DALOVICE
ZÁ PIS
Z 13. zasedá nízastupitelstva obce Dalovice konaného dne 03. 09.2007 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,
Robert Scheerbaum, MVDr.Jaroslav Štekl
Hosté:
Jan Fuchs, Ing. Jana Smutná
PROGRAM JEDNÁ NÍ
1. kontrola uložený ch ú kolů
2. zprá va bytovékomise
3. zprá va stavební komise
4. zprá va finančního vý boru
5. zprá va osadního vý boru
6. zprá va místostarosty
7. zprá va starostky obce

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
SCHVALUJE
1. program jedná ní zastupitelstva obce
2. ověřovatele zá pisu – Ing. Hoš ťá lek, MVDr. Štekl (ověřit zá pis odmítli - p.Holý ,
p.Scheerbaum)
3. ná kup 9 stromů – okrasná hruš ka – na hřbitov – financová ní SUPTel – cca 35 000,-- Kč
hlasová ní: pro: Brabcová , Ing. Hoš ťá lek, Ing. Kolovrá tek, Pavlík, MVDr. Štekl
zdržel se: Holý , Scheerbaum
4. opravu železného plotu u bý valémateřskéš koly členy TJ Č echie Dalovice
hlasová ní
pro : Brabcová , Holý , MVDr. Štekl, Scheerbaum
zdržel se: Ing. Hoš ťá lek, Ing. Kolovrá tek, Pavlík
5. na zá kladě zá kona č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyš ová ní z bytu navý š ení ná jemného
na rok 2008 pro obec Dalovice:
I. kat.
navý š ení o 6,8 %
ná jemné16,74 Kč/m2
II. kat
navý š ení o 14,8 %
ná jemné14,50 Kč/m2
III. kat.
navý š ení o 22,2 %
ná jemné12,78 Kč/m2
IV. kat.
navý š ení o 32,9 %
ná jemné10,80 Kč/m2
6. směnu bytů – paníStaňkovská a paní Soukupová ; podmínkou je přihlá š enípaníSoukupové
k TP v obci Dalovice
7. přidělení bytu v DPS na adrese Sadovská 103, byt č.2 paníMarcele Štý sové, Dalovice
8. č.j. 1015/07 – prodej pozemku p. č. 363/6 o rozloze 89 m2 v k.ú . Dalovice za čá stku 30,-Kč/ m2. Ž adatel: Společenství vlastníků, Pod Strá ní 150/11
9. vyvěsit k prodeji pozemek p.č. 144/4 v k.ú . Dalovice
10. vyvěsit k prodeji čá st pozemku p.č. 342/18 v k. ú . Vš eborovice
11. cenu Kč 50,--/m2 za pozemek p.č. 144/4 v k.ú . Dalovice
hlasová ní
pro: Brabcová , Holý , Ing. Kolovrá tek, Scheerbaum, MVDr. Štekl
zdržel se: Ing. Hoš ťá lek, Pavlík
12. cenu Kč 50,--/m2 za čá st pozemku p.č. 342/18 v k.ú . Vš eborovice
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13. č.j. 1089/07 zařadit žá dost o změnu ú zemního plá nu na pozemcích p.č. 198, 199, 200 v k.ú .
Vysoká z plochy ZPF na plochy bydlenívenkovského typu do evidence požadavků na
změnu ÚP. Ž adatelé: Ing. Josef Rau, Zdenka Kuglerová , Chodov, Hana Suchanová , Merklín
hlasová ní
pro: Brabcová , Ing. Hoš ťá lek, Ing. Kolovrá tek, Pavlík, Scheerbaum, MVDr.
Štekl
zdržel se: Holý
14. č.j. 1126/07 žá dost o rozš íření VO v ulici Stará Cesta zařadit do evidence požadavků
občanů. Ž adatel: Zuzana Fikrtová , Dalovice
15. č.j. 1511/07 žá dost o finančníspoluú čast na ná kladech za vyasfaltová ní čá sti cesty –
rozhraní ulic V Břízká ch a Trojmeznív čá stce Kč 16 740,-- (hrazeno z kapitoly „silnice“).
Ž adatel: G.Sist S s.r.o., V Břízká ch, Dalovice
16. podklady pro zapsá ní do kroniky obce Dalovice a odměnu za vypracová ní ve vý š i Kč
5 000,-17. ú hradu za vykonanéprá ce dle mandá tní smlouvy Ing. Jakubovi Lodrovi
18. proplá cení kreditu na dobíjenímobilního telefonu Ing. Hoš ťá lkovi, místostarostovi obce, na
zá kladě předloženého dokladu, v měsíčnívý š i Kč 400,-19. ú pravu rozpočtu a provedenírozpočtový ch změn:
vý daje:
a. navý š ení kapitoly „Pohřebnictvío Kč 40 tisíc
b. navý š ení kapitoly „Veřejnéosvětlení“o Kč 40 tisíc
c. navý š ení kapitoly „Odvá děnía čiš tění odpad.vod“(sesuv) o Kč 1 376 tisíc
d. navý š ení kapitoly „Zá kladní š kola“o Kč 30 385,-- a o Kč 6 052,e. navý š ení kapitoly „Požá rní ochrana“o Kč 31 304,-f. navý š ení schodku o Kč 1 523 741,-příjmy:
g. obnova lesních porostů Kč 6 300,-h. zpracová ní LHP Kč 17 741,-i. mobilníRDST pro hasiče Kč 31 304,-j. sníženíschodku o Kč 55 345,-ú pravu rozpočtu a provedení rozpočtový ch změn u Mateřskéš koly:
k. sníženípoložky oprav o Kč 49 000,-l. zvý š ení příspěvku obce o Kč 49 000,-20. ná kup myčky na ná dobí– žadatel: Mateřská š kola Dalovice
21. vyřízení pohledá vek dle navrženého rozpisu a postup při jejich vymá há ní (pozemky, psi,
popelnice): upomínka, pokus o smír (prá ce v ú kole), exekučnípříkaz
hlasová ní:
pro: Brabcová , Holý , Ing. Hoš ťá lek, Ing. Kolovrá tek, Pavlík, MVDr. Štekl
zdržel se: Scheerbaum
22. termín zasedá nízastupitelstva obce 1. čtvrtek v měsíci, od 18,00 hodin
hlasová ní
pro: Brabcová , Ing. Hoš ťá lek, Ing. Kolovrá tek, Pavlík , MVDr. Štekl
proti: Holý , Scheerbaum
23. stanovisko k přípravě jízdního řá du – č. linky 42021 K. Vary – Šemnice
24. zažá dat o dotaci na akci ZŠ – vý měna oken a zateplení
25. provést vý běrovéřízenína firmu zabý vajícíse dotacemi z EU
hlasová ní
pro: Brabcová , Ing. Hoš ťá lek, Ing. Kolovrá tek, Pavlík, MVDr. Štekl
proti: Holý
zdržel se: Scheerbaum
BERE NA VĚ DOMÍ
1. dodatek ke smlouvě „Údržba zeleně v obci Dalovice“- zajiš těnívyvá žení odpadkový ch koš ů
2. zprá vu o kontrole pojistného, prová děnínemocenského pojiš těnía plněníú kolů
v důchodovém pojiš těníprovedenédne 12. 07. 2007 – bez zá vad
3. zprá vu starostky obce o možnosti vý povědi smlouvy s Č eský mi radiokomunikacemi
4. zprá vu starostky obce o uvolněnífinančních prostředků ve vý š i Kč 15 000,-- na pořá dá ní
akce KIWI MUŽ 2007 konanédne 04. 08. 2007
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5. ú pravu rozpočtu a provedenírozpočtový ch změn - rozpočtovéopatření č. 4, tý kající se
pohybu položek v kapitole „Č innosti knihovnické“ a „Pohřebnictví“.
6. zprá vu starostky obce o prová dění maleb a ná těrů v Zá kladní š kole Dalovice
7. schvalová níobjedná vek na prá ce pro bytový fond starostkou obce
8. zá pis ze stavebníkomise- oddíl „Na vědomí“- bez připomínek
9. č.j. 1232/07 – odstoupeníod požadavku na prodej čá sti pozemku p.č. 76/1 v k.ú .
Vysoká - Ing. Jirkovský , Dalovice
10. informaci o připravovaném vý běrovém š etřenív zemědělství
11. plá n činnosti kontrolního vý boru
12. zprá vu o průběhu akce „ZŠ – ú prava sociá lního zařízení“
13. zprá vu místostarosty obce
14. zprá vu osadního vý boru
15. ú hradu faktury firmě REDI za vypracová ní „Ozná menízá měru o posuzová ní vlivu na Ž P“
v čá stce Kč 15 470,-16. sezná mení s možnostmi zhodnocení pozemků – Vš eborovice – jižnísvah – místostarosta
obce
17. dvě zprá vy o agendě hřbitova – Alena Scheerbaumová
UKLÁ DÁ
1. provést kontrolu v příspěvkový ch organizacích obce. Komise ve složení: Ing.Parůžek, p.
Pavlík, p.Šnajdrová
2. stanovit pro sportovní a kulturníkomisi podmínky a pravidla pro čerpá nífinančních
prostředků – finančnívý bor
3. prověřit smlouvu na sprá vu bytového fondu a dodat ná vrh řeš ení- Ing. Hoš ťá lek
4. likvidaci ekologickézá těže v oblasti „Marakana“s podmínkou uvést předmětný pozemek
do původního stavu. Termín: 31.10.2007, p. Robert Scheerbaum
5. uzavřít kontrolu kupních smluv v lokalitě „U Potoka“. Termín: 04.10.2007 – kontrolní
vý bor
6. provést kontrolu na stavbě ( … .kanalizace, „kamenná hradba podél komunikace“) a
pozemku (dodržová ní podmínek ná jemní smlouvy) pana Rylova , Dalovice – starostka obce
7. provést š etřenína pozemcích p.č. 147/1, 146/1 v k.ú . Dalovice a 147/3 v k.ú . Vysoká
k řeš ení odkanalizová nídeš ťovévody a odstranění černésklá dky. Termín: 04.10.2007 –
Holý , Fuchs, Ing. Diviš ve spoluprá ci s majitelkou pozemku
8. upravit a odsouhlasit ceník hřbitovních služeb (poplatek za proná jem hrobového místa,
poplatek za zruš eníhrobu), plnou moc sprá vci hřbitova. Termín: 04.10.2007 – starostka
obce
9. proš etřit stížnost obyvatel domů Na Vý sluní 224/1 a 225/3 na vyú čtová ní služeb za rok
2006. Termín: 01.10.2007 – kontrolní vý bor
10. dořeš it se sprá vcem BF a ředitelem ZŠ opravu hromosvodů a odstraněnízá vad a nedostatků
plynovékotelny ZŠ – starostka obce
11. prová dět důslednou kontrolu při přebírá nívykonaný ch pracídle uzavřený ch smluv starostka obce
12. vyřeš it pořízeníDHIM sportovní komisí (zařazení ná kupu lavic a stolů) do majetku obce –
starostka obce
13. řeš it dopravnísituaci v ulici Hlavní x Jednota; Hlavní x Průběžná (zrcadlo) – starostka obce
14. kontrolu VO v ulicích „Modřínová “a „V Břízká ch“v k.ú . Vš eborovice – starostka obce
15. zjistit příčinu nefunkčnosti hodin v ZŠ – starostka obce
16. prověřit poká cení2 stromů (bříza, lípa) v ulici „Pod Lipami“– starostka obce
ZAMÍTÁ
1. žá dost o zařazenído pořadníku v DPS – žadatel pan Miroslav Zejda, Jablonec nad Nisou
hlasová ní
pro: Brabcová , Holý , Ing. Kolovrá tek, Scheerbaum, MVDr. Štekl
proti : Ing. Hoš ťá lek, Pavlík
2. žá dost Mateřskéš koly Dalovice na vý měnu oken
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pro: Brabcová , Ing. Hoš ťá lek, Ing. Kolovrá tek, Pavlík, MVDr.Štekl
zdržel se: Holý , Scheerbaum
finanční ú čast v projektu „Rok v Kruš ný ch horá ch“v čá stce Kč 36 720,-č.j. 1106/07 žá dost o prodej pozemku p.č. 672 v k.ú . Dalovice. Ž adatel: Č eský
zahrá dká řský svaz, ZO Dalovice
hlasová ní
pro: Brabcová , Ing. Hoš ťá lek, Ing. Kolovrá tek, Pavlík, MVDr. Štekl
proti: Holý , Scheerbaum
č.j. 1256/07 žá dost o prodej čá sti pozemku p.č. 429/7 v k.ú . Vš eborovice. Ž adatel: manželé
Jiřina a Rostislav Korbovi, Karlovy Vary
č.j. 1378/07 žá dost o prodej čá sti pozemku p.č. 622/1 v k.ú . Vysoká Štola. Ž adatel: Pavel
Doubek, Karlovy Vary
č.j. 1584/07 žá dost o prodej domu č.p. 76/10, včetně pozemku p.č. 16/1 v k.ú . Dalovice.
Ž adatel: Miroslav Brož , DiS., Dalovice
hlasová ní

3.
4.

5.
6.
7.

Zastupitelstvo obce vyslovuje podě ková níSDH Dalovice za úspě šné
reprezentová níobce.
Vš echny body jedná ní(kde neníuvedeno jinak), byly schvá leny vš emi hlasy.
Příš tí řá dnézasedá ní zastupitelstva obce Dalovice se bude konat v zasedacímístnosti Obecního
ú řadu v Dalovicích dne 04.10.2007 od 18,00 hodin

Ověřovatel:

Ing. Hoš ťá lek

Ověřovatel:

MVDr. Štekl

Zapsala:

Zdenka Lodrová

Monika Brabcová
starostka obce
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