DALOVICE
ZÁ PIS
z 23. zasedá nízastupitelstva obce Dalovice
konaného dne 06.05.2008 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
Nepř í
tomnízastupitelé: Omluveni: Milan Holý, Ing.Gustav Hoš ťá lek,
Neomluven: Robert Scheerbaum
Hosté:
Jan Fuchs, Ing.Jana Smutná , Květoslava Š vajdlerová

PROGRAM JEDNÁ NÍ
1. Schvá leníprogramu jedná ní
2. Volba ově
řovatelů zá pisu
3. Kontrola plně
níusnesení
4. Zprá va bytové komise
a) žá dost o zařazenído pořadní
ku na byt v DPS
5. Zprá va stavebníkomise
Na vědomí
Pozemky
Zá mě
r prodeje:
a) č.j. 721/08 žá dost o odkoupeníčá sti pozemku p.č. 6 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 Š tola
c) č.j. 917/08 žá dost o odkoupeníčá sti pozemku p.č. 76/1 v k.ú . Vysoká u Dalovic
d) č.j. 934/08 žá dost o odkoupenípozemku p.č. 177/1 v k.ú . Dalovice
Prodej:
a) č.j. 552/08 žá dost o odkoupenía směnu čá sti pozemku p.č. 40/1 v k.ú . Vš eborovice
b) č.j. 615/08 žá dost o odkoupenípozemku p.č. 208 v k.ú . Vysoká u Dalovic
c) č.j. 678/08 žá dost o sní
ženíceny za prodej pozemku p.č. 398 v k.ú . Vš eborovice, žadatel:Tomá š
Tó th, Karlovy Vary
Ostatní
:
a) č.j. 665/08 žá dost o odkoupení
, pří
padně proná jem, gará že na pozemku p.č. 16/1
v k.ú .Dalovice, žadatel: Petr Fiala, Dalovice
b) č.j. 662/08 žá dost o stanovisko k výstavbě VO v rá mci stavby “Dalovice, M.Kuberová , č.p. 24,
vNN, kNN“, žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., Děčí
n
c) č.j. 722/08 žá dost o vydá nísouhlasu s umí
stění
m označeníprovozovny na objektu domu Hlavní
č.p. 76/10, žadatel: Jednota, spotřebnídružstvo v Toužimi
d) nemovitost v majetku Obce – Zá lesíč.p. 191
e) č.j. 833/08 žá dost o zapracová nípožadavku na změnu ú zemní
ho plá nu do změny ÚP č.3,
žadatel: Anna Kozlí
ková , Karlovy Vary
f) informace o zá věru z jedná nís PoliciíČR, DI Karlovy Vary, ohledně rekonstrukce komunikace
V Bří
zká ch
g) č.j. 879/08 ná vrh smlouvy o prá vu provést stavbu “Chata na st.p.č. 648/22 v k.ú . Dalovice –
pří
pojka elektro“, stavební
k: Bohumí
r Ví
tek, Lesov
6. Zprá va starostky obce
a) Dopis – neposkytnutíinformací
, neprojedná níná mitek k jedná nízastupitelstva – p.Holý
b) 2 cenovénabí
dky na opravu hřbitovníbrá ny a tříbranek včetně zděných sloupů
c) Rozpočtovéopatřeníč. 5
d) Žá dost o schvá leníodpisového plá nu pro rok 2008 - MŠ
e) Ví
tá níobčá nků dne 10.5.2008
f) Účast v projektu na tří
děný odpad - EKO-KOM na ú zemíKarlovarského kraje
g) Žá dost o trvalé vynětípozemku z lesní
ho půdní
ho fondu
h) ZŠ – ředitelskévolno dne 2.5.2008
i) Schvá lenífirmy doporučenékomisína akci: Dalovice – zpracová níPD na stavbu „Komunikace a
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inženýrskésí
tě pro výstavbu RD. K.ú . Vš eborovice
j) Ná črt nového sportoviš tě
k) Likvidace dvou spadlých stromů v parku
l) Pří
spěvek z rozpočtu Karlovarského kraje v rá mci „Programu obnovy venkova“
m) Podklady pro doplněníobecníkroniky a odměna za zpracová nípodkladů - předala pí
.Bönischová
7. Různé
a) Informace pro Český zahrá dká řský svaz
b) Informace pro sprá vce hřbitova
c) Informace o obdrženípří
spěvku od Karlovarského kraje na kanalizaci v lokalitě Sedmidomky

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
1. Schvá leníprogramu
jedná nía doplněnío rozš í
řenízprá vy bytovékomise bod b) , rozš í
řenízprá vy stavebníkomise „ostatní
“
bod f), g) a rozš í
řenízprá vy starostky „různé“bod d), e), f), g), h), i), j), k).
Usnesení
:
ZO schvaluje př edlož ený program jednání
Pro: 4
Proti:0
Zdr.:0
2. Volba ově
řovatelů zá pisu
Usnesení
:

ZO schvaluje navrž ené ověř ovatele zápisu: Ing.Lukáš Kolovrátek, MVDr. Jaroslav
Štekl
Pro: 4
Proti:0
Zdr.:0

3. Kontrola plně
níusnesení
1)
2)
3)
4)

Jedná nís majiteli pozemku a sprá vcem rychlostníkomunikace ohledně možnosti zří
zení
odstavného parkoviš tě – ú kol splněn
Oprava bicí
ch hodin v ZŠ – ú kol splněn
Vyhodnoceníefektivity provozu š kolníjí
delny – ú kol splněn, ZO uklá dá FV vypracovat pí
semnou
zprá vu o kontrole ve š kolníjí
delně
Osazenínového zá bradlív lokalitě „Tvrziš tě“; ná kup a umí
stěnínových laviček – ú kol splněn
Zá bradlív lokalitě „Tvrziš tě“prozatí
m nebude vyměněno
Lavičky – (1x Pod Strá ní
, 1x U Kostela, 1x U pomní
ku, 1x ul.Borská , 1x ul.Vysoká u kapličky, 1x
parčí
k u DPS, 1x u OÚ, 1x Na Výsluní
, 2x areá l bývaléMŠ )

4. Zprá va bytové komise
a) žá dost o zařazenído pořadní
ku na byt v DPS
Usnesení
:
ZO schvaluje zař adit paníAlž bětu Koudelkovou, Dalovice,do poř adní
ku na byt
v DPS
Pro: 4
Proti:0
Zdr.:0
b) ukončeníná jmu paníLinhartovéa výpověď z ná jmu pro pana Poizla s veš kerým vyrovná ní
m u obou
ná jemní
ků k datu 31.08.2008
Usnesení
:
ZO schvaluje navrž ené ř ešení– ukončenínájmu paníLinhartové a vý pověď
z nájmu pro pana Poizla s vyrovnání
m k datu 31.08.2008
Pro: 4
Proti:0
Zdr.:0
5. Zprá va stavebníkomise
Na vědomí
- bez připomí
nek
Pozemky
Zá mě
r prodeje:
a) č.j. 721/08 žá dost o odkoupeníčá sti pozemku p.č. 7/1v k.ú . Dalovice
Usnesení
:
ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 7/1 v k.ú . Dalovice
Pro: 4
Proti:0
Zdr.:0
b) č.j. 881/08 žá dost o odkoupeníčá sti pozemků p.č. 622/1 a 623/2 v k.ú . Vysoká Š tola
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Usnesení
:

ZO ukládá starostce obce vyvolat jednánís Lesy ČR ohledně př edmětný ch
pozemků , termí
n do 05.06.2008

c) č.j. 934/08 žá dost o odkoupenípozemku p.č. 177/1 v k.ú . Dalovic
Usnesení
:
ZO zamí
tá záměr prodeje pozemku p.č. 177/1 v k.ú . Dalovice
Pro: 4
Proti:0
Zdr.:0
Prodej:
a) č.j. 552/08 žá dost o odkoupenía směnu čá sti pozemku p.č. 40/1 v k.ú . Vš eborovice, žadatel: Robert
Pažout, Liberec
Usnesení
:
ZO schvaluje prodej a směnu části pozemku p.č. 40/1 v k.ú . Všeborovice
Pro: 4
Proti:0
Zdr.:0
b) č.j. 615/08 žá dost o odkoupenípozemku p.č. 208 v k.ú . Vysoká u Dalovic, žadatel: Vá clava Lorenzová ,
Dalovice
Usnesení
:
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 208 v k.ú . Vysoká u Dalovic za cenu určenou ZP
+ náklady s tí
m spojené
Pro: 4
Proti:0
Zdr.:0
c) č.j. 678/08 žá dost o sní
ženíceny za prodej pozemku p.č. 398 v k.ú . Vš eborovice, žadatel: Tomá š Tó th,
Karlovy Vary
Usnesení
:
ZO zamí
tá ž ádost na sní
ž eníceny za prodej pozemku p.č. 398 v k.ú . Všeborovice
Pro: 4
Proti:0
Zdr.:0
d) č.j. 917/08 žá dost o odkoupeníčá sti pozemku p.č. 76/1 v k.ú . Vysoká u Dalovic, žadatel: Michaela a
Michal Novotný, Karlovy Vary
Usnesení
:
ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 76/1 v k.ú . Vysoká u Dalovic
Pro: 4
Proti:0
Zdr.:0
Ostatní
:
a) č.j. 665/08 žá dost o odkoupení
, pří
padně proná jem, gará že na pozemku p.č. 16/1 v k.ú . Dalovice,
žadatel: Petr Fiala, Dalovice
Usnesení
:
ZO neschvaluje prodej, ani pronájem garáž e na pozemku p.č. 16/1 v k. ú Dalovice
Pro: 3
Proti:1 (Ing.Kolovrátek)
Zdr.:0
b) č.j. 662/08 žá dost o stanovisko k výstavbě VO v rá mci stavby “Dalovice, M.Kuberová , č.p. 24, vNN,
kNN“, žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., Děčí
n
Usnesení
:
ZO schvaluje finančníspoluú čast na rekonstrukci vzdušného vedení
Pro: 4
Proti:0
Zdr.:0
c) č.j. 722/08 žá dost o vydá nísouhlasu s umí
stění
m označeníprovozovny na objektu domu Hlavníč.p.
76/10, žadatel: Jednota, spotřebnídružstvo v Toužimi
Usnesení
:
ZO schvaluje umí
stěníoznačeníprodejny „Jednota“ na objektu Hlavní
76/10,Dalovice
Pro: 4
Proti:0
Zdr.:0
d) nemovitost v majetku Obce Dalovice – Zá lesíč.p. 191
Usnesení
:
ZO schvaluje odklad ř ešeníprodeje uvedeného objektu na jednáníZO v zář í2008.
Nájemní
ci dodajínový znalecký posudek.
Pro: 4
Proti:0
Zdr.:0
e) č.j. 833/08 žá dost o zapracová nípožadavku na změnu ú zemní
ho plá nu do změny ÚP č.3, žadatel :
Anna Kozlí
ková , Karlovy Vary
Usnesení
:
ZO zamí
tá ž ádost o zapracovánípož adavku do Změny ÚP č. 3
Pro: 4
Proti:0
Zdr.:0
f) informace o zá věru z jedná nís PoliciíČR, DI Karlovy Vary, ohledně rekonstrukce komunikace V Bří
zká ch
Usnesení
:
ZO bere na vědomíinformaci o jednání
g) č.j. 879/08 ná vrh smlouvy o prá vu provést stavbu “Chata na st.p.č. 648/22 v k.ú . Dalovice – pří
pojka
elektro“, stavební
k: Bohumí
r Ví
tek, Lesov
Usnesení
:
ZO schvaluje návrh smlouvy o právu provést stavbu, stavba bude provedena na
náklady ž adatele

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Pro: 4

Proti:0

Zdr.:0

6. Zprá va starostky obce
a) Dopis – neposkytnutíinformací
, neprojedná níná mitek k jedná nízastupitelstva – p.Holý
Usnesení
:
ZO bere na vědomídopis pana Milana Holého ze dne 23.4.2008, č.j. 902/08 a
odpověď ze dne 29.4.2008
b) dvě nabí
dky na opravu hřbitovníbrá ny a tříbranek včetně zděných sloupů
Usnesení
:
ZO vybralo na opravu hř bitovníbrány a tř íbranek včetně zděný ch sloupů sdruž ení
MONZAP, Raul Bedř ich a Pudil Miroslav
Pro: 4
Proti:0
Zdr.:0
c) Rozpočtovéopatřeníč.5
Usnesení
:
ZO schvaluje Rozpočtové opatř eníč. 5
1. hasiči: navý šeníkapitoly o 30 000,- Kč (rezerva–ú spora roku 2007)
2. knihovna: dotace Min. kultury – navý šenío 24 000,- Kč (rezerva)
3. základníškola: navý šenío 89 000,- Kč (př evod z ú čelu na provoz)
4. vý roba a umí
stěnínový ch laviček – navý šenío 40 000,- Kč (z 5169)
5. př í
pojky splaškové kanalizace, Horníulice, navý šenío 181 000,- Kč (rezerva)
6. hř bitov: oprava brány a sloupků , navý šenío 9 000,- Kč (z 5169)
7. finančníspoluú čast na vý stavbu VO p.č.292/1 silnice, v k.ú . Dalovice-Vysoká ve
vý ši 39 390,- Kč (33 100,- + 19% DPH) z rezervy
8. Oprava mí
stní
ch komunikací
, př í
spěvek od Karl.kraje 280.000,- Kč
Pro: 4
Proti:0
Zdr.:0
d) Žá dost o schvá leníodpisového plá nu pro rok 2008 – odpis myčky na ná dobí – MŠ
Usnesení
:
ZO schvaluje odpisový plán pro rok 2008 – MŠ Dalovice
Pro: 4
Proti:0
Zdr.:0
e) Ví
tá níobčá nků dne 10.5.2008
Usnesení
:
ZO bere na vědomí„Ví
tánínový ch občánků Dalovic“ a schvaluje částku ve vý ši
2 000,- Kč , př í
spěvek obce k narozenídí
těte
Pro: 4
Proti:0
Zdr.:0
f) Účast v projektu na tří
děný odpad - EKO-KOM na ú zemíKarlovarského kraje
Usnesení
:
ZO schvaluje ú čast na projektu Karlovarského kraje „Intenzifikace odděleného
sběru a zajištěnívyuž itíkomunální
ch odpadů včetně jejich obalové slož ky na
ú zemíKarlovarského kraje 2008“ a pověř uje starostku obce k podepsánísmlouvy
o vý pů jčce
Pro: 4
Proti:0
Zdr.:0
g) Žá dost o trvalévynětípozemku z lesní
ho půdní
ho fondu
Usnesení
:
ZO bere na vědomíž ádost o trvalé vynětíčásti pozemku p.č.599/1 k.ú . Dalovice
z lesní
ho pů dní
ho fondu
h) ZŠ – ředitelskévolno dne 2.5.2008
Usnesení
:
ZO bere na vědomíř editelské volno ZŠ Dalovice
i) zpracová níPD na stavbu „Komunikace a inženýrskésí
tě pro výstavbu RD. k.ú . Vš eborovice
Usnesení
:
ZO schvaluje firmu KV engineering, spol. s r.o., projekčnía inž ený rská kancelář ,
K.Vary, Závodu mí
ru 584/7 jako zpracovatele PD uvedené stavby a pověř uje
starostku obce podepsat smlouvu o dí
lo
Pro: 4
Proti:0
Zdr.:0
j) Ná vrh plá nu nového sportoviš tě
Usnesení
:
ZO bere na vědomínávrh plánu nového sportoviště v Dalovicí
ch
k) Likvidace dvou spadlých stromů v park
Usnesení
:
ZO bere na vědomízprávu o likvidaci spadlý ch stromů v Dalovickém parku
l) Pří
spěvek z rozpočtu Karlovarského kraje v rá mci „Programu obnovy venkova“
Usnesení
:
ZO bere na vědomízprávu o př í
spěvku r rozpočtu karlovarského kraje v rámci
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„Program obnovy venkova“ ve vý ši Kč 280 000,-m) Doplnění kroniky Obce Dalovice a odměna za jejívypracová ní - předala pí
. Bönischová
Usnesení
:
ZO schvaluje doplněníkroniky Obce Dalovice a odměnu za vypracováníve vý ši
5 000,- Kč pro paníJarmilu Bönischovou, Dalovice
Pro: 4
Proti:0
Zdr.:0
7. Různé
a) Informace o jedná nís Českým zahrá dká řským svazem, K. Vary
Usnesení
:
ZO trvá na pů vodní
m rozhodnutíze dne 4.10.2007 a trvá na podmí
nkách uzavř ené
nájemnísmlouvy
Pro: 4
Proti:0
Zdr.:0
b) zprá va - sprá vce hřbitova
Usnesení
:
ZO ukládá starostce vyvolat jednáníse správcem hř bitova tý kají
císe př edmětné
zprávy
Pro: 4
Proti:0
Zdr.:0
c) pří
spěvek od Karlovarského kraje na kanalizaci v lokalitě Sedmidomky
Usnesení
: ZO bere na vědomípř í
spěvek od Karlovarského kraje na kanalizaci v lokalitě
Sedmidomky
d) vyřazenístolku pod PC z majetku obce
Usnesení
:
ZO schvaluje vyř azenístolku pod PC z majetku obce na základě protokolu o
vyř azení
.
Pro: 4
Proti:0
Zdr.:0
e) pan Sergey Rylov – oprava komunikace Vš eborovická ulice – nabí
dka Kč 100 000,--, jako kompenzace
za stavbu opěrnézdi u RD
Usnesení
:
ZO neschvaluje kompenzaci ve vý ši 100 000,- Kč
Pro: 1 (Brabcová)
Proti: 3
Zdr.:0
f) výzva k podá nížá dosti o dotace z programu ROP SEVEROZÁPAD – revitalizace a oprava objektu
„kamennéMŠ “a revitalizace mí
stní
ch komunikací
Usnesení
:
ZO s ohledem na termí
n př ijí
máníž ádostío datace (duben-červen 2008) schvaluje,
aby byla vybrána firma, která zpracuje podklady a podá ž ádost a to starostkou
obce ve spolupráci s finanční
m vý borem. Zpracovánípodkladů bude financováno
z rezervy obce
Pro: 4
Proti: 0
Zdr.: 0
g) kontrola stavu obecní
ho hřbitova bude provedena zastupiteli na mí
stě samém dne 5.6.2008 v 17 hodin
Usnesení
:
ZO schválilo kontrolu stavu obecní
ho hř bitova na mí
stě samém dne 5.6.2008
v 17 hodin
Pro: 4
Proti: 0
Zdr.: 0
h) informace o revizi na dětském hřiš ti v majetku obce
Usnesení
:
ZO bere na vědomízajištěnírevize na dětském hř išti v majetku obce
i) problematika pozemku, na kterém stojí Hotel Ohře
Usnesení
:
ZO ukládá starostce vyzvat majitele objektu k ř ádnému zabezpečenístaveniště
j) ozná meníosadní
ho výboru pro čá st obce Vysoká – Sedmidomky
Usnesení
:
ZO bere oznámenína vědomí
k) dohoda o provedeníprá ce – dokumentace pro ohlá š enístavby a studie dopravní
ho řeš enílokality ul.
V Bří
zká ch – Ing.JiříKlimt
Usnesení
:
ZO schvaluje a bere na vědomípodepsánístarostkou obce dohody o provedení
práce na dokumentaci pro ohlášenístavby a studie dopravní
ho ř ešenílokality
ul.V Bř í
zkách
Pro: 4
Proti: 0
Zdr.: 0
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Dalš ířá dnézasedá nízastupitelstva obce se koná dne 05. 06. 2008 od 18,00 hodin v zasedacímí
stnosti
obecní
ho ú řadu Dalovice.

Ověřovatel:
Ověřovatel:
Zapsala:

Ing.Luká š Kolovrá tek
MVDr. Jaroslav Š tekl
Zdenka Lodrová , dne 14.5.2008
Monika Brabcová
starostka obce
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