Program 31.ná hradníschůze zastupitelstva obce Dalovice
konané dne 16.10.2008 od 18.00 hodin v zasedacímí
stnosti Obecní
ho úřadu.
Pří
tomnízastupitelé : Monika Brabcová , Ing. Luká š Kolovrá tek, Ladislav Pavlí
k,
Ing. Gustav Hoš ťá lek
Omluveni:
Milan Holý
Neomluveni:
Robert Scheerbaum
Ná vrh programu:
1.
2.
3.
4.

Doplněnía schvá leníprogramu jedná ní
Volba zapisovatel zá pisu
Volba ověřovatelů zá pisu
Kontrola plněníusnesení

5. Zprá va bytové komise
a) Na vě domírozší
řenínájemnísmlouvy v DPS
b) Přidě leníbytu v DPS, Sadovská 102
6. Zprá va stavebníkomise
Na vě domí
Pozemky
Zámě r prodeje:
a) č .j. 1813/08 ž ádost o odkoupenípozemku p.č . 296 v k.ú. Všeborovice,
b) č .j. 1913/08 ž ádost o odkoupenípozemků p.č . 648/7 a 648/72 v k.ú. Dalovice
Prodej:
a) č .j. 881/08 ž ádost o odkoupeníč ásti pozemků p.č . 622/1 a 623/2 v k.ú. Vysoká
Štola
b) č .j. 1829/08 ž ádost o odkoupenípodí
lu domu Zálesíč .p. 191 a zahrady na p.p.č .
575 v k.ú. Dalovice
c) č .j. 1830/08 ž ádost o odkoupenípodí
lu domu Zálesíč .p. 191 a garáž e na
pozemku p.č . 574 v k.ú. Dalovice,
d) č .j. 1919/08 ž ádost o odsouhlaseníprodeje pozemku p.č . 144/4 v k.ú. Dalovice
e) č .j. 1884/08 ž ádost o převedeníkupní
ho práva na manž ele Polákovi (č ást
pozemku p.č . 177/1 v k.ú. Dalovice),
f) č .j. 1883/08 ž ádost o prodej č ásti pozemku 177/1 v k.ú. Dalovice
Pronájem:
a) č .j. 1157/08 ž ádost o pronájem (prodej) č ástípozemků p.č . 295/2 a 298/7 v k.ú.
Všeborovice
b) č .j. 1095/08 ž ádost o pronájem č ástípozemků p.č . 295/2 v k.ú. Všeborovice
c) č .j. 1882/08 ž ádost o pronájem č ásti pozemku p.č . 295/2 v k.ú. Všeborovice
Ostatní
:
a) kanalizace a kanalizač nípří
pojky v lokalitě Sedmidomky – změ na umí
stě níu
dvou kanalizač ní
ch šachet
7. Zprá va finanč ní
ho výboru
a) Rozpoč tové opatřeníč .9
8. Zprá va starostky obce
a) Žádost MŠ Dalovice o převodu finanč ní
ch prostředků z úč elu na provoz
b) Žádost sportovnía kulturníkomise o doplně níakcína rok 2008
c) Žádost Č echie Dalovice o vrácenífinanč ní
ch prostředků za vyjmutípozemku
d) Návrh cen odvozu smě sného komunální
ho odpadu od 1.1.2009 - ASP
e) Odpis pohledávky
f) Podě kováníTJ Č echii Dalovice
g) Podě kováníSboru dobrovolných hasič ů
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h) Podě kovánífirmě ASP
i) Žádost ZŠ o převod finanč ní
ch prostředků z úč elu na provoz
j) Odmě na pro ředitele ZŠ financovaná z prostředků Kar.kraje
k) Zpráva o řešenínedostatků zjiště ných při kontrole ZŠ a ŠJ
9. Různé

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starostka obce přiví
tala pří
tomné a konstatovala, že jedná níje usná š ení
schopné .
1. Schvá leníprogramu jedná nía doplně
nío rozší
řenízprá vy
Starostka obce předlož ila návrh na doplně níprogramu jednánío následují
cíbody:
• Kontrola plně níusnesenív úkolu č . 6 (Žádost o zvýšenífinanč ní
ch prostředků o 10% údrž ba parku a zeleně ) nabí
dka firmy Acer na údrž bu zeleně a parku v obci Dalovice,
• Doplně nío zprávu Osadní
ho výboru
• Doplně nízprávy finanč ní
ho výboru o rozpoč tové opatřeníč .10
• Doplně nív bodě různé o informaci ohledně pří
pravy nového ÚP
Usnesení
:
ZO schvaluje program 31. zasedá nízastupitelstva obce Dalovice,
doplněný o výše uvedené body.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
2. Volba zapisovatele zá pisu
Starostka obce urč ila zapisovatele zápisu pana Ing. Hošť
álka
Usnesení
:
ZO schvaluje zapisovatele Ing. Gustava Hošťá lka
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
3. Volba ově
řovatelů zá pisu
Starostka obce urč ila pana Pavlí
ka a pana MVDr. Štekla jako ově řovatele zápisu.
Usnesení
:
ZO schvaluje navržené ověřovatele zá pisu
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.:0
4. Kontrola plně
níusnesení
• 1. Starostka obce prově řila náklady na stavbu vodojemu jako zdroje pitné vody pro lokalitu
RD Již nístráň a pří
padnou mož nost spolufinancováníspoleč nostíVSOZČ . Dále probě hne
jednánís investorem RD přilehlého územío pří
padné spoluúč asti. Úkol splně n.
• 2. Kontrolnívýbor prově řil mož nost výpově di smlouvy s firmou Ingep o monitoringu sesuvu
v Horní
ch Všeborovicí
ch. Pro eliminaci pří
padných problémů, spojených s č erpání
m dotace
kontrolnívýbor ještě prově ří
, zda povinnost monitoringu byla podmí
nkou dotač ní
ho titulu.
Termí
n úkolu se posouvá na 6.11.2008.
Usnesení
:
ZO schvaluje posunutítermí
nu šetřeníkontrolní
ho výboru do 6.11.2008
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
•

3. Starostka obce informovala zastupitele, ž e se přihlásili zájemci z řad obč anů, kteříjsou
ochotni pracovat v redakč níradě Dalovického zpravodaje.
Ing. Hošť
álek navrhnul roč níodmě nu radě ve výši 15 tis. Kč .
Usnesení
:
ZO schvaluje redakč níradě odměnu ve výši 15 tis. Kč .
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
•
•
•

4. Starostka obce informovala zastupitelstvo, ž e se nepodařilo kontaktovat pří
slušné
zástupce OU Sadov ohledně přemí
stě nízastávky Sedmidomky. Úkol nadále trvá, termí
n
6.11.2008
5. Kontrola oploceníZŠ byla provedena. Rozsah opravy je však z důvodu velmi nekvalitní
práce při stavbě plotu vě tší
, než se předpokládalo. Starostka zjistía předlož ípředpokládané
náklady. Termí
n 6.11.2008
6. Kontrolnívýbor prozkoumal ž ádost p. Radka Scheerbauma o navýšenífin. prostředků za
úpravu zeleně v obci, údrž bu parku a sekáníkrajnic. Kontrolnívýbor navýšení
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nedoporuč uje. Ing. Hošť
álek vznesl dotaz, zda byly uvedené práce vykonány nad rámec
smlouvy a pokud ano, tak za ně nálež ífinanč níplně ní
.Technik OÚ doplnil, ž e uvedené
ví
cepráce byly dojednány v rámci uzavřené rámcové smlouvy bez nároku na finanč ní
plně ní
. Pokud podobná situace nastane i v následují
cí
m období
, bude ji starostka
(v pří
padě , ž e se bude jednat o č innosti nad rámec smlouvy) řešit individuální
objednávkou.
Usnesení
:
ZO zamí
tá žá dost pana Scheerbauma
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.:0
ZO bere zá roveň na vědomínabí
dku společ nosti Acer.
5. Zprá va bytové komise
a. Na vě domírozší
řenínájemnísmlouvy v DPS
Usnesení
:
ZO bere na vědomírozší
řeníná jemnísmlouvy v DPS paníKrausová
Božena, Sadovská 101, Dalovice na Krausová Božena + Hadač
Miroslav, Dalovice
b. Přidě leníbytu v DPS, Sadovská 102
Usnesení
:
ZO schvaluje přiděleníbytu v DPS panu Brvení
kovi Vojtěchovi,
Na Výsluní245, Dalovice, který se uvolnil po panu Miloslavu Hadač ovi,
Sadovská 102, Dalovice
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.:0
6. Zprá va stavebníkomise
Na vě domí
Pozemky
Zámě r prodeje:
a.) č .j. 1813/08 ž ádost o odkoupenípozemku p.č . 296 v k.ú. Všeborovice,
b.) č .j. 1913/08 ž ádost o odkoupenípozemků p.č . 648/7 a 648/72 v k.ú. Dalovice
Prodej:
a) č .j. 881/08 ž ádost o odkoupeníč ásti pozemků p.č . 622/1 a 623/2 v k.ú. Vysoká Štola
b) č .j. 1829/08 ž ádost o odkoupenípodí
lu domu Zálesíč .p. 191 a zahrady na p.p.č . 575
v k.ú. Dalovice
c) č .j. 1830/08 ž ádost o odkoupenípodí
lu domu Zálesíč .p. 191 a garáž e na pozemku p.č .
574 v k.ú. Dalovice,
d) č .j. 1919/08 ž ádost o odsouhlaseníprodeje pozemku p.č . 144/4 v k.ú. Dalovice
e) č .j. 1884/08 ž ádost o převedeníkupní
ho práva na manž ele Polákovi (č ást pozemku p.č .
177/1 v k.ú. Dalovice),
f) č .j. 1883/08 ž ádost o prodej č ásti pozemku 177/1 v k.ú. Dalovice
Pronájem:
a) č .j. 1157/08 ž ádost o pronájem (prodej) č ástípozemků p.č . 295/2 a 298/7 v k.ú.
Všeborovice
b) č .j. 1095/08 ž ádost o pronájem č ástípozemků p.č . 295/2 v k.ú. Všeborovice
c) č .j. 1882/08 ž ádost o pronájem č ásti pozemku p.č . 295/2 v k.ú. Všeborovice
Ostatní
:
a) kanalizace a kanalizač nípří
pojky v lokalitě Sedmidomky – změ na umí
stě níu dvou
kanalizač ní
ch šachet
Usnesení
:
ZO schvaluje přesunout zprá vu stavebníkomise (na vědomí
,
pozemky, jejich zá měr prodeje, prodej, proná jem a ostatní
) na
řá dné zasedá níZO dne 6.11.2008. Stavebníkomise, pro neú č ast,
nemohla tyto požadavky projednat.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
7. Zprá va finanční
ho výboru
a) Rozpoč tové opatřeníč .9
Usnesení
:
ZO bere na vědomí
, že tento bod byl vyjma bodu 4 a 5 projedná n
na 30.schůzi zastupitelstva dne 15.10.2008
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b) Rozpoč tové opatřeníč .10 viz pří
loha
Usnesení
:
ZO schvaluje rozpoč tové opatřeníč . 10 dle pří
lohy
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
Byla vyhlášena přestávka. Jednánízastupitelstva bylo od 19.35 do 19.40 přerušeno.
8. Zprá va starostky obce
a. Žádost MŠ Dalovice o převodu finanč ní
ch prostředků z úč elu na provoz
Usnesení
:
ZO schvaluje MŠ Dalovice převod finanč ní
ch prostředků z ú č elu
na provoz – rozpoč tové opatřeníč . 10 - v č á stce Kč 100.000,-.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
b. Žádost sportovnía kulturníkomise o doplně níakcína rok 2008
Usnesení
:
ZO schvaluje sportovnía kulturníkomisi doplněníakcína rok 2008
o več er pro seniory
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
c. Žádost Č echie Dalovice o vrácenífinanč ní
ch prostředků za vyjmutípozemku
Usnesení
:
ZO schvaluje vrá cenífinanč ní
ch prostředků v č á stce Kč 1.925,-Č echii Dalovice za trvalé odnětípozemků plněnífunkcílesa (č á st
p.p.č .599/1 v k.ú . Dalovice)
PRO: 1
PROTI: 1
ZDR.: 3
(Brabcová )
(Štekl)
(Hošťá lek,Pavlí
k, Kolovrá tek)
d. Návrh cen odvozu smě sného komunální
ho odpadu od 1.1.2009 – ASP
Usnesení
:
ZO schvaluje ná vrh cen od ASP na odvoz směsné ho komuná lní
ho odpadu
platné ho od 1.1.2009 a zá roveň pověřuje starostku podpisem smlouvy.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
e. Odpis pohledávky p. Vlastimila Šimona
Usnesení
:
ZO schvaluje odpis pohledá vky p. Vlastimila Šimona
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0
f. Podě kováníTJ Č echii Dalovice
Usnesení
:
ZO bere na vědomípoděková níTJ Č echii Dalovice za pomoc při stěhová níná bytku a uvolněnítří
dy pro ú č ely knihovny v pří
zemíbudovy ZŠ.
g. Podě kováníSboru dobrovolných hasič ů
Usnesení
:
ZO bere na vědomípoděková ní Sboru dobrovolných hasič ů za proč ištění
a vyklizenívodníná drže Na Výslunív Dalovicí
ch
h. Podě kovánífirmě ASP
Usnesení
:
ZO bere na vědomípoděková nífirmě ASP za darová níodpadkových košů
i.

Žádost ZŠ o převod finanč ní
ch prostředků z úč elu na provoz

Usnesení
:

ZO schvaluje ZŠ převod finanč ní
ch prostředků z ú č elu na provoz v č á stce
Kč 59.000,-- . Tento převod bude souč á stírozpoč tové ho opatřeníč . 10
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR.: 0

j. Odmě na pro ředitele ZŠ financovaná z prostředků Kar.kraje
Usnesení
:
ZO schvaluje odměnu pro ředitele ZŠ financovaná z prostředků
Karlovarské ho kraje.
PRO: 4
PROTI: 0
ZDR.: 1 (Pavlí
k)
k. Zpráva o řešenínedostatků zjiště ných při kontrole ZŠ a ŠJ
Usnesení
:
ZO Bere zprá vu na vědomí
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9. Rů zné
a) Osadnívýbor pož ádal o vyjmutízprávy osadní
ho výboru z programu.
b) Informace o průbě hu zpracovánínového ÚP a změ ny č . 3 ÚP sí
delní
ho útvaru Dalovice.
Ø MVDr. Jaroslav Štekl informoval pří
tomné zastupitele o průbě hu zpracovánínového ÚP a
změ ny č . 3 ÚP sí
delní
ho útvaru Dalovice. V rámci urychlenízpracovánídoporuč uje
pí
semně vyzvat MM K. Vary ke sdě lenítermí
nu vyhotovenívyhodnocovacízprávy.
V rámci diskuse bylo navrž eno, pově řit úkolem starostku a mí
stostarostu obce.
Usnesení
:
ZO schvaluje a pověřuje starostku a mí
stostarostu sestavení
m dopisu
pro MM K.Vary
PRO: 5
PROTI: 0
ZDR:. 0

Dalšířádné zastupitelstvo je 6.11.2008 v 18.00 hodin.

Ověřovatel:

MVDr. Jaroslav Štekl v.r.

Ověřovatel:

Ladislav Pavlí
k v.r.

Zapsal:
Ing.Gustav Hoš ťá lek
Dne 22.10.2008
Monika Brabcová v.r.
starostka obce Dalovice
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Pří
loha č. 1
Dle zá kona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územní
ch rozpočtůve zněnípozdějš í
ch
předpisů§ 16 změny rozpočtu nařizuji prové st rozpočtové opatření
:
č . 10
Schvá leno zastupitelstvem obce na 31. zasedá nídne 16.10.2008 = rozpoč tové
změny:

1) Silnice - přesun fin.prostř. z § 6171 Č innost mí
stnísprá vy
Zvyš ujíse výdaje § 2212 Silnice a snižuje se § 6171 o Kč 300 000,-231 10/2212/5169

300 000,--

231 10/6171/5011

- 300 000,--

2) Kanalizač nípří
pojky HorníVšeborovice
a) přesun fin.prostř. z § 2321 na § 3639 (zá ležitost ú č etní
)
Snižujíse výdaje § 2321 zvyš ujíse výdaje § 3639 ORG. 0200 o Kč 90 000,-231 10/2321/5169

- 90 000,--

231 10/3639/6121/ORG.0200

90 000,--

b) navýšení§ 3639 o Kč 90 000,- z § 6171 Č innost mí
stnísprá vy
Zvyš ujíse výdaje § 3639 ORG. 0200 zvyš uje se schodek o Kč 90 000,-231 10/3639/6121/ORG 0200
231 10/6171/5011

90 000,-- 90 000,--

3) Mateřská škola Dalovice – přesun ú č elových prostředků na provoz
Snižujíse výdaje na § 3111 položka 5901 a zvyš ujíse výdaje na 3111 položka 5331
231 10/3111/5901

- 100 000,--

231 10/3111/5331

100 000,--

4) Zá kladníškola Dalovice – přesun ú č elových prostředků na provoz
Snižujíse výdaje na § 3113 položka 5901 a zvyš ujíse výdaje na 3113 položka 5331
231 10/3113/5901

- 59 000,--

231 10/3113/5331

59 000,--

Monika Brabcová v.r.
V Dalovicí
ch 16.10.2008

starostka obce
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