DALOVICE
ZÁPIS
Z 8. zasedání zastupitelstva obce Dalovice konaného dne 02.04.2007 od 16,00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dalovicích
Přítomní zastupitelé:
Monika Brabcová, Milan Holý, Ing. Gustav Hošťálek, Ing. Lukáš Kolovrátek, Ladislav
Pavlík, Robert Scheerbaum
MVDr. Štekl – 16,50
Hosté:
Jan Fuchs, Ing. Jana Smutná
PROGRAM JEDNÁNÍ
1. kontrola uložených úkolů
2. zpráva stavební komise
3. zpráva starostky obce

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
SCHVALUJE
1. program jednání zastupitelstva obce
hlasování : pro – Brabcová,Holý, Ing. Hošťálek, Ing. Kolovrátek, Pavlík, Scheerbaum
nepřítomen – MVDr. Štekl
2. zahrnout do programu zprávu bytové a sociální komise
3. zařadit do pořadníku DPS žádosti občanů s trvalým pobytem mimo obec Dalovice
4. č.j. 665/07 – žádost o prodloužení smlouvy o podnájmu bytu č. 4, na adrese
Na Výsluní 227/7 – pan Petr Müller, do 01. 04. 2008
5. č.j. 677/07 – žádost o výměnu bytu mezi Andrea Havelková, Na Výsluní 226/5,
Dalovice a Kateřina Cerneková, Vodárenská 10, Karlovy Vary.Podmínkou je
přihlášení paní Cernekové k trvalému pobytu v obci Dalovice
6. hospodaření obce Dalovice a závěrečný účet obce Dalovice za rok 2006 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 s výhradou nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá nápravná opatření
7. jmenování pana Milana Holého členem školské rady Základní školy Dalovice,
U Potoka 120
8. úpravu rozpočtu – přiznání k dani z příjmu právnických osob ve výši Kč 668 400,-zvýšením příjmů a výdajů již schváleného rozpočtu
9. zrušení bodu č. 22 z usnesení 2. zasedání ZO ze dne 04. 12.2006 – schválení prodeje
pozemku p.č. 433 v k.ú. Dalovice
10. přerozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací – Základní a mateřské
školy Dalovice
11. výpověď Smlouvy č. 001/2002 o zajišťování správy počítačových sítí a internetových
stránek s paní Ivetou Kadeřábkovou
hlasování: pro – Brabcová, Ing. Kolovrátek, Pavlík, MVDr. Štekl
zdržel se – Holý, Ing. Hošťálek, Scheerbaum

12. zrušení bodu č. 19 z usnesení 7.zasedání ZO ze dne 05.03.2007 – úprava smlouvy –
navýšení pronájmu „hasičárny“ o spotřebu plynu na 3/5 současných nákladů
13. úhradu skutečně spotřebovaného plynu v objektu „hasičárny“ v poměru 50 : 50
14. odložení schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 6008 s Ing. Arch. Kaskovou ZO
žádá před rozhodnutím seznámení se zněním smlouvy o dílo č. 6008
15. č.j. 517/07 vyvěsit k prodeji část pozemku p.č. 7/1 v k.ú. Dalovice, přiložit návrh GP
16. č.j. 459/07 žádost o zpracování PD pro vydání územního souhlasu ke stavbě
kanalizační přípojky v ulici Stará Cesta za stejných podmínek jako přípojky v ulicí
Horní . Žadatel: Zuzana a Martin Fikrtovi, Dalovice. Stejnými podmínkami jako
v ulici Horní, se bude řídit i zajištění PD kanalizačních přípojek v lokalitě
Sedmidomky
17. č.j. 593/07 zařadit do evidence žádostí žádost o změnu územního plánu u pozemků
p.č. 662/1, 213/7, 214/1, 214/2, 214/3, 215, 213/2, 216 a 220 v k.ú. Dalovice z území
parkoviště na území drobné výroby a služeb. Žadatel : Josef Táborský, Dalovice
18. č.j. 605/07 zařadit od evidence žádost o vyřešení odvodnění u domu č. p. 50, Borská
ulice. Žadatel: Šárka Hoiszová, Dalovice-Vysoká
19. č.j. 602/07 žádost o povolení úpravy odtokové strouhy u č.p. 73 v lokalitě
Sedmidomky; stavebník předloží OÚ před zahájením prací technologický postup.
Žadatel: Vlastislav Šenitka, Dalovice – Vysoká
20. úhradu za odstranění stromů v areálu ZŠ z prostředků obce
21. uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s AK JUDr. Jasa, JUDr. Krůšek,
JUDr. Sitková
hlasování: pro – Brabcová, Holý, Scheerbaum, MVDr. Štekl
proti – Pavlík
zdržel se – Ing. Hošťálek, Ing. Kolovrátek
22. komisi ve složení : Brabcová, Fuchs, Pavlík, Scheerbaum k dohledání chybějících
dokladů k šetření kontrolního výboru ohledně prodeje pozemků v lokalitě „U Potoka“
23. členy komise pro otevírání obálek výběrových řízení vypsaných OÚ – ve složení :
Brabcová, MVDr, Štekl, člen finančního výboru, člen kontrolního výboru
24. nesrovnalosti v kupních smlouvách, vzniklé na základě digitalizace výměr pozemků ,
řešit přímo s Katastrálním úřadem Karlovy Vary
25. půjčování obecních kontejnerů za podmínek dojednaných na obecním úřadě
NESCHVALUJE
1. návrh na právní posouzení, jak řešit nedostatky zjištěné kontrolním výborem ohledně
prodeje pozemků v lokalitě „U Potoka“ jiným právním subjektem než AK JUDr. Jasa,
JUDr. Krůšek, JUDr. Sitková
hlasování: pro Ing. Hošťálek, Pavlík, MVDr. Štekl
proti: Holý, Scheerbaum
zdržel se: Brabcová, Ing. Kolovrátek
BERE NA VĚDOMÍ
1. vyjádření ke zprávě kontrolního výboru a AK JUDr. Jasa, JUDr. Krušek, JUDr.
Sitková o prodejích v lokalitě „U Potoka“
2. organizační řád obce Dalovice
3. nabídku firmy INSIA na pojištění trestně –právní ochrany zastupitelstva obce a
zaměstnanců úřadu

4. nutnost odstranění závady nefunkčního požárního hydrantu v areálu ZŠ, úhrada
nákladů bude z rozpočtu školy
UKLÁDÁ
1. připravit zadání pro vypsání výběrového řízení na vypracování PD pro vydání
územního souhlasu stavby „Dalovice – Sedmidomky, kanalizační přípojky“ . Totéž
pro ulici Horní,Všeborovice . Termín: do 03. 05. 2007 – Ing. Hošťálek
2. dořešit Smlouvu č. P1/2007 o odborném dozoru nad provozem a využitím výpočetní
techniky a pohotovostních zásazích s Kancelářskými systémy , a.s.
3. připravit podklady pro výběrové řízení na veřejnou zakázku „Zpracování kalamity“.
Termín : do 13. 04. 2007 – Scheerbaum
4. připravit zadání pro vypsání výběrového řízení na akci „Stavební úpravy sociálního
zařízení ZŠ Dalovice“ . Termín: 03. 05.2007 - finanční výbor
5. připravit rozpočtový výhled na volební období. Termín: 03.05.2007 – finanční výbor
6. připravit podklady pro prodej pozemku p.č. 6 a budovy č.p. 69 v k.ú.
Dalovice.Termín: 03.05. 2007 – finanční výbor
ZAMÍTÁ
1. č.j. 472/07 žádost o přepsání kupní smlouvy o prodeji pozemku p.č. 125 v k.ú.
Vysoká na syna. Žadatel: Pavel Tlamicha hlasování : pro Brabcová, Holý,
Ing.Kolovrátek, Pavlík, MVDr. Štekl, proti : Scheerbaum, zdržel se : Ing. Hošťálek
2. č.j. 503/07 o přidělení bytu v obci Dalovice.Žadatel : V. Šustová, K. Vary
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 03. 05. 2007 od 16,00 hodin

Ověřovatel: Ing. Gustav Hošťálek
Zapsala:

Zdenka Lodrová

Monika Brabcová
starostka obce

