projektovéžá dosti
z Operačního programu životní prostředí pana Vladimíra Zichy z Kyselky a pana Ing. Jiřího
Šindelá ře z Bečova nad Teplou na čá stku Kč 47.000,--.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
15. č.j. 732/09 žá dost o př
í
spě vek na ú hradu ná kladů – „Inženýrské sí
tě – Vysoká “,
žadatel: Antoní
n Nová ček, K.Vary, Antoní
n Dvoř
á k, Ostrov
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje příspěvek na ú hradu ná kladů – „Inženýrskésítě – Vysoká “
,
žadatel: Antonín Nová ček, K.Vary, Antonín Dvořá k, Ostrov
PRO: 0
PROTI: 6
ZDR.: 1 (Hošťá lek)
Usnesenínebylo př
ijato
16. č.j. 818/09 nabí
dka př
evzetíkomunikace, VO a př
ilehlé zeleně ve stavební
lokalitě „Pod Lipami I“, navrhovatel: za POLYDEK,a.s. Dř
í
sy a majitel pozemků Ing.
Jan Praveček, Dalovice
Ná vrh na usnesení: Zo odklá dá tento bod do příštího zasedá ní ZO
PRO: 6
PROTI: 0
ZDR.: 1 (Kolovrá tek)
Usneseníbylo př
ijato
17. cenová nabí
dka na zpracová níú čelové mapy – digitalizace pasportu mí
stní
ch
komunikacía dopravní
ho značenípro MISYS obecní
ho ú ř
adu
Ná vrh na usnesení: ZO bere na vědomí informaci o cenovénabídce v čá stce Kč 20 000,- vč.
DPH od Ing.Borise Zugara –GEO team na zpracová ní ú čelovémapy – digitalizace pasportu
místních komunikací a dopravního značení pro MISYS obecního ú řadu. Výsledkem by byl
digitá lní vektorový model komunikační sítě s platnými ná zvy ulic v grafickéformě.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
18. č.j. 845/09 př
edloženíná vrhu na poř
í
zenízmě ny ÚPN SÚ Dalovice zastupitelstvu,
jedná se o změ nu plochy země dě lsky využí
vané ho pů dní
ho fondu na polyfunkční
ú zemíbydlenívenkovské ho typu u pozemku p.č. 307/13 v k.ú . Všeborovice, žadatel:
Jiř
íJá ra, Stanovice
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje předložený ná vrh na pořízení změny ÚPN SÚ Dalovice
zastupitelstvu, jedná se o změnu plochy zemědělsky využívaného půdního fondu na
polyfunkční ú zemí bydlení venkovského typu u pozemku p.č. 307/13 v k.ú . Všeborovice,
žadatel: Jiří Já ra, Stanovice
PRO: 0
PROTI: 5
ZDR.: 2 (Holý,Hošťá lek)
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Usnesenínebylo př
ijato
19. Hospodař
eníobce 01-04/2009 – finančnívýbor
Ná vrh na usnesení: ZO bere na vědomí hospodaření obce Dalovice za období 01-04/2009.
Byla provedena finanční kontrola.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
20. Plá n kontrolní
ho výboru na rok 2009
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje předložený plá n kontrol KV na rok 2009
PRO: 7
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
21. Ž ádost A. Scheerbaumové o odvolání Osadního výboru pro č ást obce
Vysoká,Sedmidomky
Probíhala diskuse, há dky, zapojení občanů do debaty. Starostka obce vyzvala přítomné
zastupitele o vyjá dření, zda osadní výbor ponechat či zrušit.
Ing. Dejmek – osadní výbor není třeba
Ing. Kolovrá tek – osadní výbor ponechat, chtějí-li to občané
p.Pavlík – se zdržel
Ing. Hošťá lek – osadní výbor ponechat
p. Brabcová - osadní výbor zrušit
p. Scheerbaum – osadní výbor zrušit
p. Holý - osadní výbor zrušit
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje odvolá ní a zrušení osadního výboru ke dni 20.05.2009
PRO: 4
PROTI: 2
ZDR.: 1
(Brabcová ,Scheerbaum,Dejmek,Holý)

(Hošťá lek,Pavlík)

(Kolovrá tek)

Usneseníbylo př
ijato
22. Žá dost A. Scheerbaumové o zř
í
zenínové ho Osadní
ho výboru pro čá st obce
Vysoká
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje zřízení nového Osadního výboru pro čá st obce Vysoká
PRO: 0
PROTI: 4
ZDR.: 2
(Brabcová ,Scheerbaum,Dejmek,Pavlík)

(Holý,Hošťá lek,Kolovrá tek)

Usnesenínebylo př
ijato
23.Osadnívýbor – informace o doř
ešenídoručovacípošty
Ná vrh na usnesení: ZO bere na vědomí informaci p. Zikmunda st. o dořešení doručovací pošty
PRO: 7
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
24. Osadnívýbor – soupis zá jemců o zasí
lá níDalovických listů
Ná vrh na usnesení: ZO bere na vědomí informaci p. Zikmunda o distribuci „Dalovických listů“
prostřednictvím Č esképošt v Dalovicích dle soupisu žadatelů z lokality Sedmidomky.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
25. Osadnívýbor – dotaz na termí
n zahá jeníprací– př
í
kop v lokalitě Sedmidomky
Ná vrh na usnesení: ZO bere na vědomí, že nebyl čá stěčně splněn ú kol při akci „Sadov,Bor
- kanalizace Sedmidomky“
. Akce „Příkop v lokalitě Sedmidomky“je založena v evidenci
požadavků obyvatel obce.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
26. Osadnívýbor – dotaz na proř
ez 4 stromů (Vysoká ve smě ru od Sedmidomků )
Na žá dost obyvatel byly v této lokalitě prořezá ny 4 stromy. Prořez byl objedná n u p.Radka
Scheerbauma, který ve spoluprá ci s odborným pracovníkem ze Sprá vy lá zeňských parků
prořez provedl. Dle sdělení, způsob řezu prová dí i v K.Varech a stromy vždy znovu obrazily.
Ná vrh usnesení: ZO bere na vědomí vyjá dření starostky obce k prořezu 4 stromů (Vysoká ve
směru od Sedmidomků)
PRO: 7
PROTI: 0
ZDR.: 0
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Usneseníbylo př
ijato
27. Osadnívýbor - prově ř
enípostupu př
iř
ešeníproblé mu umí
stě nírevizní
ch šachet
v lokalitě Sedmidomky
Na 32. zasedá ní ZO dne 6.11.2008 v bodě 6. „zprá va stavební komise“v ostatním za a) nebylo
usnesení přijato - Zá kon o obcích 128/2000 Sb. §87 – podmínky pro přijetí usnesení:
„K platnému usnesení ZO, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech
členů ZO.“Hlasová ní: Pro byli 3, proti nebyl nikdo a zdržel se 1. V této věci nebylo rozhodnuto.
Na 38. jedná ní ZO dne 2.4.2009 v bodě 18. bylo usnesení přijato podle již zmiňovaného
zá kona a paragrafu. Nebylo tak nic porušeno.
Ná vrh na usnesení: ZO bere na vědomí připomínku k postupu při řešení problému umístění
revizních šachet v lokalitě Sedmidomky
PRO: 5
PROTI: 1
ZDR.: 1
(Brabcová ,Dejmek,Holý,Scheerbaum,Kolovrá tek)

(Pavlík)

(Hošťá lek)

Usneseníbylo př
ijato
28. Rozpočtové opatř
eníč.5
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje rozpočtovéopatření č.5 dle přílohy č.1
PRO: 7
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
29. Oprava textu z 37. jedná níZO bod č. 10
Ná vrh na usnesení: oprava textu z 37. jedná ní ZO ze dne 5.3.2009 bod č. 10 „ZO schvaluje
žá dost o prodej čá sti pozemku se mění na ZO schvaluje zá mě r prodeje čá sti pozemku“
PRO: 7
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
30. Oprava textu z 38. jedná níZO bod č. 8
Ná vrh na usnesení: oprava textu z 38. jedná ní ZO ze dne 2.4.2009 bod č. 8 „ZO schvaluje
žá dost o prodej čá sti pozemku se mění na ZO schvaluje prodej čá sti pozemku“
PRO: 7
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
31. Redakčnírada - barevný papí
r - Dalovické listy
Ná vrh na usnesení: ZO uklá dá starostce obce předložit rozpis ná kladů na Dalovickélisty
a dořešit smluvně jejich financová ní.Na příštím zasedá ní ZO bude o financích na Dalovickélisty
rozhodnuto.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDR.: 1 (Hošťá lek)
Usneseníbylo př
ijato
32. Redakčnírada – zvýšeníceny inzerce
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje zvýšení ceny za inzerci v Dalovických listech a to :
1 strana A5
= 400,--Kč
½ strany A5
= 200,--Kč
¼ strany A5
= 100,--Kč
1/8 strany A5
= 50,--Kč
1/16 strany A5
= 30,--Kč
PRO: 7
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
33. Cenová nabí
dka na výspravu výtluků mí
stní
ch komunikacív obci Dalovice
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje firmu Eurovia cs, a.s.provozovna K.Vary (bývaléSSŽ)
na opravu výtluků v ulicích: Sedmidomky, Jílová , Všeborovická , Na Výsluní, Široká -Botanická ,
Pod Parkem, Dolní (nahoře), Hlavní - u OÚ a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDR.: 1 (Hošťá lek)
Usneseníbylo př
ijato
34. Výbě rové ho ř
í
zenína akci - Dalovice, Pod Strá ní–Stavebníú pravy komunikacía
zpevně né plochy – informace
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje podat výzvu k výběrovému řízení na akci: 1. etapa Dalovice,
Pod Strá ní –Stavební ú pravy komunikací a zpevněnéplochy. Kritérii výběru firmy budou
nabídnutá cena a zá ruky.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDR.: 0
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Usneseníbylo př
ijato
35. Žá dost o sní
ženíceny za odkoupenípozemku p.č. 648/72 v k.ú .Dalovice, žadatel :
Eva Raková , Sokolov
ZO řešilo žá dost o snížení ceny za odkoupení pozemku p.č. 648/72 v k.ú .Dalovice, žadatel :
Eva Raková , Sokolov již na minulém zasedá ní ZO, žá dost byla zamítnuta.
36. č.j.610/09 ná vrh ř
ešeník problematice revizníšachty kanalizační
ch př
í
pojek
– nejasnosti v textu - minulý zá pis
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje zá měr proná jmu čá sti p.p.č. 292/1 v k.ú . Vysoká u Dalovic
k vyvěšení z důvodu umístění šachet na pozemku obce, žadatelé: Jiří Šrajbr, Petr Nová k,
Dalovice. Podmínky proná jmu: vyrobit a nainstalovat na ná klady žadatelů ochranou konstrukci
okolo těchto šachet, po dobu proná jmu těchto šachet budou žadateléprová dět ú držbu těchto
pozemků včetně ochrannékonstrukce. Dodržení těchto podmínek zkontroluje technik OÚ a
termín dokončení je 30.06.2009.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 2 (Hošťá lek,Pavlík)
Usneseníbylo př
ijato
37. Poř
í
zenízmě ny č.4 ÚPSÚ Dalovice – změ na počtu lokalit
a) Ná vrh na usnesení: ZO ruší usnesení přijaténa 38. zasedá ní ZO dne 2.4.2009 bod 20a)
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 3
(Holý,Hošťá lek,Scheerbaum)

Usneseníbylo př
ijato
b) Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje podle ustanovení § 6 odst. 5, písm. a) zá kona č. 183/2006
Sb., o ú zemním plá nová ní a stavebním řá du (stavební zá kon) ve znění pozdějších předpisů,
jako orgá n příslušný ke schvá lení původní ú zemně plá novací dokumentace, pořízení změny č. 4
ú zemního plá nu sídelního ú tvaru Dalovice, v těchto dílčích lokalitá ch:
Lokalita 1
Č á st rezervní plochy Vd+D na plochu bydlení
Lokalita 2
Č á st plochy zemědělsky využívaného půdního fondu na plochu bydlení
Lokalita 3
Č á st plochy zemědělskévýroby na plochu bydlení
Lokalita 4
Č á st rezervní plochy Vd+D na plochu výroby
Lokalita 5
Č á st plochy zemědělsky využívaného půdního fondu, ostatní nelesní zeleně a městské
komunikace na plochu bydlení dle přiložených situačních výkresů. Ná klady na pořízení změny
hradí jednotliví žadatele.
Důvodem revokace a přijetí nového usnesení je nesouhlas s pořízením změny č. 4
ú zemního plá nu sídelního ú tvaru Dalovice ve 2 lokalitá ch, kde žadateléneuhradili ná klady na
pořízení předmětnézměny.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 2 (Holý,Scheerbaum)
Usneseníbylo př
ijato
38. Mandá tnísmlouva – technický dozor na akci Zatepleníobjektu ZŠ
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje předložený ná vrh Mandá tní smlouvy s firmou KARYA KV,
s.r.o. na technický dozor na akci „Zateplení objektu ZŠ“ve výši Kč 232 050,-- a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
PRO: 5
PROTI: 1 (Holý)
ZDR.: 1 (Scheerbaum)
Usneseníbylo př
ijato
39. Prů zkum stavu krovu a stropní
ch konstrukcípod krovem, zjiště ný havarijnístav a
ná sledná oprava –ZŠ
Starostka obce informovala zastupitele o zjištěném havarijním stavu v ZŠ, o prodloužení
žá dosti o dotaci na akci zateplení ZŠ do 31.8.2009.
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje opravu krovu a stropních konstrukcí pod krovem - havarijní
stav v ZŠ prová děnou firmou RENSTAV a v případě, že nabídka obsahuje cenu obvyklou,
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy do výše Kč 1 500 tis. Úhrada faktury bude
provedena až po obdržení dotace – akce MŠ.
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PRO: 6
Usneseníbylo př
ijato

PROTI: 0

ZDR.: 1 (Scheerbaum)

22.50 hod. odchod p. Holý a p. Scheerbaum
40. Poř
í
zenívýpočetnítechniky pro pracoviště Czech POINT
a) Ná vrh na usnesení: ZO vybralo a schvá lilo ze 3 předložených nabídek firmu TRIADA, spol.
s r.o., U Svobodá rny 1110/12, Praha -Libeň k pořízení výpočetní techniky pro pracoviště Czech
POINT plná verze. Nabídková cena Kč 81 127,-- vč. DPH bude hrazena z § Místní sprá va.
Rozpočtovéopatření bude provedeno po získá ní dotace.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
b) Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje roční napojení na internet ve výši max. Kč 10.000,-- ,
uzavření s poskytovatelem internetu samostatnou smlouvu o připojení Czech POINTU na rok,
zá lohová faktura musí být na danéobdobí od 1.12.2008 do 30.11.2009. Č á stka Kč 10.000,-bude hrazena z § Místní sprá va. Rozpočtovéopatření bude provedeno po získá ní dotace.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
c) Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje ná klady na administraci v maximá lní výši Kč 1.000,--. Tato
čá stka bude hrazena z § Místní sprá va. Rozpočtovéopatření bude provedeno po získá ní dotace.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
41. Dle nař
í
zeníMŠMT navýšenínená rokové složky platu pro Ř Š (pedagogické
pracovní
ky)
Ná vrh na usnesení: ZO odklá dá tento bod na příští zasedá ní ZO.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
42. Žá dost ZŠ o čerpá níz ú čelových prostř
edků
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje převod finančních prostředků z ú čelu na provoz dle
předloženého ná vrhu ZŠ ve výši Kč 98 000,-PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
43. Zá znam o prově rce BOZP na ZŠ
Ná vrh na usnesení: ZO bere na vědomí zá znam o prověrce BOZP na ZŠ.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
44. Vyř
azenímobilní
ho telefonu z majetku obce
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje vyřazení mobilního telefonu technika obecního ú řadu
z majetku obce – důvod krá dež.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
45.Ví
tá níobčá nků – informace
Ná vrh na usnesení: ZO bere na vědomí, že se dne 9.5.2009 v prostorá ch ZŠ konalo „Vítá ní
občá nků“
. ZO schvaluje příspěvek ve výši Kč 1.000,--/dítě.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
46. Veř
ejně prospě šné prá ce
Informace starostky o využití lidí z evidence uchazečů o prá ci vedených na ÚP K.Vary.
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje podá ní žá dosti o uchazeče o prá ci z ÚP. K vyřízení žá dosti
pověřuje starostku obce.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
47. Žá dost o odpuště nípoplatku za psa, žadatel: Luboš Ví
šek, Lužec
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Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje odpuštění alikvotní čá st poplatku za psa za rok 2009,
žadatel: Luboš Víšek, Lužec
PRO: 0
PROTI: 5
ZDR.: 0
Usnesenínebylo př
ijato
48.RozhodnutíZO o pokračová nív ná vrhu zadá níÚP Dalovice
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje pokračová ní v ná vrhu zadá ní ÚP Dalovice s tím, že plochy
přestavby „Marakana“a rozšíření plochy pro bydlení na levém břehu Vitického potoka
navrhujeme (na zá kladě zá znamu z ú stního jedná ní dne 17.3.2009 za ú časti starostky Moniky
Brabcové, Ing.Arch. Alexandry Kaskovéa zá stupce pořizovatele Marcely Giertlové) řešit jako
plochy rezervy pro bydlení do doby než bude stanoveno CHLÚ (chrá něnéložiskovéú zemí),
v momentě kdy bude CHLÚ stanoveno mimo tyto plochy, bude ú zemní rezerva převedena do
zastavitelných ploch pro bydlení. Koridor R6 bude zapracová n o proměnlivéšířce tak, aby
nezasahoval do stá vajícího zastavěného ú zemí. Plochy před lokalitou Sedmidomky zůstanou
dle stá vajícího ÚP zemědělsky využívanépůdy s melioracemi.
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 1 (Hošťá lek)
Usneseníbylo př
ijato
49. Regioná lnísdruženíobcía mě st Euregio Egrensis
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje vstup do Regioná lní sdružení obcí a měst Euregio Egrensis
PRO: 0
PROTI: 2
ZDR.: 3
(Kolovrá tek,Pavlík)

(Brabcová , Dejmek,Hošťá lek)

Usnesenínebylo př
ijato
50.Informace o volbá ch do Evropské ho parlamentu
Ná vrh na usnesení: ZO bere na vědomí informace o volbá ch do Evropského parlamentu, které
se budou konat ve dnech 5.- 6.června 2009.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
51.Žá dost o schů zku občanů se zastupiteli obce – ř
ešenísituace ohledně MŠ
v budoucnosti
Ná vrh na usnesení: ZO odklá dá tento bod na příští zasedá ní ZO
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
52. Žá dost Sportovnía kulturníkomise o finančnípř
í
spě vek na akci „Dě tský den“
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje příspěvek na akci „Dětský den“ve výši Kč 25000,--, z toho
Kč 7000,-- bude placeno předem v hotovosti
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usneseníbylo př
ijato
Další řá dnézastupitelstvo se bude konat 11.06.2009 v 18.00 hodin.
Ověřovatel:

Ing. Luká š Kolovrá tek

Ověřovatel:

Ladislav Pavlík

Zapsala:

Helena Šnajdrová , dne 20.05.2009

Ing.Gustav Hošťá lek
místostarosta obce

Monika Brabcová
starostka obce
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č. 5
Schvá leno zastupitelstvem obce na 39. zasedá níze dne 19.5.2009
rozpočtové změ ny:
1) Územníplá n obce – dotace z krajské ho ú ř
adu
Zvyšují se příjmy pol. 4222 ÚZ 09016 a zvyšují se výdaje o Kč

150 000,-

231 10/0000/4222/09016

150 000,-

231 10/3635/6119

150 000,-

2) Volby do Evropské ho parlamentu– dotace z krajské ho ú ř
adu
Zvyšují se příjmy pol. 4111 ÚZ 98348 a zvyšují se výdaje § 6117 o Kč

22 000,-

231 10/0000/4111/98348

22 000,-

231 10/6117/5021/98348

15 000,-

231 10/6117/5139/98348

2 000,-

231 10/6117/5166/98348

2 800,-

231 10/6117/5161/98348

200,-

231 10/6117/5173/98348

500,-

231 10/6117/5175/98348

1 500,-

Monika Brabcová
starostka obce
V Dalovicích 11.05.2009
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