Usnesení zastupitelstva obce Dobroměřice
z 10. zasedání, konaného dne 19.12.2007

Zastupitelstvo obce

schvaluje:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ověřovatele zápisu – p. Mgr. Špičkovou, p. Ing. Stráţnického.
Navrhovatele zápisu – p. Radostu.
Program zasedání zastupitelstva obce.
Rozpočet obce na rok 2008 - vyrovnaný, dle předloţeného návrhu.
Rozpočtovou změnu č. 3/2007, dle předloţeného návrhu.
Dotace na činnost pro rok 2008 – TJ Sokol – 40 tis. Kč, TJ Středohor 130 tis.
Kč, SDH 30 tis. Kč, ASK Elna Počerady 3 tis. Kč.
7. Navýšení stravenek pro důchodce pro rok 2008, dle předloţeného návrhu.
8. Poplatek za stavební odpad v obci Dobroměřice, dle předloţeného návrhu.

Zastupitelstvo obce n e s c h v a l u j e :
1. Odprodej pozemku parcela č. 107/1 k. ú. Dobroměřice p. Plačkovi.
2. Finanční příspěvek občanskému sdruţení Aragonit K. Vary.
3. Finanční příspěvek Diakonii Broumov.

Zastupitelstvo obce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informaci
Informaci
Informaci
Informaci
Informaci
Informaci
Informaci
Informaci

starosty
starosty
starosty
starosty
starosty
starosty
starosty
starosty

o
o
o
o
o
o
o
o

bere

na

vědomí:

ţádosti na přísedícího k Okresnímu soudu Louny.
rekonstrukci ulic v obci Dobroměřice – ukončení.
nabídce firmy Labská investiční – fondy EU.
zeleni v obci Dobroměřice.
zájezdu do Luhačovic.
velkoprodejně nápojů firmy Gama a. s. Louny.
inventarizaci majetku obce Dobroměřice.
poplatku za stavební odpad v obci Dobroměřice.
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Zastupitelstvo obce

ukládá

starostovi:

1. Jednat s občany ohledně místa přísedícího u Okresního soudu v Lounech.
Termín: příští zasedání ZO
2. Nadále jednat ohledně zpracování projektů z fondu EU – dle
předloţeného návrhu.
Termín: příští zasedání ZO
3. Posoudit návrhu ŘSD Praha na odprodej jejich pozemku – 850 m2 a dále
jednat s firmou ŘSD Praha o sníţení prodejní ceny.
Termín: příští zasedání ZO

Iva S k o l i l o v á
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav F o ř t
starosta obce

Mgr. Věra

Špičková

Ing. Karel

Stráţnický
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Zápis
z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobroměřice,
konaného dne 13.12.2006
Přítomni: Jaroslav Fořt, Jaroslav Radosta, Iva Skolilová, Josef Vilhelm,
Ing. Karel Stráţnický, Mgr. Věra Špičková, Monika Ţáčková.
Omluveni: Jiří Sailer
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce v 17.00 hodin, konstatoval, ţe
je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Poté oznámil zapisovatelku: p. Svačinovou.
Starosta obce navrhuje návrhovou komisi – p. Radostu.
Hlasování: 7 pro

Návrh byl přijat.

Poté starosta obce navrhuje ověřovatele zápisu: Mgr. Špičkovu, p. Ţáčkovou.
Hlasování: 7 pro

Návrh byl přijat.

Starosta obce seznamuje přítomné s programem dnešního zasedání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola usnesení.
Rozpočet obce na rok 2007.
Rozpočtová změna č. 3/2006.
Veřejno právní smlouva – sociálně právní ochrana.
Veřejno právní smlouva – přestupky.
Smlouva – autobusová doprava MHD.
Rekonstrukce ulic.
Různé.

Starosta obce se ptá přítomných zda mají něco k doplnění dnešního programu –
bez připomínek, dává hlasovat o programu.
Hlasování: 7 pro

Návrh byl přijat.

Přichází paní Řehánková (zastupitel) v 17.10 hodin.
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Z programu jednání:
1. Kontrola usnesení:
Starosta seznamuje přítomné s úkoly z minulého zasedání:
- byla podepsána SOD s firmou POHL CZ a. s. Roztoky s dodatkem č. 1 dle
návrhu.
- bylo jednáno s p. Šavickou ohledně stavby plotu – zastavěný obecní pozemek
chtějí od obce odkoupit, budou ţádat ZO o odkoupení.
- jednání s firmou Silnice Ţatec a. s. ohledně vzniklém nedostatku při realizaci
stavby rekonstrukce ulic 2. etapa – je programem dnešního jednání.
- vyjádření obce p. Kalouskovi – sklad hutního materiálu – je programem
dnešního jednání.
Zastupitelstvo obce toto bere na vědomí.
2. Rozpočet obce na rok 2007.
Starosta obce předává slovo p. Svačinové, ta seznamuje přítomné s návrhem
rozpočtu na rok 2007. byl sestaven rozpočet schodkový – příjmy celkem
10 735 tis., výdaje celkem 16 235 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji bude
hrazen z přebytku hospodaření minulých let (příloha č. 1 zápisu).
Starosta obce dává hlasovat – schválit navrţený rozpočet pro rok 2007.
Hlasování: 8 pro
3. Rozpočtová změna č. 3/2007.

Návrh byl přijat.

Starosta obce opět předává slovo p. Svačinové, ta seznamuje přítomné
zastupitele a občany s rozpočtovou změnou č. 3/2006 (příloha č. 2 zápisu).
Poté starosta navrhuje tuto předloţenou rozpočtovou změnu schválit.
Hlasování: 8 pro

Návrh byl přijat.

4. Veřejno právní smlouva – sociálně právní ochrana.
Starosta obce předkládá zastupitelstvu návrh smlouvy s Městem Louny na
úseku sociálně právní ochrany, čte důleţitá ustanovení smlouvy, smlouva je na
období od 1.1.2007 do 31.12.2010. Dává hlasovat - tuto smlouvu s Městem
Louny uzavřít. Za kaţdé výchovné opatření hradí obec Městu Louny 300,- Kč.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podepsat veřejno právní
smlouvu s Městem Louny na úseku sociálně právní ochrany – do
příštího zasedání ZO.
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5. Veřejno právní smlouva – přestupky.
Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce návrh smlouvy s Městem Louny na
úseku přestupků, smlouva je na období od 1.1.2007 – 31.12.2010, obec úhradí
Městu Louny 500,- Kč za kaţdý projednaný přestupek v k. ú. Dobroměřice.
Starosta dává hlasovat – uzavřít navrţenou smlouvu.
Hlasování: 8 pro

Návrh byl přijat.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podepsat veřejno právní
smlouvu s Městem Louny na úseku přestupků – do příštího zasedání.
6. Smlouva – autobusová přeprava MHD.
Starosta obce seznamuje přítomné se smlouvou – autobusová přeprava MHD
s Dopravním podnikem Ústeckého kraje, čte jednotlivá ustanovení, smlouva se
týká roku 2007. Starosta dává hlasovat – uzavřít navrţenou smlouvu.
Hlasování: 8 pro

Návrh byl přijat.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podepsat smlouvu
s Dopravním podnikem Ústeckého kraje – autobusová přeprava MHD
pro rok 2007.
7. Rekonstrukce ulic – 2. etapa.

Starosta obce sděluje přítomným – nedošlo ke schůzce se všemi stranami –
projekční kanceláří p. Adamce, zástupcem firmy Silnice Ţatec a. s. a předsedou
kontrolního výboru, jednalo se o to projednat a řešit vzniklý nedostatek v projektu
a chybu ve výkazu výměr. Ing. Stráţnický, předseda kontrolního výboru podrobně
seznamuje přítomné s vzniklým problémem.
Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce dodatek č. 3 ke SOD – rekonstrukce
ulic 2. etapa s firmou Silnice Ţatec a. s.
Dodatek č. 3 obsahuje:
Smluvní strany se na základě vzájemné dohody shodly na následujícím znění
dodatku:
Termín plnění – na základě provádění víceprací, které byly způsobeny chybou ve
výkazu výměr (nezaviněno zhotovitelem – jedná se o navýšení prací na zhotovení
drenáţní kanalizace o 434,61 bm (výkopové práce, pokládka rour vč. SPC, zásyp
vč. SPC, geotextilie, výztuţná geomříţ) dochází k posunu termínu dokončení
prací:
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ukončení díla – do 15.12.2006, předání díla – do 15.12.2006.
Ing. Stráţnický navrhuje uzavřít s firmou Silnice Ţatec a. s. dodatek č. 3 ke SOD,
pověřit starostu obce podpisem dodatku č. 3 SOD.
Hlasování: 8 pro

Návrh byl přijat.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi podepsat dodatek č. 3 SOD
s firmou Silnice Žatec a. s. – rekonstrukce ulic 2. etapa. Termín – do
příštího zasedání.
8. Různé
a) Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce nabídku firmy Capital Colsunting,
Praha 10 – jedná se o nabídku spolupráce – dotace EU.
Zastupitelstvo obce toto bere na vědomí.
b) Starosta obce seznamuje přítomné – obec získala dvě vozidla PV3S.
Zastupitelstvo obce toto bere na vědomí.
c) Starosta obce předkládá návrh na odpis majetku – akcie Svč. plynárenské ,
a Svč. energetiky (dle předloţeného návrhu). Dává hlasovat o vyřazení
z majetku obce.
Hlasování: 8 pro
Návrh byl přijat.
d) Starosta obce předkládá zastupitelstvu ţádost o uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene – Dobroměřice, Na vinici ppč. 77/12
smyčka NN pro RD, dává hlasovat o uzavření smlouvy.
Hlasování: 8 pro
Návrh byl přijat.
e) Starosta obce předkládá zastupitelstvu nabídku firmy O2 na zřízení
veřejného telefonního automatu, starosta navrhuje automat umístit v malých
Dobroměřicích. Dochází k diskusi kam automat umístit.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce projednat nabídku firmy
O2 – termín do příštího zasedání.
f) Starosta obce seznamuje přítomné se sdělením od p. Makariusové (MÚ Louny
odbor rozvoje města) – ohledně změny územního plánu obce Dobroměřice,
přílohou je seznam projekčních kanceláří, které změny územního plánu
provádí.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi oslovit projekční kanceláře
Dle předloženého návrhu – termín do příštího zasedání.
g) Starosta obce předkládá přítomným vyjádření obce k projektové dokumentaci
pro stavební povolení – dostavba skladu zámečnické dílny na pozemku č. 69
a 98 Dobroměřice – p. Kalousek. Zastupitelstvo obce poţaduje do tohoto
vyjádření doplnit – jakým způsobem a po které přístupové cestě bude ze
skladu hutní materiál odváţen.
Zastupitelstvo obce toto ukládá starostovi k vyřízení – do příštího
zasedání.
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h) Starosta obce seznamuje zastupitele – byl vypracován projekt a rekonstrukci
ulice v malých Dobroměřicích, s realizací se počítá na jaře r. 2007, p. Vilhelm
navrhuje současně s touto rekonstrukcí dodělat i dvůr hasičské zbrojnice,
navrhuje, aby bylo osloveno několik firem, které by rekonstrukce provedly.
Zastupitelstvo obce toto ukládá starostovi k vyřízení – termín do
příštího zasedání.
i) Starosta obce seznamuje přítomné s opravami obecního rozhlasu – přeladění
frekvencí, opravy přijímačů BOR.
Zastupitelstvo obce toto bere na vědomí.
j) Starosta obce vyhodnocuje akci – mikulášská, rozsvícení vánočního stromu,
koncert v kostele sv. Matouše. Konstatuje, ţe akce ze zúčastnilo mnoho
občanů Dobroměřic.
Zastupitelstvo obce toto bere na vědomí.
Starosta obce předává slovo navrhovateli – p. Radostovi, ten čte návrh na
usnesení.
Starosta dává hlasovat.
Hlasování: 8 pro
Starosta obce ukončil zasedání v 18.40 hodin.

Zapsala: Svačinová

Návrh byl přijat.

Jaroslav F o ř t
starosta obce

ověřovatelé:

Mgr. Věra Š p i č k o v á
Monika

Ţáčková
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