DALOVICE
ZÁ PIS
Z 19. zasedá nízastupitelstva obce Dalovice konaného dne 10. 01.2008 od 18,00 hodin v zasedací
místnosti Obecního ú řadu v Dalovicích
Př ítomní zastupitelé:
Monika Brabcová , Milan Holý , Ing. Gustav Hoš ťá lek, Ing. Luká š Kolovrá tek, Ladislav Pavlík,
MVDr.Jaroslav Štekl, Robert Scheerbaum
Milan Holý – do 18,30
Robert Scheerbaum - do 18,35
Hosté:
Jan Fuchs
Starostka obce přivítala přítomnéa konstatovala, že jedná níje usná š eníschopné.
1. Schvá leníprogramu jedná ní
Usnesení:ZO schvaluje program 19. zasedá ní doplněný o rozšíř enízprá vy bytovékomise
Pro : 7
Proti: 0
Zdr.: 0
2. Volba ověřovatelů zá pisu
Starostka obce určila ověřovatele zá pisu – Ing. Hoš ťá lka a Ing. Kolovrá tka
Pro : 6
Proti: 0
Zdr.: 1 (Holý)
3. Kontrola plněníusnesení
1) Uzavření smlouvy se sprá vcem bytového fondu – ú kol splněn
2) Podmínky proná jmu tenisový ch kurtů na pozemcích obce Dalovice – ú kol trvá
3) Inventarizace majetku obce – ú kol splněn
4) Inventarizace majetku ZŠ Dalovice bude provedena v lednu 2008 – ú kol trvá
5) ManželéŠtý sovi – žá dost o povolenípřipojeníprovizorního sjezdu k místní komunikaci v ulici
Průběžná ; ZO specifikovalo podmínky řeš ení - ú kol trvá
6) „ Pravidla prodeje pozemků ve vlastnictvíobce“ – ú kol trvá
Usneseni: ZO uklá dá starostce obce navrhnout minimá lníceny pozemků v členěnídle
územního plá nu ( pouze vyskytující se parcely)
7) osazení měřičů tepla v DPS – doporučení– při zjiš ťová nícenovénabídky zaměřit se pouze na
instalaci manuá lních měřičů tepla - bude připraveno na ú norovézasedá níZO – ú kol trvá
8) zajiš těníPD pro stavební řízení, včetně zajiš tění stavebního povolení„ Komunikace a inžený rské
sítě pro vý stavbu RD, k.ú . Vš eborovice“ – ú kol trvá
9) vyřazení majetku ZŠ – na zá kladě vyjá dřenípana Holého ZŠ může vyřadit majetek dle
předložený ch vyřazovacích protokolů
Zprá va o schůzce zá stupců ZO s ředitelem ZŠ – informaci o jedná ní podal Ing. Kolovrá tek
Usnesení:ZO uklá dá starostce obce— zajistit analýzu skutečného stavu počítačovésítě a
souvisejících komponentů a zajistit cenovénabídky na modernizaci počítačovésítě (bez PC)
ve škole
Jedná ní se zá stupci obce Sadov na stavbu „ Sadov, Bor – napojení na kanalizační síť Karlovy Vary“;
za ZO se zú častnili jedná ní Ing. Hoš ťá lek a Ing. Kolovrá tek. K uskutečněnému jedná ní se vyjá dřili
oba přítomnízastupitelé. Objasnili stanovisko obcíDalovice a Sadov. Do diskuze se přihlá sil pan
Robert Scheerbaum – upozornil, že v zá pise č. 17 neníuvedeno hlasová nío požadavku obce Sadov
na vý š i čá stky příspěvku, kterou by hradila obec Dalovice, ná sledně vznesl dotaz, kolik peněz do
uvažovanéstavby vloží obec Dalovice a kolik peněz bude vloženo do vybudová níkanalizace pro
čá st obce Sedmidomky. Odpovídali Ing. Hoš ťá lek a Ing. Kolovrá tek. Dá le konstatoval Ing.
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Hoš ťá lek, pokud nikdo nemá konstruktivní příspěvek, přistoupí se k hlasová nío tom, zda Obec
Dalovice je ochotna poskytnout příspěvek ve vý š i poměru zá jmů , (tzn. počtu odkanalizovaný ch
objektů) na společnou stoku A stavby „ Sadov, Bor – napojení na kanalizačnísíť Karlovy Vary“.
Celková vý š e příspěvku Kč 130 500,--.
Na stoku A1 stavby „ Sadov, Bor – napojení na kanalizačnísíť Karlovy Vary“, (čá st Sedmidomky)
bude zažá dá no o dotaci na KÚ Karlovy Vary
Usnesení:ZO schvaluje poskytnutí čá stky ve výši Kč 130 500,-- na společnou stoku A stavby
„Sadov, Bor – napojení na kanalizačnísíť Karlovy Vary“
Pro : 5
Proti: 2 (Holý, Scheerbaum)
Zdr.: 0
Do jedná ní se přihlá sil pan Holý , s tím, že podal na obecní ú řad dne 09.01.2008 ná mitku na jedná ní
mimořá dného zastupitelstva obce konaného dne 27.12.2007 a jeho ná mitka není podle zá kona č.
128/2000 Sb.obcích na ZO dne 10.01.2008 projedná vá na. Starostka obce uvedla, že pan Holý
podal ná mitku po uzá věrce programu k lednovému zastupitelstvu, proto uvedená ná mitka nebyla
předložena zastupitelům a dle uvedeného zá kona obdrží písemnou odpověď do 30 dnů. Do diskuze
se přihlá sil pan MVDr. Štekl s tím, že nesouhlasí s postupem starostky obce, zastupiteléby měli bý t
s ná mitkami sezná meni a zá kon o obcích by měl bý t na zasedá ních k dispozici, aby nedochá zelo
k mylný m vý kladům zá kona.
Potése pan Holý omluvil a opustil jedná ní.
Pan Robert Scheerbaum se přihlá sil o slovo, vyjá dřil se, že zbý vajícíčlenovéjednajíjednostranně
a bez omluvy takéjedná ní opustil .
4. Zprá va bytové komise
1)
žá dost pana Miroslava Fialy , Hlavní 99, Dalovice o zařazení do pořadníku na byt
Usneseni: ZO schvaluje ž á dost p. Miroslava Fialy o zař azení do poř adníku na byt
Pro : 5
Proti: 0
Zdr.:
Nepř ítomen: 2 (Holý, Scheerbaum)
2)
žá dost o vý měnu bytu 2+1 DPS za byt 1+1, zařazení do pořadníku – paníBožena Krausová ,
Sadovská 101, Dalovice - Vysoká
Usneseni: ZO schvaluje ž á dost paní Bož eny Krausové, Sadovská 101, Dalovice o zař azení do
poř adníku na byt 1+1 v DPS
Pro : 5
Proti: 0
Zdr.:
Nepř ítomen: 2 (Holý, Scheerbaum)
3)
žá dost o zařazenído pořadníku v DPS – pan Františ ek Smolík, Dolní 27, Dalovice Vš eborovice
Usneseni: ZO schvaluje ž á dost pana Františka Smolíka, Dolní 27, Dalovice o zař azení do
poř adníku na byt 1+1 v DPS
Pro : 5
Proti: 0
Zdr.:
Nepř ítomen: 2 (Holý, Scheerbaum)
4)
přiděleníbytu 1+1 v DPS, paní Miladě Barlatové, U Potoka 118, Dalovice
Usneseni: ZO schvaluje př iděleníbytu 1+1 v DPS Sadovská 102, Dalovice – Vysoká , paní
Miladě Barlatové, U Potoka 118,
Pro : 5
Proti: 0
Zdr.:
Nepř ítomen: 2 (Holý, Scheerbaum)
4)
přiděleníbytu 1+1 v DPS, panu Miloslavu Hadačovi, Dlouhá 705, Horní Slavkov
Usneseni: ZO schvaluje př iděleníbytu 1+1 v DPS Sadovská 102, Dalovice – Vysoká , panu
Miloslavu Hadačovi, Dlouhá 705, HorníSlavkov
Pro : 5
Proti: 0
Zdr.:
Nepř ítomen: 2 (Holý, Scheerbaum)
5. Osadnívý bor
1) Žá dost o doplněníveřejného osvětlenív čá sti obce Sedmidomky – k problému se vyjá dřil pan
Miroslav Zikmund, vysvětlenípodal Ing. Hoš ťá lek
Usneseni: ZO uklá dá starostce obce zjistit finančníkrytína zajištění veř ejného osvětlení
v uvedenélokalitě
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2) Ú držba chodníků
Pan Miroslav Zikmund sezná mil ZO s problémem ú klidu sněhu v ulici Borská , dá le se vyjá dřil
k umístění popelnic na chodnících v Borskéulici
Usneseni: ZO uklá dá starostce obce ve zvýšenémíř e dbá t na prů chodnost chodníku v uvedené
ulici
3) Zajiš těníbezpečnosti
parková ní vozidel v ulici Bohatická
Usneseni: ZO uklá dá starostce obce projednat s majitelem pozemku a sprá vcem rychlostní
komunikace mož nost zř ízení odstavného parkoviště
6. Zprá va stavebníkomise
„ Na vědomí“ - bez připomínek
a) č.j. 717/03 žá dost o odkoupení pozemku p.č.332/3 a čá sti pozemku p.č. 332/1 v k.ú .
Vš eborovice, žadatelé: manželéKocourkovi, Dalovice
Usneseni: ZO schvaluje vyř ešení prodeje na zasedá ní ZO v únoru 2008 z dů vodu
nedoř ešených cen pozemků v obci Dalovice
Pro : 5
Proti: 0
Zdr.: 0
Nepř ítomen: 2 (Holý, Scheerbaum)
b) č.j. 1443/07 žá dost o odkoupení pozemku p.č. 629/19 v k.ú . Vysoká Štola, žadatel: Mgr. Jana
Hartová , Karlovy Vary, po vyvěš ení
Usneseni: ZO schvaluje vyř ešení prodeje na zasedá ní ZO v únoru 2008 z dů vodu
nedoř ešených cen pozemků v obci Dalovice
Pro : 5
Proti: 0
Zdr.: 0
Nepř ítomen: 2 (Holý, Scheerbaum)
c) č.j. 2511/07 žá dost o souhlas s odstraněním přístřeš ku autobusové zastá vky v ulici Hlavní a
s vybudová ním nového přístřeš ku na ná klady žadatele, žadatel: EPIAG LOFIDA – PORCELÁN
CZ s.r.o., Dalovice“
Usneseni: ZO schvaluje odstranění př ístř ešku autobusové zastá vky v ulici Hlavní a
vybudová ní nového př ístř ešku na ná klady ž adatele
Pro : 5
Proti: 0
Zdr.: 0
Nepř ítomen: 2 (Holý, Scheerbaum)
d) č.j. 2438/07 ná vrh smlouvy o smlouvě budoucí, věcnébřemeno – uložení plynovodního potrubí
do komunikace, investor stavby: Ondřej Čá slavský , Dalovice
Usneseni: ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí, bezúplatně, věcné bř emeno – ulož ení
plynovodního potrubído komunikace
Pro : 5
Proti: 0
Zdr.: 0
Nepř ítomen: 2 (Holý, Scheerbaum)
e) č.j. 004/08 žá dost o odstranění panelový ch dílců z pozemků p.č. 286/20 a 286/50 v k.ú .
Vš eborovice, žadatelé: manželéKorbovi, manželéBaxovi, Dalovice
Usneseni: ZO schvaluje odstranění použ itelných panelů na ná klady obce Dalovice a
nepouž itelných na ná klady ž adatelů s tím, ž e si je mohou ponechat pro vlastní využ ití.
Použ itelnost panelů posoudí technik obce p. Fuchs
Pro : 5
Proti: 0
Zdr.: 0
Nepř ítomen: 2 (Holý, Scheerbaum)
7. Zprá va starostky obce
a) Obecně zá vazná vyhlá š ka č.1/2008, kterou se zruš uje obecně zá vazná vyhlá š ka z roku 1991,
o čistotě a veřejném pořá dku
Usneseni: ZO schvaluje Obecně zá vaznou vyhlá šku č.1/2008
Pro : 5
Proti: 0
Zdr.: 0
Nepř ítomen: 2 (Holý, Scheerbaum)
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b) Obecně zá vazná vyhlá š ka č.2/2008, kterou se zruš uje obecně zá vazná vyhlá š ka č. 2/1998 o
vydá ní ceníku ú hrad za naklá dá ní s komuná lním odpadem
Usneseni: ZO schvaluje Obecně zá vaznou vyhlá šku č.2/2008
Pro : 5
Proti: 0
Zdr.: 0
Nepř ítomen: 2 (Holý, Scheerbaum)
c) Rozpočtovéopatření 1/08 – dotace z Krajského ú řadu
Usneseni: ZO schvaluje rozpočtovéopatř ení 1/08
Pro : 5
Proti: 0
Zdr.: 0
Nepř ítomen: 2 (Holý, Scheerbaum)
d) rozpočtovéopatření č. 10 - prosinec 2007 – navý š ení příspěvku ZŠ o Kč 100 000,-- na ú hradu
provozních zá loh na měsíc prosinec 2007
Usneseni: ZO bere na vědomí rozpočtovéopatř ení 10/07
e) prová dění rozpočtový ch změn v rá mci kapitoly (paragrafu) starostkou obce – schvá leno ZO na
11. zasedá ní, dne 04. 06. 2007
Usneseni: ZO bere na vědomí prová dění rozpočtových změn v rá mci kapitol
f) usnesení ze 34.zasedá ní Valnéhromady VSOZČ a usnesení z mimořá dného 65. jedná ní Rady
VSOZČ
Usneseni: ZO bere na vědomí usnesení ze 34.zasedá ní Valnéhromady VSOZČ a usnesení
z mimoř á dného 65. jedná ní Rady VSOZČ
8. Rů zné
Ceník ú hrad za naklá dá nís komuná lním odpadem na ú zemí obvodu obce Dalovice pro rok 2008
Objem ná doby v l Č etnost odvozu Cena k úhradě, vč. DPH
110/120
1 x tý dně
2 004,-- Kč
240
1 x tý dně
4 008,-- Kč
1 100
1 x tý dně
18 370,-- Kč
110/120
1 x 14 dní
1 403,-- Kč
240
1 x 14 dní
2 806,-- Kč
Usneseni: ZO schvaluje př edlož ený ceník úhrad pro rok 2008
Pro : 5
Proti: 0
Zdr.: 0
Nepř ítomen: 2 (Holý, Scheerbaum)
Oprava administrativníchyby ze zá pisu 18. mimořá dného zasedá níZO – chybně „ Usnesení: ZO
schvaluje ná vrh rozpočtu na rok 2008“ – sprá vnéznění: „ Usnesení: ZO schvaluje rozpočet na rok
2008“
Usneseni: ZO schvaluje opravu administrativní chyby
Pro : 5
Proti: 0
Zdr.: 0
Nepř ítomen: 2 (Holý, Scheerbaum)
Rozčleněníkapitoly „ Silnice“
Výše rozpočtu celkem
2 200 000,-- Kč
Komunikace Vysoká
900 000,-- Kč
Jílová ulice
100 000,-- Kč
Vý letníulice (Tichý -Buriá nek)
200 000,-- Kč
Lá vka u kostela
150 000,-- Kč
Most – Vš eborovická - Hlavní
100 000,-- Kč
V Břízká ch – od ulice Trojmezník lokalitě Pod Lipami
700 000,-- Kč
Příční ulice - obrubníky
50 000,-- Kč
Usneseni: ZO schvaluje rozčlenění kapitoly „Silnice“ pro rok 2008
Pro : 5
Proti: 0
Zdr.: 0
Nepř ítomen: 2 (Holý, Scheerbaum)
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Zprá va starostky obce o jedná nízastupitelů obce se zá stupci TJ ČECHIE DALOVICE
Pracovní komise ve složeníBrabcová , Hoš ťá lek, Pavlík, Kolovrá tek se jako zá stupci ZO dohodli
se zá stupci TJ Čechie Dalovice na podmínká ch za jaký ch je obec ochotna investovat do vý stavby
sportoviš ť:
a) vyřeš ení majetkoprá vních vztahů TJ Čechie Dalovice na ná klady TJ Čechie Dalovice
b) TJ Čechie předloží zastupitelstvu jasnou koncepci rozvoje sportoviš ť schvá lenou vý konný m
vý borem TJ
c) obec bude investovat pouze do majetku, který bude ve vlastnictví obce Dalovice
Usneseni: ZO bere na vědomí zprá vu z jedná ní
Ná mitky proti usneseníZO – změna územního plá nu:
DREDGER , s.r.o. , Kyselka
Usneseni: ZO trvá na svém pů vodním rozhodnutí
Pro : 5
Proti: 0
Zdr.: 0
Nepř ítomen: 2 (Holý, Scheerbaum)
RECYS-MACH
Usneseni: ZO schvaluje změnu Ú P o vybudová ní rezidenčního bydlení na zá kladě odvolá ní
a doplněníinformací – s tím, ž e investor uhradí veškerépř ípadnévyvolanéná klady,
související se stavbou (protihluková bariéra apod.)
Pro : 5
Proti: 0
Zdr.: 0
Nepř ítomen: 2 (Holý, Scheerbaum)
Ú hrady zdravotního pojiš těníz odměn neuvolněný ch zastupitelů obce
Usneseni: ZO bere zprá vu na vědomí
Rozpočet Sportovnía kulturní komise na rok 2008
Usneseni: ZO bere zprá vu na vědomí
Žá dost sportovnía kulturní komise o poskytnutí příspěvku na uspořá dá ní „ Večer pro seniory“,
konaný dne 25. 01. 2007 , dle pravidel poskytová ní příspěvků, do vý š e Kč 6 000,-- z rozpočtu SKK
pro rok 2008
Usneseni: ZO schvaluje poskytnutí př íspěvku do výše Kč 6 000,-Pro : 5
Proti: 0
Zdr.: 0
Nepř ítomen: 2 (Holý, Scheerbaum)
Další ř á dnézasedá ní zastupitelstva obce se koná 07.02.2008

Ověřovatel:

Ing. G. Hoš ťá lek

Ověřovatel:

Ing. Luká š Kolovrá tek

Zapsala:

Zdenka Lodrová

Monika Brabcová
starostka obce
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