DALOVICE
ZÁPIS
Z 10. zasedání zastupitelstva obce Dalovice konaného dne 03.05.2007 od 16,00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalovicích
Přítomní zastupitelé:
Monika Brabcová, Milan Holý, Ing. Lukáš Kolovrátek, Ladislav Pavlík, Robert Scheerbaum,
MVDr. Jaroslav Štekl, Ing. Gustav Hošťálek – 16.10 hod.
Hosté:
Jan Fuchs, Ing. Jana Smutná
PROGRAM JEDNÁNÍ
1. zpráva bytové komise
2. kontrola uložených úkolů
3. zpráva stavební komise
4. zpráva starostky obce

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
SCHVALUJE
1. program jednání zastupitelstva obce
hlasování : pro – Brabcová,Holý, Ing. Kolovrátek, Pavlík, Scheerbaum, MVDr. Štekl
nepřítomen – Ing. Hošťálek
2. vyvěsit k prodeji obytný dům č.p. 191 Zálesí
hlasování: pro – Brabcová,Ing. Hošťálek, Ing. Kolovrátek, Pavlík,Scheerbaum,
MVDr. Štekl
zdržel se :Holý
3. volný byt v domě s peč. službou obsadit původní nájemnicí-M.Vraná, Dalovice
4. prodej budovy č.p. 69 ul. Hlavní, k.ú. Dalovice za cenu 500 000,-- Kč.Žadatel:
manželé Poulovi. Kupní smlouva bude podepsána ke dni 1.6.2007.
5. úpravu rozpočtu – rozpočtovou změnu „kanalizace Sedmidomky.“ Snížení finančních
prostředků u kapitoly Silnice a navýšení kapitoly Odvádění a čištění odpadních vod
ve výši 600 000,-- Kč
6. zřízení osadního výboru pro osadu Sedmidomky a Vysoká
7. předsedu osadního výboru – p. Miroslav Zikmund, Sedmidomky 74, Dalovice
8. zveřejnit výsledky výběrového řízení - viz příloha č. 1
9. č.j. 286/07 – prodej části pozemku p.č. 76/1 k.ú. Vysoká za cenu Kč 50,--/m2 žadatel:
Ing. L.Jirkovský,Dalovice
10. č.j. 769/07 – projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na akci „Cyklostezka
podél Ohře: Dalovice-Šemnice.“
11. č.j. 819/07 – opakovanou žádost o opravu chodníku v ulici Pod Strání zařadit
do evidence požadavků. Žadatel: I.Vorel,Dalovice
BERE NA VĚDOMÍ
1. požádat o povolení k vypouštění odpadních vod do 30.6.07 - dům Zálesí č.p. 191
2. zprávu ředitele Základní školy Dalovice – stravování ve školní jídelně

3. žádost o příspěvek pro dětské divadlo Z bedny –žadatel:V.Kanalašiová,Dalovice.
Tato žádost bude předána kulturní komisi k projednání
4. sdělení o neposkytnutí příspěvku na zámecký park z rozpočtu krajského úřadu
5. podepsání smluv s výherci výběrových řízení (zpracování kalamity dne 26.4.2007,
ostatní dne 2.5.2007)
6. termín vítání občánků dne 12.5.2007 v 10.00 hod. ve školní jídelně
7. cenovou nabídku na vyvážení košů
8. UKLÁDÁ
1. oslovit Ing. Lodra na vypracování PD pro vydání územního souhlasu stavby
„Horní Všeborovice „ a stavby „Dalovice – Sedmidomky, kanalizační přípojky“ .
V případě odmítnutí, zajistí p. Pavlík jiného projektanta.
2. dořešit Smlouvu č. P1/2007 o odborném dozoru nad provozem a využitím výpočetní
techniky a pohotovostních zásazích s Kancelářskými systémy , a.s. – úkol trvá
3. připravit rozpočtový výhled na volební období – úkol trvá . Termín: 04.06.2007
- finanční výbor
4. schůzku s p.Tesařem ohledně stavu zakázky RD Všeborovice – starostka obce
5. prověřit zajištění vyvážení košů na odpadky
6. kontrolu smlouvy s p. Kupilíkem - kontrolní výbor
7. jednat s Ing.arch.A.Kaskovou - dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Změna č. 3 ÚPN SÚ
Dalovice - MVDr.Štekl
ZAMÍTÁ
1. smlouvu o nájmu světelné vánoční výzdoby – MK – mont illuminations,s.r.o.,
Klášterec nad Ohří
2. žádost Základní a Umělecké školy Karlovy Vary o příspěvek ve výši 2000,--Kč
3. č.j. 666/07 - nabídku přijetí pozemku p.č. 421 v k.ú. Dalovice do majetku obce
- SPT TELECOM, s.p.Praha
4. č.j. 734/07 - finanční spoluúčast na likvidaci černé skládky v lokalitě zahrádkářské
kolonie.Žadatel: Andrea Scheerbaumová,Dalovice
Hlasování: pro – Brabcová,Ing. Kolovrátek, Ing.Hoštálek,Pavlík, MVDr. Štekl
proti – Scheerbaum, zdržel se: Holý
Všechny body jednání (kde není uvedeno jinak), byly schváleny všemi hlasy.
Příští řádné zasedání zastupitelstva obce Dalovice se bude konat v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Dalovicích dne 04. 06. 2007 od 16,00 hodin
Ověřovatel: Ing. Lukáš Kolovrátek
Zapsala:

Helena Šnajdrová
Monika Brabcová
starostka obce

