Z 35. zasedá nízastupitelstva obce Dalovice
konané ho dne 05.02.2009 od 18.00 hodin v zasedacímí
stnosti Obecní
ho úřadu v Dalovicí
ch
Př
í
tomnízastupitelé :
Monika Brabcová, Milan Holý , Ing. Gustav Hoš ťálek, Ing.Lukáš Kolovrátek,Ladislav Pavlí
k,
Robert Scheerbaum, MVDr.Jaroslav Štekl
Program jedná ní
:
1. Schvá leníprogramu jedná ní
2. Volba zapisovatele zá pisu
3.Volba ověř
ovatelů zá pisu
4. Kontrola plněníusnesení
5. Zprá va bytové komise
a) 4 žádosti do poř adní
ku v DPS
6. Zprá va stavebníkomise
> Na vědomí
> Pozemky
> Záměr prodeje:
a) č.j. 2697/08 žádost o odkoupenípozemku p.č. 144/4 v k.ú. Dalovice
b) č.j. 057/09 žádost o odkoupeníp.č. 144/4 v k.ú. Dalovice
c) č.j. 162/09 žádost o odkoupenípozemku p.č. 296 v k.ú. Vš eborovice
> Prodej:
a) č.j. 2539/08 žádost o odkoupeníčástípozemků p.č. 629/16 a 623/6 v k.ú.Vysoká
Štola
> Směna:
a) č.j. 2694/08 žádost o směnu části pozemku p.č. 157/17 v k.ú. Dalovice (obec
Dalovice) za část pozemku p.č. 157/4 v k.ú. Dalovice
> Ostatní
:
a) č.j. 085/09 nabí
dka př evodu silnice č. III/22220, včetně pozemků, součástía
př í
sluš enstvív k.ú. Dalovice z majetku Karlovarské ho kraje do majetku Obce Dalovice
b) dotace Karlovarské ho kraje na podporu úhrady nákladů spojený ch s obnovou a
využití
m kulturní
ch památek (Oblast památkové pé če)
c) plochy ř eš ené v rámci Změny č. 4 Ú PN SÚ Dalovice
7. Zprá va finanč ní
ho výboru
a) Zpráva z kontroly hospodař eníza rok 2008
8. Zprá va kontrolní
ho výboru
a) Zpráva z kontroly plněníuzavř ený ch smluv
9. Zprá va mí
stostarosty
a) Zpráva o průběhu staveb OÚ s dotační
m titulem
b) Prodej majetku OÚ – problematika kupní
ch smluv
c) Záznam o projednánínávrhu zadáníÚ P Dalovice – vyhodnocenípožadavků,
př ipomí
nek a podnětů
d) Př ipomí
nky občanů – neoprávněné uží
vánípozemků v majetku OÚ
10. Zprá va starostky obce
a) Zř í
zeníkontaktní
ho mí
sta veř ejné zprávy (CzechPOINT)
b) Žádost o finančnípř í
spěvek na uhrazeníčásti nákladů na vybudovánívodovodu
v lokalitě zahrádkář ské kolonie „Marakana“
c) Stanovisko k žádosti o př eložku a smlouva o uzavř eníbudoucísmlouvy o realizaci
př eložky distr. zař í
zeníurčené ho k dodávce el. energie – bý valá MŠ
d) Žádost MŠ o navý š enírozpočtu na rok 2009
e) Žádost ZŠ o čerpáníúčelový ch prostř edků
f) Definitivnípř iznánídotace – akce Dalovice, stabilizace sesuvu, část splaš . kanalizace
g) Závěrečný učet obce
h) Cestovnínáhrady – stravné – novela zákona
i) Zápis z inventarizace obce za rok 2008
j) Nař í
zenívlády č. 20/2009 o odměnách za vý kon funkce členů zastupitelstva
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k) Odpověď na žádost o př í
spěvek obci na umí
stěníobčanů do DPS
l) Vý zva k př edkládánížádostío dotaci v rámci ROP Severozápad
m) Dopravnípodnik K.Vary, a.s. – smlouva o závazku veř ejné služby na rok 2009
n) Odměna pro ř editele ZŠ z prostř edků Karlovarské ho kraje
o) Plán akcíSportovnía kulturníkomise na rok 2009
11. Různé

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starostka obce přiví
tala pří
tomné a konstatovala, že jednáníje usnáš ení
schopné.
1. Schvá leníprogramu jedná ní
Starostka obce podala návrh na schváleníprogramu jednání
.
Připomí
nky k programu jednánívznesl pan M.Holý , pan R. Scheerbaum a MVDr. J.Štekl. Pan
Holý připomí
nkoval, že materiály pro zastupitele jsou neúplné, nejsou včas pí
semně
předloženy k prostudování
. Materiály, které jsou předkládány pří
mo před zasedání
m
zastupitelstva požaduje, aby byly předem pí
semně doloženy. Konstatuje nesoulad s jednací
m
řádem. K tomuto názoru se přiklonil i pan Scheerbaum a MVDr. Štekl. O bodech, které nebyly
doloženy pí
semně nebo byly předány až na jednáníZO, bylo jednotlivě hlasováno, zda
zůstanou v programu jednáníči nikoli.
Bod č.7 – Zpráva finanční
ho vý boru doplněná o zprávu o odpadech a odpis pohledávky
Usnesení
:
ZO schvaluje, aby byl bod č . 7 „Zprá va finanč ní
ho výboru“, doplněný
o „Zprá vu o odpadech“ a „Odpis pohledá vky“ zař
azen do programu 35.
zasedá nízastupitelstva obce Dalovice. Zprá va z kontroly hospodař
ení
za rok 2008 bude projedná na v př
í
ští
m ZO.
PRO: 5

PROTI: 2 (Holý,Scheerbaum)

ZDR.: 0

Bod č.8 – Zpráva kontrolní
ho vý boru
Usnesení
:
ZO schvaluje, aby byl bod č . 8 „Zprá va kontrolní
ho výboru“ vyř
azen
z programu 35. zasedá nízastupitelstva obce Dalovice .
PRO: 2 (Holý,Scheerbaum)
PROTI: 5 (Brabcová ,Hošťá lek ,Kolovrá tek,Pavlí
k,Štek )

ZDR.: 0

Bod č.9 – Zpráva mí
stostarosty
Usnesení
:
ZO schvaluje, aby byl bod č . 9 „Zprá va mí
stostarosty“ vyř
azen
z programu 35. zasedá nízastupitelstva obce Dalovice .
a) Zpráva o průběhu staveb OÚ s dotační
m titulem
PRO: 3 (Holý,Scheerbaum,Štekl)
PROTI: 4 (Brabcová ,Hošťá lek ,Kolovrá tek,Pavlí
k)

ZDR.: 0

b) Prodej majetku OÚ – problematika kupní
ch smluv
PRO: 3 (Holý,Scheerbaum,Štekl)
PROTI: 4 (Brabcová ,Hošťá lek ,Kolovrá tek,Pavlí
k)

ZDR.: 0

c) Záznam o projednánínávrhu zadáníÚ P Dalovice – vyhodnocenípožadavků, př ipomí
nek a
podnětů
PRO: 3 (Holý,Scheerbaum,Štekl)
PROTI: 4 (Brabcová ,Hošťá lek ,Kolovrá tek,Pavlí
k)

ZDR.: 0

d) Př ipomí
nky občanů – neoprávněné uží
vánípozemků v majetku OÚ
PRO: 3 (Holý,Scheerbaum,Štekl)
PROTI: 4 (Brabcová ,Hošťá lek ,Kolovrá tek,Pavlí
k)

ZDR.: 0

Bod 10. - Zpráva starostky obce pí
sm. j) Nař í
zenívlády č. 20/2009 o odměnách za vý kon
funkce členů zastupitelstva, pí
sm. o) Plán akcísportovnía kulturníkomise na rok 2009
Usnesení
:
ZO schvaluje, aby byl bod č . 10. „Zprá va starostky“ vyř
azen z programu
35. zasedá nízastupitelstva obce Dalovice pí
sm. j) Nař
í
zenívlá dy
č . 20/2009 o odměná ch za výkon funkce č lenů zastupitelstva
PRO: 2 (Holý,Scheerbaum)
PROTI: 5 (Brabcová ,Hošťá lek ,Kolovrá tek,Pavlí
k,Štekl)

ZDR.: 0

ZO schvaluje, aby byl bod č . 10. „Zprá va starostky“ vyř
azen z programu
35. zasedá nízastupitelstva obce Dalovice pí
sm. o) Plá n akcísportovní
a kulturníkomise na rok 2009
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PRO: 2 (Holý,Scheerbaum)
PROTI: 5 (Brabcová ,Hošťá lek,Kolovrá tek,Pavlí
k,Štekl)

ZDR.: 0

2. Volba zapisovatele zá pisu
Usnesení
: ZO schvaluje zapisovatelku zá pisu paníH. Šnajdrovou
PRO: 6

PROTI: 0

ZDR.: 1 (Holý)

3. Volba ověř
ovatelů zá pisu
Usnesení
:
ZO schvaluje pana Ing.Kolovrá tka a pana Pavlí
ka ověř
ovateli zá pisu
PRO: 6

PROTI: 0

ZDR.: 1 (Holý)

4. Kontrola plněníusnesení
a) prověř it možnost zř í
zenízastávky na znamení
prověř it průjezd autobusu č.17 př es Sadov a Lesov
Technik obce podal informaci ohledně vý š e uvedený ch bodů. V průběhu diskuse zazněl návrh,
zda má smysl vzhledem k předpokládaný m nákladům pokračovat v této akci a zajistit studii.
Návrh na usnesenío vytvořenístudie a pokračovánív akci: ZO schvaluje vytvořit studii a
pokračovat v akci
PRO: 1 (Scheerbaum), PROTI: 3 (Holý ,Kolovrátek,Štekl), ZDR.: 3 (Brabcová,Hoš ťálek,Pavlí
k)
Usnesení
:
ZO zamí
tá vytvoř
enístudie a pokrač ová níté to akce
b) žádost o projednánímožnosti sjednocenídoručovacíadresy v lokalitě Sedmidomky
Proběhlo jednánístarostky obce se zástupcem Č eské poš ty. Možnost ukládací
ho mí
sta pro
doručovánípoš ty je na poš tě Dalovice. Pokud budou mí
t zájem o tuto službu i občané z ulice
Bohatická, je možné nahlásit požadavky u starostky obce Dalovic – úkol splněn.
c) kontrolnívý bor: prověř eníkalkulace jednoho oběda dle jednotlivý ch kategoriístrávní
ků.
Předseda kontrolní
ho vý boru podal informaci o kalkulaci jednoho oběda dle jednotlivý ch
kategoriídle vyhláš ky 107/2005 Sb., o š kolní
m stravování
. Po prověřeníneshledal žádné
nedostatky – úkol splněn.
d) př ipomí
nka ke znečiš těníulice Vš eborovická prováděnou stavbou p. S.Rylova.
Starostka obce jednala s MM K.Vary.Tento pří
pad je postoupen ke Krajskému úřadu K.Varyúkol splněn.
e) prověř enízpůsobu ukončeníčlenstvív SKH-Z.
Starostka obce informovala ZO, že pokud bude chtí
t obec vystoupit ze SKH-Z, bude muset bý t
vý pověď podaná ke dni 30.6.2009.
Návrh na usnesení
: ZO ukládá starostce obce vyžádat si od SKH-Z nabí
dku akcítý kají
cí
se obce Dalovice, které budou prováděny v obdobínásledují
cí
ch 5 let.
PRO: 7, PROTI: 0, ZDR.: 0
5. Zprá va bytové komise
a) Žádost o zař azenído poř adní
ku v DPS, žadatelka: Marie Drienová, Zboží
čko č.2, 28925
Straky, byt 1+2
Probí
hala diskuse. Pan Holý navrhuje slovo pořadní
k nazý vat slovem jiný m, např. evidence
seznamu. Ing. Hoš ťálek je pro slovo pořadní
k.
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje zařazenído pořadní
ku v DPS, žadatelka: Marie Drienová,
Zboží
čko č.2, 28925 Straky, byt 1+2
PRO: 1 (Hoš ťálek), PROTI: 3 (Brabcová,Kolovrátek,Štekl), ZDR.:3 (Holý ,Pavlí
k,Scheerbaum)
Usnesení
:
nebylo př
ijato
b) Žádost o zař azenído poř adní
ku v DPS, žadatelka: Klára Csepreghyová, Zboží
čko 2, 28925
Straky, byt 1+1
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje žádost o zařazenído pořadní
ku v DPS, žadatelka: Klára
Csepreghyová, Zboží
čko 2, 28925 Straky, byt 1+1
PRO: 1 (Hoš ťálek), PROTI: 3 (Brabcová,Kolovrátek,Štekl), ZDR.:3 (Holý ,Pavlí
k,Scheerbaum)
Usnesení
:
nebylo př
ijato
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c) Žádost o zař azenído poř adní
ku v DPS, žadatelka: Jitka Nejedlá, Kvapilova 32, K.Vary,
byt 1+1
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje žádost o zařazenído pořadní
ku v DPS, žadatelka: Jitka
Nejedlá, Kvapilova 32, K.Vary, byt 1+1
PRO: 1 (Hoš ťálek), PROTI: 3 (Brabcová,Kolovrátek,Štekl), ZDR.:3 (Holý ,Pavlí
k,Scheerbaum)
Usnesení
:
nebylo př
ijato
d) Žádost o zař azenído poř adní
ku v DPS, žadatel: Ondř ej Rimský , otec Ilony Málkové ,
Májová 12/109, Dalovice, byt 1+1
Usnesení
:
ZO schvaluje ž á dost o zař
azenído poř
adní
ku v DPS, ž adatel: Ondř
ej
Rimský, otec Ilony Má lkové , Má jová 12/109, Dalovice, byt 1+1
PRO: 4 (Brabcová ,Hoštá lek,Kolovrá tek,Štekl)
ZDR.: 3 (Holý,Pavlí
k,Scheerbaum)

PROTI: 0

6. Zprá va stavebníkomise
Na vědomí– bez př ipomí
nek
Pozemky
> Záměr prodeje:
a) č.j.2697/08 žádost o odkoupenípozemku p.č. 144/4 v k.ú. Dalovice, žadatel: manželé
Holanovi, Dalovice
Usnesení
:
ZO schvaluje zrušenívyhodnoceníprodeje obá lkovou metodou z 22.
zasedá níZO ze dne 3.4.2008 u prodeje p.p.č . 144/4 v k.ú. Dalovice
ZO schvaluje znovu zveř
ejnit zá měr prodeje p.p.č . 144/4 v k.ú. Dalovice
PRO: 5

PROTI: 1 (Scheerbaum)

ZDR.: 1 (Holý)

b) č.j. 057/09 žádost o odkoupeníp.č. 144/4 v k.ú. Dalovice, žadatel: Pavel Hůta, Dalovice
Usnesení
:
ZO schvaluje zveř
ejnit zá měr prodeje p.p.č . 144/4 v k.ú. Dalovice
PRO: 5

PROTI: 0

ZDR.: 2 (Holý, Scheerbaum)

c) č.j. 162/09 žádost o odkoupenípozemku p.č. 296 v k.ú. Vš eborovice, žadatel Františ ek
Polanský , Kyselka
Usnesení
:
ZO schvaluje zveř
ejnit zá měr prodeje pozemku p.č . 296 v k.ú.
Všeborovice, ž adatel František Polanský, Kyselka
PRO: 0

PROTI: 6

ZDR.: 1 (Scheerbaum)

>Prodej:
a) č.j. 2539/08 žádost o odkoupeníčástípozemků p.č. 629/16 a 623/6 v k.ú.Vysoká Štola,
žadatel: Mgr.Jana Hartová, Karlovy Vary
Usnesení
:
ZO schvaluje prodej pozemků p.č . 629/16 a 623/6 v k.ú.Vysoká Štola,
ž adatel: Mgr. Jana Hartová , Karlovy Vary
PRO: 6

PROTI: 1 (Holý)

ZDR.: 0

>Směna:
a) č.j. 2694/08 žádost o směnu části pozemku p.č. 157/17 v k.ú. Dalovice (Obec Dalovice) za
část pozemku p.č. 157/4 v k.ú. Dalovice (Kamila Samcová, Ing. Varvara Diviš ová, Dalovice),
rozdí
l v plochách bude doplacen
Usnesení
:
ZO schvaluje směnu č á sti pozemku p.č . 157/17 v k.ú. Dalovice (Obec
Dalovice) za č á st pozemku p.č . 157/4 v k.ú. Dalovice (Kamila Samcová ,
Ing. Varvara Divišová , Dalovice), rozdí
l v plochá ch bude doplacen
PRO: 7

PROTI: 0

ZDR.: 0

>Ostatní
:
a) č.j. 085/09 nabí
dka př evodu silnice č. III/22220, včetně pozemků, součástía př í
sluš enství
v k.ú. Dalovice z majetku Karlovarské ho kraje do majetku Obce Dalovice, navrhovatel: Krajská
správa a údržba silnic Karlovarské ho kraje, p.o. Sokolov
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje nabí
dku převodu silnice č. III/22220, včetně pozemků,
součástía pří
sluš enstvív k.ú. Dalovice z majetku Karlovarského kraje do majetku Obce
Dalovice, navrhovatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. Sokolov
PRO: 0, PROTI: 7, ZDR.: 0
Usnesení
:
nebylo př
ijato
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b) dotace Karlovarské ho kraje na podporu úhrady nákladů spojený ch s obnovou a využití
m
kulturní
ch památek (Oblast památkové pé če).
Probí
hala diskuse. P.Holý vznesl dotaz ohledně opravy tvrziš tě a zí
skánídotace.
Usnesení
:
ZO schvaluje, aby obec pož á dala o dotaci na podporu úhrady ná kladů
spojených s obnovou a využ ití
m kulturní
ch pamá tek (Oblast pamá tkové
pé č e) Karlovarský kraj
PRO: 6

PROTI: 0

ZDR.: 1 (Hoštá lek)

ZO uklá dá starostce obce zjistit mož nost zí
ská nídotace na obnovu
tvrziště
c) plochy ř eš ené v rámci Změny č. 4 Ú PN SÚ Dalovice
Usnesení
:
Tento bod se př
esouvá na př
í
štízasedá níZO
7. Zprá va finanč ní
ho výboru
a) Zpráva z kontroly hospodař eníza rok 2008
Usnesení
:
Tento bod se př
esouvá na př
í
štízasedá níZO
19.10 hod. – 19.20. hod. přestávka
b) Odpady v obci
Probí
hala diskuse o odpadech v obci. Vzhledem ke zvý š enícen svozový ch firem pro rok 2009
budou náklady za odvoz komunální
ho odpadu budou pro obec Dalovice v roce 2009 vyš š í
,
avš ak k vý znamnému nárůstu vytří
děného odpadu a úsporách při svozu komunální
ho odpadu
v roce 2008 navrhuje ZO hledat jiné cesty úspor a nezvyš ovat cenu za svoz komunální
ho
odpadu pro rok 2009.
Usnesení
:
ZO schvaluje pro rok 2009 rozdí
l ceny ve svozu komuná lní
ho odpadu
hradit z ná kladů obce bez navyšová nícen obč anům.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDR.: 0

19.30 hod. omluven pan Pavlík
Prováděnízměn ve smlouvách za odvoz komunální
ho odpadu mezi občanem a obcíDalovice.
Návrh na usnesení
: Č etnost změn provádět 1 x za čtvrtletí
PRO: 2 (Holý , Scheerbaum), PROTI: 3 (Brabcová,Kolovrátek,Štekl), ZDR.: 1 (Hoš ťálek)
Usnesení
:
nebylo př
ijato
Návrh na usnesení
: Č etnost změn provádět 1 x za pololetí
.
PRO: 4 (Brabcová,Hoš ťálek,Kolovrátek,Štekl), PROTI: 0, ZDR.: 2 (Holý , Scheerbaum)
Usnesení
:
ZO schvaluje č etnost změn za odvoz komuná lní
ho odpadu mezi obč anem
a obcíDalovice prová dět 1 x za pololetí
PRO: 4 (Brabcová ,Hošťá lek,Kolovrá tek,Štekl)
PROTI: 0

ZDR.: 2 (Holý, Scheerbaum)

19.40 hod. příchod pana Pavlíka
Svoz objemové ho odpadu (hromádky).
Probí
hala diskuse o odvozu objemového odpadu, tzv. hromádky individuálně v zastavěné části
obce. Pan Holý a pan Scheerbaum navrhovali sběr objemového odpadu do kontejnerů
poskytovaný ch občanům zdarma tak jako v roce 2006 - jmenovitě na zodpovědnost každého
objednávají
cí
ho.
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje sběr objemového odpadu do kontejnerů poskytovaný ch
občanům zdarma,tak jako v roce 2006, jmenovitě na zodpovědnost každého objednávají
cí
ho.
PRO: 2 (Holý , Scheerbaum), PROTI: 4 (Brabcová, Kolovrátek,Pavlí
k,Štekl), ZDR.: l (Hoš ťálek)
Usnesení
:
nebylo př
ijato
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje velkoobjemové odpady v obci likvidovat mobilní
m svozem
s tí
m, že vynaložené náklady s tí
mto spojené nebudou vyš š ínež v předchozí
m období
.
PRO: 5, PROTI: 0, ZDR.:1 (Holý , Scheerbaum)
Usnesení
:
ZO schvaluje velkoobjemové odpady v obci likvidovat mobilní
m svozem
s tí
m, ž e vynalož ené ná klady s tí
mto spojené nebudou vyššínež
v př
edchozí
m období
.
PRO: 5

PROTI: 0

ZDR.: 2 (Holý, Scheerbaum)
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Odpis pohledávky č. 12 z důvodu účetníchyby
Usnesení
:
ZO schvaluje odpis pohledá vky č . 12
PRO: 7

PROTI: 0

ZDR.: 0

8. Zprá va kontrolní
ho výboru
a) Zpráva z kontroly plněníuzavř ený ch smluv
Usnesení
:
ZO tento bod př
esouvá na př
í
štízasedá ní
9. Zprá va mí
stostarosty
a) Zpráva o průběhu staveb OÚ s dotační
m titulem
Pan Holý předkládá návrh na usnesení vyřadit tento bod z důvodu nepředložení materiálu
k jednání
. Ing. Hoš ťálek dává protinávrh zaměnit v textu formulaci „Zpráva“ za „informace.“
Návrh p.Holého na usnesení
: Vyřadit tento bod z jednání
.
PRO: 2 (Holý ,Scheerbaum), PROTI: 5 (Brabcová,Hoš ťálek,Kolovrátek,Pavlí
k,Štekl), ZDR.: 0.
Návrh nebyl přijat
Usnesení
:
ZO schvaluje ponechá níslova zprá va ve větě: Zprá va o průběhu staveb
OÚ s dotač ní
m titulem
PRO: 5

PROTI: 2 (Holý, Scheerbaum)

ZDR.: 0

Mí
stostarosta informoval zastupitele o akci „Zateplenía vý měna oken v MŠ a ZŠ“. Práce v MŠ
jsou ukončeny, smlouva pro zí
skánídotace je připravena k podpisu. V ZŠ jsou vyměněná okna
a dveře, probí
há zateplení
. Návrh grafiky na omí
tku ZŠ bude řeš en ve spolupráci ředitele ZŠ a
vý tvarnice ing. Diviš ové. Poří
zenížaluziínenípředmětem dotační
ho titulu a proto financování
bude řeš eno na dalš í
m ZO.
Kanalizace Sedmidomky: veřejná část je zkolaudovaná, pří
pojky jsou hotové. Nedořeš ené jsou
stoky.
Usnesení
: ZO uklá dá starostce obce vyzvat p.Nová ka a p.Šrajbra k př
edlož eníná vrhu
k vyř
ešenípř
í
pojek v lokalitě Sedmidomky.
Usnesení
: ZO bere na vědomízprá vu o průběhu staveb OÚ s dotač ní
m titulem
ZO uklá dá starostce obce zajistit poptá vku a cenu na osazeníž aluziív ZŠ
b) Prodej majetku OÚ – problematika kupní
ch smluv
Mí
stostarosta prověřoval placenínákladů za vyhotoveníkupní
ch smluv zpracovaný ch advokátní
kanceláří
. Podal návrh vyvolat jednánís JUDr. Sitkovou ohledně změn způsobu účtování
za kupnísmlouvu navrhuje odměnu ve vý š i Kč 2000,--.
20.25.hod. – 20.35 hod. přestávka před hlasováním
Protinávrh: Prodej majetku OÚ – problematika kupní
ch smluv přesunout na pří
š tíZO s tí
m, že
budou doloženy potřebné doklady.
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje problematiku kupní
ch smluv přesunout na pří
š tíZO s tí
m,že
budou doloženy potřebné doklady PRO: 2 (Holý , Scheerbaum), PROTI: 5, ZDR.: 0
Usnesení
:
nebylo př
ijato
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje zajiš ťováníkupní
ch smluv vý hradně obcíDalovice. Povinnost
zajistit kupnísmlouvu na prodej majetku obce Dalovice bude vý hradně na straně
prodávají
cí
ho,tj.obce Dalovice. PRO: 5,PROTI: 1(Scheerbaum),ZDR.: 1 (Holý )
Usnesení
:
bylo př
ijato
Návrh na usnesení
: ZO ukládá starostce obce vyvolat jednánís JUDr. Sitkovou ohledně
návrhu stanoveníceny za kupnísmlouvu ve vý š i Kč 2000,--.
PRO: 4 (Hoš ťálek,Kolovrátek,Pavlí
k,Štekl), PROTI: 1 (Scheerbaum), ZDR.: 2 (Brabcová,Holý )
Usnesení
:
bylo př
ijato
c) Záznam o projednánínávrhu zadáníÚ P Dalovice – vyhodnocenípožadavků, př ipomí
nek
a podnětů
Usnesení
:
ZO uklá dá starostce obce sjednat schůzku s p. Giertlovou (MM
K.Vary,Úř
ad územní
ho plá nová nía stavebníúř
ad)) a svolat mimoř
á dné
zasedá níZO ohledně zá znamu o projedná níná vrhu zadá níÚP Dalovice –
vyhodnocenípož adavků, př
ipomí
nek a podnětů
d) Př ipomí
nky občanů – neoprávněné uží
vánípozemků v majetku OÚ
6
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Mí
stostarosta obce informoval zastupitele o připomí
nkách občanů k p.p.č. 648/67 – Marakana
– neoprávněný zábor obecní
ho pozemku (Andrea Scheerbaumová) umí
stění
m
oplocení
.Neoprávněné uží
vánív rozsahu 32 m2.
Protinávrh p.M.Holého: Zjistit,kdo způsobil š patné vytyčenína p.p.č. 648/67 v k.ú. Dalovice
PRO: 1 (Holý ), PROTI: 0, ZDR.: 6
Protinávrh MVDr. Štekla: bod přesunout do pří
š tí
ho zasedáníZO po doloženídokladů
PRO: 6, PROTI: 0, ZDR.: 1 (Scheerbaum)
Protinávrh p.Scheerbauma: žádost o dokoupenístávají
cí
ho rozdí
lu cca 8 m2
PRO: 1 (Scheerbaum), PROTI: 0, ZDR: 6
Návrh na usnesení
: Uvést oplocenído souladu s geometrický m oddělovací
m plánem.
Usnesení
:
ZO schvaluje př
esunout bod do př
í
ští
ho zasedá níZO. Všem zastupitelům
bude př
edlož ena kopie geometrické ho plá nu zaměř
enístá vají
cí
ho stavu.
10.Zprá va starostky obce
a) Zř í
zeníkontaktní
ho mí
sta veř ejné správy (CzechPOINT)
Usnesení
:
ZO bere na vědomízprá vu o zř
í
zeníkontaktní
ho mí
sta veř
ejné sprá vy
(CzechPOINT) na OÚ v Dalovicí
ch a uklá dá starostce obce do termí
nu
5.3.2009 prověř
it mož nosti spolufinancová níKÚ pro zř
í
zeníkontaktní
ho
mí
sta veř
ejné sprá vy (CzechPOINT) ze zá kona
b) Žádost o finančnípř í
spěvek na uhrazeníčásti nákladů na vybudovánívodovodu v lokalitě
zahrádkář ské kolonie „Marakana“
Protinávrh p. Scheerbauma: Nebude již předkládat žádné doklady, vš e už dal na obec Dalovice
Návrh na usnesení
: ZO schvaluje žádost o finančnípří
spěvek na uhrazeníčásti nákladů na
vybudovánívodovodu v lokalitě zahrádkářské kolonie „Marakana“
PRO: 2 (Holý , Scheerbaum), PROTI: 0, ZDR.: 5
Usnesení
:
nebylo př
ijato
21.48 hod. odchod p. Roberta Scheerbauma
c) Stanovisko k žádosti o př eložku a smlouva o uzavř eníbudoucísmlouvy o realizaci př eložky
distr.zař í
zeníurčené ho k dodávce el.energie – bý valá MŠ
Usnesení
:
ZO bere na vědomístanovisko k ž á dosti o př
elož ku na č á stku Kč
140.000,-- .
d) Žádost MŠ o navý š enírozpočtu na rok 2009
Usnesení
:
ZO ž á dost odklá dá a uklá dá starostce obce pozvat ř
editelku MŠ
na zasedá níZO 5.3.2009 pro obhá jenípř
edlož ených ná kladů.
PRO: 6

Usnesení
:

PROTI: 0

ZDR.: 0

ZO uklá dá kontrolní
mu výboru prověř
eníspotř
eby skuteč ných ná kladů

e) Žádost ZŠ o čerpáníúčelový ch prostř edků
Usnesení
:
ZO schvaluje ž á dost ZŠ o č erpá níúč elových prostř
edků v celkové č á stce
Kč 53.000,-PRO: 6

Usnesení
:

PROTI: 0

ZDR.: 0

ZO schvaluje nedoplatek plynu ZŠ za období11-12/08 uhradit
z př
í
spěvku obce, urč ené ho na provozníná klady na rok 2009.
PRO: 6

PROTI: 0

ZDR.:

0

f) Definitivnípř iznánídotace – akce Dalovice, stabilizace sesuvu, část splaš . kanalizace
Usnesení
:
ZO bere na vědomí
, ž e Ministerstvo financína zá kladě posouzení
př
edlož ených podkladů akci 229313 1220 Dalovice, stabilizace sesuvu,
č á st splašková kanalizace ukonč uje a poskytnutou systé movou dotaci
investorovi definitivně př
izná vá . Starostka obce tí
mto děkuje panu Ing.
Jiř
í
mu Lodrovi za úspěšné dokonč eníté to akce.
g) Závěrečný účet obce
Usnesení
:
ZO bere na vědomízá věreč ný uč et obce. Po dobu zá konné lhůty 15 dnů
se k tomuto zá věr. úč tu mohou zastupitelé dotazovat u úč etníobce)
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h) cestovnínáhrady – stravné – novela zákona.
V diskusi navrženo,upravit směrnici OÚ o cestovní
ch náhradách o znění
, že platné sazby
náhrad se budou ří
dit platnou vyhláš kou MPSV.
Návrh na usnesení
: Upravit směrnici OÚ o cestovní
ch náhradách ve znění
, že platné sazby
náhrad se budou ří
dit platnou vyhláš kou MPSV.PRO: 5,PROTI: 0,ZDR.: 1 (Holý )
Usnesení
:
bylo př
ijato
i) Zápis z inventarizace obce za rok 2008
Usnesení
:
ZO bere na vědomízá pis z ústř
edníinventarizač níkomise konané dne
16.1.2009. Tento zá pis je souč á stízá věreč né ho úč tu
j) nař í
zenívlády č.20/2009 o odměnách za vý kon funkce členů zastupitelstva
Usnesení
:
ZO odklá dá tento bod do př
í
ští
ho zasedá níZO 5.3.2009
k) Odpověď na žádost o př í
spěvek obci na umí
stěníobčanů do DPS
Usnesení
:
ZO bere na vědomíodpověď na ž á dost o př
í
spěvek obci na umí
stění
obč anů do DPS a pověř
uje starostku obce, aby zaž á dala na Magistrá tu
města Karlovy Vary o poskytnutíúč elové neinvestič nídotace do sociá lně
zdravotníoblasti.
PRO: 5

PROTI:

ZDR.: 1 (Holý)

l) Vý zva k př edkládánížádostío dotaci v rámci ROP Severozápad.
Usnesení
:
ZO schvaluje vypsá nívýběrové ho ř
í
zenína dotač nítitul ohledně
rekonstrukce bývalé kamenné školky, tí
mto úkolem pověř
uje ing.
Hošťá lka a ing.Kolovrá tka
PRO: 5

PROTI: 1 (Holý)

ZDR.:

m)Dopravnípodnik K.Vary, a.s. – smlouva o závazku veř ejné služby na rok 2009
Usnesení
:
ZO schvaluje navýšenízá vazku veř
ejné služ by na rok 2009 (autobusy)
od Dopravní
ho podniku K.Vary, a.s. a pověř
uje starostku obce podpisem
smlouvy. Ve schvá lené m rozpoč tu již bylo s tí
mto navýšení
m poč í
tá no.
PRO: 6

PROTI: 0

ZDR.:0

n) Odměna pro ř editele ZŠ z prostř edků Karlovarské ho kraje
Usnesení
:
ZO schvaluje odměnu pro ř
editele ZŠ z prostř
edků Karlovarské ho kraje
PRO: 4

PROTI: 1 (Pavlí
k)

ZDR.: 1 (Hošťá lek)

o) Plán akcísportovnía kulturníkomise na rok 2009
Usnesení
:
ZO schvaluje plá n akcísportovnía kulturníkomise na rok 2009 mimo
akci Eurosporting
PRO: 5

Usnesení
:

PROTI: 1 (Holý)

ZDR.:

ZO uklá dá starostce obce prověř
it akci Eurosporting

11. Různé
Diskuse tý kají
císe kulturní
ch akcípro děti pořádaný ch v restauraci POD MOSTEM. Pan Holý
navrhuje pro děti jiné mí
sto než je hospoda. Č lenové ZO s touto připomí
nkou souhlasía vyzvali
starostku obce k nápravě.
Diskuse tý kají
císe akce večer pro seniory pořádané v restauraci POD MOSTEM. Pan Holý
navrhuje pro důchodce jiné mí
sto, např. prostory ZŠ. Starostka ho seznámila s tí
m, že tyto
večery jsou velmi oblí
bené a mí
sto důchodcům vyhovuje.
Pohledávky Bytového fondu budou řeš eny pří
š tě.
Požadavek na předloženívý ročnízprávy ZŠ.
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Dalš íř ádné zastupitelstvo je 5.3.2009 v 18.00 hodin.
Ověř ovatel:
Ověř ovatel:

Ing. Lukáš Kolovrátek v.r.
Pan Ladislav Pavlí
k v.r.

Zapsala:

Helena Šnajdrová, dne 09.02.2009

Monika Brabcová v.r.
starostka obce
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