Z 32. zasedá nízastupitelstva obce Dalovice
konané ho dne 06.11.2008 od 18.00 hodin v zasedacímí
stnosti Obecní
ho úřadu v Dalovicí
ch
Př
í
tomnízastupitelé :
Omluveni:
Neomluveni:

Monika Brabcová, Ing. Gustav Hoš ťálek, Ladislav Pavlí
k,
MVDr.Jaroslav Š tekl
Milan Holý, Ing. Lukáš Kolovrátek
Robert Scheerbaum

PROGRAM JEDNÁNÍ :
1. Schvá leníprogramu jedná nía doplně
nío rozší
řenízprá vy starostky o bod
– mandátnísmlouva s firmou KARYA,
- oprava zápisu z 31. náhradníschůze ZO ze dne 16.10.2008, zpráva starostky, bod e) odpis
pohledávky p. Š imory,
- rozš í
ř enízprávy stavebníkomise o př ipomí
nky Obce Dalovice k Návrhu územní
ho plánu
Dalovice
2. Volba zapisovatele
3. Volba ově
řovatelů
4. Kontrola plně
níusnesení
5. Zprá va bytové komise
a) Př iděleníbytu v DPS
b) Žádost o zař azenído poř adní
ku v DPS
6. Zprá va stavebníkomise
Na vě domí
Pozemky
>Zámě r prodeje:
a) č.j. 1813/08 žádost o odkoupenípozemku p.č. 296 v k.ú. Vš eborovice,
b) č.j. 1913/08 žádost o odkoupenípozemků p.č. 648/7 a 648/72 v k.ú. Dalovice
c) č.j. 881/08 žádost o odkoupeníčásti pozemků p.č. 622/1 a 623/2 v k.ú. Vysoká
Š tola
>Prodej:
a) č.j. 1884/08 žádost o př evedeníkupní
ho práva (část pozemku p.č. 177/1 v k.ú.
Dalovice)
b) č.j. 1883/08 žádost o prodej části pozemku 177/1 v k.ú. Dalovice
>Pronájem:
a) č.j. 1157/08 žádost o pronájem částípozemků p.č. 295/2 a 298/7 v k.ú. Vš eborovice
b) č.j. 1882/08 žádost o pronájem části pozemku p.č. 295/3 v k.ú. Vš eborovice
>Smě na:
a) směna pozemků dle GP 495-83/2008 a 367-84/2008
>Ostatní
:
a) kanalizace a kanalizačnípř í
pojky v lokalitě Sedmidomky – změna umí
stěníu dvou
kanalizační
ch š achet
b) č.j. 1980/08 vyjádř eník prodeji pozemku p.č. 144/4 v k.ú. Dalovice
c) změna nájemné ho z pozemků dle výměru MF č. 01/2007
d) č.j. 2072/08 žádost o změnu územní
ho plánu u pozemku p.č. 321/1 v k.ú.
Vš eborovice
e) č.j. 1835/08 návrh Smlouvy o uží
vánípozemků pro provedenía umí
stěnístavby
„Vodovod Dalovice – Vysoká“– pozemky p.č. 648/1 v k.ú. Dalovice a p.p.č. 154/2,153,
284 a 285 v k.ú. Vysoká u Dalovic
f) př ipomí
nky Obce Dalovice k Návrhu územní
ho plánu Dalovice
7. Zprá va Osadní
ho výboru
8. Zprá va kontrolní
ho výboru - změ
na plá nu kontrol
9. Zprá va starostky obce
a) Žádost MŠ o čerpánífinanční
ch prostř edků z rezervní
ho fondu
b) Rozpočtové opatř eníč. 11
c) Na vědomí„Usnesenía zápis z ř ádné ho 69.jednáníRady VSOZČ “
d) Žádost ZŠ o povoleníz výjimky
e) Žádost ZŠ o čerpáníz fondu rezerv
f) Smlouva o dí
lo se Správou lázeňských parků
g) Na vědomízvýš enícen stravné ho ve š kolníjí
delně
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h) Žádost SDH – mobil
i) Nový jednacíř ád
j) Př í
kaz k provedeníinventarizace, směrnice o majetku obce
k) Žádost o vrácenípeněz za prodej pozemku č. 144/4
l) Informace ohledně dotacína akce zatepleníMŠ a ZŠ
m)Dovoz obědů a svačinek do MŠ
n) Mandátnísmlouva s firmou KARYA
o) Oprava zápisu z 31. náhradníschůze zastupitelstva ze dne 16.10.2008, zpráva
starostky, bod e) odpis pohledávky pana Š imory
10. Rů zné

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starostka obce př iví
tala př í
tomné a konstatovala, že jednáníje usnáš ení
schopné .
1. Schvá leníprogramu jedná nía doplně
nío rozší
řenízprá vy starostky o bod
– mandátnísmlouva s firmou KARYA,
- o bod oprava zápisu z 31. náhradníschůze ZO ze dne 16.10.2008, zpráva starostky, bod e)
odpis pohledávky p. Š imory,
- rozš í
ř enízprávy stavebníkomise o př ipomí
nky Obce Dalovice k Návrhu územní
ho plánu
Dalovice
Usnesení
:
ZO schvaluje program 32. zasedá níZO Dalovice, doplně ný o výše
uvedené body.
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
2. Volba zapisovatele
Usnesení
:
ZO schvaluje zapisovatelku p. Helenu Šnajdrovou
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
3. Volba ově
řovatelů zá pisu
Starostka obce určila ověř ovatele zápisu – Ing.G.Hoš ťálka a MVDr.J.Š tekla
Usnesení
:
ZO schvaluje navržené ově ř
ovatele zá pisu
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
4. Kontrola plně
níusnesení
- Kontrolnívýbor prověř il možnost výpovědi smlouvy s firmou Ingep o monitoringu sesuvu
v Horní
ch Vš eborovicí
ch. Pro eliminaci př í
padných problé mů, spojených s čerpání
m dotace
kontrolnívýbor zjistil, že povinnost monitoringu byla podmí
nkou dotační
ho titulu. Úkol splněn.
- Starostka obce informovala zastupitelstvo obce, že Obec Sadov nesouhlasís př emí
stění
zastávky Sedmidomky. Úkol splněn.
- Starostka obce př edložila návrh na opravu oploceníareálu ZŠ - firma Monzap.Po upř esnění
m2 bude návrh př edán jako požadavek pro př í
pravu rozpočtu na rok 2009. Úkol splněn.
5. Zprá va bytové komise
a) Př iděleníbytu v DPS
Usnesení
:
ZO schvaluje př
idě leníbytu v DPS , Sadovská 102, panu Josefu Štůskovi,
Borská 97, Dalovice
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
b) Žádost o zař azenído poř adní
ku v DPS
Usnesení
:
ZO schvaluje zař
azenído poř
adní
ku v DPS panu O.Francovi, Celní15,
360 05 K.Vary
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
6. Zprá va stavebníkomise
Na vě domí
Pozemky
>Zámě r prodeje:
a) č.j. 1813/08 žádost o odkoupenípozemku p.č. 296 v k.ú. Vš eborovice
Usnesení
:
ZO zamí
tá žá dost o odkoupenípozemku p.č . 296 v k.ú. Všeborovice.
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
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b) č.j. 1913/08 žádost o odkoupenípozemků p.č. 648/7 a 648/72 v k.ú. Dalovice
Usnesení
:
ZO schvaluje vyvě šenízá mě ru prodeje pozemků p.č . 648/7 a 648/72
v k.ú. Dalovice.
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
c) č.j. 881/08 žádost o odkoupeníčásti pozemků p.č. 622/1 a 623/2 v k.ú. Vysoká Š tola
Usnesení
:
ZO schvaluje vyvě šenízá mě ru prodeje pozemků p.č . 622/1 a 623/2
v k.ú. Vysoká Štola.
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
>Prodej:
a) č.j. 1884/08 žádost o př evedeníkupní
ho práva (část pozemku p.č. 177/1 v k.ú. Dalovice)
Usnesení
:
ZO bere na vě domížá dost p. Antonie Kinclové , Dalovice o př
evedení
kupní
ho prá va na manžele Polá kovi
b) č.j. 1883/08 žádost o prodej části pozemku 177/1 v k.ú. Dalovice
Usnesení
:
ZO schvaluje prodej č á sti pozemku p.č . 177/1 v k.ú. Dalovice paníLence
Polá kové a panu Vojtě chu Polá kovi, Zá vodní240/16, Karlovy Vary
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
>Pronájem:
a) č.j. 1157/08 žádost o pronájem částípozemků p.č. 295/2 a 298/7 v k.ú. Vš eborovice
Usnesení
:
ZO schvaluje proná jem č á stípozemků p.č . 295/2 a 298/7 v k.ú.
Všeborovice paníAnitě Pomahač ové , Hlavní7/2, Dalovice
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
b) č.j. 1882/08 žádost o pronájem části pozemku p.č. 295/3 v k.ú. Vš eborovice
Usnesení
:
ZO schvaluje proná jem č á sti pozemku p.č . 295/3 v k.ú. Všeborovice paní
Lence Polá kové a panu Vojtě chu Polá kovi, Zá vodní240/16, Karlovy Vary
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
>Smě na:
a) směna pozemků dle GP 495-83/2008 a 367-84/2008
Usnesení
:
ZO schvaluje smě nu pozemků p.č . 298/9 + 295/7 v k.ú. Dalovice (Obec
Dalovice) za p.p.č . 179/3 v k.ú. Dalovice paníAnitě Pomahač ové ,
Hlavní7/2, Dalovice a paníMonice Nová kové , Osvě timská 1113, Nejdek
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
ZO schvaluje smě nu pozemku p.p.č . 295/6 v k.ú. Všeborovice (Obec
Dalovice) za p.p.č . 178/3 v k.ú. Dalovice paníJaně Berá nkové ,
Mostecká 213, Otovice
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
>Ostatní
:
a) kanalizace a kanalizačnípř í
pojky v lokalitě Sedmidomky – změna umí
stěníu dvou
kanalizační
ch š achet
Do diskuse se př ihlásil za OsadníVýbor – p. Zikmund starš í
. Měl př ipomí
nky k nedodržení
podmí
nek smlouvy ze strany pana Š rajbra a pana Nováka s tí
m, že př i př í
pravě a realizaci
tohoto projektu nespolupracovali a vš e si vyř izovali samostatně. PaníNováková – souhlasí
s návrhem zastupitelstva, prohlásila, že pan Zikmund zde dnes mluvil jako soukromá osoba a
ne jako zástupce OV. Pan Š rajbr souhlasís názorem paníNovákové .
Ná vrh usnesení
: ZO navrhuje,dle doporučenístavebníkomise, vyrobeníochranné konstrukce
panem Novákem a panem Š rajbrem. Podmí
nkou smlouvy bude údržba okolíš achet,
ochran.kryt a pronajmutíobecní
ho pozemku. V př í
padě nedodrženípodmí
nek si Obec
vyhrazuje právo kanal.š achty zruš it.
PRO: 3
PROTI: 0
ZDR.: 1(Hoš ťálek)
Usnesení
:
ZO zamí
tá ná vrh stavebníkomise .
b) č.j. 1980/08 vyjádř eník prodeji pozemku p.č. 144/4 v k.ú. Dalovice
Usnesení
:
ZO bere na vě domízprá vu prá vnič ky obce k prodeji p. p.č . 144/4 v k.ú.
Dalovice
c) změna nájemné ho z pozemků dle výměru MF č. 01/2007
Usnesení
:
ZO schvaluje změ nu ná jemné ho z pozemků od 1.1.2009 takto:
pozemek zastavě ný rekreač níchatou a pozemek, který je s níve
funkč ní
m celku Kč 8,-3
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pozemek zastavě ný zahrá dká ř
skou chatou a pozemek, který je s níve
funkč ní
m celku Kč 4,-pozemky uží
vané v ostatní
ch př
í
padech Kč 7,-pozemek lesníKč 16,-PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
d) č.j. 2072/08 žádost o změnu územní
ho plánu u pozemku p.č. 321/1 v k.ú. Vš eborovice
Usnesení
:
ZO odklá dá žá dost o změ nu územní
ho plá nu u pozemku p.č . 321/1 v k.ú.
Všeborovice na př
í
štíZO dne 4.12.2008
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
e) č.j. 1835/08 návrh Smlouvy o uží
vánípozemků pro provedenía umí
stěnístavby „Vodovod
Dalovice – Vysoká“– pozemky p.č. 648/1 v k.ú. Dalovice a p.p.č. 154/2, 153, 284 a 285 v k.ú.
Vysoká u Dalovic
Usnesení
:
ZO pově ř
uje starostku obce k uzavř
enísmlouvy za podmí
nky, že se
stavební
ci př
edem pí
semně zavá žík př
edá nívybudované ho vodovodní
ho
ř
á du do majetku obce Dalovice
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
f) př ipomí
nky Obce Dalovice k Návrhu územní
ho plánu Dalovice
Usnesení
:
ZO bere na vě domípř
ipomí
nky Obce Dalovice k Ná vrhu územní
ho plá nu
Dalovice
7. Zprá va Osadní
ho výboru
a) návrh na umí
stěnídopravní
ho značení
Usnesení
:
ZO uklá dá starostce obce požá dat Krajskou sprá vu a údržbu silnic
Karlovarské ho kraje, p.o. Sokolov o umí
stě nídopravní
ch znač ek
b) neudržovaný pozemek
Usnesení
:
ZO bere na vě domí sdě lenío neudržované m pozemku v lokalitě
Sedmidomky
c) návrh na zkvalitněníkontroly zápisu ze zasedáníZO
Usnesení
:
ZO bere na vě domí
8. Zprá va kontrolní
ho výboru - změ
na plá nu kontrol
Usnesení
:
ZO schvaluje změ nu plá nu kontrol kontrolní
ho výboru
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
9. Zprá va starostky obce
a) Žádost MŠ o čerpánífinanční
ch prostř edků z rezervní
ho fondu
Usnesení
:
ZO schvaluje MŠ č erpá nífinanč ní
ch prostř
edků z rezervní
ho fondu MŠ
v č á stce Kč 42.000,-- na výmě nu a opravu dě tských toalet
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
b) Rozpočtové opatř eníč. 11 – náklady na volby do zastupitelstev krajů, př esun finanční
ch
prostř edků z § 6171 Č innost mí
stnísprávy na § 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC
Usnesení
:
ZO schvaluje rozpoč tové opatř
eníč . 11
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
c) Na vědomí„Usnesenía zápis z ř ádné ho 69.jednáníRady VSOZČ “
Usnesení
:
ZO bere na vě domí„Usnesenía zá pis z ř
á dné ho 69.jedná níRady VSOZČ“
d) Žádost ZŠ o povoleníz výjimky
Usnesení
:
ZO schvaluje udě lenívýjimky z minimá lní
ho poč tu žá ků (dle školské ho
zá kona a vyhlá šky č .48/2005 Sb. – o zá kladní
m vzdě lá vá ní
) ZŠ Dalovice
pro školnírok 2008/2009
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
e) Žádost ZŠ o čerpáníz fondu rezerv
Usnesení
:
ZO žá dost odklá dá do 4.12.2008
PRO: 4
PROTI: 0

ZDR.: 0

f) Smlouva o dí
lo se Správou lázeňských parků
Usnesení
:
ZO pově ř
uje starostku obce podepsá ní
m smlouvy se Sprá vou lá zeňských
4
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parků, př
í
spě vková organizace, na zajišťová nía prová dě nízimníúdržby
jí
zdní
ch komunikacív obci Dalovice
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
g) Na vědomízvýš enícen stravné ho ve š kolníjí
delně
Usnesení
:
ZO bere na vě domízvýšenícen stravné ho ve školníjí
delně v Dalovicí
ch
h) Žádost SDH – mobil
Usnesení
:
ZO schvaluje př
epsá nísmlouvy na mobilnítelefon z Obce Dalovice na
pana Jiř
í
ho Karase (SDH) s tí
m, že mu obec bude mě sí
č ně proplá cet
paušá lníč á stku ve výši Kč 300,-PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
i) Nový jednacíř ád
Usnesení
:
ZO schvaluje nový jednacíř
á d Obce Dalovice
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
j) Př í
kaz k provedeníinventarizace, směrnice o majetku obce
Usnesení
:
ZO schvaluje př
í
kaz k provedeníinventarizace za rok 2008
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
Usnesení
:
ZO schvaluje smě rnici Dlouhodobý majetek o evidenci majetku Obce
Dalovice s platnostíod 1.1.2009
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
k) Žádost o vrácenípeněz za prodej pozemku p.č. 144/4 v k.ú. Dalovice
Usnesení
:
ZO schvaluje žá dost manželů Anny Zofii Bednarske a Krzysztofa
Bednarskeho o vrá cenípeně z za prodej pozemku p.č . 144/4 k.ú.
Dalovice v celkové č á stce Kč 49.065,-- .
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
l) Informace ohledně dotacína akce zatepleníMŠ a ZŠ
Usnesení
:
ZO beze na vě domíinformace ohledně dotacína akce zatepleníMŠ a ZŠ
m) Dovoz obědů a svačinek do MŠ
Usnesení
:
ZO bere na vě domíinformaci ohledně dovozu obě dů a svač inek a
požaduje na ř
editelce Mš, aby př
edložila zastupitelstvu obce ř
ešení
situace
n) Mandátnísmlouva s firmou KARYA
Usnesení
:
ZO bere na vě domí
, aby z důvodu sjednoceníná zvoslovíbyly pro potř
eby
dotace nazývá ny autorský a stavebnídozor souhrnně jako dozor
technický.
o) Oprava zápisu z 31. náhradníschůze zastupitelstva ze dne 16.10.2008, zpráva starostky,
bod e) odpis pohledávky pana Š imory
Usnesení
:
ZO schvaluje opravu zá pisu z 31. ná hradníschůze zastupitelstva ze dne
16.10.2008, zprá va starostky, bod e), oprava jmé na: z pana Vlastimila
Š imona, na pana Vlastimila Šimoru.
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 0
10. Rů zné
Dalšířádné zastupitelstvo je 04.12.2008 v 18.00 hodin.
Ověř ovatel:
Ověř ovatel:

Ing. Gustav Hoš ťálekv.r.
MVDr. Jaroslav Š tekl v.r.

Zapsala:

Helena Š najdrová,
Dne 10.11.2008

Monika Brabcová v.r.
starostka obce Dalovice
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