Program 37.schů ze zastupitelstva obce Dalovice
konané dne 5.3.2009 od 18.00 hodin v zasedacímístnosti Obecního ú řadu.
Př í
tomnízastupitelé:
Monika Brabcová , Milan Holý , Ing. Gustav Hošťá lek, Ing. Luká š Kolovrá tek, Ladislav Pavlík,
Robert Scheerbaum, MVDr. Jaroslav Štekl
Ná vrh programu jedná ní
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Volba ově řovatelůzá pisu
Volba zapisovatele zá pisu
Schvá leníprogramu jedná ní
Kontrola plně níusnesení
Ž á dost o zařazenído pořadní
ku do DPS – manželé Blahoutovi
Ž á dost o zařazenído pořadní
ku do DPS – paníHoleší
nská
Pohledá vky – sprá vce bytového fondu
Zprá va stavebníkomise – na vě domí
č.j. 321/09 žá dost o odkoupenípozemkůp.č. 280/14 a p.č. 282 v k.ú. Vysoká u Dalovic
– zá mě r prodeje
10. č.j. 257/09 žá dost o prodej čá sti pozemku p.č. 189 v k.ú. Všeborovice – zá mě r prodeje
11. zá mě r prodeje pozemku p.č. 144/4 v k.ú. Dalovice
12. č.j. 343/09 žá dost o proná jem vodníná drže a přilehlého pozemku p.č. 274 v k.ú.
Vysoká u Dalovic
13. plochy řešené v rá mci Změ ny č. 4 Ú PN SÚ Dalovice
14. převod pozemku p.č.298/11 v k.ú. Všeborovice z Pozemkového fondu na Obec Dalovice
15. zamě řeníuží
vá nípozemku p.č. 648/67 v k.ú. Dalovice
16. žá dost o sní
ženíceny za odkoupenípozemku p.č. 648/72 v k.ú. Dalovice
17. odkoupenípozemku od Č D - p.č. 476/2 v k.ú. Dalovice
18. ná vrh smlouvy o výpůjčce pozemkův rá mci projektu: Cyklostezka Ohře“, APDM –
agentura projektového a dotační
ho managementu Karlovarského kraje, Karlovy Vary
19. Zprá va z kontroly hospodařeníza rok 2008 – finančnívýbor
20. Ná vrhy zastupitelůna opravy komunikací– rozbor kapitoly silnice – finančnívýbor
21. Projedná nímobilní
ho svozu – finančnívýbor
22. Obsahová strá nka zá pisu z jedná níZO - mí
stostarosta
23. Vyjá dřenístarostky obce ke zprá vě kontrl.výboru o kontrole provedené dne 22.12.2008
24. Schvá lenízá vě rečného účtu
25. Předpoklá dané navýšeníceny za zimníúdržbu – Sprá va lá zeňských parků
26. Ná vrh zadá níÚP- dokončeníprojedná nípřipomí
nek k trase plá novaného průtahu a jeho
možného posunutí
27. Odmě ny členům ZO za výkon funkce
28. Rozpočtové opatřeníč.2
29. Ž á dost ZŠ o ponechá ní HV za rok 2008 z hlavníčinnosti a o ponechá níHV z doplňkové
činnosti za rok 2008
30. Ž á dost ZŠ o čerpá níz rezervní
ho fondu
31. Výročnízprá va ZŠ o hospodařeníza rok 2008
32. Ž á dost ZŠ o schvá leníodpisového plá nu pro rok 2009
33. Ž á dost ŠJ o zakoupeníkopí
rky a uhrazenífaktury za opravu vzduchotechniky
34. Ž á dost ŠJ o pří
spě vek za opravu malby (mimořá dné malová ní
)
35. Ž á dost MŠ o ponechá níHV za rok 2008
36. Výročnízprá va MŠ o hospodařeníza rok 2008
37. Ž á dost MŠ o schvá leníodpisového plá nu pro rok 2009
38. Ná vrh dodatku č.1 ke Smlouvě o dí
lo na dodá vku projektových prací– KARYA KV s.r.o.
39. Ž á dost Střednízemě dě lské školy o sponzorský pří
spě vek
40. Výsledky výbě rového ří
zenía ná vrh smlouvy
41. Doklad o zajiště nífinanční
ho krytí( k žá dosti o dotaci) – schvá lenítextu
42. Různé
Monika Brabcová
starostka obce Dalovice
dne 26.2.2009
-
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starostka obce přiví
tala pří
tomné a konstatovala, že jedná nízastupitelstva je usná šení
schopné
1. Volba ově řovatelůzá pisu
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje pana Ing.Kolovrá tka a pana Pavlíka ověřovateli zá pisu
PRO: 5

PROTI: 0

ZDR.: 2(Holý , Scheerbaum)

Usneseníbylo př ijato
2. Volba zapisovatele zá pisu
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje zapisovatele zá pisu pana Ing.Hošťá lka
Prvníprotiná vrh na usnesení
: ZO schvaluje zapisovatele zá pisu pana Scheerbauma
PRO: 2(Hošťá lek, Pavlík)

PROTI: 2(Holý , Scheerbaum)

ZDR.: 3 (Štekl, Brabcová , Kolovrá tek)

Usnesenínebylo př ijato
Druhý protiná vrh na usnesení
: ZO schvaluje zapisovatele zá pisu pana Holého
PRO: 2(Hošťá lek, Pavlík)

PROTI: 2(Holý , Scheerbaum)

ZDR.: 3 (Štekl, Brabcová , Kolovrá tek)

Usnesenínebylo př ijato
Hlasová nío prvém ná vrhu na usnesení:
PRO: 3 (Brabcová , Štekl, Kolovrá tek)

PROTI: 2 (Holý ,Scheerbaum)

ZDR.: 2(Hošťá lek, Pavlík)

Usnesenínebylo př ijato
Na zá kladě vzniklé situace dá vá starostka obce ná vrh na revokaci předchozích hlasová ní
k bodu 2.a opětovném hlasová nío prvním ná vrhu.
Ná vrh na usnesení
: ZO revokuje předchozíhlasová níbodu 2.a schvaluje zapisovatelem
zá pisu Ing. Hošťá lka
PRO: 4 (Brabcová , Kolovrá tek, Pavlík, Štekl) PROTI:

1(Scheerbaum)

ZDR.: 2(Hošťá lek, Holý )

Usneseníbylo př ijato
3. Schvá leníprogramu jedná ní
Pan Holý navrhuje vyřadit z programu jedná níbody 19, 22, 24, 26 .
Ná vrh na usnesení
: ZO navrhuje vyřadit bod 19 z jedná nízastupitelstva
PRO: 6

PROTI: 0

ZDR.: 1( Kolovrá tek)

Usneseníbylo př ijato
Ná vrh na usnesení
: ZO navrhuje vyřadit bod 22 z jedná nízastupitelstva
PRO: 0

PROTI: 6

ZDR.: 1(Brabcová )

Usnesenínebylo př ijato
Ná vrh na usnesení
: ZO navrhuje vyřadit bod 24 z jedná nízastupitelstva

PRO: 3 (Štekl, Holý , Scheerbaum) PROTI: 4

ZDR.: 0

Usnesenínebylo př ijato
Ná vrh na usnesení
: ZO navrhuje vyřadit bod 26 z jedná nízastupitelstva
PRO: 2(Holý , Scheerbaum)

PROTI: 5

ZDR.: 0

Usnesenínebylo př ijato
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje program 37. jedná níZO Dalovice, vyjma bodu 19

PRO: 5

PROTI: 2 (Holý ,Scheerbaum)

ZDR.: 0

Usneseníbylo př ijat
MVDr. Štekl se přihlá sil o slovo a veřejně rezignoval na mandá t člena zastupitelstva obce
Dalovice. Všem přítomný m sdělil dů vody své rezignace.
Odchod MVDr. Štekla z jedná ní18.25 hod.
4. Kontrola plně níusnesení
Byly splněny tyto ú koly z minulého zastupitelstva: 4e, 6b (ostatní), 8a, 9c, 10a, 10o
Termín plněníú kolu 9a(žaluzie), 9b, 10k se prodlužuje do ná sledujícího zasedá níZO
-
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10a) Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje zá měr zřídit místnípracoviště CZECH POINTU
s využitím dotace
PRO: 6

PROTI: 0

ZDR.: 0

Usneseníbylo př ijato
Ná vrh na usnesení: ZO schvaluje Podmínky rozhodnutío poskytnutídotace z integrovaného
operačního programu pro období2007 - 2013 na typový projekt - Czech POINT - Kontaktní
místo (Plná verze). V rá mci tohoto programu zastupitelstvo obce schvaluje přijetídotace na
Czech POINT ve vý ši 93 927,- Kč."
PRO: 6

PROTI: 0

ZDR.: 0

Usneseníbylo př ijato
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje smlouvu o administrativním zajištěnížá dosti o dotaci na
vybavenípracoviště CZECH POINT s MM Karlovy Vary a pověřuje starostku jejím podpisem.
PRO: 6

PROTI: 0

ZDR.: 0

Usneseníbylo př ijato
10d) Ná vrh na usnesení
: ZO uklá dá starostce obce snížit zá lohy na odběr plynu MŠ a dořešit
měřeníenergiíbytu v MŠ, dá le souhlasís uvolněním vratné zá lohy na provoznívý daje
v celkové čá stce 50 tis. Kč z rozpočtu MŠ.
PRO: 6

PROTI: 0

ZDR.: 0

Usneseníbylo př ijato
5. Ž á dost o zařazenído pořadní
ku v DPS, žadatelé Ladislav a Alena Blahoutovi, Všeborovická
14/21, Dalovice
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje zařazenído pořá dníku v DPS, žadatelé Ladislav a Alena
Blahoutovi, Všeborovická 14/21, Dalovice
PRO: 6

PROTI: 0

ZDR.: 0

Usneseníbylo př ijato
6. Ž á dost o zařazenído pořadní
ku v DPS, žadatelka:René Holeší
nská , Pod Strá ní150, Dalovice
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje žá dost o zařazenído pořadníku v DPS, žadatelka: René
Holešínská , Pod Strá ní150, Dalovice
PRO: 6

PROTI: 0

ZDR.: 0

Usneseníbylo př ijato
7. Pohledá vky – sprá vce byt. fondu
V diskusi projedná no kriterium, pro vymá há nípředložený ch pohledá vek ke dni 31.1.2009
exekutorem.
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje vymá hat v prvním kole exekutorem takové pohledá vky
bytového fondu, které jsou většínež 10 tis. Kč a zá roveň staršíjednoho roku.
PRO: 5

PROTI: 1 (Scheerbaum)

ZDR.: 0

Usneseníbylo př ijato
8. Zprá va stavebníkomise – na vě domí
9. Č .j. 321/09 žá dost o odkoupenípozemkůp.č. 280/14 a p.č. 282 v k.ú. Vysoká u Dalovic –
zá mě r prodeje – žadatel: Bc.Petra Vajnerová , K.Vary
Ná vrh na usnesení
: ZO zamítá žá dost o odkoupenípozemků p.č. 280/14 a p.č. 282 v k.ú .
Vysoká u Dalovic
PRO: 4

PROTI: 0

ZDR.:2 (Holý , Hošťá lek)

Usneseníbylo př ijato
10. Č .j. 257/09 žá dost o prodej čá sti pozemku p.č. 189 v k.ú. Všeborovice – zá mě r prodeje –
žadatel: Zdeně k Hirsch, K.Vary
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje žá dost o prodej čá sti pozemku p.č. 189 v k.ú . Všeborovice
k vyvěšení.
PRO: 5

PROTI: 0

ZDR.: 1 (Hošťá lek)

Usneseníbylo př ijato

-
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11. Zá mě r prodeje pozemku p.č. 144/4 v k.ú. Dalovice
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 144/4 v k.ú . Dalovice obá lkovou
metodou. Minimá lnínabídková cena bude stanovena znalecký m posudkem. Jediný m
vý běrový m kritériem bude vý še ceny na zá kladě pořadízá jemců . Termín podá nínabídek do
31.3.2009
PRO: 4

PROTI: 2(Holý , Scheerbaum)

ZDR.: 0

Usneseníbylo př ijato
12. Č .j. 343/09 žá dost o proná jem vodníná drže a přilehlého pozemku p.č. 274 v k.ú. Vysoká u
Dalovic, žadatel: Miroslav Baňas, Dalovice
Ná vrh na usnesení
: ZO uklá dá starostce obce zjistit stanovisko hasičů k žá dosti o proná jem

PRO: 5

PROTI: 0

ZDR.: 1 (Holý )

Usneseníbylo př ijato
13. Plochy řešené v rá mci Změ ny č. 4 ÚPN SÚ Dalovice
Po projedná níjednotlivý ch bodů dokumentu se zastupitelé vyjadřovali zda schvá lit pořízení
změny č.4 ú zemního plá nu sídelního ú tvaru Dalovice a uzavřít smlouvu s pořizovatelem –
společnostíMoyo holding, a.s.
Vzhledem k předpoklá dané spoluprá ci s touto společností(společné budová nísítípro RD
v lokalitě Jižnístrá ň ), očeká vajízastupitelé také předloženísmlouvy o partnerství.
Ná vrh na usnesení
: ZO odklá dá celý bod 13. na příštízasedá níZO, kdy očeká vá od
společnosti Moyo holding, a.s. předloženíná vrhu smlouvy o partnerstvía smlouvy na pořízení
změny č. 4 ÚPSÚ Dalovice

PRO: 5

PROTI: 0

ZDR.: 1 (Holý )

Usneseníbylo př ijato
14. Převod pozemku p.č.298/11 v k.ú. Všeborovice z Pozemkového fondu na Obec Dalovice
Ná vrh na snesení
: ZO schvaluje bezú platný převod pozemku p.č.298/11 v k.ú . Všeborovice
z Pozemkového fondu na Obec Dalovice, na kterém je místníkomunikace

PRO: 6

PROTI: 0

ZDR.: 0

Usneseníbylo př ijato
15. Zamě řeníuží
vá nípozemku p.č. 648/67 v k.ú. Dalovice
Pro možnost pokračová níprojedná vá níbodu „Připomínky občanů – neoprá vněné užívá ní
pozemků v majetku OÚ“
- Andrea Scheerbaumová bylo zastupitelů m předloženo zaměření
užívá nípředmětného pozemku. Z předané zprá vy vyplý vá , že pů vodnístabilizovaný plastový
mezník byl pravděpodobně přemístěn o 1,76 m od své pů vodnípolohy a k němu bylo
dostavěno oplocení. Vý měra přeplocené čá sti na obecním pozemku tak činí32 m2.
Ná vrh na usnesení
: ZO uklá dá stavebníkovi uvést oplocenído souladu s geometrický m
plá nem.
Protiná vrh na usnesení
: Umožnit majiteli pozemku odkup přeploceného pozemku a zajistit
vklad nového GP do KN. Podmínkou je ú hrada všech ná kladů , které obci v souvislosti s touto
změnou vzniknou.

PRO: 4

PROTI: 0

ZDR.: 2 (Hošťá lek, Pavlík)

Protiná vrh na usneseníbyl př ijat
16. Ž á dost o sní
ženíceny za odkoupenípozemku p.č. 648/72 v k.ú. Dalovice, žadatel : Eva
Raková , Sokolov
Ná vrh na usnesení
: ZO zamítá žá dost o sníženíceny za odkoupenípozemku p.č. 648/72
v k.ú . Dalovice, žadatel: Eva Raková , Sokolov
PRO: 3

PROTI: 1 (Hošťá lek)

ZDR.: 2(Holý , Scheerbaum)

Usnesenínebylo př ijato
17. Odkoupenípozemku od Č D - p.č. 476/2 v k.ú. Dalovice
Ná vrh na usnesení
: ZO doporučuje pokračovat v jedná nío odkoupenípozemku od ČD - p.č.
476/2 v k.ú . Dalovice a zjistit dalšípodrobnosti ohledně ceny apod.
PRO: 6

PROTI: 0

ZDR.: 0

Usneseníbylo př ijato

-
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18. Ná vrh smlouvy o výpůjčce pozemkův rá mci projektu: Cyklostezka Ohře“, APDM –
agentura projektového a dotační
ho managementu Karlovarského kraje, Karlovy Vary
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje ná vrh smlouvy o vý pů jčce pozemků v rá mci projektu:
Cyklostezka Ohře“
, APDM – agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského
kraje, Karlovy Vary a pověřuje starostku obce jejím podpisem. Podmínkou vý pů jčky je, že
nebude na pozemku skladová n materiá l a nebude sloužit jako parkoviště pro stavebnístroje.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDR.: 1 (Hošťá lek)

Usneseníbylo př ijato
19. Zprá va z kontroly hospodařeníza rok 2008
Tento bod byl z jedná nívyřazen
20. Ná vrhy zastupitelůna opravy komunikací– rozbor kapitoly silnice – finančnívýbor
Ná vrh na usnesení
: ZO pověřuje starostku obce připravit ná vrh na způ sob čerpá nífinančních
prostředků k kapitoly silnice
PRO: 6

PROTI: 0

ZDR.: 0

Usneseníbylo př ijato
21. Projedná nímobilní
ho svozu – finančnívýbor
ZO pověřuje finančnívý bor přípravou a stanovením podmínek pro vý běr firmy pro mobilní
svoz. Tento bod se přesouvá k projedná nína příštíjedná níZO.
22. Obsahová strá nka zá pisu z jedná níZO – mí
stostarosta
Vzhledem k opakovaný m připomínká m občanů ke zněnízá pisů z jedná níZO předložil
místostarosta tento ná vrh zá pisu jednotlivý ch projedná vaný ch bodů :
1) Pořadové číslo a téma bodu jedná ní
2) Prů běh jedná ní, pokud budou chtít diskutujícíuvést své stanovisko do zá pisu
3) Ná vrh na usnesení
4) Vý sledek hlasová ní
5) Informace, zda usneseníbylo, či nebylo přijato
Zastupitelstvo bere tento ná vrh na vě domí
23. Vyjá dřenístarostky obce ke zprá vě kontrol.výboru o kontrole provedené dne 22.12.2008
Ná vrh na usnesení
: ZO bere na vědomívyjá dřenístarostky obce ke zprá vě kontrol.vý boru o
kontrole provedené dne 22.12.2008
24. Schvá lenízá vě rečného účtu
V prů běhu projedná vá nívznesl p.Holý tyto připomínky:
- nebylo mu umožněno vznést připomínky k rozpočtu za rok 2008
- byl porušen zá kon při svolá vá nízastupitelstva obce, par. 93, 94, 95, 96
- byl porušen zá kon o obcích par. 117, 118, 119
- porušová níprá v zastupitele par. 82, 83/2, 94/6.
- Nezveřejněníprostředků ve vý ši cca 14 mil. Kč v rozpočtu roku 2008
Reakce Ing. Kolovrá tka – před občany nic zamlčová no nebylo
Reakce starostky k připomínká m p. Holého – nebylo nic porušová no.
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje celoročníhospodařeníobce Dalovice a zá věrečný ú čet za
rok 2008 včetně zprá vy o vý sledku hospodařeníobce Dalovice s vý hradou nedostatků
uvedený ch ve zprá vě o vý sledku hospodaření
PRO: 4

PROTI: 2 (Holý ,Scheerbaum)

ZDR: 0

Usneseníbylo př ijato
Ná vrh na usnesení
: ZO přijímá opatřeník ná pravě chyb a nedostatků – bude dodržová n §
39 odst. 1 Zá kona o obcí
ch – zá měr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek,
pronajmout jej nebo poskytnout jako vý pů jčku obec zveřejnípo dobu nejméně 15 dnů před
rozhodnutím vyvěšením na ú řednídesce obecního ú řadu, aby se k němu mohli zá jemci vyjá dřit
a předložit své nabídky.
PRO: 5

PROTI: 1 (Holý )

ZDR.: 0

Usneseníbylo př ijato

-
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25. Předpoklá dané navýšeníceny za zimníúdržbu – Sprá va lá zeňských parků
ZO bere na vě domí
, že ná klady na prová děnízimníú držby budou o cca 250 000,- Kč vyšší,
než bylo plá nová no.
26. Doprojedná nípřipomí
nek k trase plá novaného průtahu a jeho možného posunutí– ná vrh
zadá níÚP
Ná vrh na usnesení
: ZO souhlasís umístěním koridoru plá nované komunikace v čá sti obce
Vysoká tak, aby byla osa koridoru byla vzdá lena 450m od ú zemíobce, určeného dle ÚPSÚ
k zá stavbě. Konkrétně od pozemku p.p.č.229/4 v k.ú . Vysoká u Dalovic
PRO: 6

PROTI: 0

ZDR.: 0

Usneseníbylo př ijato
27. Odmě ny členům ZO za výkon funkce
Ná vrh na usnesení
: ZO navrhuje ponechat odměny za vý kon funkce neuvolněného
zastupitele ve stejné vý ši, jako v roce 2008.
Protiná vrh na usnesení
: Vzdá t se odměny člena zastupitelstva
PRO: 3 (Holý , Scheerbaum, Kolovrá tek)

PROTI: 0

ZDR.: 3 (Brabcová , Pavlík, Hošťá lek)

Usnesenínebylo př ijato
Hlasová nío prvém ná vrhu na usnesení
: ZO navrhuje ponechat odměny za vý kon funkce
neuvolněného zastupitele ve stejné vý ši, jako v roce 2008.
PRO: 3

PROTI: 2 (Kolovrá tek, Scheerbaum) ZDR: 1 (Holý )

Usnesenínebylo př ijato a odmě ny všech členů zastupitelstva (uvolně ný ch a
neuvolně ný ch) zůstá vajíve stejné vý ši jako v roce 2008
28. Rozpočtové opatřeníč.2
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje rozpočtové opatřeníč. 2 viz. Příloha
PRO: 5

PROTI: 0

ZDR.: 1 (Hošťá lek)

Usneseníbylo př ijato
29. Ž á dost ZŠ o ponechá níHV za rok 2008 z hlavníčinnosti a o ponechá níHV z doplňkové
činnosti za rok 2008
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje žá dost ZŠ o ponechá níHV za rok 2008 z hlavníčinnosti a o
ponechá níHV z doplň kové činnosti za rok 2008. Zisk z hlavníčinnosti Kč 96.280,47,-- převést
do rezervního fondu a zisk z doplň kové činnosti Kč 77.634,-- přerozdělit - Kč 39.488,-- do
rezervního fondu a Kč 8000,- na pokrytíná kladů na grafický ná vrh školy, 30 146,-- Kč do
fondu odměn.
PRO: 5

PROTI: 0

ZDR.: 1 (Hošťá lek)

Usneseníbylo př ijato
30. Ž á dost ZŠ o čerpá níz rezervní
ho fondu
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje žá dost ZŠ o čerpá níz fondu rezerv na ú hradu nedoplatku
plynu za rok 2008 ve vý ši Kč 98.749,--, čímž nebude zatížen již schvá lený rozpočet na rok
2009. Rezerva 50 tis. Kč bude zachová na k 31.12.2009
PRO: 6

PROTI: 0

ZDR.: 0

Usneseníbylo př ijato
31. Výročnízprá va ZŠ o hospodařeníza rok 2008
ZO bere na vě domívý ročnízprá vu ZŠ o hospodařeníza rok 2008
32. Ž á dost ZŠ o schvá leníodpisového plá nu pro rok 2009
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje ZŠ předložený odpisový plá n pro rok 2009 ve vý ši Kč
19.850,--.
PRO: 6

PROTI: 0

ZDR.: 0

Usneseníbylo př ijato
33. Ž á dost ŠJ o zakoupeníkopí
rky a uhrazenífaktury za opravu vzduchotechniky
Ná vrh na usnesení
: ZO uklá dá starostce obce předložit na příštím jedná nízastupitelstva
ná klady, spojené s opravou vzduchotechniky.
PRO: 5

PROTI: 0

ZDR.: 1 (Holý )

Usneseníbylo př ijato
-
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34. Ž á dost ŠJ o pří
spě vek za opravu malby (mimořá dné malová ní
)
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje žá dost ŠJ o příspěvek za opravu malby (mimořá dné
malová ní) ve školníkuchyni. Max.čá stka za malová níbude Kč 12.000,-- a bude převedena
z rezervy školy na provoz.
PRO: 6

PROTI: 0

ZDR.: 0

Usneseníbylo př ijato
35. Ž á dost MŠ o ponechá níHV za rok 2008
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje žá dost MŠ o ponechá níHV za rok 2008 a zisk Kč 28.221,38
převést do rezervního fondu.
PRO: 6

PROTI: 0

ZDR.: 0

Usneseníbylo př ijato
36. Výročnízprá va MŠ o hospodařeníza rok 2008
ZO bere na vě domívý ročnízprá vu MŠ o hospodařeníza rok 2008
37. Ž á dost MŠ o schvá leníodpisového plá nu pro rok 2009
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje MŠ předložený odpisový plá n pro rok 2009 ve vý ši Kč
4.800,--.
PRO: 6

PROTI: 0

ZDR.: 0

Usneseníbylo př ijato
38. Ná vrh dodatku č.1 ke Smlouvě o dí
lo na dodá vku projektových prací– KARYA KV s.r.o.
Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje ná vrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodá vku
projektový ch pracíod zhotovitele: KARYA KV s.r.o.. Celková čá stka Kč 50.000,-- vč. DPH bude
vzata z rezervy obce a bude součá stírozpočtového opatřeníč. 2.

PRO: 3

PROTI: 3 (Holý , Scheerbaum, Kolovrá tek) ZDR.:0

Usnesenínebylo př ijato
39. Ž á dost Střednízemě dě lské školy o sponzorský pří
spě vek
Ná vrh na usnesení
: ZO souhlasís příspěvkem ve vý ši 5000,- Kč. Bude hrazeno z položky
rozpočtu 5175 (z kapitoly zastupitelé obcí)
PRO: 4

PROTI: 0

ZDR.: 2 (Holý , Kolovrá tek)

Usneseníbylo př ijato
40. Výsledky výbě rového ří
zenía ná vrh smlouvy
a) Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje vyhodnocenínabídek a vý sledky vý běrového řízenína
akci „Příprava, podá nía vyú čtová nížá dosti o dotaci v rá mci Regioná lního Operačního Programu
Severozá pad na vybudová níkulturního a komunitního centra z bý valé kamenné MŠ“
, kde
nejlépe vyhodnocená firma je KARYA KV s.r.o.,Zá vodu míru 578/5, Karlovy Vary.

PRO: 4

PROTI: 2 (Holý , Scheerbaum)

ZDR.: 0

Usneseníbylo př ijato
b) Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje předložený ná vrh smlouvy o dílo na akci „Příprava,
podá nía vyú čtová nížá dosti o dotaci v rá mci Regioná lního Operačního Programu Severozá pad
na vybudová níkulturního a komunitního centra z bý valé kamenné MŠ“a pověřuje starostku
obce k podepsá nítéto smlouvy.
PRO: 4

PROTI: 2 (Holý , Scheerbaum)

ZDR.: 0

Usneseníbylo př ijato
41. Doklad o zajiště nífinanční
ho krytí(k žá dosti o dotaci) – schvá lenítextu
a) Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje podá nížá dosti o dotaci do RPO NUTS II Severozá pad
pro období2007-2013 projektu „Dalovice, Hlavníč.p.82, přístavba a stavebníú pravy objektu
pro kulturnía komunitnívyužití“
.
PRO: 4

PROTI: 2 (Holý , Scheerbaum)

ZDR.:0

Usneseníbylo př ijato
b) Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje spolufinancová níprojektu „Dalovice, Hlavníč.p.82,
přístavba a stavebníú pravy objektu pro kulturnía komunitnívyužití“z vlastních finančních
prostředků v minimá lnívý ši vý dajů 7,5% z celkový ch ná kladů , které bude kryto z rozpočtů
obce roků 2009-20011.
-
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PRO: 4

PROTI: 2 (Holý , Scheerbaum)

ZDR.: 0

Usneseníbylo př ijato
c) Ná vrh na usnesení
: ZO schvaluje zajištěnípředfinancová ní100% prostředků na realizaci
projektu „Dalovice, Hlavníč.p.82, přístavba a stavebníú pravy objektu pro kulturnía komunitní
využití“
, které bude kryto z rozpočtů obce roků 2009 – 2011.
PRO: 4

PROTI: 2 (Holý , Scheerbaum)

ZDR.: 0

Usneseníbylo př ijato
42. Různé

Dalšířá dné zastupitelstvo je 02.04.2009 v 18.00 hodin
Ověřovatel:
Ověřovatel:

Ing.Luká š Kolovrá tek v.r.
Ladislav Pavlík v.r.

Zapsal:

Ing.Gustav Hošťá lek dne 12.03.2009
Ing.Gustav Hošťá lek v.r.
místostarosta obce

Monika Brabcová v.r.
starostka obce

***************************************************************************
Příloha k bodu č.28. Rozpočtové opatřeníč.2

Úprava rozpočtu:

Příloha č.1

Dle zá kona 250/2000 Sb. o rozpočtový ch pravidlech ú zemních rozpočtů ve zněnípozdějších
předpisů § 16 změny rozpočtu, nařizuji provést rozpočtové opatření

Č .2
Schvá leno zastupitelstvem obce na 37. zasedá níze dne 05.03.2009
Rozpočtové změ ny:
1) proú čtová nídaně z příjmu prá vnický ch osob za obce ve vý ši 278 460,- Kč
Zvyšujíse příjmy položka 1122 Daň z příjmů prá vnický ch osob za obce a
zvyšujíse vý daje paragraf 6399 položka 5362 Ostatnífinančníoperace.

Monika Brabcová
starostka obce
V Dalovicích 05.03.2009

-
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