Zá pis z 25. mimořá dné schů ze zastupitelstva obce Dalovice
konané dne 19.6.2008 od 21.00 hodin v zasedacímí
stnosti Obecní
ho ú řadu.
Př í
tomnízastupitelé:
Monika Brabcová , Ing. Luká š Kolovrá tek, Ladislav Pavlí
k, Ing. Gustav Hoš ťá lek
Omluveni: Milan Holý, MVDr.Jaroslav Štekl
Neomluven: Robert Scheerbaum
Ná vrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schvá leníprogramu jedná ní
Volba zapisovatele
Volba ověř ovatelů
Projedná nísituace ve š kolníjí
delně na ZŠ
Př í
pravný roční
k MŠ
Ná vrh smlouvy - p.Nedvěd na veř ejnou čá st kanalizace Sedmidomky
Schvá lenífirmy na akci - žá dosti o dotace v rá mci ROP na objekt bývalé
„kamenné š kolky“ v Dalovicí
ch

Z technických dů vodu se přesouvá začá tek mimořá dné schů ze na 21.00 hodin.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starostka zahá jila jedná nía prohlá sila, že ZO je usná š ení
schopné.
1.Schvá leníprogramu jedná nía doplněnío rozš í
řeníprogramu o body 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15.
Usnesení
: ZO schvaluje doplněný program jedná ní
Pro: 4
Proti: 0
Zdr.: 0
2. Volba zapisovatele
ZO navrhlo Ing. Luká š e Kolovrá tka jako zapisovatele pro dneš nímimořá dnou schů zi
Usnesení
:
ZO schvaluje navrženého zapisovatele Ing. Luká š e Kolovrá tka
Pro: 4
Proti: 0
Zdr.: 0
3. Volba ověř ovatelů zá pisu
ZO navrhlo Ing.Gustava Hoš ťá lka a Ladislava Pavlí
ka jako ověřovatele dneš ní
ho zá pisu
Usnesení
:
ZO schvaluje navržené ověř ovatele zá pisu Ing.Gustava Hoš ťá lka,
Ladislava Pavlí
ka
Pro: 4
Proti: 0
Zdr.: 0
4. Projedná nísituace ve š kolníjí
delně
Na zá kladě diskuse s pracovní
ky ŠJ, ZŠ a obyvateli ohledně způ sobu zajiš ťová nístravy ve
š kolníjí
delně v Dalovicí
ch. ZO navrhlo zachovat stá vají
cízpů sob výroby jí
dla s tí
m, že obec
nadá le bude přispí
vat na nepří
mé ná klady pouze dů chodců m (s trvalým bydliš těm v Dalovicí
ch)
a to ve výš i 5,- Kč/jí
dlo. Zkuš ebníobdobítohoto režimu je obdobíš kolní
ho roku 2008/2009
s vyhodnocení
m v 05/2009
Usnesení
:
ZO schvá lilo zachová nístá vají
cí
ho způsobu výroby jí
dla s tí
m, že obec
nadá le bude př ispí
vat na nepř í
mé ná klady pouze důchodcům ( s trvalým
bydliš těm v Dalovicí
ch) a to ve výš i 5,- Kč/jí
dlo. Zkuš ebníobdobítohoto
režimu je obdobíš kolní
ho roku 2008/2009 s vyhodnocení
m 05/2009
Pro: 4
Proti: 0
Zdr.: 0
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5. Př í
pravný roční
k MŠ
Diskuse ohledně možného navýš ení kapacity dětí v MŠ. ZO navrhuje uložit ředitelce MŠ a
řediteli ZŠ zří
dit odloučené pracoviš tě MŠ pro předš kolníděti v prostorá ch ZŠ.
Usnesení
:
ZO schvá lilo vytvoř eníodloučeného pracoviš tě MŠ pro př edš kolníděti
v prostorá ch ZŠ
Pro: 4
Proti: 0
Zdr.: 0
6. Ná vrh smlouvy – p.Nedvěd – na veř ejnou čá st kanalizace Sedmidomky
ZO pověřuje starostku obce podepsá ní
m předmětné smlouvy
Usnesení
:
ZO schvá lilo a vzalo na vědomí
, že starostka obce podepí
š e př edmětnou
smlouvu s p.Nedvědem ohledně veř ejné čá sti kanalizace – Sedmidomky
Pro: 4
Proti: 0
Zdr.: 0
7. Schvá lenífirmy na akci – žá dosti o dotace v rá mci ROP na objekt bývalé “kamenné
š kolky” v Dalovicí
cí
ch
ZO navrhlo zruš it toto výběrové ří
zenís tí
m, že bude vypsá no nové výběrové ří
zenína zajiš tění
pouze PD
Usnesení
:
ZO schvá lilo zruš enítohoto výběrového ř í
zenía dá le schvá lilo vypsá ní
nového výběrového ř í
zenína zajiš těníPD.
Pro: 4
Proti: 0
Zdr.: 0
8. Dodatek č.1 z KV engineering
ZO navrhuje schvá lit podepsá nídodatku č.1 z firmou KV engineering, kde předmětem plnění
je rozsah PD – veřejné osvětlení
Usnesení
:
ZO schvá lilo podepsá nídodatku č.1 z firmou KV engineering starostkou
obce
Pro: 4
Proti: 0
Zdr.: 0
9. Rozpočtové opatř eníč. 7
a) KV engineering – smlouva dle výběrového ří
zeníKč 803.250,- z rezervy obce
b) dodatek č.1 z KV engineering – veřejné osvětlení- Kč 51.765,- z rezervy obce
c) Park – rekonstrukce parkové cesty (dotace od Kraje), spoluú čast obce činíKč 20.000,- a
bude použita z rezervy obce
Usnesení
:
ZO schvá lilo rozpočtové opatř eníč.7. Bod a), b) celkem 860.000,- Kč,
bod c) celkem 20.000,- Kč z rezervy obce
Pro: 4
Proti: 0
Zdr.: 0
10. Navýš enífinancína rekonstrukci ul.Borská
ZO vzalo na vědomínavýš enífinancína rekonstrukci ul.Borské
Usnesení
:
ZO vzalo na vědomínavýš enífinancína rekonstrukci v ul.Borská
11. Smlouva o smlouvě budoucís firmou ČEZ
ZO navrhuje podepsat smlouvu o smlouvě budoucís Č EZem ohledně zajiš těníPD na distribuční
sí
ť (Jižnísvah)
Usnesení
:
ZO schvá lilo podepsá nísmlouvy o smlouvě budoucís firmou Č EZ ohledně
zajiš těníPD na distribučnísí
ť(Jižnísvah) starostkou obce.
Pro: 4
Proti: 0
Zdr.: 0
12. Uzavř enísmlouvy s firmou Č EZ o př eložce vedeníNN
ZO pověřuje starostku podepsá ní
m smlouvy o přeložce vedeníNN v lokalitě Jižnísvah
Usnesení
:
ZO schvaluje podepsá nísmlouvy starostkou obce o př eložce vedeníNN
v lokalitě Jižnísvah s firmou Č EZ
Pro: 4
Proti: 0
Zdr.: 0
13. Likvidace starých ná hrobní
ch kamenů
Kroky k likvidaci starých ná hrobní
ch kamenů a hrobů
a) zjistit a oslovit vlastní
ka hrobu (výzva mů sí1 rok viset na desce)
b) když se vlastní
k nepřihlá sí
, připadne obci
c) potom s tí
m obec mů že naklá dat jako s věcíopuš těnou
Usnesení
:
ZO schvaluje kroky k likvidaci opuš těných hrobů
Pro: 4
Proti: 0
Zdr.: 0
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14. Souhlas s podá ní
m žá dosti o dotaci do ROP NUTS II. Severozá pad, Prioritníosa 2,
Oblast podpory 2.1. – žadatel SdruženíKruš né hory–zá pad
ZO doporučuje schvá lit a podepsat žá dost o dotaci a tí
m se připojit k žadatelů m Sdružení
Kruš né hory– zá pad
Usnesení
:
ZO schvá lilo podepsat starostkou obce tuto žá dost o dotaci – žadatel
SdruženíKruš né hory–zá pad
Pro: 4
Proti: 0
Zdr.: 0
15. Žá dost o vybavenítř í
dy ZŠ
ZO navrhuje proplatit předpoklá danou čá stku Kč 10.000,- z ú čelových prostředků ZŠ na
dovybavenítří
dy z dů vodu ná stupu sluchově postižené dí
vky
Usnesení
:
ZO schvá lilo proplaceníčá stky 10 000,- Kč z účelových prostř edků ZŠ
Pro: 4
Proti: 0
Zdr.: 0
Dalš ízasedá níZO Dalovice se koná 04.09.2008

Ověřovatel:
Ověřovatel:
Zapsal:

Ing.Gustav Hoš ťá lek v.r.
Ladislav Pavlí
k v.r.
Ing. Luká š Kolovrá tek, dne 25.6.2008
Monika Brabcová v.r.
starostka obce
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