Usnesení zastupitelstva obce Dobroměřice
z 28. zasedání
konaného dne 7.6.2010
Zastupitelstvo obce

schvaluje:

Ověřovatele zápisu – p. Ţáčkovou, p. Mgr. Špičkovou.
Navrhovatele usnesení – p. Radostu.
Program 28. zasedání zastupitelstva obce.
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou I&C Energo na pozemku obce
Dobroměřice, které se týká zemního kabelového vedení a kříţení vyznačených p.č. vrchním
vedením.
5. Smlouvu o dílo na zhotovení projektu pro stavební povolení - na stavební úpravy ul. A. Jiráska,
Dobroměřice – zhotovitel Ing. Pavel Adamec, Ţatec.
6. Výpočet ceny zpracování územní studie pro plánovanou výstavbu v obci Dobroměřice –
ing.arch. P. Čermák, Louny.
7. Vypsání výběrového řízení na pozici účetní obce Dobroměřice.
8. Komisi pro výběrové řízení na účetní obce ve sloţení: celé zastupitelstvo obce.
9. Závěrečný účet obce Dobroměřice za r. 2009 (příloha č.1) a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Dobroměřice za rok 2009 s výrokem bez výhrad (příloha č.2).
10. Koupi pozemku p.č. 691 (z p.č.st.329) od manţelů Štumpfových v ulici Krátká, Dobroměřice
za celkovou cenu 9.750,- Kč, daň z převodu nemovitosti zaplatí obec Dobroměřice.
11. Vyřazení 2 ks lednic z kuchyně Kulturního domu Dobroměřice.
12. Ţádost MŠ Dobroměřice o uzavření provozu v období letních prázdnin v době 19.7.-22.8.2010.
13. Osvobození od poplatku za odpad občanů, kteří jsou dlouhodobě umístěni ve zdravotnických
zařízeních s doloţením potvrzení této skutečnosti.
1.
2.
3.
4.

Zastupitelstvo obce

bere

na

v ě d o m í:

1. Informaci starosty obce - o doplnění ţivého plotu v obci Dobroměřice.
2. Informaci starosty obce - o okamţitém zrušení pracovního poměru účetní obce p. Svačinové
pro hrubé porušení pracovní kázně a následném podání trestního oznámení.
3. Návrh zastupitele p. Radosty - po prošetření stavu účetnictví obce opravit a předloţit dle zjištěné
skutečnosti závěrečný účet za rok 2009.
4. Návrh zastupitele p. Vilhelma - zjištění pozemků k odkoupení pro případné další rekonstrukční
práce v obci.
5. Informaci starosty obce - o nabídce Centra sluţeb pro zdravotně postiţené Louny o.s.
6. Informaci starosty obce – o nalezení černé skládky v obci Dobroměřice.
7. Informaci starosty obce – o rekonstrukci okapového svodu v MŠ Dobroměřice.
8. Informaci starosty obce – o nabídce společnosti Tesla o moţnosti výstavby fotovoltaické elektrárny
v obci Dobroměřice.
9. Informaci starosty obce – o pořádání kulturních a sportovních akcí: Dětský den – 12.6.2010
od 14:00 hod; Rybářské závody – 20.6.2010 od 8:00 hod, Koncert v kostele sv. Matouše –
20.6.2010 od 17:00 hod; Gama Cup – fotbalové hřiště FK Středohor Dobroměice - 26.6.2010,
Turnaj sponzorů –fotbalové hřiště FK Středohor Dobroměřice - 3.7.2010.
10. Informaci p. Slámy, jednatele RC Modelář Dobroměřice o.s. – o současném stavu klubu RC
Modelář Dobroměřice o.s., o účasti na Dětském dni, dalších akcích a poděkování sponzorům.

Zastupitelstvo obce

ukládá

s t a r o s t o v i:

1. Dále jednat s Policií ČR o sníţení rychlosti na 30 km / hod. v ulicích Nečišská, Praţská,
Komenského a 5. května v Dobroměřicích.
2. Urgovat jednání s Jednotou Podbořany o pronájmu pozemku pod její prodejnou čp. 441
v Dobroměřicích a přilehlým dvorem.

Jaroslav Fořt
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:

Monika Ţáčková
Mgr. Věra Špičková

