DALOVICE
ZÁ PIS
Z 11. zasedá nízastupitelstva obce Dalovice konaného dne 04.06.2007 od 16,00 hodin
v zasedacímístnosti Obecního ú řadu v Dalovicích
Přítomní zastupitelé:
Monika Brabcová , Milan Holý , Ing. Gustav Hoš ťá lek, Ing. Luká š Kolovrá tek, Robert
Scheerbaum, MVDr. Jaroslav Štekl
Ladislav Pavlík – 17,00
Hosté:
Jan Fuchs, Ing. Jana Smutná
PROGRAM JEDNÁ NÍ
1. kontrola uložený ch ú kolů
2. zprá va finančního vý boru
3. zprá va stavební komise
4. zprá va bytovékomise
5. zprá va místostarosty obce
6. zprá va starostky obce

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
SCHVALUJE
1. program jedná ní zastupitelstva obce
2. hlasová ní: pro – Brabcová ,Holý , Ing. Hoš ťá lek, Ing. Kolovrá tek, Scheerbaum,
MVDr. Štekl
nepřítomen – Pavlík
3. na zá kladě zprá vy kontrolního vý boru kontrolu pracína odstraně níkalamity š etřením
na místě – ustavená komise – Fuchs, Ing. Hoš ťá lek, Ing. Kubá t, Ing. Kupilík, Robert
Scheerbaum
4. hlasová ní: pro – Brabcová ,Holý , Ing. Hoš ťá lek, Ing. Kolovrá tek, Scheerbaum,
MVDr. Štekl
nepřítomen – Pavlík
5. mandá tní smlouvu s firmou KARYA KV s.r.o., zast. Ing. Ilonou Vltavskou pro vý kon
inžený rskéčinnosti na stavebníakci „ Komunikace a sítě technického vybavení pro
budoucí vý stavbu RD, k.ú . Vš eborovice, obec Dalovice“
hlasová ní: pro - Brabcová ,Ing. Hoš ťá lek, Ing. Kolovrá tek, Pavlík , Scheerbaum,
MVDr. Štekl
zdržel se-Holý
6. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6008„ Změ na č. 3 Ú PN SÚ Dalovice“ s Ing. arch.
A.Kaskovou
7. nový termín k vyhodnocení ukazatelů provozu š kolní jídelny – 31.12.2007.Obec
zajistí podružnémě ření vody a plynu a ke konci kalendá řního roku bude finančním
vý borem provedeno novévyhodnocení ná kladů na provoz jídelny, včetně vlivů
nový ch strá vníků a skutečný ch ná kladů na vodu a plyn.
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8. obecně zá vaznou vyhlá š ku č. 5/2007 „ Požá rnířá d obce“ po uplynutédobě vyvě š ení;
příloha
9. smě nu bytů – p. Karas a p. Zachožijová – podmínkou je přihlá š eník TP paní
Zachožijové do obce Dalovice
10. vý mě nu bytu paní Ciká novév DPS
11. vý pově ď ná jemní smlouvy k obecnímu bytu paníHavlá tkové
hlasová ní: pro – Brabcová , Holý , Ing. Hoš ťá lek, Ing. Kolovrá tek, Pavlík, Scheerbaum
zdržel se – MVDr. Štekl
12. vyvě sit zá mě r prodat či pronajmout budovu č.p.82, k.ú . Dalovice
13. rozpočtový vý hled na období r. 2008-2010
hlasová ní: pro – Brabcová , Ing. Hoš ťá lek, Ing. Kolovrá tek, MVDr. Štekl
zdržel se – Holý , Scheerbaum
nepřítomen – Pavlík
14. hospodaření obce za leden – duben 2007 , současně byla provedena finanční kontrola
15. ú pravu rozpočtu – provedení rozpočtový ch změ n , zvý š enípříjmů : Dalovice,
stabilizace sesuvu, čá st splaš ková kanalizace ve vý š i Kč 1 376 tis. a ZŠ ú prava
sociá lního zařízení
ve vý š i 180 tis. ; ve vý dajích provést přesun finančních
prostředků z kapitoly sbě r a odvoz komuná lních odpadů do kapitoly využívá nía
zneš kodňová ní komuná lních odpadů ve vý š i Kč 50 tis.
16. prová dě ní rozpočtový ch změ n v rá mci (paragrafu) kapitoly starostkou obce.Změ na
bude vždy předložena na nejbližš ím zasedá ní ZO
hlasová ní:pro-Holý , Ing. Hoš ťá lek, Ing. Kolovrá tek, Pavlík, Scheerbaum,MVDr.Štekl
zdržel se - Brabcová
17. č.j. 517/07 prodej pozemku p.č. 7/3 v k.ú . Dalovice dle přiloženého ná vrhu GP č.
470-67/2007 za čá stku Kč 50,--/m2. Žadatel: Ondrej Sarközi, Milan Völgyesi,
Dalovice
18. č.j. 1015/07 vyvě sit k prodeji pozemek p.č. 363/6 v k.ú . Dalovice
19. č.j. 1805/06 prodej pozemku p.č. 629/2 v k.ú . Vysoká Štola s podmínkou zřízení
vě cného břemene vstupu do lesa, za čá stku Kč 50,--/m2. Žadatel: Mgr. Jana Hartová ,
Karlovy Vary
20. č.j. 925/07 žá dost o zřízeníkanalizace k RD Stará Cesta 85 zařadit do evidence
požadavků. Žadatel: Milan Hrubeš , Dalovice
21. .č.j. 966/07 žá dost o odstraně nílampy VO zařadit do evidence požadavků. Žadatel:
Ladislav Brož, Dalovice
22. zajiš tě nídendrologického průzkumu na 2 topoly na pozemku p.p.č.249 v k.ú . Dalovice
23. ná kup nového PC + OFFICE 2003 OEM CZ pro podatelnu OÚ Dalovice
24. připojeníMŠ a ZŠ Dalovice O2 Internet ADSL
25. připojeníOÚ Dalovice O2 Internet ADSL a současně vypově dě t smlouvu s Český mi
radiokomunikacemi
26. zažá dat o bezplatnébiologickézhodnocenízá jmového ú zemía krajinného rá zu
prostoru v k.ú .Vš eborovice – s ohledem na možnost otevřenídolu na tě žbu bentonitu
27. zřídit v Průbě žnéulici jednosmě rný provoz – ve smě ru od křižovatky Borská –
Průbě žná k autoservisu Tá borský – podmínkou je povolení DI POLICIE ČR
hlasová ní: pro – Brabcová , Ing. Kolovrá tek, Pavlík, MVDr. Štekl
zdržel se – Holý , Ing. Hoš ťá lek, Scheerbaum
28. zakoupení3 publikací „ Zá kon o obcích“ s komentá řem
29. ná vrh ná jemnísmlouvy na proná jem pozemků pro ú čely cyklostezky. Do smlouvy
zakomponovat podmínku obce, že v případě nevý hodný ch podmínek pro obec, si tato
vyhrazuje prá vo od smlouvy odstoupit.
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30. starostce obce podepsá nísmlouvy s Ing. Forejtem na vypracová ní PD pro vydá ní
ú zemního souhlasu staveb „ Horní Vš eborovice“ a „ Dalovice-Sedmidomky,
kanalizační přípojky“

BERE NA VĚDOMÍ
1. vyjá dřeníředitele ZŠ k problematice š kolníjídelny a financová ní š koly; k odstraně ní
zá vad a nedostatků plynovékotelny a k obnově hromosvodní soustavy doporučuje
zajistit konkurenční nabídky
2. podklady pro doplně níobecníkroniky – předala paníBönischová
3. předá nífotodokumentace obce Dalovice od pana Roberta Scheerbauma
4. zprá vu finančního vý boru o finančním hospodařeníobce
5. prodlouženítermínu realizace akce „ Dalovice, stabilizace sesuvu, čá st splaš ková
kanalizace“ do 31.10.2007
6. nabídku firmy RESUR na ná kup ná dob na separovaný odpad
7. zprá vu kulturní a sportovní komise
8. zprá vu Krajského ú řadu o schvá lení LHP
UKLÁ DÁ
1. vš em zastupitelům obce připravit ná mě ty k dlouhodobékoncepci vynaklá dá ní
finančních prostředků z rozpočtu obce v rá mci jejího celkového rozvoje. Na zasedá ní
ZO dne 03.09.2007 bude sestaven seznam klíčový ch aktivit, včetně stanovení priorit.
2. prozkoumat spokojenost občanů s užívá ním sítě DaloviceNET a internetovébrá ny
obce Dalovice . Termín do 03.09.2007 – kontrolnívý bor
3. připravit plá n kontrolní činnosti . Termín: 03.09. 2007 finančnía kontrolní vý bor
4. vyřeš it vý sadbu stromů na hřbitově v Dalovicích . Termín: 03.09.2007 – starostka
obce
5. oslovit TJ Čechie v souvislosti se zabezpečením oplocení bý valéMŠ – Hlavní ulice –
starostka obce
6. opě tovně vyzvat spolumajitele budovy na p.p.č. 362 v k.ú . Dalovice k předložení
dokumentace stavby na tomto pozemku . Termín : 03.09.2007 – starostka obce
7. pozvat na jedná nízastupitelstva obce dne 03.09.2007 sportovníkomisi – starostka
obce.
8. písemně doložit zajiš tě nívyvá žení odpadkový ch koš ů – starostka obce
9. zajistit betonovépoklopy na kanalizační š achty
10. prově řit ná vrh zadá nízmě ny Ú PO Otovice – starostka obce
11. zajistit nabídku nejméně 3 firem na opravy silnic v obci – Termín: 03.09.2007 –
starostka obce
12. sestavit komisi pro provedení kontroly hospodaření příspě vkový ch organizacíobce –
starostka obce
13. zajistit zpevně níplochy pod ná dobami na třídě ný odpad ve Vš eborovicích a Vysoké
ZAMÍTÁ
1. č.j. 858/07 uhradit ná klady spojenés vypracová ním GP. Žadatelé: manželé
Varcholovi , Dalovice
2. žá dost o umístě ní v DPS . Žadatelka: Drahomíra Seidlová , Karlovy Vary
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Vš echny body jedná ní (kde není uvedeno 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 03. 09. 2007 od 18,00 hodin

Starostka obce vyslovuje podě kování sponzorů m a pořadatelů m mezinárodního turnaje
ve fotbale a dě tského dne.

Ově řovatel: Ing.Gustav Hoš ťá lek v.r.

Zapsala:

Zdenka Lodrová v.r.

Monika Brabcová v.r.
starostka obce
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