Zá pis z 24.zasedá nízastupitelstva obce Dalovice konaného
dne 5.6.2008 od 18.00 hodin v zasedacímí
stnosti Obecní
ho ú řadu v Dalovicí
ch
Př í
tomnízastupitelé:
Monika Brabcová , Ing. Luká š Kolovrá tek, Ladislav Pavlí
k, MVDr. Jaroslav Š tekl, Ing. Gustav Hoš ťá lek,
Robert Scheerbaum, Milan Holý
Hosté:
Jan Fuchs
PROGRAM JEDNÁ NÍ
1.
2.
3.
4.
5.

Schvá leníprogramu jedná ní
Volba zapisovatele zá pisu (z dů vodu nemoci prac. úř
adu)
Volba ově
řovatelů zá pisu
Kontrola plně
níusnesení
Zprá va stavebníkomise
Na vě domí
Pozemky
Zá mě
r prodeje:
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. 974/08 ž ádost o odkoupenípozemku p.č . 33 v k.ú. Vysoká u Dalovic
c) č .j. 1034/08 ž ádost o pronájem pozemku p.č . 295/2 v k.ú. Všeborovice
d) č .j. 1095/08 ž ádost o odkoupeníč ástípozemků p.č . 177/1 v k.ú. Dalovice a p.č . 295/2
v k.ú. Všeborovice
e) č .j. 1089/08 ž ádost o odkoupenípozemků p.č . 113 a p.č . 114 v k.ú. Dalovice vč etně
budovy (bývalá školka)
f) č .j. 1136/08 ž ádost o odkoupenípozemku p.č . 141/2 v k.ú. Dalovice
Prodej :
a) č .j. 721/08 ž ádost o odkoupení č ásti pozemku p.č . 7/1 v k.ú. Dalovice, ž adatel: Miroslav a
Ivana Poulovi, Dalovice
Ostatní:
a) č .j. 1047/08 ž ádost o změ nu územního plánu u č ásti pozemku 550/2 v k.ú. Dalovice, změ na
z ploch rezervy pro území drobné výroby a dopravy na území bydlení, ž adatel David
Řeř
icha, Ladislav Řeř
icha Ostrov
b) č .j. 969/08 ž ádost o výmě nu tě lesa veř
ejného osvě tlení na budově č .p. 33, Dolní ul.,
ž adatel: Eva Barešová, Dalovice
c) č .j. 1144/08 návrh změ ny umístě ní zpomalovacího retardéru v Borské ulici, ž adatel: Šárka
Hoiszová, Dalovice
6. Kontrolnívý bor
a) Plán kontrol
7. Zprá va starostky obce
a) Př
idě lené dotace z operač ního programu ž ivotního prostř
edína akce
zateplenífasády a výmě na oken na ZŠ a MŠ
b) Př
íspě vek z prostř
edků rozpoč tu Karlovarského kraje – odboru ž ivotního prostř
ení a
země dě lství prostř
ednictvím Vodohospodář
ského sdruž ení obcí západních Čech a schválení
smlouvy o př
íspě vku obce Dalovice Vodohospodář
skému sdruž ení obcí západních Čech na
akci „Sadov,Bor-napojenína kanalizač nísíť Karlovy Vary-stoka A,č ást druhá-A1
c) Změ na majitele pozemku manž elů Bednarských na firmu paníBednarské
d) Prohlášenío partnerství– SOŠ logistických služ eb a SOU Dalovice
e) Rozpoč tové opatř
eníč .6
f) Dopis – vyjádř
eník nabídce na bezúplatný př
evod komunikace v Dalovicích
g) Protokol o kontrole Ministerstva vnitra, seznámení s výsledky kontroly a návrh opatř
ení
k odstraně nízjiště ných nedostatků
h) Schválenífirmy doporuč ené komisína akci: Dalovice, Pod Strání– oprava lávky př
es Vitický
potok
i) Zveř
ejně ní návrhu závě reč ného úč tu Vodohospodář
ského sdruž ení obcí západních Čech za
rok 2007
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8.

j) Výbě r firmy, která zpracuje podklady pro ž ádost o dotaci na bývalou MŠ
Různé
a) Problém parkováníNa Výsluní

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
1. Schvá leníprogramu jedná ní
Pan Holý přednesl požadavek na zařazeníbodu programu 7g) jako prvnína pořad jedná ní.
Usnesení
:
ZO schvaluje zař azeníbodu programu 7g) jako prvnína poř ad jedná ní
.
Pro: 7
Proti: 0
Zdr: 0
Starostka obce paníBrabcová vznesla požadavek na dodatečnézařazenítěchto bodů do programu
jedná ní
:
7k) Ž á dost o čerpá níz fondu pro investice
Usnesení
:
ZO schvaluje zař azeníbodu 7k) Ž á dost o čerpá níz fondu pro investice do
programu jedná ní
.
Pro: 7
Proti: 0
Zdr: 0
a dá le
Usnesení
:

7l) Ná vrh na ná kup čerpadla
ZO schvaluje zař azeníbodu 7l) Ná vrh na ná kup čerpadla pro Čechii Dalovice do
programu jedná ní
Pro: 7
Proti: 0
Zdr: 0

2. Volba zapisovatelů zá pisu
Ná vrh pro pana Ing.Hoš ťá lka
Usnesení
:
ZO schvaluje Ing. Gustava Hošťá lka zapisovatelem zá pisu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdr: 2(Holý , Scheerbaum)
3. Volba ověř ovatelů zá pisu
Navrhová ni pan MVDr. Š tekl a p.Pavlí
k
Usnesení
:
ZO schvaluje navržené ověř ovatele zá pisu: MVDr. Jaroslav Štekla a
p. Ladislava Pavlí
ka
Pro: 6
Proti: 0
Zdr: 1 (Holý )
7. Zprá va starostky obce
g) Protokol o kontrole Ministerstva vnitra, sezná menís vý sledky kontroly a ná vrh opatření
k odstraně
nízjiště
ný ch nedostatků
Starostka obce sezná mila pří
tomnés obsahem zá pisu Ministerstva vnitra o kontrole výkonu samostatné
působnosti provedenéu obce Dalovice. Připomí
nka p. Holého – cit.
„Nebyla projedná na ná mitka k rozpočtu 2008, což bylo v pří
mém rozporu s jednací
m řá dem čl. 7d), čí
mž
může být rozpočet obce zpochybněn“.Připomí
nka MVDr. Š tekla – cit. „Obě ná mitky projedná ny byly, jak
vyplývá ze zá pisu kontroly, avš ak prvníná mitka byla projedná na až na druhém zastupitelstvu., nikoliv na
první
m , jak uklá dá zá kon“. Přip. Ing. Kolovrá tka – cit. „Proces pří
pravy i projedná nírozpočtu je
v souladu se zá konem a ze strany ministerstva byly vytýká ny admin. nedostatky“.
Zá věr : Zastupitelstvo bylo sezná meno s výsledky kontroly a již přijalo opatřeník odstraněnízjiš těných
nedostatků, a to poruš ení§ 95 odst. 1 a odst. 2 zá k. o obcí
ch a § 94 odst. 2 zá k. o obcí
ch .
Usnesení
:

ZO schvaluje zá věr z kontroly a již př ijalo opatř eník odstraněnízjištěný ch
nedostatků, a to porušení§ 95 odst. 1,2 a § 94 odst. 2 zá kona o obcí
ch, k ná pravě
nezá konného postupu orgá nů obce a zveř ejněnítěchto opatř enína úř ednídesce
Pro: 5
Proti: 2 (Scheerbaum, Holý )
Zdr: 0

4.Kontrola plněníusnesení
1) vyhodnoceníefektivity provozu š kolníjí
delny – zprá va vyhotovena, ú kol splněn.
Ná vrh na usnesení
: svolat pracovníschůzku s ředitelem š koly k projedná nísituace ve š kolníjí
delně a
možnosti umí
stěnípří
pravnétří
dy v budově ZŠ .
Usnesení
:
ZO schvaluje svolat pracovníschůzku s ř editelem školy k projedná nísituace ve
školníjí
delně a možnosti umí
stěnípř í
pravné tř í
dy v budově ZŠ .
Pro: 7
Proti: 0
Zdr: 0
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2) výpověďz ná jmu pí
. Linhartové– ú kol splněn.
3) Jedná nís Lesy ČR – pozemky Vysoká Š tola – ú kol splněn
4) Jedná níse sprá vcem hřbitova – ú kol splněn.
Návrh na usnesení: rozšíř
eníprogramu jednánío bod zhodnocenístavu hř
bitova na místě samém.
Usnesení
:
ZO schvaluje rozší
ř eníprogramu jedná nío bod zhodnocenístavu hř bitova na mí
stě
samém.
Pro: 7
Proti: 0
Zdr:
0
Zhodnocenístavu hřbitova
Ná vrh na usnesení
: Celkový stav hřbitova je dobrý
Usnesení
:
ZO shledá vá celkový stav hř bitova jako dobrý .
Pro: 6
Proti: 0
Zdr:

1 (Pavlí
k)

Ná vrh na usnesení
: Provést ú klid demontovaných čá stíná hrobků sprá vcem hřbitova
Usnesení
:
ZO uklá dá sprá vci hř bitova provést úklid demontovaný ch čá stíná hrobků.
Pro: 7
Proti: 0
Zdr: 0
Ná vrh na usnesení
: Vyčistit hřbitovnízeďa prostor mezi ná hrobky od ná letů a trav sprá vcem hřbitova.
Usnesení
:
ZO uklá dá sprá vci hř bitova provést vyčištěníhř bitovnízdi a prostoru mezi
ná hrobky od ná letů a trav.
Pro: 7
Proti: 0
Zdr: 0
Ná vrh na usnesení
: Starostka obce zjistímožnost dotační
ho titulu na odstraněníneudržovaných hrobů.
Usnesení
:
ZO uklá dá starostce obce zjistit možnost dotační
ho titulu na odstranění
neudržovaný ch hrobů.
Pro: 7
Proti: 0
Zdr: 0
5) Majitel objektu hotelu Ohře vyzvá n k zabezpečeníareá lu, ú kol splněn.
6) Dotace na objekt kamennéš kolky
Ná vrh na usnesení
: Připravit žá dost o poskytnutídotace do druhého kola v 11/2008 a ná klady spojené
s žá dostío dotaci – zajistístarostka obce s pomocífinanční
ho výboru
Usnesení
:
ZO uklá dá starostce obce s pomocífinanční
ho vý boru zjistit ná klady spojené
s žá dostío dotaci na kamennou školku termí
n 19.7.2008 a př ipravit žá dost
k termí
nu 11/2008.
Pro: 7
Proti: 0
Zdr: 0
Př está vka v jedná níod 19.20 do 19.30 hod
5. Zprá va stavebníkomise
Na vědomí– bez připomí
nek

Pozemky
Zá měr prodeje:
a) č.j. 881/08 žá dost o odkoupeníčá sti pozemků p.č. 622/1 a 623/2 v k.ú . Vysoká Š tola
Usnesení
:
ZO schvaluje prodat žadateli p. Doubkovi uvedené pozemky dle platný ch pravidel
o prodeji a ná klady s tí
m spojené
Pro: 5
Proti: 0
Zdr: 2 (Holý , Ing. Hošťá lek)
b) č.j. 974/08 žá dost o odkoupenípozemku p.č. 33 v k.ú . Vysoká u Dalovic
Usnesení
:
ZO schvaluje k vyvěšení zá měr prodat pozemek p.č. 33 v k.ú. Vysoká u Dalovic
Pro: 7
Proti: 0
Zdr: 0
c) č.j. 1034/08 žá dost o proná jem pozemku p.č. 295/2 v k.ú . Vš eborovice
Usnesení
:
ZO schvaluje k vyvěšení zá měr pronajmout pozemek p.č. 295/2
v k.ú.Všeborovice
Pro: 7
Proti: 0
Zdr: 0
d) č.j. 1095/08 žá dost o odkoupeníčá stípozemků p.č. 177/1 v k.ú . Dalovice
Usnesení
:
ZO schvaluje k vyvěšení zá měr prodat
Pro: 7
Proti: 0
Zdr: 0
e) č.j. 1089/08 žá dost o odkoupenípozemků p.č. 113 a p.č. 114 v k.ú . Dalovice včetně budovy (bývalá
š kolka).
Ná vrh na usnesení:Zamí
tnout žá dost o prodej pozemků.
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Usnesení
:

ZO zamí
tá žá dost o prodej pozemků p.č. 113 a p.č. 114 v k.ú. Dalovice včetně
budovy (bý valá školka)
Pro: 7
Proti: 0
Zdr: 0

f) č.j. 1136/08 žá dost o odkoupenípozemku p.č. 141/2 v k.ú . Dalovice
Ná vrh na usnesení
: Zastupitelstvo nesouhlasís prodejem pozemku, souhlasís proná jmem
Usnesení
:
ZO schvaluje vyvěšenípozemku k proná jmu.
Pro: 7
Proti: 0
Zdr: 0
Prodej :
a)č.j. 721/08 žá dost o odkoupení čá sti pozemku p.č. 7/1 v k.ú . Dalovice, žadatel: Miroslav a Ivana
Poulovi, Dalovice
Usnesení
:
ZO schvaluje prodej čá sti pozemku p.č. 7/1 v k.ú. Dalovice, žadatel: Miroslav a
Ivana Poulovi, Dalovice dle platný ch pravidel o prodeji a ná klady s tí
m spojené
Pro: 6
Proti: 0
Zdr: 1 (Ing. Kolovrá tek)
Ostatní:
a) č.j. 1047/08 žá dost o změnu ú zemní
ho plá nu u čá sti pozemku 550/2 v k.ú . Dalovice, změna z ploch
rezervy pro ú zemídrobné výroby a dopravy na ú zemíbydlení
, žadatel David Řeřicha, Ladislav Řeřicha
Ostrov
Usnesení
:
ZO schvaluje zař azenípožadavku změny ÚP, pokud nenarušíharmonogram
zpracová nívlastní
ho ÚP.
Pro: 5
Proti: 0
Zdr: 2 (Holý , Scheerbaum)
b) č.j. 969/08 žá dost o výměnu tělesa veřejného osvětlenína budově č.p. 33, Dolníul., žadatel: Eva
Bareš ová , Dalovice
Usnesení
:
ZO schvaluje žá dost o vý měnu tělesa veř ejného osvětlenína budově č.p. 33,
Dolníul., žadatel: Eva Barešová , Dalovice
Pro: 7
Proti: 0
Zdr: 0
b) č.j. 1144/08 ná vrh změny umí
stěnízpomalovací
ho retardéru v Borskéulici, žadatel: Š á rka Hoiszová
Dalovice
Usnesení
:
ZO schvaluje odloženírozhodnutína jedná níZO v zá ř í
, z důvodu zí
ská nídalší
ch
informacík žá dosti.
Pro: 7
Proti: 0
Zdr:
0
6. Kontrolnívý bor
a) Plá n kontrol
Usnesení
:
ZO schvaluje př edložený plá n kontrol.
Pro: 7
Proti: 0

Zdr:

0

Př está vka v jedná níod 20.20 do 20.27 hod.
7. Zprá va starostky obce – pokračová ní
a) Přidělenédotace z operační
ho programu životní
ho prostředína akce zateplenífasá dy a výměna oken
na ZŠ a MŠ
Usnesení
:
ZO bere na vědomí
b) Pří
spěvek z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životní
ho prostření a zemědělství
prostřednictví
m Vodohospodá řského sdruženíobcízá padní
ch Čech a schvá lenísmlouvy o pří
spěvku obce
Dalovice Vodohospodá řskému sdruženíobcízá padní
ch Čech na akci „Sadov,Bor-napojenína kanalizační
sí
ť Karlovy Vary-stoka A,čá st druhá -A1
Usnesení
:
ZO bere na vědomí
Ná vrh na usnesení
: podepsat smlouvu se společnostíVodohospodá řskésdruženíobcízá padní
ch Čech na
akci „Sadov,Bor-napojenína kanalizačnísí
ť Karlovy Vary-stoka A,čá st druhá -A1na čá stku 172 747,- Kč.
Usnesení
:
ZO uklá dá starostce obce podepsat smlouvu se společnostíVodohospodá ř ské
sdruženíobcízá padní
ch Čech na akci „Sadov,Bor-napojenína kanalizačnísí
ť
Karlovy Vary-stoka A,čá st druhá -A1na čá stku 172 747,- Kč.
Pro: 7
Proti: 0
Zdr: 0
c) Změna majitele pozemku manželů Bednarských na firmu paníBednarské
Usnesení
:
ZO nesouhlasízměnou majitele pozemku manželů Bednarský ch na firmu paní
Bednarské
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Pro: 1 (Ing.Hošťá lek)
Proti: 3(Š tekl,Holý ,Ing.Kolovrá tek)
Zdr: 3 (Pavlí
k,Brabcová Scheerbaum)
d) Prohlá š enío partnerství– SOŠ logistických služeb a SOU Dalovice
Usnesení
:
ZO souhlasís podpisem prohlá šenío partnerstvístarostkou obce.
Pro: 5
Proti: 0
Zdr: 2 (Holý , MVDr. Š tekl)
e) Rozpočtovéopatřeníč.6
Kanalizace Sedmidomky – rozdí
l mezi celkovým rozpočtem projektu a pří
spěvkem od Karl.kraje na
Vodohospodá řskésdruženíKč 180.000,Usnesení
:
ZO souhlasís rozpočtový m opatř ení
m na kanalizaci Sedmidomky ve vý ši 180 000,Kč z rezervy obce.
Pro: 5
Proti: 0
Zdr: 2 (Holý , Scheerbaum)
Dotace z EU, dalš ípostup při čerpá ní– zadá vacídokumentace ZŠ 50.000,- Kč a MŠ 25.000,- Kč
Usnesení
:
ZO souhlasís rozpočtový m opatř ení
m dotace z EU na zadá vacídokumentaci ZŠ
50 000,- Kč a 25 000,- Kč z rezervy obce
Pro: 5
Proti: 2 (Holý , Scheerbaum)
Zdr :
0
Dotace z EU – finance na stavebnídozor ZŠ 72.000,- Kč a autorský dozor ZŠ 42.000,- Kč, na stavební
dozor MŠ 48.000,- Kč a autorský dozor MŠ 34.000,- Kč
Usnesení
:
ZO souhlasís rozpočtový m opatř ení
m dotace z EU na stavebnídozor ZŠ 72 000,Kč, autorský dozor ZŠ 42 000,- Kč, stavebnídozor MŠ 48 000,- Kč, autorský dozor
MŠ 34 000,- Kč z rezervy obce.
Pro: 5
Proti: 2 (Holý , Scheerbaum)
Zdr: 0
Sedmidomky – kanal.pří
pojka – Krausová Kč 7.200,-Usnesení
:
ZO souhlasís rozpočtový m opatř ení
m na kanalizačnípř í
pojku Ing. Krausová ve
vý ši 7200,- Kč z rezervy obce.
Pro: 5
Proti: 0
Zdr: 2 ( Holý , Scheerbaum)
Pří
pojky splaš .kanalizace – veř.čá st Sedmidonky – Kč 125.000,-Usnesení
:
ZO souhlasís rozpočtový m opatř ení
m na veř ejnou čá st př í
pojek Sedmidomky ve
vý ši 125 000,- Kč Kč z rezervy obce.
Pro: 5
Proti: 0
Zdr: 2 (Holý , Scheerbaum)
Navýš eníkapitoly Silnice o celkovou čá stku Kč 325.000,Usnesení
:
ZO souhlasís rozpočtový m opatř ení
m na opravu komunikace v ul. Borská ve vý ši
165 000,- Kč z rezervy obce.
Pro: 5
Proti: 2 (Holý , Scheerbaum)
Zdr: 0
Usnesení
:

ZO souhlasís rozpočtový m opatř ení
m na opravu komunikace v ul. V Bř í
zká ch ve
vý ši 160 000,- Kč z rezervy obce .
Pro: 4
Proti: 2 (Holý , Scheerbaum)
Zdr: 1 ( Ing. Hošťá lek)

TJ Čechie – novéčerpadlo v čá stce do Kč 60.000,-Usnesení
:
ZO souhlasís rozpočtový m opatř ení
m na ná kup čerpadla pro Čechii Dalovice ve
vý ši 60.000,- Kč z rezervy obce
Pro: 5
Proti: 0
Zdr: 2 (MVDr. Š tekl, Holý )
f) Dopis – vyjá dřeník nabí
dce na bezú platný převod komunikace v Dalovicí
ch
Ná vrh na usnesení: zamí
tnout bezú platný převod komunikace v Dalovicí
ch
Usnesení
:
ZO zamí
tá bezúplatný př evod komunikace v Dalovicí
ch
Pro: 7
Proti: 0
Zdr: 0
21.37 hod - Odchod zastupitelů p. Holého a Scheerbauma z jedná ní
h) Schvá lenífirmy doporučenékomisína akci: Dalovice, Pod Strá ní– oprava lá vky přes Vitický potok
Usnesení
:
ZO schvaluje firmu Rentex jako ví
těznou a zá roveň pověř uje starostku obce
podpisem smlouvy o dí
lo.
Pro: 5
Proti: 0
Zdr: 0
i) Zveřejněníná vrhu zá věrečného ú čtu Vodohospodá řského sdruženíobcízá padní
ch Čech za rok 2007
Usnesení
:
ZO bere na vědomí
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j) Výběr firmy, která zpracuje podklady pro žá dost o dotaci na bývalou MŠ
Usnesení
: ZO pověř uje starostku a fin. vý bor př í
pravou vý běrového ř í
zenípro firmu na
zpracová nídotaci na kamennou školku.
Pro: 5
Proti: 0
Zdr: 0
k) Ž á dost o čerpá níz fondu pro investice
Usnesení
:
ZO souhlasíz př evodem finanční
ch prostř edků ZŠ z kategorie účelové na provoz a
bere na vědomí
, že dlužné faktury budou uhrazeny z rezervní
ho fondu ZŠ .
Pro: 5
Proti: 0
Zdr: 0
l) Ná vrh na ná kup čerpadla pro Čechii Dalovice
Usnesení
:
ZO souhlasís ná kupem čerpadla pro Čechii Dalovice
Pro: 5
Proti: 0
Zdr: 0
8. Různé
a) Problém parková níNa Výsluní
Usnesení
:
ZO pověř uje starostku prověř ení
m četnosti kontrol dopravnípolicie ohledně
dodržová nídopravní
ch př edpisů. Př islí
bena četnost 1x měsí
čně.
Pro: 5
Proti: 0
Zdr: 0
b) Ná vrh na usnesení
: Stanovenípracovníkomise pro zpracová nídotace
Usnesení
:
ZO ustanovuje pracovníkomisi ve složení
: Ing. Kolovrá tek, p. Pavlí
k,Ing. Hošťá lek,
p. Fuchs a 1 člen stavebníkomise pro př í
pravu podkladů k žá dosti o kamennou
školku.
Pro: 5
Proti: 0
Zdr: 0
c) uzavří
t se společnostíSSŽ smlouvu o dí
lo na opravu čá stíkomunikace V Bří
zká ch a ul Borskou.
Usnesení
:
ZO schvaluje uzavř eníse společnostíSSŽ smlouvy o dí
lo na opravu čá stí
komunikace v ul. V Bř í
zká ch a Borská .
Pro: 5
Proti: 0
Zdr: 0
d) podepsá nímandá tnísmlouvy se společnostíKARYA – ú kony při realizaci dotovaného projektu, zadá vací
ří
zenína zhotovitele
Usnesení
:
ZO pověř uje starostku obce podepsat mandá tnísmlouvu se společnosti KARYA,
úkony př i realizace dotovaného projektu, zadá vacíř í
zenína zhotovitele
Pro: 5
Proti: 0
Zdr: 0
Podě
ková níza skvě
lou prá ci pro naše dobrovolné hasiče panu Jiří
mu Karasovi, Romanu a
Kačence Krumphanzlový m.
Dalšízasedá níZO Dalovice se koná 4.9.2008
Ověřovatel:
Ověřovatel:
Zapsal:

MVDr. Jaroslav Š tekl
Ladislav Pavlí
k
Ing. Gustav Hoš ťá lek, dne 11.6.2208
Monika Brabcová
starostka obce
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