DALOVICE
ZÁ PIS
Z 15. zasedá nízastupitelstva obce Dalovice konaného dne 01. 11.2007 od 18,00 hodin v zasedací
místnosti Obecního ú řadu v Dalovicích
Starostka obce přivítala vš echny přítomnéa zahá jila jedná ní
Př ítomní zastupitelé:
Monika Brabcová , Milan Holý , Ing. Gustav Hoš ťá lek, Ing. Luká š Kolovrá tek, Ladislav Pavlík,
Robert Scheerbaum, MVDr.Jaroslav Štekl
Hosté:
Jan Fuchs
Starostka obce konstatovala, že jedná níje usná š eníschopné.
Ná vrh programu:
1. Schvá leníprogramu jedná ní
2. Volba ověřovatelů zá pisu
3. Kontrola plněníusnesení
4. Zprá va bytové komise
Ø Ž á dost pí.Rajchmanové o zařazenído pořadníku do DPS
Pozemky
Zá měr prodeje:
Ø Č á sti pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Vysoká u Dalovic
Ø p.p.č. 293/18 v k.ú.Všeborovice
Ø p.p.č. 280/14 v k.ú. Vysoká u Dalovic
Proná jem :
Ø čá st pozemku p.č. 50/1 v k.ú. Všeborovice
Prodej :
Ø p.p.č. 331/2 v k.ú. Dalovice

Žá dosti o změnu ú zemního plá nu :
Ø u p.p.č. 301/1, 301/3, 304/1, 304/2, 304/3, 304/4, 304/5, 305/1, 305/2, 305/3,
306, 307/1, 307/3, 307/5, 307/7, 307/9, 307/10, 309, 310/1, 310/2, 310/3,
310/4, 310/5, 310/6, 310/7, 310/9, 310/10, 310/11, 311/1, 311/3, 311/4,
311/5, 312/1, 312/2, 312/3, 312/4, 312/6, 313/1, 314/1, 314/2, 315/1, 315/2,
315/3, 316/1, 316/2, 316/4, 316/5, 316/6, 321/17, 419, 421 v k.ú
Všeborovice,
Ø u p.p.č. 272/1, 272/8 a čá st 229/1 v k.ú. Vysoká u Dalovic
Ø u p.p.č. 231/1, 270/2, 271, 221, 222, 223, 226, 227, 228 a čá st 229/1 v k.ú.
Vysoká u Dalovic
Ø u p.p.č.321/7,321/8,321/9,321/11,321/13,342/7,361,264,265,322 v k.ú.
Všeborovice
Ø u p.p.č. 648/67 v k.ú. Dalovice
Ø č.j. 2003/07 žá dost o řešeníproblé mů s prodejem pozemků
Ø u p.p.č. 201, 202/2, 272/4, 272/5, 273/2, 276 v k.ú. Vysoká u Dalovic
Ø u pozemku p.č. 648/83 v k.ú. Dalovice
Ø u pozemků p.č. 47/2, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10, 47/13 v k.ú. Všeborovice
Ø u pozemků p.č. 331/9 a 331/20 v k.ú. Dalovice
Ø u pozemků p.č. 219/3 a 219/6 v k.ú. Všeborovice
Ø u pozemků p.č. 331/10 a 331/2 v k.ú. Dalovice
Ø u pozemku p.č. 331/7 v k.ú. Dalovice
Ø u pozemku p.č. 331/13 v k.ú. Dalovice
Ø u pozemku p.č. 331/1 v k.ú. Dalovice
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Ostatní:
Ø žá dost o opravu komunikace ve Výletníulici
Ø žá dost o zprovozněníčá sti veřejné ho osvětlenív ulici Modřínová
Ø ná vrh smlouvy o prá vu prové st stavbu “Dalovice, Vysoká – DTS, kNN“
Ø žá dost o změnu místníúpravy v Prů běžné ul.
Ø žá dost o opravu komunikace ve Výletníulici
Ø žá dost o povolenípřipojeníprovizorního sjezdu k místníkomunikaci
v Prů běžné ulici
5. Zprá va finančního výboru
Ø Příprava rozpočtu na rok 2008
Ø Dotace
Ø Zprá va z kontroly ve školníjídelně
6. Zprá va místostarosty
Ø Připomínky k obsahové strá nce zá pisů ze zasedá níZO
Ø Informace o prů běhu přípravy realizace kanalizace Sedmidomky,
kanalizačních přípojek Sedmidomky a Všeborovice
Ø Informace o jedná nína odboru dopravy KÚ ohlednědopravníobslužnosti
v obci
Ø Podnět na využitíprostor OÚ (bývalá kancelá ř Policie) ke komerčnímu
využití
Ø Ná vrh na zvá ženívydá níobecnězá vazné vyhlá šky o místním poplatku za
povoleník vjezdu s ná kladním motorovým vozidlem do vybraných míst a
čá stíobce
7. Zprá va starostky obce
Ø Ž á dost o odsouhlasenínavýšeníobědů ve Š J v Dalovicích
Ø Ž á dost sdruženíspoluvlastníků domu Borská 199/23, Dalovice
Ø Nahrazenístá vajícísmluv o dílo smlouvami o konkré tníčinnosti (týká se to
smluv podepsané na zá kladěvýběrové ho řízení)
Ø Zprá va – pozemky v „Lokalitěu potoka“
Ø Ná vrh obecnězá vazné vyhlá šky o stanovenísysté mu shromažďová ní,
sběru, přepravy, třídění, využívá nía odstraňová níkomuná lních odpadů a
naklá dá níse stavebním odpadem
Ø Ná vrh obecnězá vazné vyhlá šky o veřejné m pořá dku, opatřeník jeho
zabezpečenía čistotěv obci
Ø Obecnězá vazná vyhlá ška č. 6/2007, kterou se zrušuje obecnězá vazná
vyhlá ška „Řá d pro pohřebiště
Ø Vydá n souhlas ke změněŘá du veřejné ho pohřebištěa souhlas
k provozová níveřejné ho pohřebiště
Ø Plná moc sprá vci veřejné ho pohřebiště
Ø Ceník hřbitovních služeb
Ø Ú klid sněhu v nové čá sti ulice „V Břízká ch“ a v ulici „Modřínová “
Ø Dodatek č. 11 ke smlouvěo dílo se Sprá vou lá zeňských parků
Ø Inventarizačníkomise
Ø Firma ASP předložila ná vrh cen odvozu směsné ho komuná lního odpadu od
1.1.2008
Ø Předložen zá pis z jedná nísportovnía kulturníkomise konané dne 22.8.2007
Ø informace o podpisu smlouvy s firmou ASEKOL o zajištěnízpětné ho odběru
elektrozařízení
Ø

8. Různé
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1. Schvá leníprogramu jedná ní
ZO schvaluje program 15. jedná ní kromě oddílu „Ž á dosti o změnu ú zemního plá nu“.
Tento bod bude zařazen na jedná ní5.11.2007
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.: 0

2. Volba ověř ovatelů zá pisu
Starostka obce určila ověřovatele zá pisu p. Holého a p. Scheerbauma. Oba jmenovaníodmítli
a jako důvod uvedli,že jim nedůvěřujíněkteříčlenovéZO. Potéstarostka určila Ing. Hoš ťá lka
a MVDr. Štekla
Usnesení:ZO schvaluje ověř ovatele zá pisu jedná ní 1.11.2007 – Ing. Hošťá lek, MVDr. Štekl
Pro:4
Proti: 0
Zdr.: 3 (Holý,Ing. Hošťá lek,MVDr. Štekl)
3. Kontrola plněníusnesení
Kontrola ú kolů ze 14. jedná ní ZO Dalovice
Bod č. 1 – splněno
Bod č. 2 – zařazeno do zprá vy starostky
Bod č. 3,4, 5 – zařazeno do zprá vy FV
Bod č. 6 – splněno
Bod č. 7 – splněno; na zá kladě jedná nís představiteli firem budou uzavřeny smlouvy o činnosti
• „ Smlouva o ú držbě komunikacíobce Dalovice“
Usnesení:ZO schvaluje uzavř enísmlouvy
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.: 0
• „ Smlouva o ú držbě hřbitova v Dalovicích“
Usnesení:ZO schvaluje uzavř enísmlouvy
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.: 0
• „ Smlouva o ú držbě zá meckého parku v Dalovicích“
Usnesení:ZO schvaluje uzavř enísmlouvy
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.: 0
• „ Smlouva o seká níkrajnic obecních komunikacív obci Dalovice“
Usnesení:ZO schvaluje uzavř enísmlouvy
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.: 0
• „ Smlouva o ú držbě zeleně v obci“
Usnesení:ZO schvaluje uzavř enísmlouvy
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.: 0
Bod č. 8 – inventarizace a složeníinventarizačních komisína rok 2007 – předložila starostka obce
Usnesení:ZO schvaluje př íkaz k provedení ř á dných inventarizacímajetku Obce Dalovice
v termínu 1.12.-31. 12. 2007 a slož eníinventarizačních komisí.
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.: 0
Bod č. 9 – ú kol trvá - uzavřít novou smlouvu se sprá vcem bytového fondu Obce Dalovice
s ú činnostíod 1.1.2008 – starostka obce
Bod č. 10 – ú kol trvá – připravit ná jemnísmlouvu tenisový ch kurtů na pozemcích obce
Dalovice.Jednat s p. Koutkem - za tenisový oddíl a p. Sokolem – za sportovní a kulturní
komisi o využívá ní tenisový ch kurtů
Bod č. 11 – zařazeno do zprá vy FV
Bod č. 12 – ZO uklá dá starostce obce zjistit ze zřizovací listiny Zá kladní š koly Dalovice pravomoc
ve věcech naklá dá nís majetkem obce ředitelem ZŠ.
4. Zprá va bytovékomise:
ZO byla předložena žá dost paní Ladislavy Rajchmanovéo zařazenído pořadníku do DPS
Usnesení:ZO schvaluje zař azení ž á dosti do poř adníku do DPS
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.: 0
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Zá měr prodeje pozemků
ZO byl předložen zá měr prodeje pozemků
• čá sti pozemku 283/2 v k.ú . Vysoká u Dalovic
Usnesení:ZO schvaluje zá měr prodeje
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.:
• čá sti pozemku 293/18 v k.ú . Vš eborovice
Usnesení:ZO schvaluje zá měr prodeje
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.:
• p.p.č. 331/2 v k.ú . Dalovice
Usnesení:ZO schvaluje zá měr prodeje
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.:
• p.p.č. 280/14 v k.ú . Vysoká u Dalovic
Usnesení:ZO zamítá zá měr prodeje
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.:
ZO byl předložen zá měr proná jmu pozemku
• čá st p.p.č. 50/1 v k.ú . Vš eborovice
Usnesení:ZO schvaluje zá měr proná jmu
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.:

0

0

0

0

0

Žá dosti o změnu ú zemního plá nu dle ná vrhu programu
Usnesení:ZO schvaluje zař azení bodu na jedná ní dne 05.11.2007
Pro: 6
Proti: 0
Zdr.: 1 (MVDr.Štekl)
PaníBuriá nková , Dalovice a osadnívý bor chatařů předložili žá dost o opravu komunikace v ulici
Vý letní
Usnesení:ZO schvaluje zař adit ž á dost od evidence pož adavků občanů obce
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.: 0
ManželéGerbovi a Pravečkovi, Dalovice, předložili žá dost o zprovoznění čá sti veřejného
osvětlenív ulici Modřínová , k.ú . Vš eborovice.Do diskuse se přihlá sili: pan Holý , paníBrabcová ,
paní Pravečková .
ZprovozněníVO je podmíněno přihlá š ením se občanů k trvalému pobytu v obci Dalovice
Usnesení:ZO schvaluje zprovoznění čá sti VO za splnění danépodmínky – př ihlá šení k TP
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.: 0
Č EZ Distribuce, a.s. Děčín předložila ná vrh smlouvy o prá vu provést stavbu „ Dalovice, Vysoká
– DTS, kNN“. Do diskuse se přihlá sil Ing. Rückl, který podal vysvětlení.
Usnesení:ZO schvaluje ná vrh smlouvy a pověř uje starostku jejím podepsá ním
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.: 0
Ing. Petr Vlá š ek, Dalovice, předložil žá dost o změnu místní ú pravy v ulici Průběžná . Zmíněnou
místní ú pravu vyjedná žadatel prostřednictvím svéosoby a na svévlastní ná klady. Do diskuse se
přihlá sili vš ichni členovézastupitelstva.
Usnesení:ZO schvaluje př edlož enou ž á dost za podmínky, ž e si ž adatel veškerézměny vyjedná
a ú prava bude vyř ízena na jeho ná klady
Pro: 4
Proti: 1 (Pavlík)
Zdr.: 2 (Ing.Hošťá lek, Scheerbaum)
ManželéLenka a Vladimír Štý sovi předložili žá dost o povolení připojení provizorního sjezdu
k místní komunikaci v ulicíPrůběžná
Usnesení:ZO uklá dá starostce prošetř it mož nost vzniku poškození komunikace v př edmětném
ú seku
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5. Zprá va finančního výboru:
Příprava rozpočtu na rok 2008 – finanční vý bor pokračuje s přípravou rozpočtu obce na rok 2008
Usnesení:ZO bere na vědomí zprá vu FV o př ípravě rozpočtu
Dotace
Finančnívý bor předložil možnosti získá nídotacína rok 2008.Bude uskutečněna příprava na
ná sledujících projektech pro získá ní dotací:
• mateřská š kola, Dalovice, ulice Má jová – fasá da, zatepleníobjektu, vý měna oken
Usnesení:ZO schvaluje př ípravu pro získá ní dotace
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.: 0
• zá kladní š kola, Dalovice , ulice U Potoka - fasá da, zateplení objektu, vý měna oken
Usnesení:ZO schvaluje př ípravu pro získá ní dotace
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.: 0
• bý valá mateřská š kola, Dalovice, ulice Hlavní – z čá sti pečovatelský dům
Usnesení:ZO schvaluje př ípravu pro získá ní dotace
Pro: 6
Proti: 0
Zdr.: 1 (MVDr.Štekl)
• zahrada u bý valémateřskéš koly, Dalovice, ulice Hlavní – dotace z prostředků
Karlovarského kraje
Usnesení:ZO schvaluje př ípravu pro získá ní dotace
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.: 0
• sportovní (multifunkční) hala – vzhledem k nevyjasněný m otá zká m umístění, typu haly
a ná vratnosti vložený ch investic bylo rozhodnutío zahá jenípřípravy na projektu odloženo.
Usnesení: ZO odklá dá př ípravu projektu
•

kanalizace Sedmidomky – rozhodnutíse odklá dá až po vydá ní stavebního povolení
na stavbu a jedná nío jednotném postupu se společnostíVSOZČ dne 9.11.2007
Usnesení: ZO odklá dá rozhodnutí o akci kanalizace Sedmidomky
Zprá va z kontroly ve š kolníjídelně
Finančnívý bor předložil zastupitelstvu obce zprá vu z provedenékontroly v jídelně zá kladní š koly
v Dalovicích dne 24. 10. 2007 . Z uvedenézprá vy vyplý vá nutnost prová dět častějš ích a
důslednějš ích kontroly ve š kolníjídelně.
Usnesení: ZO bere na vědomí zprá vu o kontrole
Finančnívý bor předložil ná vrh na ú pravu rozpočtu a provedenírozpočtový ch změn.
Rozpočtovéopatřeníč. 7 - prová dění rozpočtový ch změn v rá mci kapitoly
Rozpočtovéopatřeníč. 8 – navý š ení příjmů o dotaci z krajského ú řadu na ú zemníplá n ve vý š i
Kč 39 000,--; navý š ení příjmů u lesního hospodá řství o Kč 126 000,--; navý š enívý dajů u veřejného
osvětlenío Kč 100 000,--; navý š enívý dajů u provozu veřejnésilniční dopravy o Kč 26 000,-Usnesení: ZO bere na vědomí Rozpočtovéopatření č. 7
ZO schvaluje Rozpočtovéopatření č. 8
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.: 0
Finančnívý bor předložil ná vrh vý počtu ceny za odvoz komuná lního odpadu obce Dalovice na rok
2008 . ZO se přiklonili variantě č. l .
• obec nebude hradit př íspěvek občanům na velkoobjemovékontejnery a zajistí
4 x kvartá lně př istavenívelkoobjemového kontejneru na určitémísto, kde bude
k dispozici všem občanům
• obec určí 6 sběrných míst na tř íděný odpad
Usneseni:ZO schvaluje variantu č. l .
Pro: 5
Proti: 1 (Scheerbaum)
Zdr.: 1 (Holý)
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Finančnívý bor předložil zastupitelstvu obce Dalovice dokument „ Ná vrh pravidel prodeje pozemků
ve vlastnictví obce Dalovice“. ZO jeho obsah projednalo a doporučilo vš em zastupitelům ná vrh
doplnit, popřípadě vypracovat ná vrh nový .Termín 6.12.2007
Usnesení:ZO uklá dá vš em zastupitelům ná vrh doplnit, popřípadě vypracovat ná vrh nový .Termín
6.12.2007
6. Zprá va místostarosty obce
Místostarosta přednesl připomínky o obsahovéstrá nce zá pisů ze zasedá níZO. Do diskuse se
přihlá sili – Ing. Hoš ťá lek, pan Pavlík a paníLodrová .
Usnesení:ZO bere na vědomí změnu formy pořizová ní zá pisů ze zasedá níZO s cílem zvý š it jejich
vypovídací schopnost.
Oprava zá pisu ze 14.zasedá ní ZO
Oprava bodu č. 19
Zastupitelstvo obce schvaluje
• dvě odměny řediteli zá kladníš koly poskytovanéz finančních prostředků Karlovarského
kraje
Hlasová ní: pro – Brabcová , Holý , Scheerbaum, MVDr.Štekl; proti- Ing. Kolovrá tek, Pavlík;
zdržel se- Ing. Hoš tá lek
Usneseni:ZO schvaluje opravu hlasová ní v bodě č. 19 zá pisu č. 14
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.: 0
Oprava bodu č. 20
Zastupitelstvo obce schvaluje
• dá rkovéš eky v hodnotě Kč 500,-- pro členy komisí a členy vý borů – mimo předsedy FV
a KV
hlasová ní: pro – Brabcová , Ing. Hoš ťá lek, Ing. Kolovrá tek, Pavlík, MVDr. Štekl
zdržel se – Holý , Scheerbaum
Usnesení:ZO schvaluje opravu hlasová ní v bodě č. 20 zá pisu č. 14 – doplnění o členy výborů
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.: 0
Místostarosta podal informaci o průběhu přípravy realizace kanalizace Sedmidomky, kanalizačních
přípojek Sedmidomky a Vš eborovice
Usneseni:ZO bere na vědomí zprá vu místostarosty obce
Místostarosta informoval o jedná ní na odboru dopravy KÚ ohledně dopravní obslužnosti v obci
Usnesení:ZO bere na vědomí zprá vu místostarosty obce
Místostarosta dal podnět na využití prostor OÚ (bý valá kancelá ř Policie) ke komerčnímu využití
Usnesení:ZO bere na vědomí zprá vu místostarosty obce
Místostarosta navrhnul vydat obecně zá vaznou vyhlá š ku o místním poplatku za povolení k vjezdu
s ná kladním motorový m vozidlem do vybraný ch míst a čá stí obce
Usnesení:ZO uklá dá starostce a místostarostovi obce jednat se zá stupcem Dopravního
inspektorá tu PČ R
7. Zprá va starostky obce
Starostka obce předložila ná vrh vedoucí š kolníjídelny o navý š eníceny obědů ve ŠJ v Dalovicích .
Jelikož ú daje byly neú plné, ZO požaduje doplnění.
Usnesení:ZO zamítá navýšeníceny obědů od 1.11.2007
Žá dost Sdružení spoluvlastníků domu Borská 199/23, Dalovice ohledně p.p.č 144/4 k.ú .Dalovice
Usnesení:ZO bere na vědomí ž á dost Sdruženíspoluvlastníků domu Borská 199/23, Dalovice
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Zprá va – pozemky v „ Lokalitě u potoka“
Starostka obce sezná mila zastupitele s vypracovanou zprá vou tý kající se prodejů pozemků v
„ Lokalitě u potoka“. Do diskuse se přihlá sili – pan Holý , Ing. Hoš ťá lek, pan Pavlík, pan
Scheerbaum. Na zá kladě diskuse dospělo ZO k řeš ení.
1) ZO revokuje bod č. 10 - č.j. 1264/06 ú hradu za prodej p.č. 145/1 v k.ú . Dalovice v termínu do
31. 07. 2006. V případě nedodrženílhůty zastupitelstvo obce nabídne pozemek jinému zá jemci v oddílu „ schvaluje“ 48. zasedá níze dne 26.06.2006 a prodlužuje termín ú hrady do doby předložení
ná vrhu kupnísmlouvy
Usnesení: ZO schvaluje bod č. 1) ř ešení
Pro: 5
Proti: 0
Zdr.: 2 (Ing.Kolovrá tek, MVDr. Štekl)
2) ZO schvaluje prodej pozemků :
Jan a Jiřina Benedikovičovi
Lucie Valurová
Jan Brunclík
Ing.Mgr. JiříHruš a JUDr. Hruš ová
Karel a Jan Bidlá kovi
Marija a Josef Beneš ovi
Jana Laš tovková
Anna Č erná JiříČ erný
Ing.Jindřich Andreovký a Eliš ka Andreovská
Jana Geberová
Ing. Gustav Hoš ťá lek

p.č. 145/5 k.ú .Dalovice
p.č. 146/1;147/1 k.ú .Vysoká ;147/3 k.ú .Dalovice
p.č. 138/3;137/3 k.ú .Dalovice
p.č. 145/4;146/4 k.ú .Dalovice
p.č. 133 k.ú .Dalovice
p.č.131 k.ú .Dalovice
p.č. 127;128 k.ú .Dalovice
p.č. 148 k.ú .Vysoká
p.č. 146/5 k.ú .Dalovice; 147/2 k.ú .Vysoká
p.č. 144/2;144/5;145/3 k.ú .Dalovice
p.č.145/1 k.ú . Dalovice

Usnesení: ZO schvaluje bod č. 2) prodej pozemků
Pro: 5
Proti: 0
Zdr.: 2 (Ing.Kolovrá tek, MVDr. Štekl)
Starostka obce předložila „ ná vrh obecně zá vaznévyhlá š ky o stanovení systému shromažďová ní,
sběru, přepravy, třídění, využívá ní a odstraňová ní komuná lních odpadů a naklá dá níse stavebním
odpadem“, který zaš le k posouzení na MVČ R
Usnesení:ZO bere na vědomí ná vrh obecně zá vaznévyhlá š ky
Starostka obce předložila „ ná vrh obecně zá vaznévyhlá š ky o veřejném pořá dku, opatřeník jeho
zabezpečenía čistotě v obci, který zaš le k posouzenína MVČ R
Usnesení:ZO bere na vědomí ná vrh obecně zá vaznévyhlá š ky
Starostka obce předložila dokument „ Obecně zá vazná vyhlá š ka č. 6/2007“, kterou se zruš uje obecně
zá vazná vyhlá š ka „ Řá d pro pohřebiš tě“
Usnesení:ZO schvaluje dokument „ Obecně zá vazná vyhlá š ka č. 6/2007“
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.: 0
Starostka obce předložila Řá d veřejného pohřebiš tě a souhlas k jeho provozová ní.
Usnesení:ZO schvaluje Řá d veřejného pohřebiš tě
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.: 0
Starostka obce předložila „ Plnou moc“ pro sprá vce veřejného pohřebiš tě
Usnesení:ZO schvaluje „ Plnou moc“ pro sprá vce veřejného pohřebiš tě
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.: 0
Starostka obce předložila „ Ceník hřbitovních služeb“
Usnesení: ZO schvaluje „ Ceník hřbitovních služeb“
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.: 0
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Starostka obce předložila žá dost ohledně zimní ú držby (ú klid sněhu) v novéčá sti ulice
„ V Břízká ch“ a v ulici „ Modřínová “. S majiteli dotčený ch objektů bude uzavřena dohoda o zimní
ú držbě v nezbytně nutném rozsahu
Usnesení:ZO schvaluje uzavření dohody o zimní ú držbě v nezbytně nutném rozsahu
Pro: 5
Proti: 0
Zdr.: 2 (Holý, Scheerbaum)
Starostka obce předložila Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo se Sprá vou lá zeňský ch parků na zimní
ú držbu.
Usnesení:ZO uklá dá starostce obce zaktualizovat smlouvu o dílo se Sprá vou lá zeňský ch parků
na zimní ú držbu.
Starostka obce předložila ná vrh cen na odvozu směsného komuná lního odpadu od 1.1.2008
- Firma ASP
Usnesení:ZO bere na vědomí ceny na odvoz směsného komuná lního odpadu od 1.1.2008
Starostka obce předložila zá pis z jedná nísportovní a kulturníkomise konanédne 22.8.2007
Usnesení:ZO bere na vědomí zá pis z jedná ní sportovní a kulturníkomise konanédne 22.8.2007
Starostka obce předložila informaci o podpisu smlouvy s firmou ASEKOL o zajiš těnízpětného
odběru elektrozařízení
Usnesení:ZO schvaluje smlouvu s firmou ASEKOL o zajiš těnízpětného odběru elektrozařízení
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.: 0
8. Různé
Starostka obce předložila ná vrh na vyřazení Drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM)
z majetku obce na obecním ú řadu a v místníknihovně.
Usneseni:ZO schvaluje vyřazení DDHM
Pro: 7
Proti: 0
Zdr.: 0
Kontrolní vý bor obce provede v měsíci listopadu dle svého plá nu kontrolu v Zá kladní š kole
Usnesení:ZO bere na vědomí termín kontroly v Zá kladní š kole
Starostka obce podala zprá vu ohledně smlouvy uzavřenés Ing.Forejtem – kanalizační
přípojky.Pokud Ing. Forejt nedodrží podmínky smlouvy do 7.11.2007, obec Dalovice od smlouvy
odstoupí.
Zastupitelstvo obce vyslovuje poděková ní paní Aleně Vrbové– sportovní a kulturní komise,
za ú spěšnou akci „Večerní posezeníseniorů s muzikou“
Příš tí řá dnézasedá nízastupitelstva obce Dalovice se bude konat v zasedacímístnosti Obecního
ú řadu v Dalovicích dne 06.12.2007 od 18,00 hodin

Ověřovatel:

Ing. G. Hoš ťá lek

Ověřovatel:

MVDr. J. Štekl

Zapsala:

Zdenka Lodrová
Helena Šnajdrová
Monika Brabcová
starostka obce
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