DALOVICE
ZÁPIS
Ze 4. zasedání zastupitelstva obce Dalovice konaného dne 08.01.2007 od 18,00 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. Jaroslav Štekl
Hosté:
Jan Fuchs, Ing. Jana Smutná
PROGRAM JEDNÁNÍ
1. zpráva stavební komise
2. zpráva bytové komise
3. zpráva starostky obce
4. kontrola úkolů – kontrolní výbor
5. kontrola úkolů – finanční výbor
KONTROLA ULOŽENÝCH ÚKOLŮ
1. kontrola uložených úkolů byla provedena

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
SCHVALUJE
1. program jednání zastupitelstva obce
2. dodatek ke smlouvě o dílo pro rok 2007 na odvoz SKO s firmou TIMA spol. s r.o.
Ostrov
3. přílohu ke smlouvě na cenové vyrovnání jízdného na rok 2007 (linka č. 17)
s Dopravním podnikem K. Vary
4. dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 10000000187 s firmou SKANSKACZ a.s.
5. vypracování znaleckého posudku na dům č.p. 69 na p.p.č. 6
6. odměnu ředitelce MŠ Dalovice ( z prostředků KÚ)
7. směrnici o cestovních náhradách – výše stravného
· trvá-li pracovní cesta 5 – 12 hodin
64,-- Kč
· trvá-li pracovní cesta 12- 18 hodin
97,-- Kč
· trvá-li pracovní cesta nad 18 hodin
152,-- Kč
8. úpravu rozpočtu ke dni 31. 12. 2006
· snížení nákladů u veřejného osvětlení ve výši Kč
100 000,-· navýšení nákladů za odvoz odpadu
76 000,-· navýšení nákladů na ÚP Kč
24 000,-9. prodloužení účinnosti JEDNACÍHO ŘÁDU do doby schválení nového
10. na základě zprávy kontrolní výboru
· vypovědět smlouvu č. 3,4,5 s firmou Jan Brunclík
hlasování : 6 pro, 1 se zdržel
· vypovědět smlouvu č. 16 s JUDr. Janem Jasou
hlasování : 5 pro, 1 proti, 1 se zdržel

· vypovědět smlouvu č. 33 s Ing. Jakubem Lodrem
hlasování: 3 pro, 3 se zdrželi, 1 proti
· že smlouvy č. 27, 28 s Ing. Jiřím Lodrem nejsou a dále již nebudou
předmětem kontroly
hlasování: 4 pro, 3 proti
· smlouvu č. 35 s Ing. Jiřím Lodrem po podepsání dodatku č. 2 s firmou
SKANSKA CZ a.s. opravit z důvodu formálních náležitostí
hlasování : 5 pro, 2 se zdrželi
11. č.j. 1502/06 prodej pozemku p.č. 84 v k.ú. Vysoká u Dalovic – po přepsání budovy
garáže v KN do majetku žadatele. Žadatel: Jürgen Dietz, Dalovice
12. č.j. 2437/06 vyvěsit k prodeji pozemek p.č. 454 v k.ú. Dalovice
13. č.j. 2271/06 prodej pozemku č. 356 v k.ú, Dalovice za cenu 50,-- Kč/m2. Žadatel:
Irena a Milan Květoňovi, Dalovice
14. č.j. 2251/06 prodej pozemku p.č. 629/2 v k.ú. Vysoká Štola.
Žadatel: Mgr. Jana Hartová, Karlovy Vary
15. č.j. 2553/06 prodej pozemků p.č. 47/23, 47/24 v k.ú. Všeborovice za cenu 5,-- Kč/m2.
Žadatel : Marie Ševčíková, Dalovice
16. č.j. 2338/06 vyvěsit k prodeji pozemek p.č. 50/1 v k.ú. Všeborovice
17. záměr získat za úplatu od PF ČR pozemek p.č. 280/1 v k.ú. Vysoká u Dalovic
do majetku obce
ZAMÍTÁ
1. návrh Ing. Zuzany Maceškové – technologie údržby zámeckého parku
2. žádost o finanční příspěvek občanskému sdružení ARAGONIT
3. zřízení osadního výboru – žádost nesplňuje náležitosti zákona o obcích
4. č.j. 2332/06 žádost o odkoupení p.p.č. 138 v k.ú. Všeborovice
5. č.j. 2504/06 převzetí sítí veřejného osvětlení v lokalitě „Pod Lipami“do majetku obce.
Žadatel: Ing. Jan Praveček, Dalovice
BERE NA VĚDOMÍ
1. zprávu starostky obce o pravidlech spolupráce zastupitelů a zaměstnanců OÚ
2. změnu předsedy KOVP – JUDr. Markéta Sitková
3. zprávu o kácení kalamity v obci Vysoká Štola
4. změny v odměňování zastupitelů obce dle zákona č. 614/06 Sb.
5. návrh podmínek výběrových řízení stanovených nad rámec zákona
6. zprávu správce bytového fondu o navýšení nájemného dle zák. č. 107/06 Sb.,
od 01. 01.2007
7. výpověď smlouvy správce hřbitova
UKLÁDÁ
1. vypracovat návrhy vyhlášek obce : „Obecně závazná vyhláška z roku 1993, o místním
poplatku za rekreační pobyt“, „Obecně závazná vyhláška, o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství“,, Obecně závazná vyhláška ze dne 06.01.1992, zásady
postupu při prodeji domů a pozemků v majetku obce Dalovice a při pronajímání
nebytových prostor“, „Obecně závazná vyhláška č. 1/1998, o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj“, „Jednací řád“. Termín 05. 02. 2007 –
místostarosta
2. v rámci podpory obnovy venkova možnost získání dotací z KÚ – technik , FV
3. možnost odvozu nebezpečného odpadu do sběrného dvora K. Vary – technik

4. na základě zprávy o hygieně v MŠ Dalovice prověřit řešení – technik, správce byt.
fondu
5. prošetřit situaci o stavu rozpracovanosti žádosti o územní řízení RD Všeborovice –
starostka obce
6. jednat s firmou Telefónica ohledně nových tarifů (počet telefonů na OÚ je plně
v kompetenci starostky obce)– starostka
7. prověřit prodeje pozemků v lokalitě „U potoka“. Termín 05. 03.2007 – kontrolní
výbor
8. zajistit zřízení odběrného místa pro veřejné osvětlení v ulici „V Břízkách“
v k.ú. Všeborovice – starostka
9. dořešit vybudování přípojek splaškové kanalizace v ulici Horní – technik
10. při zadávání dlouhodobých smluv postupovat dle platných zákonů
O všech bodech (kde není uvedeno), bylo hlasováno jednotlivě a byly schváleny všemi hlasy.
Příští řádné zasedání zastupitelstva obce Dalovice se bude konat v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Dalovicích dne : 05. 02. 2007
Zapisovatel: Zdenka Lodrová
Ověřovatel.: Ing. Gustav Hošťálek

Monika Brabcová
starostka obce

