DALOVICE
ZÁ PIS
Ze 14. zasedá nízastupitelstva obce Dalovice konaného dne 04.10.2007 od 18,00 hodin v zasedacímístnosti
Obecního ú řadu v Dalovicích
Př ítomnízastupitelé:
Hosté:

Monika Brabcová , Milan Holý , Ing. Gustav Hoš ťá lek, Ing. Luká š Kolovrá tek,
Ladislav Pavlík, Robert Scheerbaum, MVDr.Jaroslav Štekl
Jan Fuchs, Ing. Jana Smutná

PROGRAM JEDNÁ NÍ
1. volba ověřovatele zá pisu
2. kontrola uložený ch ú kolů
3. zprá va bytovékomise
4. zprá va stavební komise
5. zprá va finančního vý boru
6. zprá va starostky obce

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
SCHVALUJE
1. program jedná ní zastupitelstva obce
2. ověřovatele zá pisu – Ing. Kolovrá tek, Pavlík
3. pravidla pro čerpá nípříspěvků „ Sportovní a kulturníkomise OÚ Dalovice“ s ú činností od 01.01.2008
4. ná vrh na opatřeníz kontroly provedenékontrolním vý borem ve věci prodeje pozemků v lokalitě „ U
Potoka“
- dodatečnéschvá leníprodeje pozemků, t.č.v majetku obce
- dodatečnéschvá leníprodeje pozemků, t.č.v majetku PF
- uzavřít dodatky ke kupním smlouvá m, pokud se budou předchozími kroky měnit některá
ustanovení
5. č.j.1583/07 prodej čá sti pozemku p.č.342/18 v k.ú . Vš eborovice (podle předloženého ná vrhu GP).
Ž adatel: Ing. Tomá š Buriá nek, Dalovice
6. vyvěsit k prodeji pozemek p.č.398/4 v k.ú . Dalovice
7. č.j.1711/07 na vlastníná klady zřízeníprovizorní příjezdovécesty přes pozemky p.č.282, 280/14
k pozemku p.č.89 v k.ú . Vysoká u Dalovice – v případě obecního zá jmu uvede žadatel pozemek do
původního stavu na vlastní ná klady. Ž adatel: MUDr. Marek Kalenda, Dalovice
8. č.j.1715/07 zařadit žá dost o změnu ú zemního plá nu pozemku p.č.534/9 v k.ú . Dalovice z plochy rezervy
pro vý robu, drobnéslužby a dopravu na plochy ú zemí k bydlení do evidence požadavků na změnu Ú P.
Ž adatel: Jana Šrá mková , Stříbro
9. č.j.1734/07zařadit žá dost o změnu ú zemního plá nu pozemku p.č.274/5 v k.ú .Vš eborovice z plochy
ú zemízemědělskévý roby na ú zemíbydlení do evidence požadavků na změnu Ú P. Ž adatel: Antonín
Müller, Dalovice
10. č.j.1288/07 žá dost o odvedeníobecní deš ťovékanalizace z čá sti Vysoká do Vitického potoka. Před
přidělením finančních prostředků, dle předloženékalkulace, bude sepsá na smlouva o zřízení věcného
břemene ú držby a oprav kanalizace. Podmínky zaú stění do Vitického potoka určísprá vce toku – Povodí
Ohře – zajiš ťuje majitel pozemku 147/1. Ž adatel: Lucie Valurová , Dalovice
11. přidělení10 kontejnerů na odstranění„ černésklá dky“ v lokalitě „ U Potoka“ ,čá st obce Vysoká . Ž adatel:
Lucie Valurová , Dalovice
12. č.j.1872/07 zruš enídvou parkovacích míst v ulici Dolníz důvodu vjezdu do plá novanégará že na
pozemku p.č.47/14 v k.ú . Vš eborovice. Podmínkou je předloženíkladného stanoviska dopravní policie;
ná klady na změnu značení bude hradit v plnévý š i žadatel. Ž adatel: Luká š Peká rek, Dalovice
13. plá n činnosti kontrolního a finančního vý boru na rok 2007
14. opatřenívyplý vajícíz provedenékontroly hospodaření ZŠ Dalovice
15. termín 18.10.2007 pro podá vá ní žá dostí na změnu ú zemního plá nu
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16. vypsá ní vý běrového řízení na firmu, která se zabý vá čerpá ním dotací
hlasová ní:
pro:
Brabcová , Ing. Hoš ťá lek, Ing. Kolovrá tek, Pavlík ,Scheerbaum, MVDr. Štekl
zdržel se:
Holý
17. financová nídrobný ch darů při zvlá š tních příležitostech (zlatá svatba;vý znamnévý ročí, apod.)
18. prodlouženítermínu pro zaplacení příspěvku na kanalizační přípojky do 31.10.2007
19. dvě odměny řediteli zá kladní š koly poskytovanéz finančních prostředků Karlovarského kraje
20. dá rkovéš eky v hodnotě Kč 500,- pro členy komisí
hlasová ní:
pro:
Brabcová , Ing. Hoš ťá lek, Ing. Kolovrá tek, Pavlík, MVDr. Štekl
zdržel se:
Holý , Scheerbaum
21. uzavírá ní smluv s ná jemníky obecních bytů ve vý jimečný ch případech na dobu určitou (půl roku)
22. poskytnutí ú dajů při vý znamný ch vý ročích z EO starostce obce
23. ú pravu rozpočtu a provedenírozpočtový ch změn – rozpočtovéopatřeníč. 6
- navý š ení příjmů o 426 151,- Kč (prodej majetku obce)
- navý š ení vý dajů o 126 151,- Kč (příspěvek ZŠ Dalovice na malová ní)
- navý š ení vý dajů o 300 000,- Kč (ú držba veřejnézeleně)
24. zůstatek rozpočtovaného příspěvku ZŠ na rok 2007 vyplatit v měsíci říjnu 2007
25. žá dost o bezú platný převod pozemků v majetku PF ČR na Obec Dalovice – p.p.č.536, 537, 538, 175,
284, 285 v k.ú . Dalovice, 289, 200, 238, 240, 250, 255/1,256/1,258, 273, 79/2, 298/5, 128/2, 175/14,
327/1 v k.ú . Vš eborovice, 253, 256, 257, čá st. 255 v k.ú .Vysoká u Dalovic
26. spoluú čast obce se společnostíVAK K.Vary do vý š e cca 10 000,- Kč na ú hradu opravy havá rie deš ťové
kanalizace v ulici Průběžná
BERE NA VĚ DOMÍ
1. zprá vu bytovékomise - zruš ení žá dosti vý měny bytů mezi paníStaňkovskou a Soukupovou
2. zprá vu kontrolního vý boru - vyjá dřeníke stížnosti ná jemníků domů Na Vý sluní 224/1, 225/3
3. prodej pozemku p.č.144/4 v k.ú . Dalovice - bude řeš eno po vytvoření kritérií pro prodeje pozemků
z majetku obce
4. zprá vu o provedenékontrole hospodaření ZŠ a MŠ Dalovice
5. ukončenípracovního poměru knihovnice k 31.12.2007
6. zprá vu o uvolněnífinančních prostředků na pořá dá níakcí : „ Turnaj starý ch pá nů“ Kč 5 000,--; „ O
mistra Dalovic“ Kč 10 000,--; „ Tulá cký běh“ 15 000,- Kč
7. zá pis ze stavební komise- oddíl „ Na vědomí“- bez připomínek
8. informaci ředitele ZŠ Dalovice o ředitelském volnu dne 27. 09. 2007
9. zprá vu o jedná nína MM Karlovy Vary, odbor ú zemního plá nová nía stavební ú řad, k vydá ní ú zemního
rozhodnutíakce „ Vý stavba RD ve Vš eborovicích“
10. zprá vu o ú pravě dopravní situace v ulici Průběžná
11. zprá vu o agendě hřbitova a konstatuje, že nemá zá sadní připomínky k činnosti paníAleny
Scheerbaumové
12. zprá vu finančního vý boru o hospodařeníObce Dalovice za období I-VIII/2007; současně byla
provedena průběžná finanční kontrola
13. priority:
Brabcová :
veřejnéosvětlení, komunikace, mosty, sportovní hala;
Holý :
komunikace ul. Vš eborovická , mosty;
Ing.Hoš ťá lek: komunikace, bý valá MŠ– Hlavníul., multifunkční hala, kanalizace
Sedmidomky;
Ing.Kolovrá tek:komunikace, mosty, ZŠ, MŠ;
Pavlík:
oprava vozovek, oprava mostů, PD na multifunkční halu, zasíťová ní st.
Pozemků„ Vš eborovice, jižní svah“;
Scheerbaum: komunikace – dokončení ul. Borská ve Vysoké;
MVDr.Štekl: komunikace, mosty
14. zprá vu místostarosty obce – kanalizace Vš eborovice - kanalizace Sedmidomky (ZO nesouhlasís 50%
ú častí ú hrady)
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15. zprá vu starostky obce tý kajícíse budovy č.p. 82 , Hlavní ul.
UKLÁ DÁ
1. likvidaci ekologickézá těže v oblasti „ Marakana“ s podmínkou uvést předmětný pozemek do
původního stavu. Termín: 31.10.2007, Robert Scheerbaum
2. upravit a odsouhlasit ceník hřbitovních služeb (poplatek za proná jem hrobového místa, poplatek za
zruš eníhrobu), plnou moc sprá vci hřbitova. Termín: 01.11.2007-starostka obce
3. provést kontrolu odpadového hospodá řství obce a ve spoluprá ci s technikem obce vytvořit kalkulaci
na odvoz směsného komuná lního odpadu. Termín 01.11. 2007-finančnívý bor
4. vytvořit kritéria pro prodej pozemků z majetku obce. Termín: 01.11. 2007-finančnívý bor
5. provést kontrolu ve š kolní jídelně zá kladní š koly do konce měsíce října 2007
6. zjistit možnosti spoluprá ce s Městskou policií K.Vary, dopravní policiípři řeš enídopravní situace,
kontroly dodržová ní veřejného pořá dku. Termín 01.11.2007-starostka obce
7. projednat se zá stupci firem ACER, S-BAUM, prová dění pracípro obec Dalovice. Termín:
01.11.2007-starostka obce
8. připravit složeníinventarizačních komisí na rok 2007. Termín 01.11.2007-starostka obce
9. uzavřít novu smlouvu se sprá vcem bytového fondu Obce Dalovice s ú činností od 01.01.2008-starostka
obce
10. prověřit možnosti proná jmu tenisový ch kurtů na pozemcích Obce Dalovice.
Termín:01.11.2007-starostka obce
11. provést porovná ní cen za odpadovéhospodá řství. Termín: 01.11.2007-kontrolnívý bor
12. doloženíná vrhu ná jemnísmlouvy na proná jem učebny v ZŠ Dalovice
ZAMÍTÁ
1. č.j.1730/07 žá dost o proná jem čá sti pozemku p.č.648/1 v k. ú . Dalovice. Ž adatel: Jaroslav a Jana
Kacerovi
2. č.j.1882/07 změnu projektu před dokončením „ Opěrná zeď na pozemku p.č.205/1 v k.ú . Vš eborovice.
Při vý stavbě nebyla dodržena schvá lená PD; zastupitelstvo obce nesouhlasí s navržený m řeš ením.
Ž adatel: Sergey Rylov, Karlovy Vary
3. žá dost ČZS na předkupníprá vo ná jemců pozemku p.č.672 v k. ú . Dalovice. Ž adatel: Český
zahrá dká řský svaz, ZO Dalovice
Vš echny body jedná ní(kde neníuvedeno jinak), byly schvá leny vš emi hlasy.
Příš tí řá dnézasedá nízastupitelstva obce Dalovice se bude konat v zasedacímístnosti Obecního ú řadu
v Dalovicích dne 01.11.2007 od 18,00 hodin
Ověřovatel:
Ověřovatel:
Zapsala:

Ing. Luká š Kolovrá tek
Ladislav Pavlík
Zdenka Lodrová
Monika Brabcová , starostka obce
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