Př í
tomnízastupitelé:
Omluveni:
Neomluven:

Monika Brabcová , Ing. Gustav Hošťá lek, Ing. Luká š Kolovrá tek,
Ladislav Pavlík, Robert Scheerbaum
Milan Holý
MVDr.Jaroslav Štekl

PROGRAM JEDNÁ NÍ:
1. Schvá leníprogramu jedná nía doplně ní o rozšíření zprá vy starostky o body
- Žá dost MŠ Dalovice o převod finančních prostředků z rezervního fondu MŠ na provoz
- Schvá lení odmě ny pro ředitele ZŠ z prostředků Karlovarského kraje
- Žá dost ZŠ o osazení bezpečnostní mříže
- Ná vrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení vě cného břemene – Povodí Ohře, stá tní podnik
- Smlouva o prá vu provedení stavby – manželé Kocourkovi
- Smlouva o prá vu k provedení stavby – Lesy České republiky, s.p.
- Dalovické listy
- Bytová komise – přidě lení bytu v DPS
- oprava ve zprá vě FV rozpočtové opatření bod b)č.12; bod c) č.13
2. Volba zapisovatele zá pisu
3. Volba ově ř ovatelů zá pisu
4. Kontrola plně níusnesení
5. Zprá va bytové komise
Dvě žá dosti o zařazení do pořadníku v DPS
6. Zprá va stavebníkomise
Na vě domí
Pozemky
Zá měr prodeje:
a) č.j. 2252/08 žá dost o odkoupeníčá sti pozemku p.č. 171 v k.ú . Vysoká u Dalovic,
b)č.j. 2410/08 žá dost o odkoupenípozemků p.č. 131/2 a 123 v k.ú . Vysoká u Dalovic,
Prodej:
a)č.j. 1913/08 žá dost o odkoupenípozemků p.č. 648/7 a 648/72 v k.ú .Dalovice
b)č.j. 881/08 žá dost o odkoupeníčá sti pozemků p.č.622/1 a 623/2 v k.ú .Vysoká Štola
Proná jem :
a)č.j. 2256/08 žá dost o prodlouženíproná jmu pozemku p.č. 672 v k.ú .Dalovice
b)č.j.2254/08 žá dost o proná jem čá st.poz. 691/10 v k.ú .Dalovice za ú čelem umístění
reklam.zařízení
Směna:
a)směna pozemků dle GP 495-83/2008 a 367-84/2008
Ostatní:
a)č.j. 2426/08 ná vrh rozdělenípozemků při prodeji nemovitosti Zá lesí191/7, Dalovice
b)č.j. 2278/08 žá dost o vybudová níkanalizace v ulici K Lesu
c)č.j. 2312/08 žá dost o zřízeníautobusové zastá vky u lokality Zá tiší
d)kanalizačnípřípojky v Horníulici – přípojka pro dů m č.p. 10
e)č.j. 2419/08 Ná vrh na vydá níZměny č.3 Územního plá nu sídelního ú tvaru Dalovice
f)č.j. 2215/08 a 2227/08 žá dost o řešenídopravnísituace v ulici Na Vý sluní
7.Zprá va Osadní
ho výboru
a)Žá dost o projedná nímožnosti sjednocenídoručovacíadresy
b)Způ sob řešenípohledá vek obce
c)Ná vrh na umístěnílampy VO
8.Zprá va finanční
ho výboru
a)ná vrh rozpočtu na rok 2009
b)rozpočtové opatřeníč. 12
c)rozpočtové opatřeníč. 13
9.Zprá va kontrolní
ho výboru
a)Sezná menís vý sledky kontroly ve ŠJ na ZŠ dle Zá kona o obcích č.128/2000 Sb.
10.Zprá va starostky obce
a) Na vědomíhospodá řský vý sledek za rok 2008 a plá n na rok 2009 – sprá vce lesa
b)Sezná menís vý sledky kontrol v MŠ a ZŠ dle Zá kona č.320/2001 Sb.
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c)Ná vrh odměn pro pracovníky zá kladníškoly
d)Žá dost o schvá leníodměny ředitelce MŠ z prostředků Karlovarského kraje
e)Úprava cen za odvoz odpadu pro rok 2009 – Tima-CS, spol.s.r.o.
f)Žá dost o příspěvek na rok 2009 – Občanské sdruženíRes vitae
g)Ná vrh smlouvy o budoucísmlouvě o zřízenívěcného břemene – ZPČ Net, s.r.o.
h)Ná vrh smlouvy na plyná renská zařízení
i)Ná vrh smlouvy o budoucísmlouvě o zřízenívěcného břemen – PovodíOhře.s.p.
j)Smlouva o prá vu provedenístavby – manželé Kocourkovi
k)Smlouva o prá vu k provedenístavby – Lesy ČR.s.p.
l)Žá dost ZŠ Dalovice o ponechá nívratné zá lohy
m)Žá dost o proplacenískutečný ch ná kladů ve věci odvodněnípozemku p.č.146/1,146/3,147/1
v k.ú . Dalovice
n)Proplá cenípaušá lníčá stky za telefon v knihovně
o)Proná jem pozemku – zaměřenídigitalizace
p)Vyřazenímajetku obce
q)Rozpočtové změny v měsíci prosinci 2008
r)Rozpočtové opatřeníohledně dotace na ÚP a dotace pro SDH
s)Žá dost ZŠ o čerpá níz fondu rezerv
t)Žá dost o uzavřeníSmlouvy na poskytová nísociá lních služeb–Centrum domá cípéče LADARA
u)Žá dost sportovnía kulturníkomise o doplněníplá nu akcí
v)Žá dost MŠ Dalovice o převod finančních prostředků z rezervního fondu MŠ na provoz
w)Schvá leníodměny pro ředitele ZŠ z prostředků karlovarského kraje
x)Žá dost ZŠ o osazeníbezpečnostnímříže
y) Dalovické listy
11.Různé
Monika Brabcová
dne 26.11.2008
starostka obce Dalovice

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starostka obce přivítala přítomné a konstatovala, že jedná níje usná šeníschopné.
1. Schvá leníprogramu jedná nía doplně
nío rozší
řenízprá vy starostky o body
- Žá dost MŠ Dalovice o převod finančních prostředků z rezervního fondu MŠ na provoz
- Schvá lení odmě ny pro ředitele ZŠ z prostředků Karlovarského kraje
- Žá dost ZŠ o osazení bezpečnostní mříže
- Ná vrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení vě cného břemene – Povodí Ohře, stá tní podnik
- Smlouva o prá vu provedení stavby – manželé Kocourkovi
- Smlouva o prá vu k provedení stavby – Lesy České republiky, s.p.
- Dalovické listy
- Bytová komise – přidě lení bytu v DPS
- oprava ve zprá vě FV rozpočtové opatření bod b)č.12; bod c) č.13
Usnesení
:
ZO schvaluje program 33.zasedá nízastupitelstva obce Dalovice,
doplně ný o výše uvedené body
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
2.Volba zapisovatele zá pisu
Usnesení
:
ZO schvaluje zapisovatelku zá pisu paníŠnajdrovou
PRO: 5
PROTI: 0

ZDR.: 0

3.Volba ově ř ovatelů zá pisu
Usnesení
:
ZO schvaluje pana Ing. Kolovrá tka a pana Pavlí
ka ově ř ovateli zá pisu.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
4.Kontrola plně níusnesení
a) Žá dost o změ nu územního plá nu u pozemku p.č. 321/1 v k.ú. Všeborovice
Usnesení
:
ZO schvaluje zá mě r poř í
zenízmě ny č. 4 Ú PN SÚ Dalovice firmou Moyo
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holding, a.s. ,Dalovice na ná klady žadatelů. Obecníúř ad Dalovice ve
spoluprá ci s firmou Moyo holding, a.s. ,Dalovice oslovížadatele , kteř íjiž
v minulosti podali žá dost o změ nu územní
ho plá nu č.4.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usnesení
:

ZO bere na vě domí
, že společnost Moyo holding, a.s. ,Dalovice je
př ipravena se finančně podí
let na realizaci plynovodu a vodovodu
v lokalitě jižnístrá ň ve Všeborovicí
ch - v pomě ru zá jmu.

b) Ná vrh na umístě ní dopravního značení (Sedmidomky) – úkol splně n
Osadní vý bor navrhuje osazení informačních tabulí .
Usnesení
:
ZO bere ná vrh na vě domí
; žá dost bude zař azena do požadavků obyvatel.
c) Dovoz obě dů a svačinek do MŠ
Usnesení
:
ZO uklá dá starostce obce jednat s ř editelkou MŠ ohledně dovozu obě dů
a svačinek a požaduje na ř editelce Mš, aby př edložila zastupitelstvu obce
do 8.1.2009 ř ešenísituace – úkol trvá
5.Zprá va bytové komise
a) Přidě lení bytu do DPS p. O.Francovi, Celní 15, Karlovy Vary
Usnesení
:
ZO schvaluje př idě leníbytu v DPS p. O.Francovi, Karlovy Vary
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
b) Žá dost o zařazení do pořadníku v DPS
Usnesení
:
ZO schvaluje zař azenído poř adní
ku v DPS panu Pavlu Cincibusovi,
bytem MM K.Vary, Moskevská 21
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
c) Žá dost o zařazení do pořadníku v DPS
Usnesení
:
ZO schvaluje zař azenído poř adní
ku v DPS panu Ludví
ku Šimkovi,
Bulharská 1273/1, K.Vary
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
ZO uklá dá starostce obce jednat s MM K.Vary ohledně poskytová ní
př í
spě vku za občany př istě hované z K.Varů do DPS v Dalovicí
ch.
6. Zprá va stavebníkomise
Na vě domí– bez připomínek
Pozemky
Zá mě r prodeje:
a) č.j. 2252/08 žá dost o odkoupení čá sti pozemku p.č. 171 v k.ú. Vysoká u Dalovic
Ná vrh usnesení: ZO schvaluje prodej čá sti pozemku p.č. 171 v k.ú.Vysoká
PRO: 1
PROTI: 1
ZDR.: 3
(Scheerbaum)

Usnesení
:

(Kolovrá tek)

(Brabcová , Hošťá lek,Pavlík)

ZO zamí
tá žá dost o odkoupeníčá sti pozemku p.č. 171 v k.ú. Vysoká ,
Dalovice
PRO: 3
PROTI: 1
ZDR.: 1
(Hošťá lek, Kolovrá tek, Pavlík)
(Scheerbaum)
(Brabcová )

b) č.j. 2410/08 žá dost o odkoupení pozemků p.č. 131/2 a 123 v k.ú. Vysoká u Dalovic
Usnesení
:
ZO schvaluje vyvě šenízá mě ru prodeje pozemků p.č. 131/2 a 123 v k.ú.
Vysoká u Dalovic
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
Prodej:
a) č.j. 1913/08 žá dost o odkoupení pozemků p.č. 648/7 a 648/72 v k.ú. Dalovice
Usnesení
:
ZO schvaluje prodej pozemků p.č. 648/7 a 648/72 v k.ú. Dalovice dle
pravidel prodeje paníEvě Rakové, Sokolov
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
b) č.j. 881/08 žá dost o odkoupení čá sti pozemků p.č. 622/1 a 623/2 v k.ú. Vysoká Štola
Usnesení
:
ZO schvaluje prodej pozemků p.č. 622/1 a 623/2 v k.ú. Vysoká Štola
3
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dle pravidel prodeje panu Pavlu Doubkovi, Karlovy Vary
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
Proná jem:
a) č.j. 2256/08 žá dost o prodloužení proná jmu pozemku p.č. 672 v k.ú. Dalovice
Usnesení
:
ZO schvaluje uzavř enínové smlouvy k 1.1.2009 s platnostínových cen
za proná jem pozemků. Nová smlouva bude mí
t platnost dle původní
smlouvy o proná jmu, a to do 30.6.2011 – žadatel Český zahrá dká ř ský
svaz, ZO Dalovice
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
b) č.j. 2254/08 žá dost o proná jem čá sti pozemku 691/10 v k.ú. Dalovice za účelem umístě ní
reklamního zařízení
PRO: 2
PROTI: 2
ZDR.: 1
(Hošťá lek,Pavlí
k)
(Kolovrá tek,Scheerbaum)
(Brabcová )
Usnesení
:

ZO žá dost zamí
tá

Smě na:
a) Smě na pozemků dle GP 495-83/2008 a 367-84/2008
Usnesení
:
1) ZO schvaluje vyvě šenísmě ny pozemků p.č. 298/9 + 295/7 v k.ú.
Všeborovice,Obec Dalovice, o výmě ř e 33m2 a 10m2 za p.p.č. 179/3
v k.ú. Dalovice o výmě ř e 43m2 paníAnitě Pomahačové z Dalovic a paní
Monice Nová kové z Nejdku
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
2) ZO schvaluje vyvě šenísmě ny pozemků p.p.č. 295/6 v k.ú.
Všeborovice, Obec Dalovice, o výmě ř e 60m2 za 178/3 v k.ú. Dalovice
paníJaně Berá nkové
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
3) ZO revokuje své usneseníz 32.zasedá nísmě na bod a)
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
Ostatní
:
a) č.j. 2426/08 ná vrh rozdě lení pozemků při prodeji nemovitosti Zá lesí 191/7, Dalovice
Usnesení
:
ZO schvaluje vytvoř eníGP pro rozdě lenípozemku dle ná vrhu ná jemní
ků.
Po vytvoř ení GP zadat soudní
mu znalci vytvoř enínového znaleckého
posudku na budovu i pozemky.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
b) č.j. 2278/08 žá dost o vybudová ní kanalizace v ulici K Lesu
Usnesení
:
ZO bere na vě domížá dost o vybudová níkanalizace v ulici K Lesu a
doporučuje ji zař adit do složky „Požadavky obyvatel“
c) č.j. 2312/08 žá dost o zřízení autobusové zastá vky u lokality Zá tiší
Usnesení
:
ZO uklá dá starostce obce prově ř it možnost zř í
zenízastá vky na znamení
ZO uklá dá starostce obce prově ř it průjezd autobusu č. 17 př es Sadov,
Lesov
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
d) Kanalizační přípojky v Horní ulici – přípojka pro dům č.p. 10
Usnesení
:
ZO schvaluje proplaceníčá stky ve výši Kč 5.390,- Ing. Nožičkovi na čá st
kanalizačnípř í
pojky v Horníulici č.p.10, kterou si majitel udě lal sá m.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
e) č.j. 2419/08 Ná vrh na vydá ní Změ ny č.3 Ú zemního plá nu sídelního útvaru Dalovice
Usnesení
:
ZO schvaluje : Zastupitelstvo obce Dalovice vydá vá v souladu
s ustanovení
m § 6 odst. 5 pí
sm. c) a § 54 odst. 2 zá kona č. 183/2006
Sb., o územní
m plá nová nía stavební
m ř á du ve zně nípozdě jší
ch
př edpisů (stavební
ho zá kona), změ nu č. 3 Ú zemní
ho plá nu sí
delní
ho
útvaru Dalovice př edloženou poř izovatelem územně plá novací
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dokumentace Magistrá tem mě sta Karlovy Vary, odborem Ú ř ad územní
ho
plá nová nía stavebníúř ad.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
f) č.j. 2215/08 a 2227/08 žá dost o řešení dopravní situace v ulici Na Vý sluní
Usnesení
:
ZO odklá dá žá dost až do doby vyjá dř eníPolicie ČR
7.Zprá va Osadní
ho výboru
a) Žá dost o projedná ní možnosti sjednocení doručovací adresy
Usnesení
:
ZO bere na vě domížá dost o projedná nímožnosti sjednocenídoručovací
adresy a doporučuje OV se v tomto př í
padě obrá tit na Českou poštu.
ZO uklá dá starostce obce zjistit doručová nípoštovní
ch zá silek do
lokality Sedmidomky
b) Způsob řešení pohledá vek obce
Usnesení
:
ZO bere na vě domíodpově ď Osadní
mu výboru týkají
císe ř ešení
pohledá vek obce
c) Ná vrh na umístě ní lampy VO při vjezdu do obce (Vysoká ) ve smě ru od lokality Sedmidomky
Usnesení
:
ZO bere na vě domí
8.Zprá va finanční
ho výboru
a) Ná vrh rozpočtu na rok 2009 - FV předložil ZO ná vrh rozpočtu na r.2009 – příloha č.1 zá pisu
Usnesení
:
ZO bere na vě domíná vrh rozpočtu na rok 2009
Rozpočtové provizorium na rok 2009 bude stanoveno ve vý ši 1/12 čerpá ní rozpočtu roku 2008
v oblasti provozních ná kladů za každý mě síc až do doby schvá lení rozpočtu. Vý daje na
dlouhodobý majetek budou hrazeny jen na započaté akci.
Usnesení
:
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2009
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
b) Rozpočtové opatření č.12 – navý šení vý dajů § 3612 Bytového hospodá řství ve vý ši
Kč 100 000,- a navý šení příjmů pol. 1121
Usnesení
:
ZO schvaluje rozpočtové opatř eníč.12
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
c) Rozpočtové opatření č.13 – změ ny položek v paragrafech
Usnesení
:
ZO schvaluje rozpočtové opatř eníč. 13
PRO: 5
PROTI: 0

ZDR.: 0

9.Zprá va kontrolní
ho výboru
a) Sezná mení s vý sledky kontroly ve ŠJ na ZŠ dle Zá kona o obcích č.128/2000 Sb.
Usnesení
:
ZO bere na vě domívýsledky kontroly ve ŠJ na ZŠ dle Zá kona o obcí
ch
č. 128/2000 Sb.
ZO uklá dá kontrolní
mu výboru prově ř eníkalkulace jednoho obě da dle
jednotlivých kategoriístrá vní
ků
10. Zprá va starostky obce
a) Na vě domí hospodá řský vý sledek za rok 2008 a plá n na rok 2009 – sprá vce lesa
Usnesení
:
ZO bere na vě domíhospodá ř ský výsledek za rok 2008 a plá n na rok
2009 v obecní
ch lesí
ch
b) Sezná mení s vý sledky kontrol v MŠ a ZŠ dle Zá kona č.320/2001 Sb.
Usnesení
:
ZO bere na vě domívýsledky kontroly v MŠ a ZŠ dle Zá kona č.320/2001
Sb.
c) Ná vrh odmě n pro pracovníky zá kladní školy, kteří se podíleli na úklidu budov při vý mě ně
oken a odmě nu pro hospodá řku školy .
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Usnesení
:

ZO odklá dá ná vrh na odmě nu pro pracovní
ky Zá kladníškoly do doby než
starostka obce ve spoluprá ci s mí
stostarostou obce vypracuje způsob
vyplá cenímimoř á dných odmě n.
Odchod zastupitele pana Roberta Scheerbauma ve 21.30 hod.

d) Žá dost o schvá lení odmě ny ředitelce MŠ z prostředků Karlovarského kraje
Usnesení
:
ZO schvaluje odmě nu pro ř editelku MŠ z prostř edků Karlovarského kraje
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
e) Ú prava cen za odvoz odpadu pro rok 2009 – Tima-CS, spol.s.r.o.
Usnesení
:
ZO schvaluje úpravu cen za odvoz odpadu pro rok 2009 firmou Tima-CS,
spol.s.r.o. a pově ř uje starostku obce k podpisu dodatku č. 10.
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
f) Žá dost o příspě vek na rok 2009 – Občanské sdružení Res vitae
Usnesení
:
ZO zamí
tá žá dost Občanského sdruženíRes vitae o neadresný př í
spě vek
na rok 2009 pro klienty pečovatelské služby v celkové čá stce Kč 50.000,PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 1
(p.Scheerbaum)
Usnesení
:
ZO schvaluje př í
spě vek, který bude poskytnut adresně pro pracovní
ky
(Občanské sdruženíRes vitae) pečují
cío občany Dalovic v celkové
čá stce Kč 45.000,PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 1
(p.Scheerbaum)
(Tento bod byl řešen při ná vrhu rozpočtu na rok 2009 )
g) Ná vrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení vě cného břemene – ZPČ Net, s.r.o.
Usnesení
:
ZO schvaluje ná vrh smlouvy o budoucísmlouvě o zř í
zenívě cného
bř emene s ZPČ Net, s.r.o., Ed.Beneše 2439/70-2438/72, Plzeň a
pově ř uje starostku obce Dalovice k podpisu této smlouvy. Jednorá zová
ná hrada Kč 15 350,- př evedena na účet Obce Dalovice
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
h) Ná vrh smlouvy na plyná renská zařízení
Usnesení
:
ZO schvaluje ná vrh kupnísmlouvy o spoluprá ci a součinnosti př i
realizaci plyná renského zař í
zenís ZČP Net, s.r.o., Ed.Beneše 2439/70 –
2438/72, Plzeň a pově ř uje starostku obce Dalovice k podpisu této
smlouvy.
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
i) Ná vrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení vě cného břemene – Povodí Ohře, stá tní podnik
Usnesení
:
ZO schvaluje Ná vrh smlouvy o budoucísmlouvě o zř í
zenívě cného
bř emene – PovodíOhř e, stá tnípodnik a pově ř uje starostku obce
Dalovice k podpisu této smlouvy.
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
j) Smlouva o prá vu provedení stavby – manželé Kocourkovi
Usnesení
:
ZO schvaluje Smlouvu o prá vu provedenístavby s manžely
Kocourkovými a pově ř uje starostku obce Dalovice k podpisu této
smlouvy.
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
k) Smlouva o prá vu k provedení stavby – Lesy České republiky, s.p.
Usnesení
:
ZO schvaluje Smlouvu o prá vu k provedenístavby s Lesy České
republiky, s.p. a pově ř uje starostku obce Dalovice k podpisu této
smlouvy.
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
l) Žá dost ZŠ Dalovice o ponechá ní vratné zá lohy
6
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Usnesení
:

ZO souhlasís tí
m, aby si ZŠ Dalovice ponechala na svém účtu vratnou
zá lohu od Obce Dalovice ve výši Kč 50.000,-do termí
nu 31.12.2009.
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0

m) Žá dost o proplacení skutečný ch ná kladů ve vě ci odvodně ní pozemku p.č.146/1, 146/3,
147/1 v k.ú.Dalovice
Usnesení
:
ZO schvaluje proplaceníná kladů ve vě ci odvodně nípozemku p.č. 146/1,
146/3, 147/1 v k.ú.Dalovice v proká zané výši po prově ř enídokladů
panem Hošťá lkem a panem Fuchsem.
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
n) Proplá cení paušá lní čá stky za telefon v knihovně
Usnesení
:
ZO schvaluje proplá cenípaušá lníčá stky za mobilnítelefon v knihovně
v celkové čá stce Kč 300,-- mě sí
čně od 1.1.2009
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
o) Proná jem pozemku – zamě ření digitalizace
Usnesení
:
ZO schvaluje rozdí
ly př eplatku a doplatku v poplatcí
ch za proná jem
pozemků v r. 2008 po digitalizaci s tí
m, že do Kč 100,-- nebudou
ná jemcům vrá ceny
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
p) Vyřazení majetku obce č.3
Usnesení
:
ZO schvaluje vyř azenímajetku obce Dalovice dle př iloženého protokolu
o vyř azení
.
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
q) Rozpočtové změ ny v mě síci prosinci 2008
Usnesení
:
ZO schvaluje prová dě t rozpočtové změ ny v průbě hu mě sí
ce prosince
v roce 2008 starostkou obce po konzultaci s finanční
m výborem obce.
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
r) Rozpočtové opaření ohledně dotace na Ú P a dotace pro SDH
Usnesení
:
ZO schvaluje provést rozpočtové změ ny ohledně dotace na Ú P a dotace
pro SDH v př í
padě , že nebudou splně ny podmí
nky smlouvy o poskytnutí
př í
spě vku z rozpočtu Karlovarského kraje
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
s) Žá dost ZŠ o čerpá ní z fondu rezerv
Usnesení
:
ZO schvaluje žá dost ZŠ Dalovice o čerpá níz fondu rezerv školy na
poř í
zení4 ks PC v celkové čá stce 15.000,-- a na poř í
zenítabule
v celkové čá stce Kč 18.000,--.
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
t) Žá dost o uzavření Smlouvy na poskytová ní sociá lních služeb– Centrum domá cí péče LADARA
Usnesení
:
ZO zamí
tá uzavř eníSmlouvy na poskytová nísociá lní
ch služeb – Centrum
domá cípéče LADARA
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 1
(Scheerbaum)

Usnesení
:

ZO schvaluje adresný př í
spě vek adresně pro pracovní
ky (Centrum
domá cípéče LADARA) pečují
cío občany Dalovic v celkové čá stce Kč
15.000,-PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 1
(p.Scheerbaum)

(Tento bod byl řešen při ná vrhu rozpočtu na rok 2009 )
u) Žá dost sportovní a kulturní komise o doplně ní plá nu akcí
Usnesení
:
ZO schvaluje sportovnía kulturníkomisi doplně níplá nu akcína rok 2008
o Silvestrovský fotbal v celkové čá stce Kč 3.000,-- a zá roveň bere na
vě domí
, že tato komise ve spoluprá ci s ObcíDalovice bude 20.12.2008
poř á dat Př edvá nočnísetká nípro občany obce v čá stce Kč 6.000,-7
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PRO: 4

PROTI: 0

ZDR.: 0

v) Žá dost MŠ Dalovice o převod finančních prostředků z rezervního fondu MŠ na provoz
Usnesení
:
ZO schvaluje žá dost MŠ o př evod zbylé čá stky Kč 34.786,-- z rezervní
ho
fondu MŠ na provoz
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
w) Schvá lení odmě ny pro ředitele ZŠ z prostředků Karlovarského kraje
Usnesení
:
ZO schvaluje odmě nu pro ř editele ZŠ z prostř edků Karlovarského kraje
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
x) Žá dost ZŠ o osazení bezpečnostní mříže
Usnesení
:
ZO bere na vě domía navrhuje ZŠ zař adit žá dost do rozpočtu r.2009
y) Dalovické listy
Usnesení
:
ZO bere na vě domíinformaci o vydá vá ní„Dalovických listů“
11. Různé
Dalšířá dné zastupitelstvo je 8.1.2009 v 18.00 hodin
Ově řovatel:
Ově řovatel:
Zapsala:

Ing. Luká š Kolovrá tek v.r.
p. Ladislav Pavlík v.r.
Helena Šnajdrová ,
Dne 08.12.2008

Monika Brabcová v.r.
starostka obce Dalovice
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